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عشر لكلية  ثامنانعقدت اعمال المؤتمر العلمي ال 19/3/2019-17للفترة من 

وتضمن اليوم األول عقد (( الفن المعاصر والتكنولوجياالفنون الجميلة بعنوان ))

بعد - يةوالتلفزيون ئيةالسينماالفنون جلستان احداها على قاعة الدراسات العليا في قسم 

 تضمنتعلى قاعة الدراسات العليا في قسم التصميم وواألخرى  -فعالية افتتاح المؤتمر

 محاورمناقشة عدد من البحوث لمحموعة من االساتذة من اقسام الكلية، وصمن 

 .مرالمؤت

فقد عقدت جلستان ، االولى على قاعة الدراسات   18/3/2019اما اليوم الثاني 

لسادة التدريسيين لمجموعة أخرى من اوتضمنت بحوثا   التصميمالعليا في قسم فنون 

 .والباحثين من مختلف اقسام الكلية

السينمائية على قاعة الدراسات العليا في قسم الفنون  ثانيةكما عقدت جلسة 

تضمنت مناقشة مجموعة متنوعة من البحوث في مجاالت الفنون و ،والتلفزيونية

المختلفة، التي تناولت في موضوعاتها اثار توظيف التقنيات التكنلوجية في الفن 

التي تضمنت  التصميم،عقدت جلسة ثانية في قاعة الدراسات العليا في قسم المعاصر، و

غطت موضوعاتها محاور والباحثين ن السادة التدريسييلمحوعة أخرى من بحوث 

 .المؤتمر

بحوثا  نوعية غطّت أعاله العنوان الذي انعقد تحت لقد كانت بحوث هذا المؤتمر 

، التي تتفق مع عنوان المؤتمر في تتبع اهم التحوالت في الفن المعاصر محاور المؤتمر

ت في التقنية وكذلك المستجداعلى اثر التطور المعرفي والتقني الحاصر في العالم، 

ان هذا المؤتمر هو اضافة نوعية للمؤتمرات المعاصرة في الدروس الفنية واألكاديمية، 

العلمية التي عقدتها الكلية في السنوات السابقة ويشكل طفرة نوعية ألنه ناقش 

موضوعات تتسم بالجدية ومواكبة روح العصر ومحاولة قراءة اآلفاق المستقبلية لكليتنا 

 الجميلة .

 

 

 توصيات البيان الختامي وال

 لكلية الفنون الجميلة عشر الثامنلمؤتمر العلمي ل



 
 

 خرج بها المؤتمر بالشكل اآلتي : اجمال التوصيات التيويمكن 

ورفدها ضرورت االهتمام بالبنى التحتية للمختبرات والورش واالستوديوهات  .1

 .باالجهزو والمعدات التقنية الالزمة والحديثة

حث التدريسيين في كل األقسام العلمية باستعمال التقنيات الحديثة في التدريس  .2

 .الدروس التطبيقيةوخصوصا  في 

ضرورة مشاركة التدريسيين في الدورات التدريبية بحسب االختصاصات العلمية  .3

في خارج العراق عن طريق مفاتحة الجامعة بدعم مثل هذه المشاركة وتسهيل وضع 

 .الرسوم واجور المشاركة

المشاركة في حث التدريسيين في كل األقسام العلمية على ان تنحى البحوث  .4

لما لها من جدوى في تنظيم العالقة بين المنهج ت منحى البحوث التطبيقية المؤتمرا

 .النظري والتطبيقي

حث التدريسيين من كل األقسام العلمية على مد جسور العالقة البحثية مع الجهات  .5

 .والدوائر الحكومية والغير حكومية ومعالجة المشاكل العلمية وفق ذلك

نية في العديد من الجامعات العربية والعالمية وتقديم فتح آفات التواصل مع الكليات الف .6

 بحوث مشتركة تساهم في التطور المعرفي للباحثين.

 

بتوزيع الدروع والشهادات   19/3/2019األخير بتاريخ  وختم المؤتمر في يومه 

عشر لكلية الفنون الثامن التقديرية والمشاركة للسادة المشاركين في المؤتمر العلمي 

 جامعة بغداد . /الجميلة 

 

 

 

 أ. د. رعد عبد الجبار ثامر

 كلية الفنون الجميلةعميد 

 

  



 
 

 

 ( 17/3/2019اليوم األول )

المكان: قاعة قسم السينما 

 والتلفزيون

بالسم د. رئيس الجلســـة: أ. األولىالجلسة: 

 محمد جسام

 

 المعقب عنوان البحث اسم الباحث

 رعد عبد الجبار الشاطي .د.أ

  م.م ميثاق نعيم مجيد

 التعالق الجمالي والدرامي

لبنية المكان اإلفتراضي في 

 الفيلم ثالثي األبعاد

 أ. د. عالء الدين عبد المجيد

احمد هاشم عبد الكريم  .د.أ

 الهنداوي

تأثير المحاليل الحامضية 

 على زجاج الخزف

 أ.د. زينب كاظم صالح

 أ.د. ماجد نافع الكناني 

م.د. اخالص عبد القادر 

 طاهر

السياق التفاعلي للتفكير 

االستداللي وعالقته بالذائقة  

الجمالية لدى طلبه معاهد 

 الفنون الجميلة

 أ.د. صالح احمد مهيدي 

التكنولوجيا في التشكيل  أ.د. جبار محمود العبيدي

 الضوئي المعاصر

 أ.د. انغام سعدون طه 

أ.د. عالء الدين عبد المجيد 

 جاسم 

المتعة البصرية ومجاز 

 الحركة في فن الفلم 

 أ.د. عبد الباسط سلمان  

 

نصيف أ.د. رئيس الجلســـة:  االولىالجلسة:  التصميمالمكان: قاعة قسم 

 جاسم محمد

 

 المعقب عنوان البحث اسم الباحث

 أ.م.د. رجاء سعدي لفتة 

 مروة محمد قاسم

التناغم البيئي والتقني في 

 تصميم الفضاءات الداخلية 

 أ.م.د. عالء الدين االمام

 د هند محمد  سحاب العاني 

 نادية تركي حمد 

 االء عبد الرزاق عبد الوهاب

توظيف مفردات رسوم الدمى 

المتحركة من حكايات 

الموروث الشعبي في 

التصاميم التطبيقية 

 لمفروشات االطفال  

 غازي عباسأ.م.د. ضفاف 

 عشر الثامنوقائع جلسات المؤتمر العلمي 



 
 

تكنولوجيا الخامات الطباعية  م.د. عبد الجليل مطشر

ودورها في تطوير تدريس 

 مقرر الكرافيك اليدوي 

 أ.م.د. اكرم جرجيس نعمة 

 أ.م.د هيال عبد الشهيد 

 أ.م.د. اخالص ياس خضير

االبعاد الجمالية والتربوية 

لالثنولوجيا الثقافية 

 وتمظهراتها 

 في اآلرت نوفو

 أ.د. رعد عزيز عبد هللا 

فلسفة التجريد وانشائية  أ.م.د. فرحان عمران موسى 

الفضاء  في المسرح العراقي 

 المعاصر 

 أ.م.د. زهير كاظم 

 د. سافرة ناجي سالم

 محمد حماد رجه

دور التقنية الرقمية في اثارة 

 الدافعية نحو الفنون

 أ.د. رياض موسى سكران

 م.د.حارث اسعد عبد الرزاق

 رفيف جواد علي

االستدامة ودورها في 

استخدام تقنيات التهوية 

الطبيعية في تصميم 

 الفضاءات الداخلية

 أ.د. فاتن عباس لفتة

 

 

 18/3/2019اليوم الثاني 

المكان: قاعة قسم السينما 

 والتلفزيون

رعد أ.د. رئيس الجلســـة:  األولى :الجلسة

 عبد الجبار ثامر
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المكان: قاعة قسم السينما 

 والتلفزيون

ماجد أ.د. لجلســـة: رئيس ا الجلسة: الثانية
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انماط الواقع الرقمي  

 المعززفي السينماتوغرافي

 أ.م.د. صالح الصحن

توظيف الرمز في الرسوم  أ.م.د. صالح الصحن

 المتحركة الرقمية 

 أ.م.د. براق انس المدرس

تأثير وسائل التواصل  د. ماجدة سلمان محمد

( Facebookاالجتماعي )

 على االعالن والترويج 

 أ.م.د. شذى حسين 

التوظيف الجمالي للتقنيات  م. رضوان مكي عبد هللا 

الرقمية في النتاجات 

 الوثائقية 

 الخالق شاكرأ.م.د. عبد 

م.د. محمد حسن عبد االمير 

 محمد صالح

رمزية البطل الفرد في الفيلم 

الروائي فيلم  ) القلب 

 الشجاع ( انموذجا  

 أ.م.د. ياسر الياسري

 

يوسف أ.د. رئيس الجلســـة:  الجلسة: األولى قسم التصميمالمكان: قاعة 

 رشيد

 

 المعقب عنوان البحث اسم الباحث

 حسن الجابريأ.م.د. وليد 

خبير الصوت / محمد حسين 

 جبارة

دور التقانة االفتراضية في 

تحديد المسار النغمي 

 والتعبير الموسيقي 

 

 أ.م. مصطفى عباس 

 أ.م.د. زيد سالم سليمان

 م.د. ايام طاهر حميد

دالالت تصميم اقمشة ازياء 

ممثلي مسرح  الطفل ودورها 

السينوغرافي في العرض 

 المسرحي.

 محمود جباريأ.م.د. 



 
 

االفاق المستقبلية  في  م.د. رؤيا حميد ياسين 

 تكنولوجيا تصميم االزياء 

 أ.م.د. معتز عناد غزوان

التكنولوجيا الرقمية ودورها   م.د. صفا محمود ناجي 

في العملية التصميمية  

 وقرار المصمم 

 أ.م.د. بدريا محمد حسن

 أ.م.د . ابراهيم حمدان سبتي 

 سيف علي 

التقنيات االبتكارية لبرامج 

 الحاسوب في تصميم االعالن  

 أ.م.د. نعيم عباس حسن
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 الداخلية المعاصرة 
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 م . رغد منذر احمد 

التواصلية في الفن البصري 

(OP ART) 

 أ.م.د. فؤاد احمد شالل 

 

احمد أ.د. رئيس الجلســـة:  الثانيةالجلسة:  قسم التصميمالمكان: قاعة 

 هاشم عبد الكريم الهنداوي

 

 المعقب عنوان البحث اسم الباحث

أ.م. مصطفى عباس 

 السوداني

التدوين الموسيقي ودور 

 تقنيات الكومبيوتر  
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 الزيدي 
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الرقمي ودورها في تربية 

 التذوق الفني لدى المتعلم 

 أ.د. محمد سعدي لفتة

اشتغاالت تكنولوجيا الخامات  عال فوزي غافل

الحديثة في االعالنات 

 المطبوعة 

 أ.م.د. مها مؤيد 

 

 19/3/2019اليوم الثالث 

المكان: قاعة قسم السينما 

 والتلفزيون

 ختام المؤتمر األولىالجلسة: 

وختم المؤتمر بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية والمشاركة للسادة المشاركين في المؤتمر 

 جامعة بغداد -عشر لكلية الفنون الجميلة  الثامنالعلمي 
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 لبنية المكان اإلفتراضي في الفيلم ثالثي األبعاد والدراميالتعالق الجمالي 

 

 أد. رعد عبد الجبار الشاطي

 م.م ميثاق نعيم مجيد

 

 ملخص البحث

إن للمكان القول الفصل في عملية تأطير الصورة السينمائية ذات األبعاد المادية والفكرية 
المتعدد منذ اللحظات األولى التي ولد فيها فن الفيلم, كان هاجس صانعي األفالم في التعامل مع 

الذي فهو ليس كالمكان  الكاميراالمكان بشكل حذر, ألنه يشكل الحلقة األكبر التي تدور خاللها 
ن إنتاج صورًة  في المسرح محددًا بإطار الخشبة يشبه إلى حٍد ما مكانًا مجهوال ليس له هوية, وا 
متقنًة متكاملًة مرئيًا للمكان تعبر عن كنه حقيقته المادية وبعده الجمالي لهي مغامرة كبيرة على 

ا من خرق صانع العمل أن يخوضها بكل شجاعة, ومن خالل كل هذه اإلرهاصات تمكنت السينم
قوانين الفيزياء وأرست دعائم للمكان في السينما تخطى حدود الواقع وأخذنا إلى أبعد ما يكون عليه 

 خيال األنسان .

فقد تضمن البحث في فصله األول اإلطار المنهجي مبتدًأ بمشكلة البحث والتي صيغت 
االفتراضي في الفيلم ثالثي التعالق الجمالي والدرامي لبنية المكان  كيف ينشأ)بشكل هذا التساؤل 

أما أهمية هذا البحث فكانت في التعرض للتطور الكبير الحاصل في إظهار المكان  (؟األبعاد
اإلفتراضي باستخدام التقنيات الرقمية ثالثية األبعاد وفي إنتاج المنجز الفيلمي إضافة إلى إفادة 

البحث فقد تمحور حول الكشف عن الطلبة والدارسين في هذا المجال من هذه الدراسة، أما هدف 
األبعاد الجمالية للتكوين في األفالم ثالثية األبعاد من خالل تقنية ثالثية األبعاد أو ما يعرف 

 .(3D)بـ

وقد تحدد البحث بثالث حدود، فتناول الحد الموضوعي األفالم السينمائية ثالثية األبعاد 
(، أما الحد المكاني فكان يقع ضمن 2016لعام )والحد الزماني كان محصورًا في المدة الزمنية 
 األفالم المنتجة في الواليات المتحدة األمريكية.

 هي:وقد جاَء الفصل الثاني )اإلطار النظري( في مبحثين 
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 المبحث األول المبحث األول المكان االفتراضي. .1
ليات والذي قام من خالله الباحث بتعريف المكان اإلفتراضي وتصنيف أنواعه بعرض آ

 وتقنيات تطور تقنية التجسيم ثالثية األبعاد وآليات اشتغالها المعاصر والحديث.

رّكز  (. والذي3D)المبحث الثاني الجماليات الدرامية للمكان االفتراضي ثالثي األبعاد  .2
على كيفية إنشاء تكوين الصورة ثالثية األبعاد وآليات إشتغال التكوين ضمن اآليات الخداع 

 ي األبعاد.البصري ثالث
بعد ذلك وفي الفصل الثالث قام الباحث بوضع إجراءات البحث، حيث استخدم المنهج 
الوصفي لتحليل عينة هذا البحث ومن ثم تم اختيار عينة قصدية لغرض إجراء عملية التحليل من 

ثم بعد ذلك كانت  (The Jungle Book)خالل الفصل الرابع عن عينة البحث فيلم كتاب الغابة 
تائج واالستنتاجات في الفصل الخامس والتي كشف فيها الباحث عما كان يروم التوصل إليه من الن

خالل هذا البحث، وايضًا تم وضع التوصيات والمقترحات من قبل الباحث ليأتي بعدها قائمة 
بالمصادر التي اعتمدها الباحث في عملية بحثه لهذا البحث ومن َثمَّ ملخص البحث باللغة 

 ية.اإلنجليز 

 

 الفصل الثاني

 المبحث األول المكان االفتراضي

 المكان في السينما

فهو  كل حيز في الكون يتحدد بثالثة أبعادحين نمعن النظر بتعريف الفيزياء للمكان )
نجدة يتوافق  (والوقائع وضعا واتجاها نسبيا األجسام ُمْنَفَسح ثالثي األبعاد ال حدود له تأخذ فيه

بهامش صغير جدا مع وعي اإلنسان النفسي واالجتماعي عن المكان, فالمكان ذاكرة تنعكس من 
خالل تضاريسه وتفاصيله المادية الموجودة بضمنه "فالمكان مغلقاً يجب أن يحتفظ بذكريات, ويتيح 

فنون بكل حس والذي تعاملت معه ال )1(لها في الوقت ذاته االحتفاظ بقيمتها األساسية كصور"
فالمكان يشكل وحميمية إلظهاره بشكل يفوق أبعاد وسحرية الواقع الفيزيائي في أغلب األحيان، 

عنصرا هاما في الفنون واآلداب بشكل عام، وفى الفن الروائي بشكل خاص، وألن الفن الروائي 

                                                           
 .44, ص 1980جاستون باشالر , جماليات المكان , ترجمة غالب هلسا, الدار الوطنية للتوزيع واإلعالن, العراق, بغداد,  (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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هذان العنصران يعتمد على عنصري الزمان والمكان، فهو أقرب إلى طبيعة إشتغال الفن السينمائي، 
 اللذان يمكن اعتبارهما الرافدين األساسيين للوعي المعرفي لإلنسان. 

حتى تمكن الفن السينمائي من تجسيد المكان بوعي أعمق، أشبعته وتمكنت من خالل الزمن 
أن تظهره بشكل فاق كل الفنون التي سبقته في التعاطي معه عبر التقنيات الخاصة بها كالحركة 

ت وتغيير الديكور واالكسسوار، فالمكان في السينما هو كافة التفاصيل والدقائق وحجوم اللقطا
المادية المتمحورة حول وحدة الزمن واقعة ضمن فضاء مادي معين محدد في األبعاد الثالثة، 
لتجسد الفعل المحكوم بذلك الزمن ومن خالل هذا الكالم "فمن المؤكد إن السينما هي أول فن 

إن الحديث عن هوية . )2(در من االكتمال أن يحقق لنفسه السيطرة على المكان"استطاع بهذا الق
المكان، وكيف أنها تمثل أهمية كبيرة في صورتها المعبرة عن واقعيتها التي تكسبها شيئا من 

 المصداقية.

ولكن ماذا لو كان ُيفترض بالمكان أن يكون ُمحّرفا )إفتراضي(؟ ماذا لو كان جزء كبير من 
الصورة السينمائية المقدمة أن يصبح للمكان صورة مغايرة ولو بشكل نسبي عن الصورة أهمية 

 الحقيقية؟ 

في هذه الحالة يصبح تحريف المكان عن صورته الطبيعية عمال ضروريا، ألن األهمية 
حينها تنتقل من األكثر مصداقية إلى األقوى تعبيرا. ولعل من األفالم المميزة التي انتهجت بهذه 

للمخرج الدانماركي )لويس  (Dogvilleالطريقة واستخدمت المكان بهذه الطريقة المغايرة هو فيلم )
نجد المكان الفيزيائي محكوم بحيز فيزيائي صغير إذما قورن  , ففي فيلم هذا الفيلمفون تراير(

المسرح فإن  "ومهما كانت حدودبالفعل المتنامي ألحداث الفيلم يشبه إلى حٍد ما المكان في المسرح 
الميزان سين يكون دائماً ثالثي األبعاد , حيث إن األشياء واألشخاص يتم ترتيبهم في الفراغ الحقيقي 

ولهذا يرى الباحث إن المكان في السينما  )3(الذي يمتلك عمقًا باإلضافة إلى االرتفاع والعرض"
يتشكل على عدة أنواع، ولكل نوع من هذه األنواع خصائصه الجمالية في التعاطي مع الفعل 
الدرامي المحكوم بالزمن من هذه نستنتج إن للمكان في السينما األسبقية والهيمنة على سير تدفق 

                                                           
المؤسسة العامة للسينما , سوريا , -مارسيل مارتن , اللغة السينمائية والكتابة بالصورة, ترجمة , فريد المزاوي, منشورات وزارة الثقافة( 2)

 .217, ص 2009, دمشق
 .1995هو أحد مؤسسّي مدرسة افالم )الدوغما( أحد المدارس السينمائية، بجانب زميله توماس فينتربرغ عام  (لويس فون تراير) *
 .75, ص 1981لوي دي جانيتي, فهم السينما, ترجمة جعفر علي, الجمهورية العراقية, وزارة الثقافة واإلعالم, دار الرشيد للنشر  (3)
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ط لتصنيف أنواع المكان في الوسيط األحداث خالل وحدة الزمن, ويقترح الباحث هذا المخط
 السينماتوغرافي.

 
 

 المكان الواقعي. 1

المساحة التي تعكس أبعاد الموضوع فعليًا وماديا كما هو الحال مع أي فلم واقعي  هي
يتعامل مع المكان بدون تغيير بتجسيده كما هو معد له مسبقَا في السيناريو ومن خالل فكرة وقصة 

التعريف بذلك المكان إذا كان مكان محدد معروف كما هو الحال في  الفيلم بغض النظر عن
ي تدور أحداثها في مدينة معلومة كما هو الحال في فيلم تائه في نيويورك، إذ يعتمد األفالم الت

الفيلم اعتماد كبير على التعريف بالمكان وواقعيته الفيزيائية أو العكس من ذلك إذ تكون أبعاد 
 المكان الفيزيائية تمامًا من دون ذكر اسم المكان كما هو الحال في فيلم العائد من الموت.

 
 المكان الواقعي

 المكان اإلفتراضي. 2
ثالثة هو كل مساحة غير ملموسه ماديا أو واقعيًا أو كالهما معًا وهذا بدورة ينقسم الى  
 أيضا: أقسام

 المكان

 افتراضي

 واقعي

المكان االفتراضي 

 المادي الفيزيائي

 مكان الواقع المعزز

المكان االفتراضي 

 التخيلي

تقنية صناعة وتشكيل 

 المادي الفيزيائي

التقنيات القمية ثالثية 

 3Dاألبعاد 
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 المكان االفتراض المادي الفيزيائي. أ. 

ويتم تمثيله بواسطة  الحسي الملموس، هو المكان الذي ال وجود له ضمن خارطة الواقع
الوسيط المادي )األستوديو أو أي بديل آخر( أو المنظر المصنوع كما هو الحال في المكان 

 االفتراضي في فلم رحلة إلى القمر كناية عن المكان الموجود على سطح القمر. 

 المكان االفتراضي التخّيلي.ب. 

 :وهو المكان الذي يصنع بطريقتين

  3األبعاد  ثالثيةمن خالل تقنيات وبرامجD . 
لتجسده بشكل ناضج وكبير لعدم وجود مثل هكذا مكان على ارض الواقع مطلقًا أو لتقليل 
 تكاليف اإلنتاج أو ألسباب أخرى خاصة بالشخصيات أو أداء الشخصيات مثل مشاهد فيلم رانكو

(Rango)  الذي برع فيه صّناع الفيلم في تجسيد الواقع الفيزيائي بشكل مبهر وكبير، وأيضًا في
 كل أفالم الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد. 

  
 المكان االفتراضي التخّيلي المكان االفتراض المادي الفيزيائي

 .من خالل صناعة المصغرات في األستوديو 
كما هو حال الكثير من المسلسالت والبرامج التلفزيونية وخصوصا برامج األطفال وهنالك 

 Shaun the)الكثير من األمثلة على ذلك كما في مسلسل الدمى المتحركة الخروف شون 
Sheep.) 

 مكان الواقع المعززج. 

إسقاط األجسام االفتراضية والمعلومات في بيئة  علىويمكن تعريفه بأنه التكنولوجيا القائمة 
واقع ال المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية أو تكون بمثابة موجه له، على النقيض من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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إذًا فهو مكان مزيج بين الواقعي القائم على إسقاط األجسام الحقيقية في بيئة افتراضية  اإلفتراضي
 فيلم تايتانيك. كما هو الحال في أو يحاكي الواقع واالفتراضي

  
 مكان الواقع المعزز صناعة المصغرات في األستوديو

 

 3Dثالثي األبعاد  المكان اإلفتراضي

تجتمع الفنون البصرية في إعطاء المالمح الفنية العامة للمتلقي ألي عمل فني مرئي، حول 
التكوين  عناصرمبدأ التكوين الُمشّكل داخل اإلطار ضمن مساحات بصريٍة محددٍة باالعتماد على 

األساسية إلظهار العمل الفني المرئي. وكما هو معروف إن كل هذه الفنون تعتمد في إنشاءها 
سطح ذي بعدين فيزيائيين ملموسين في تكوين الشكل العام )الطول والعرض( مثلما هو  على

ُمالَحظ من خالل جميع الِنتاجات الفنية في الرسم والتصوير والسينما بل وحتى المسرح، على الرغم 
من وجود البعد الثالث بصورة فرضتها عليه قوانين الطبيعة والمادة باعتبار إن العمل المسرحي 

 ستخدم المادة الحية )الممثل والفضاء المسرحي( مباشرًة وفق إطار فني معّين. ي

وال يعطي المتلقي أي أهمية للبعد الثالث ألن الفكر اإلنساني يعتبر التجسيم من المسلمات 
في ذلك الوقت وألنه ال يعيش ضمن عالم ثنائي األبعاد ولم يكتشف بعد أهمية وآليات صناعة 

هو اليوم في عصرنا هذا وال يمكن إخفائه في عملية اإلثراء الجمالي والفكري  البعد الثالث كما
للعمل الفني والذي يؤدي بالتالي إلى تعميق المضمون وزيادة سرعة التلقي ونضوج الصورة الذهنية 
لدى المتلقي. لكن الفن السينمائي عجز في بداية األمر على خلق البعد الثالث "حيث إن صانع 

ب األشياء واألشخاص ضمن فراغ محدد ثالثي األبعاد غير إن هذا الترتيب ما إن يتم الفيلم يرت
  .)4(تصويره حتى يتحول إلى صورة ذات بعدين للشيء الحقيقي "

                                                           
 .76، ص  لوي دي جانيتي , مصدر سبق ذكره (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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في حقيقة األمر إن نسبية افتراضية المكان قاصرة من حيث المفهوم الفلسفي  فكل ما هو 
باألساس تجليات لما هو واقعي أصاًل قد كان في إفتراضي ناتج عن مخيلة الفكر اإلنساني هو 

األساس أحد المدخالت الحسية للمنظومة الفكرة اإلنسانية سواء كان في الوعي أو الالوعي، لكن 
المفارقة تكمن في تداول هذه المفردات ضمن المنظومة الفكرية لإلنسان وصياغتها بحسب أحاسيسه 

صدية ال تخرج مطلقًا عن الواقع الفيزيائي الذي يكمن به التي يتعاطى بها سلبًا أو إيجابًا ضمن ق
, وخير )5(اإلنسان " فالواقع الفيزيائي هو مصدر كل المادة الخام سواء منها الواقعي أو االنطباعي"

مثال على ذلك ما يراه اإلنسان من رؤى وأحالم أثناء منامه فمن غير المعقول أن يرى شيًء خارج 
وحتى التمثيل المادي لكل المفاهيم المعنوية فاإلنسان بطبيعة الحال مادي قاموس مفرداته المادية 

التفاعل, وهذه المادية ألقت بظاللها على نمطية أفكاره وحدوده المعرفية إذ ال يستطيع بسط تصوراته 
 خارج هذه المساحة العريضة.

غم الواقعي إن مفهوم االفتراض الهندسي وجد باألصل لتحديد الفرضيات التي تحاكي وتنا
الفيزيائي الملموس، ولكي يكون الفارض أكثر دقة في تحديد األهداف والمسببات التي يحاول أن 
يستنطقها في فرضيته، لذلك أصبح صنع أي شيء ذا أبعاد )الطول والعرض والعمق( من خالل 

ى عنصر نظام اإلحداثيات ثالثي األبعاد مقاسة بوحدات قياس محدده هو شيء إفتراضي معتمداً عل
"على إنه فــن تمثيل اإليهام الذي يحدد من خالل التالعب بمفاهيم الرؤية البصرية )المنظور( 

األشياء على سطح مستٍو على نحٍو يكون فيـــه هذا التمثيل شبيهًا باإلدراك البصري الذي يمكن أن 
من عينين, فالعين  والذي يتعامل معه جهاز اإلبصار المتكون )6(نتهيأ عليه هذِه األشياء ذاتها"

الواحد ال تستطيع أن تمّيز المنظور بشكل مفّصل واضح, ألن التجسيم الثالثي األبعاد والمنظور 
ينتج من خالل الصورة المزدوجة لكال العينين اللذان يتم تجميعهما وتأخذ شكلها المجسم بواسطة 

ية ألنها عن طريق عينين مركز اإلبصار في الجهاز العصبي لدى اإلنسان "تتسم الرؤية اإلنسان
اثنتين. أما رؤية الكاميرا فهي ألنها بعين واحدة. والصورة تعرض في نهاية األمر على شاشة ذات 

بسط ، وهذا األمر يخص المكان على وجه العموم ألن العلوم الهندسية تستخدم في )7(بعدين"
ادي )للعمق أو االرتفاع( فرضياتها سطح ذو بعدين )الطول والعرض( وال يوجد أي أثر فيزيائي م

مجموعه من القواعد أو الحلول التي توصل  "إن المنظور إال من خالل استخدام اإليهام البصري,
                                                           

 .17, ص المصدر نفسه (5)
, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة( , اإلمارات  1جاك أمون وأخرون , جماليات الفيلم , ترجمة د. ماهر تريمش ط (6)

 . 33, ص 2011أبو ظبي ,  -العربية المتحدة 
 .8ص ,1983التكوين في الصورة السينمائية, جوزيف ماشيللي, ترجمة هاشم النحاس, الهيئة المصرية العامة للكتاب,  (7)
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إليها الفنان بالممارسة الفعلية للفنون التشكيلية , والتي بواسطتها تمكن من تحقيق البعد الثالث أو 
لذلك سمّي  )8(والذي نسميه اللوحة"العمق الذي نشاهده ونحسه على سطح مستوي ذي بعدين فقط 

كما هو الحال في فن الفيلم الذي قدم لنا من خالل فرض قيم رياضية محددة  بالواقع اإلفتراضي
العمق من خالل عدة عوامل أهمها تشكيل المنظور وعمق المجال ناهيك عن مستويات النظر في 

"فإذا أردنا تصوير الكاميرا وهذه األخيرة بحد ذاتها قادرة على استكشاف عمق األشياء بواقع ملموس 
ة التصوير )الكاميرا( بل أهم من ذلك أن نختار الوضع مكعبًا فإنه ال يكفينا أن نجعله في متناول آل

الذي معلومات قليلة جدا عن شكل المكعب ومع ذلك فإن وضعه بطريقة تكشف ثالثة سطوح منه 
وعالقة بعضها ببعض يظهر منه قدرًا كافيًا يجعلنا ندرك إلى حد معقول ودون خطأ ما يفترض أن 

 . )9(يكون هذا الشيء"

ي الموجود في المنجز البصري السينماتوغرافي الرقمي هو وليد الهندسة إن المكان اإلفتراض
باالستعانة بالتقنيات  *الرقمية ثالثية األبعاد والتي تعتمد في مفاهيمها على )الهندسة الفراغية(

الرقمية التي ساهمت بشكل كبير في خلق هذا الوجود اإلفتراضي ناهيك عن المحاكاة لعملية 
. لقد ساهم بعاد التي دفعت بتأصيل الواقع اإلفتراضي إلى مستويات كبيرةالتصوير ثالثي األ

التصوير الرقمي ثالثي األبعاد في إغناء المكان اإلفتراضي ثالثي األبعاد من حيث تجسيد فيزيائية 
المحتوى المادي بأدق التفاصيل من خالل ضبط األبعاد بأدق تفاصيلها والحركة التي تعتمد بشكل 

فضاء المراد به تلك الحركة والتي فيما بعد تعامل من حيث الظل والضوء من خالل كبير على ال
عداد الصورة ثالثية األبعاد.  أضافة تفاصيل التجسيد الثالثي األبعاد في مختبرات معالجة وا 

 

                                                           
 .10, ص 1999إسماعيل إبراهيم الشيخلي، المنظور، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ,  (8)
مراجعة صالح التهامي وعبد الرحمن الشرقاوي , وزارة الثقافة واإلرشاد  رودولف آرنهايم , فن السينما , ترجمة , عبد العزيز فهمي ,  (9)

 .15المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة, القاهرة , ص  –القومي 
ة الفراغية الهندسة الفراغية أو الهندسة اإلقليدية مطبقة في فضاء إقليدي ثالثي األبعاد مشابه للفضاء الذي نعيش فيه. تهتم الهندس *

بدراسة األشكال الهندسية ثالثية األبعاد مثل المكعب، المنشور، المخروط، الهرم، االسطوانة، الكرة، تقاطع المستويات والمستقيمات، 
  وأيضًا تهتم الهندسة الفراغية بدراسة أحجام ومساحات أسطح هذه األجسام وعالقة بعضها ببعض وفق قوانين ونظريات مبرهنة ثابتة.
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 آليات بناء المكان االفتراضي ثالثي األبعاد 

تعتمد آليات بناء المكان اإلفتراضي في السينما على مبدأ التجسيم وكيفية جعل هذا المبدأ 
في مقاربة كبيرة مع الواقع المرئي الملموس، والتجسيم عنصر أساسي في خلق القناعة الكافية عند 

في اإليهام "ألن ما تراه العين المتلقي للخروج من إطار العالم اإلفتراضي إلى إطار العالم الواقعي 
في المنجز البصري اإلفتراضي ثالثي األبعاد, فمن خالل  )10(البصري يدركه اإلحساس بشكٍل آخر"

كل هذه األساسيات التي تمخضت فإن مبدأ التجسيم يعتمد على عاملين أساسيين في إظهار مدى 
لآلخر في إظهار  قوة مقاربته للواقع الطبيعي وهذين العاملين بينهما عالقة كبيرة في تعزيز أحدهما

 هما:مستوى التجسيم المرئي اإلفتراضي ألجل إثراء الصورة المرئية ثالثية األبعاد, وهذين العاملين 

 تقنيات التجسيم المرئية. -أوال

 تقنيات التجسيم الرقمية. -ثانيا  

 لى قسمين هما:تقنيات التجسيم المرئية وتقسم بدورها إ

 تقنيات اإلنتاج السينماتوغرافي. أ. 

 تستخدم أثناء إنتاج المنجز السينماتوغرافيوتشمل جميع التقنيات الخاصة بفن الفيلم والتي  
في تجسيد الواقع الفيزيائي المحيط باإلنسان إلى حٍد قريب يوهم المتلقي ويغّلف ذهنه بقدر كبير 

ة منذ من اإلبهار في تجسيد ذلك الواقع الذي طالما ما تمت محاكاته من قبل المنجزات المرئي
الوهلة األولى لرسوم الكهوف، وبحسب رؤية المخرج مثل خلق العمق الناتج عن رسم وتصميم 
فضاء المشهد وجغرافيته المادية )الديكور( لتحقيق اقصى غاية من التجسيم في المشهد السينمائي 
ومن خالل التحكم بآلة التصوير في ضبط عمق الميدان الناتج من قياس حجم العدسة وقياس 

تساع الفتحة ومستوى النظر الذي توضع فيه الكاميرا كما أشار الباحث سلفًا, وكيفية بناء آليات ا
 الحركة العامة في الفيلم .

                                                           
 .11, ص  1988األوهام البصرية فنها وعلمها، نيكوالس ويد، ترجمة مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد  (10)
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 عناصر التجسيمب. 

بالتباين المجّسم من حيث العمق والشكل العام ألجزاء المكان  توحيهي العناصر التي 
لية التجسيم ثالثي األبعاد على المنجز المرئي وتفاصيله التي يتكّون منها والتي بدورها تحقق عم

 :وهذه العناصر تقسم إلى ثالثة أقسام هي

 المنظور وخلق العمق. .1
 المنظور الهوائي. .2
 اإليهام البصري للتأثير الحركي. .3

  المنظور وخلق العمق. .1
إن الهدف من دراسة قواعد المنظور وأسسه هو تحقيق العمق أو البعد الثالث في أعمالنا 

( عن، وهذا بدوره عنصر هام 14صالفنية ثنائية األبعاد في األصل، وكما أشار الباحث في )
وأساسي في تحقيق العمق أو التباين في العمق الذي يتيح للمتلقي التمييز بين الوحدات التشكيلة 

 في إطار التكوين العام الخاص بالتكوينات ثالثية األبعاد. 

دي لم يكن المنظور مفهومًا إال بشكل ساذج وبسيط وفي و"حتى القرن الرابع عشر الميال
الزمن الذي سبق ذلك جرت محاوالت إلعادة إنشاء تأثيراته لكن القواعد التي تحكمه أثبتت صعوبة 
فهمها, والرسوم األولى التي التزمت المنظور كانت تحتوي على خطوط تتقارب عند نقاط مختلفة 

عناصر تبدو مشوهًة, وتلك الرسوم التزال لها قيمة فنية, لكنها عبر المسافة, مما يجعل األجسام وال
المنظور الخطي و)المنظور الهوائي( إذ يعمد المدير الفني  )11(من الناحية التقنية, لم تكن صحيحة"

للفيلم على خلق نقطة تالشي في المشهد من خالل استخدام تقنيات المنظور إلظهار العمق 
كما في الرسم التقريبي أعاله, إذ تمكن الرسام من خلق اإليهام والتخلص من سطحية الشاشة 

بالعمق على سطح مستٍو من خالل تطبيق تقنيات المنظور في رسم هذا المشهد أو هذه الصورة 
وايضاً واختيار مستوى وزاوية النظر للكاميرا مع تفعيل حركة الكاميرا بالشكل الذي يتيح خلق العمق 

ذلك كيفية تحقيق عمق الميدان من خالل استخدام نوع وقياس العدسة  في ذلك المكان مضاف لكل
 وقيمة اتساع حدقتها في ذلك المشهد.

                                                           
, سيمون داناهر، ترجمة مركز التعريب والترجمة، الدار العربية للعلوم ناشرون،  1الدليل الكامل إلى التصميم الرقمي ثالثي األبعاد ط  (11)

 .52, ص 2005لبنان  -بيروت 
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 اإلستطارة أو )المنظور الهوائي(. .2
أن فكرة المنظور الهوائي أو المنظور الجوي كما أسماه دافنشي قائمة على التباين في كثافة 

كثافة الهواء كّلما زاد العمق "فهو مقاربة األشياء الضوء ودرجة وكثافة لون األجسام نتيجة لتغير 
المنظور الهوائي هو  ، ولهذا السبب عرف بالمنظور الهوائي")12(البعيدة كأنما هي غائمة قلياًل"

الخفوت التدريجي للضوء وتزايد نعومة األجسام البعيدة، وهو ما ينتج عن الضباب الخفيف في 
دعم إلى حٍد كبير المنظور الهندسي، إذ إن لكل جسم درجًة ، وهذا المنظور ي)13("المنتشر في الجو

مثال على ذلك بنايات تكعيبية متالشية تعطينا نموذجًا في كيفية تالشي من البعد عن نقظه 
الخطوط األفقية كلما امتدت إلى خط مستوى النظر. "ولما كانت جميع هذه الخطوط متوازية بالعمل 

في نقطة واحدة على خط األفق أو خط مستوى النظر في نقطة كما نشاهدها , فإن جميعها تلتقي 
تناسبها درجة  )14(التالشي"واحدة تسمى نقطة 

من المنظور الهوائي, وبحسب قرب الجسم أو 
بعده عن نقطة التالشي يكون تأثر المنظور 
الهوائي, فيكون تأثيره أكبر على األجسام 
واألشكال القريبة من نقطة التالشي حيث يكون 

الحاجز الهوائي أكبر ما هي عليه كلما ابتعد الجسم عن نقطة التالشي، وتكون هذه الحالة  سمك
جلية جدًا في فن الفيلم من خالل التأثير الذي تصنعه الكاميرا والعدسة بحسب نوعيتها وقياسها 
وقيمة الفتحة المستخدمة لتصوير هذا المشهد، فهو إن صح التعبير حالة مزدوجة بين المنظور 

المستخدمة من خالل قياسها وقيمة حدقتها وبعد وقرب الجسم  للعدسةلهندسي وعمق المجال ا
 عنها.

 األيهام البصري للتأثير الحركي.  .3
أساسًا إن كل ما نشاهده في فن الفيلم والصوٍر المتحركٍة يعتمد على مبدأ اإليهام البصري، 
فنحن نعلم اآلن جيدًا إن كل لقطٍة في فن الفيلم مكونة من صوٍر فوتوغرافيٍة تتحرك تباعًا وتحل 

                                                           
, أبو ظبي اإلمارات  2011, هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة 1جماليات الفيلم. جاك أمون وآخرون، ترجمة د. ماهر تريمش، ط (12)

 .36العربية المتحدة، ص 
 .105جوزيف ماشيللي, ترجمة هاشم النحاس , مصدر سبق ذكره, ص   (13)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة بغداد أكاديمية الفنون الجميلة , دار دولفين علم عناصر الفن الجزء األول , فرج عبو ,  (14)

 .207إيطاليا ، ص-للطباعة والنشر ميالنو
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على  واحدًة محل األخرى، لكننا في النهاية من خالل اإليهام البصري هذا التدفق الصوري يظهر
إنه صورة متحركة تحاكي ما تراه العين في الواقع الحقيقي "ألن ما تراه العين في اإليهام البصري 

أو ال يدركه اإلحساس بشكل صحيح وسليم لذلك ينشـأ هذا الوهم  )15(يدركه اإلحساس بشكٍل آخر"
ومن الممكن الذي استغله الفنان بشكل خالق له معنى مقصود من قبل صانع العمل تجاه المتلقي, 

جدًا خلق العمق واإليهام بتكوين شكل ثالثي األبعاد ضمن حدود الطول والعرض فقط )شكل ذو 
بعدين فقط( من خالل تحريك هذه األشكال بحركة دائرية "أن تحريك النماذج المصممة بحركة 

ارسيل )مدائرية عملية تم استخدامها على نطاق واسع في كل من علوم البصريات وفنها. وقد وسع 
هذين الحلقين بسلسلة اعماله الدائرية الحركة بارزة السطح , وهي سلسلة من األعمال  دوشامب(

ذات دوائر متطرفة بعض الشيء ظهر على إنها تتحرك دائريًا بصورٍة مستقلٍة بعضها داحل بعض 
ى حركًة لكن الباحث يعتقد إن هذه الدوائر ال تحتاج إل )16(كما إنه بدت ثالثية األبعاد أيضًا"

ميكانيكية إلظهار العمق فيها , فترتيب الخطوط المنحنية فيها يولد خطوط شعاعية باتجاه المركز 
ما يوحي للمتلقي ظهور العمق بهذا الشكل المثير لالنتباه ناهيك عن اإلحساس الوهمي بالحركة 

 الذي ال تنفك هذه الدوائر من األيحاء به كلما نظر إليها أي شخص.

 . *(ANAMORPHICويه الخالق )اإلنمورفك  تقنيات التش .4
لهذه التقنية األثر البالغ في تعزيز قوة وقدرة اإليهام البصري في التحكم بإظهار العمق وعلى 
يهامه بواقعية فيزيائية العمق أثناء  مستويات كبيرة تختصر الكثير من العمل التقني ألقناع المتلقي وا 

عادة تشكيلة وتعيين نقطة  تعتمدعملية العرض الفيلمي، إذ  هذه التقنية على تشويه المنظور وا 
تالشي جديدة توهم المتلقي وتتالعب بمستويات العمق إلنتاج منظر وشكل جديد يجسد البعد 
الفيزيائي الثالث من خالل خلق هذا العمق الوهمي  المخالف ألفق توقع المتلقي الذي يأمل دوما 

ارب إلى حٍد كبير الواقع الفيزيائي المحيط به، إن تقنية األنمورفك في التفاعل مع صورة تجّسد أو تق
تسهم إلى حد كبير في تجسيد البعد الفيزيائي الثالث وخصوصاً في مشاهد الواقع اإلفتراضي المعزز 
الذي يعتمد على تقنيات التجسيم الرقمية وتقنيات التصوير واإلخراج في خلق العمق, فهي تقف 

خلق هذا الواقع الذي جعل من الفيلم السينمائي منجزًا بصريًا فائق اإلبهار, ففي جنبًا إلى جنب في 
                                                           

 .11, ص 1988األوهام البصرية فنها وعلمها، نيكوالس ويد، ترجمة. مي مظفر، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد  (15)
 .309وعلمها، نيكوالس ويد، مصدر سبق ذكره، ص األوهام البصرية فنها (16)
فن األَنمورفك هو فن رسم األشياء بواسطة منظور مشوه، يتطلب من المشاهد النظر إليه بطريقة خاصه، بواسطة وسائط معينه أو  *

مأخوذة من الكلمة ( ANA)( مكونه من شقين ANAMORPHICالوقوف بزاوية محدد إلعادة تشكيل الصورة المقصودة، وكلمة )أَنمورفك 
 ( وتعني شكل أو صوره.MORPHICاليونانية وتعني مرة أخرى وكلمة )
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سلسلة فيلم سيد الخواتم وهوبت تم استخدام هذه التقنية بشكل كبير إلظهار الساحر الطيب 
)غاندالف( بحجم كبير مقارنة مع أفراد الهوبت واألقزام مما أتاح للمخرج السيطرة على المشهد 

يعكس واقعية جميع اللقطات بشكل غير مثير للشبهة والشك ولتكون مستساغة إلى بشكل كبير ل
 حد اإلبهار من قبل المتلقي واالقتناع التام بكبر حجم غاندالف قياسًا بأفراد الهوبت واألقزام. 

تعتمد هذه التقنية في العمل على خلق مستوين من النظر معاكس ألحدهما اآلخر وعلى 
تخالف كالهما أفق توقع المتلقي من خالل التحكم بأرضية المكان وسقفه أي تغيير نقطتي للتالشي 

 أبعاد المكان وهميًا.

  

 
 

 تقنيات التجسيم الرقمية

إن دخول التقنيات الرقمية إلى عالم الفيلم ساهم مساهمةً  كبيرة في إثراء المنجز 
سهولة من خالل الكاميرا لدقتها السينماتوغرافي في إضفاء عناصر جديدة ال يمكن تجسيدها ب

وسهولة التعامل معها أثناء صناعتها في المختبر الرقمي وضّمها إلى النسيج الفيلمي، وايضًا 
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أضافت سهولة كبيرة في اختصار لوقت وتكاليف اإلنتاج الفني، وهذه التقنيات تجّلى استخداماتها 
ثي األبعاد يمتاز بأغلب مالمح الواقع في الفيلم ثالثي األبعاد من خالل خلق عالم إفتراضي ثال

الفيزيائي المحيط ويتجسد من خالل الضوء والظالل والملمس الذي راهن عليه أغلب صّناع الفيلم 
وكل هذه األمور تحيلنا بدورها إلى إنتاج العمق والذي يشكل السمة  (3D)اإلفتراضي ثالثي األبعاد 

 .(3D)األساسية للمنتج السينماتوغرافي اإلفتراضي ثالثي األبعاد 

فهنالك أربع عوامل تحدد العمق أثناء إنشاء المكان اإلفتراضي ثالثي البعاد في المختبرات 
 :الرقمية هي

 اإلضاءة .1
 الحركة .2
 عمق المجال .3
 الملمس .4

فكل هذه العناصر يتم إنشاءها وتعديلها في المختبرات الرقمية ثالثية األبعاد بما يناسب 
 المرئي العام للصورة المنجزة الشكلالوظيفة المادية للعناصر وجماليات 

 

  3D الجماليات الدرامية للمكان االفتراضي ثالثي األبعاد المبحث الثاني

 .3Dجماليات المكان اإلفتراضي ثالثي األبعاد 

طالما بحث اإلنسان عن التوازن في حياته ألن التوازن يولد االستقرار وهذا هو في الحقيقة 
فحتى ذرات العناصر تحاول اكتساب إلكترون لتضمه إلى إلكتروناتها من  ،سلوك كل الموجودات

ل هذا األمر، فاالستقرار سمة أساسية تكسبه أجل االستقرار. واإلنسان مازال في سعٍي حثيث حيا
االحتفاظ بطاقتِه وتوجيهها إلى منافذ أخرى يحاول من خاللها تتبع ذلك التوازن والمؤدي به إلى 

فعندما تتساوى القوى أو تكافئ يقال عنها إنها متوازنة, وينهار عادةً الشكل “اإلحساس بقيمة الجمال 
ن أول هذه القيم الجمالية ، فالتو )17(أو الجسم الغير متوازن" ازن يؤدي بنا لإلحساس بالقيم الجمالية وا 

التي تحسسها اإلنسان كانت من خالل البصر الذي مّكنه من معرفة أغلب األشياء المحيطِة به 

                                                           
 .49التكوين في الصورة السينمائية, جوزيف ماشلي, مصدر سبق ذكره, ص  (17)
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وتتبعها من خالل جغرافّية المكان المليء بالتفاصيل والذي يغذي أفكاره ومدخالته الحسية من 
 خالل حاسة البصر.

الصورة عنصرًا جماليًا مهمًا لديه منذ البواكير األولى التي تنبه فيها على المؤثرات  فشكلت
الحسية المحيطة به, وهذا تساؤل كبير وقديم طالما وقفنا عنده حين نلج في عالم الصورة المرئية 

 صلبٍة "فلماذا عمد أبناء جنسنا منذ زمٍن بعيد أن يتركوا ورائهم صورًا مرئية مرسومٍة على مساحاتٍ 
, فمن هذا المنطلق تثبتت للمكان قيمة جمالية نابعة من كونها عضوية تؤدي  )18(ملساء ومحدودة"

 دورُا هامًا في تأسيس وعي اإلنسان وذائقته المادية والفكرية.

حيث يشكل المكان المنظر العام في المشهد السينمائي والذي يتكّون من مساحة األرض، 
فية وغطاء نباتي يغلفها، ناهيك عن السماء والماء إن توفرت في وما عليها من تضاريس جغرا

المضاف إلى كافة المفردات السابقة الذكر ويلحقها أيضًا  *مفردات المشهد، إضافًة لذلك "الديكور"
األكسسوارات التي تضفي على المنظر بعض األبعاد الجمالية ألجل موازنة التكوين أو لتؤدي دورًا 
عضوياً فعاالَ في تداعيات المشهد وتفاعالته الدرامية " فالديكور الجيد سواء كان )داخلياً أو خارجيًا( 

ياً وأكرر ذلك )إال عندما يكون الموضوع نفسه غير واقعي( وأن يساهم في الحدث هو أن يكون واقع
فمن خالل ما ذكرة مارسيل مارتن يعتقد الباحث إن , )19(ويعاون في خلق الجو السيكولوجي للدراما"
هو من أهم  بهذه القدرة على تجسيد الواقع الفيزيائي (3D)إشتغال المكان اإلفتراضي ثالثي األبعاد 

ضروريات الوظيفية والجمالية لكي يظهر المكان بشكل حيوي قادر على فرض سلطته على ال
 .المتلقي في تقبله ككائن حي نابض بكل معاني الحس والحياة

وللمنظر في السينما أهمية بالغة في تجسيد البناء الدرامي للمنجز السينماتوغرافي فهو يؤسس 
نشأ عليه وباالعتماد على العالقات الناشئة بشكل قصدي للكثير من التفاعالت الدرامية التي سوف ت

بين مفردات المنظر التي وضعت بقصدية وفق معايير وآليات التكوين البصري التي يحكمها 
بعالقات بصرية ضامرة تستدرج المتلقي للمنطقة التي يعنيها صاحب العمل الفني أو العالقات 

                                                           
جمهورية العراق, -ريجيس دوبري, حياة الصورة وموتها, ترجمة فريد زاهي , دار المأمون للثقافة والنشر, وزارة الثقافة العراقية, بغداد (18)

 .19ص 
الداخلي كالغرفة أو المنزل وما إلى شابه من  الفراغ ( : هو فن تزيينInterior decorationية )الداخل أو ما يعرف بالعمارة الديكور *

ويشمل  للفراغ هو توفير بعض اإلحساس التزيين الداخلي المعمارية. فالهدف من ذلك بحيث تكون جذابة وسهلة االستخدام وتتوافق مع
والتجهيزات مثل المصابيح، وتوفير حيز حركي  األثاث واختيار واألسقف األرضيات ، وغيرها منورق الجدران الجدران، طالء تطبيق

 . والسجاد والمنحوتات اللوحات مناسب كما تخصيص الفراغات أو المساحات كإضافة
 .64مارسيل مارتن, اللغة السينمائية والكتابة بالصورة, مصدر سبق ذكره ص  (19)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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المبني بشكل منطقي يركز ثبات شكل المادة المصورة  السببية بين اللقطات والتي يحكمها المونتاج
 .)20("فهذ العالقات بين الصور هي التي تصنع أشكال المعنى السينمائي البحت"

إن التكوين عنصر فعال في إحكام وتنظيم المادة المرئية ألجل خلق توازن بصري من خالله 
األدوات البالغية التي تحكم الصورة يتم فهم المنجز السينماتوغرافي بشكل جمالي خاّلق فهو أهم 

وتطرحها بشكل قلما نقول عليه مبهر ومستساغ، وهذا األمر يجنبنا الوقوع في خلق إطار متراكب 
من المادة يؤدي إلى خلق حالة من النفور والتوجس تجاه المنجز المعروض بالرغم من تقّصد 

ليات منضبطة ومدروسة لتبرر أمرًا بعض صناع السينما هذه الحالة, لكن قصديتهم هنا تتم وفق آ
أو فكرٍة ما، ومن َثمَّ خلق تكوين جميل يحس من خالله المتلقي بالتوازن يحسسه بحالة من التجاذب 

بعدين أساسيتين  فللمكان في السينما الحيوي للولوج إلى داخل المنجز السينماتوغرافي واالنغمار فيه.
 هما:

 البعد الوظيفي.أ. 

لعناصر الوظيفية في الصورة لتكون منجز بصري يؤدي وظيفته كمنجز والذي يعنى بكل ا
مرئي وكفيلم سينمائي بالدرجة األساس من خالل المادة المتحركة المسجلة عبر آلة التصوير، 
ووظيفته أيضًا ضمن نطاق الفكرة المطروحة في ذلك الفيلم، فهو يحدد الفعل الدرامي من خالل 

اع  ومساحة الفضاء الذي تتشكل فيه جميع العناصر المرئية وعالقته تحديد الرقعة الجغرافية للصر 
بكل ما يحتويه المكان من تفاصيل مادية تسرد األحداث أو تكون معلومات مساندة لسرد الحدث 
الرئيسي فكلما كان المكان ثرًا غنيًا بالتفاصيل )جغرافّية المكان والديكور( زادت نسبة المعلومات 

والعكس صحيح, وللمكان اإلفتراضي ثالثي األبعاد القدرة على تطويع تفاصيله المعروضة للمتلقي 
من خالل اإلمكانيات الكبيرة في أضافة أي عناصر وفق ما يتمتع به صانع العمل الفني من مخّيلة 

 ضمن آليات إشتغال المكان اإلفتراضي في المختبرات الرقمية. 

ن لفيلمين فيهما المكان افتراضيا لكن بفارق وهنا نالحظ الفرق واضحًا وجليًا بين نموذجي
بنيًة له كما هو الحال  (3D)بسيط هو إن أحد الفيلمين يتخذ من المكان اإلفتراضي ثالثي األبعاد 

واألخر المكان اإلفتراضي المصّنع ضمن إطار مادي فيزيائي ضمن إطار  (,AVATAR)في فيلم 
ففي فيلم أفتار هنالك تفاصيل  (DOGVILLE)األستوديو من خالل ديكور فقير جدا في فيلم 

                                                           
)الفن السابع 2012دمشق: المؤسسة العامة للسينما,  -الخطاب السينمائي لغة الصورة, تأليف فاران فينتورا, ترجمة عالء شنانة  (20)

 .21( ص 217
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كثيرة وضعت وصممت من قبل صاحب العمل بحسب ما رآه ممكنًا متخطيًا بذلك القدرة الخالقة 
للواقع المادي, فقد صمم صّناع الفيلم مكانًا إفتراضًي ال مثيلة له في الواقع الفيزيائي لكنه يحاكي 

كب األرض من حيث الظل والضوء والعمق والتراكيب لحٍد كبير المكان الفيزيائي الواقعي على كو 
الفيزيائية لكل تفاصيل المكان, وهذا بدوره أدى إلى إثراء التكوين العام للمنظر والذي بدورة سوف 
إّثر وبشكٍل كبير على سير وقيمة األحداث الدرامية في العمل الفني, أما في الفيلم الثاني ذو المكان 

مد المخرج الستخدامه من أجل تقليل تكاليف اإلنتاج الفني بحسب ما كان الفقير جغرافيًا, والذي ع
في أفالم )الدوغما( وهذه أحد الميزات األساسية في أفالم الدوغما وعلى اعتبار إن الفيلم هذا ينتمي 
ن صانع العمل هو حد مؤسسي مدرسة أفالم الدوغما, نجد هنا المكان  لمدرسة أفالم الدوغما وا 

ذي اقترحه وصممه صاحب العمل فقير بكل من كل المحتويات المادية الفيزيائية أي اإلفتراضي ال
إذ يعتمد على ديكور يكاد يكون خاوي من العناصر المادية والتراكيب الفيزيائية وهذا األمر أدى 
إلى تسطيح هذا المكان اإلفتراضي مما حدى بالمخرج االعتماد على الشرح والسرد عبر الحوار 

لذي أخذ دورًا مهماً وكبيرًا في سرد أحداث الفيلم, وهذا األمر أدى بالفيلم التخلي عن التتابع والراوي ا
الزمني الخالق الذي يحيل القصة وبشكل واضح من حدث إلى حدث آخر يؤدي بها )القصة( فيما 

, ففن )21("يقول الغزالي ال معنى للزمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد"بعد إلى تنامي األحداث 
الفيلم يعتمد اعتماد كبير على مبدأ التتابع المحكوم بالزمن, وهذا التتابع بحسب مقولة الغزالي هو 
الذي يعطي ذلك المعنى المفهوم والملموس للزمن في سرد وتعاقب األحداث, فبدون التتابع الزمني 

خالل تباينات سيكون كل شيء جامدا ال روح فيه, وتتابعية الزمن تظهر بشكل واضح وجلي من 
المادة وأبعادها الفيزيائية من خالل اختالف التفاوت بين شدة الضوء والظالل, والحركة المتنامية 
بفعل التعاقب الزمني, وهذا األمر يكون ضمن األبعاد العامة للمكان وكثافة التضاريس التي تحدد 

بالمادة الحيوية المشكلة مالم يكون محكومًا  أبعاده, فكما أشار الباحث إن ال معنى ألي فضاء
 بحسب قوانين وأسس الصورة المرئية والتي تشكل جغرافية المكان السينمائي.

  

                                                           
 .95, ص1996السرد السينمائي, فاضل األسود, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, جمهورية مصر العربية, الطبعة األولى  (21)
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 البعد الجماليب. 

والذي يكون مسؤواًل عن كافة التعابير واإلحاالت الجمالية وإلضفاء السمات الجمالية لألبعاد 
البد من أن تتعرض لكم من المعالجات الوظيفية. فكل المالمح الفيزيائية التي تحملها الصورة 

الرقمية التي تزيد فيها المالمح الجمالية كالخواص الضوئية المتمثلة بالظل والضوء والتباين وأيضًا 
خواص اللون كشدة اللون ودرجة نصوعه "ونحن نلقى هذه العالمات في فن التصوير باعتبارها 

المعنى المسّجل في هذه العالمات يبدو غير عناصر السطح الخاصة بالنقطة والخط واللون، ولكن 
ملموس وال منطوق وغير قابل للقياس. وعلى الرغم من ذلك, فإننا النزال نقول إن هذا البناء المشار 
ن هناك تفاعال ديناميكًا قد تم أسره, أو إن هناك حاًل  إليه يكون ماثاًل وفقًا لحسابه الخاص, وا 

ل هذه األمور تتطلب مؤثرات بصرية تدعم المالمح الجمالية ، وك)22(للمشكلة قد تم التوصل إليه"
 .وتقوي من قيمة الفعل الدرامي من خالل إضافتها

إن وظيفة المؤثرات البصرية أصبحت بالغة األهمية في الكثير من أنواع األفالم كأفالم 
لما لها من األهمية البالغة في تعزيز ونمو قدرة (، 3D)الحركة وأفالم الخيال العلمي وأيضًا أفالم الـ

الفعل الدرامي الذي يتجسد عبر إضافتها والمتمثل بالكثير من التفاعالت الفيزيائية التي تتجسد 
( DOGVILLE)عبر الشاشة من خالل صّناع هذه المؤثرات، إن انعدام المؤثرات البصرية في فيلم 

تجعل اإلطار حافل بكل العناصر المرئية التي تشد العين  جعل من صورته المرئية فقيرة ماديًا لم
نحوها وهذا أدى إلى أن تكون فقيرًة جماليًا، وبما إن السينما هي فن مرئي بامتياز تعتمد على 

القول البليغ في ( AVATAR)التجسيد المادي للصورة وعلى التجسيد الحركي للفعل كان لفيلم 
بشكل يثير اإلبهار والدهشة ويحقق الكثير من المالمح المعززة  استخدام المؤثرات البصرية الرقمية

للمكان اإلفتراضي الذي تم رسمه وتصميمة للفيلم بشكل تجاوز حدود النص المكتوب لفيلم 
(AVATAR ) فلم يكتفي صّناع العمل برسم حدود ومالمح المكان الجغرافي المحيط والمتمثل

نما تم ملئ حتى الفضاءات المتخللة لذلك المكان بواسطة  بسطح األرض وما عليها من تفاصيل, وا 
المؤثرات البصرية كوجود اللماعات والومضات الضوئية التي تساهم في خلق أبعاد في العمق ال 
حصر لها, وهذا األمر يزيد من الشد البصري عند المتلقي "فالكاميرا تجهل الطبيعة الميتة كما قال 

الم واسع من اإلبهار, فهذه دعوة صريحة وواضحة للصورة والذي يحيله إلى ع )23(كوهين سيا"

                                                           
جورج جادامير, تحرير روبرت برناسكوني, ترجمة د. سعيد توفيق, المجلس األعلى للثقافة, ٌعمان مسقط  -الجميل, هانزتجلي  (22)

 .176, ص 1997
 .220مارسيل مارتن, اللغة السينمائية والكتابة بالصورة, مصدر سبق ذكره, ص  (23)
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السينمائية النابضة بالحركة من خالل تجليات المكان وتفاصيله التي تثري كل األبعاد الجمالية 
 للصورة السينمائية.

 

 األبعاد الدرامية للمكان ثالثي األبعاد

عن أعمق حلم للملجأ  "عندما تطلب من طفاًل أن يرسم بيته فإنك تطلب إليه إن يكشف لك
الذي يرى فيه سعادته. فإن كان الطفل سعيدًا فسوف يرسم بيتًا مريحًا تتوفر فيه الحماية واألمن 

 .)24(ومبني على أساسات عميقة الجذور"

إن للمكان بشكل عام تأثير نفسي مباشر على اإلنسان، فهو الحضن والملجأ والبيت والوطن 
في وعيه والوعيه، لذلك فهو منشغل دومًا في قراءة تضاريس الذي يقبع فيه ويتأثر من خالله 

وجغرافيا المكان المحيط به وجعلها أيقونات جمالية تتدلى فوق مخيلته التي طالما ما انطلقت من 
المكان في نسج أفكاره المرتكزة على أساس مادي ملموس يتغذى من محيطة الفيزيائي، فالمكان 

نسان فمن خالله يحب ويكره ويبكي ويضحك، و من خالل هذه يختزل كل اإلرهاصات الحسية لإل
المالمح نشأت عند اإلنسان وعبر تكتالته المجتمعية وصفاته االجتماعية اعتبارات وتجليات درامية 
حافلة بالكثير من األحاسيس التي من خاللها نهضت أفكار اإلنسان واتضحت وبانت مالمحها, 

نطلق من المكان كمرتكز أساسي ورئيسي في رسم مالمح المنظر وكذلك فن الفيلم السينمائي الذي ي
العام للفيلم عبر "الميزان سين الذي هو فن تكوين اللقطة والتفكير في القرارات المشابهة لقرارات 

 )25(الرسامين في عما ستبدو عليه الرقعة التي يرسمون عليها"

 

 الجماليات الدرامية للمكان ثالثي األبعاد. 

قائق التي تحيلنا الى الشد واإلبهار في السينما هي المكان، والتي ال يمكن إن أهم الح
المشهد أو اللقطة السينمائية التي ال يمكن  مستوىاالستغناء عنها على مستوى الفيلم أو على 

تفريغها من محتواها المكاني، فالشخصيات تظل دوما موجودة في مكان شاغلة حيزا منه. ومع 

                                                           
 .105جاستون باشالر, جماليات المكان , مصدر سبق ذكره , ص (24)
ص  2015تشريح الفيلم, برنارد ف. ديك, ترجمة وتقديم مصطفى محرم, وزارة الثقافة المصرية المركز القومي للترجمة, القاهرة  (25)

126. 
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الوعاء الحاوي للحدث سينمائيا، بل هو تلك الطاقة المحركة للشخصيات، ذلك فهو ليس مجرد 
وبنيتها المحركة الفاعلة والمشّكلة للمجتمع الذي تعيش فيه، والبيئة التي تتصارع للبقاء فيها أو 
البعد عنها واقعيا وفنيا، فمن هذا المنطلق أهتم صّناع األفالم اهتمامًا بالغًا في رسم وبناء وتحديد 

ة المكان ويحاولون دومًا السعي في إيجاد المكان المثالي للمشهد الذي يقومون بصناعته ومن بني
ثم للفيلم بشكل عام ألجل إبراز جميع االبعاد والمناِح الدرامية للفعل أو الحدث ومن ثم ذروة الصراع 

وفر المكان من خالل جغرافية هذا المكان الذي اختاره صانع العمل, لكن في أغلب األحيان ال يت
المناسب لهذا المشهد بحسب ما تقتضي سير أحداث القصة وبحسب ما يقتضي صانع العمل, 
لذلك يعمد صناع األفالم على إيجاد سبل كثير ألجل تغير جغرافّية المكان بحسب مقتضى الحاجة, 

ا, فقد لذلك وبعد هذا التطور التقني الكبير الذي حصل في كل مرافق الحياة ومنها صناعة السينم
الذي أثرى المكان السينمائي  (3D)لجأ صناع األفالم الستخدام المكان اإلفتراضي ثالثي األبعاد 

بشكل كبير يجعله قادرًا على التعبير الدرامي على جميع األفعال محياًل بذلك كل األفكار واآلراء 
إلى عالم فيزيائي واقعي يجسده فن الفيلم بامتياز, ولقد أكدت على ذلك الكثير من النتاجات 

وجعلة بنية قارة توهم المتلقي إلى  (3D)اد السينماتوغرافية في بناء المكان اإلفتراضي ثالثي األبع
 حد كبير بواقعتيها الفيزيائية فسلسلة أفالم سيد الخواتم وهوبت خير دليل على ذلك.

لهذا كله يجب أن يأخذ المخرج السينمائي بعين الجد الدور المكاني في تلك العملية كبناء 
الواقع، بناء يبنى عليه واقعه الفني تحتي لألحداث الحياتية والشخصيات اإلنسانية الموجودة في 

هو، سواء كان هذا الواقع المتصل بالعمل الفني حقيقيا أو متخيال، أيضا البد أن يحاكى ذلك 
التأثير بصورة أو بأخرى حتى يكون الناتج النهائي لعمله واقفا على أرض صلبة من العالقات قابلة 

دان المشاهد وعقله، وهو الهدف النهائي من للمصداقية، ومن ثم يكون قادرا على التأثير في وج
 أي جهد إبداعي فني.

يعتبر المكان ذا شخصية متميزة، لها أبعادها المادية واالجتماعية والنفسية كأي شخصية 
اعتبارية أخرى في الفيلم، فهو يوصف بأدق التفاصيل أثناء كتابة السيناريو مقترنًا بذلك مع أي 

لمادية تتمثل في شكل المكان المعماري وموقعه الجغرافي وصفاته شخصية حيوية اخرى. فأبعاده ا
الفيزيائية والتي يتأثر بها وتميزه دون سائر األماكن األخرى، أما البعد االجتماعي فيتمثل في 
المستوى االجتماعي للمكان والعالقات التي ينشئها بصفته الدرامية الناتجة من خصوصيته المادية 

ة بين أطراف الصراع الدرامي القائم عليه، ويتمثل البعد النفسي في تأثيره على والفعلية واالجتماعي
 شاغليه وكيفية سير األحداث من خالله. 
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يمكننا القول بأن األبعاد الجمالية للمكان باعتباره حيزاً مدركاً بصرياً تتولد من خالل الخاصية 
صياغة الشكل الذي سوف يظهر علية الموضوعية له بوصفه مكانًا قاباًل للتشكيل، أو من خالل 

في الصورة، والذي يستند إلى قواعد بصرية وبنائية من خالل ترتيب عناصره ومحتوياته، كتوزيع 
الكتل والمساحات، كما يمكن عن طريق اإلضاءة التي تلعب دوراً كبيراً في التعريف بالمكان وصقل 

عطائه المناخ الالزم التي يتالءم مع مضمون ال قصة وسير األحداث, فاليوم بات وفي شكله وا 
بعض الجامعات والمعاهد العالمية أن يكون هنالك شخص مختص تحت عنوان )أضاءه الجرافيك( 
إذ يتمحور دوره حول اقتراح ورسم جميع أعمال اإلضاءة ضمن فضاء الجرافيك الرقمي للفيلم من 

دوره في تجسيد عالقة تكاملية شدة اإلضاءة ونوعها ولونها وأيضًا مساقطها, أن يلعب المكان 
 تخضع لمتطلبات الدراما.

 

 مؤشرات اإلطار النظري

 المالحظات المؤشر ت

1 
 المكان إظهار في أساسي جزء تشكل الحديثة الرقمية التقنيات إن

 . كبيراً  درامياً  اثراً  له يجعل بشكل األبعاد ثالثي اإلفتراضي
 

2 
 حدد(  األبعاد ثالثي اإلفتراضي الفيلم) هو جديد فيلمي نوع ظهور
 .كبير حدٍ  إلى األبعاد ثالثي اإلفتراضي المكان مالمح

 

3 
 كبير بشكل المكان تجسيد على لألحداث الدرامي التجسيد يعتمد
 .الفيزيائية بواقعيته ويوهمه للمتلقي يوحي

 

4 
 اإلفتراضي المكان إبراز في كبير أهمية األكسسوارات و للديكور
 الرقمية المختبرات في صناعته يتم رقمي اشتغالي فضاء ضمن
 .بحته حاسوبية وتصميم رسم آليات وفق

 

5 
 خالل من تتكثف و تنشأ األبعاد ثالثي اإلفتراضي المكان جماليات
 حد ألقصى الفيزيائية السمات إظهار على المبني المكان درامية
 .ممكن
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 (The Jungle Bookكتاب الغابة )

   
, فنتازيا, دراما, مقتبس, أكشن فيلم:  الصنف
 مغامرة

   كتاب الغابة:  مأخوذ عن

  2016نيسان /   /15:  تاريخ األصدار

 دقيقة 105:  مدة العرض

 الواليات المتحدة :  البلد

   اإلنجليزية:  اللغة األصلية

 جون فافرو:  المخرج

  جون فافرو:  اإلنتاج

 سافرون بوروز:  الراوي

 إدريس، كينغسلي بن، موري بيل:  البطولة
، سكارليت جوهانسون، لوبيتا نيونقو، إلبا
 كريستوفر واكن، كارلو اسبوزيتوجيان

 باري مانيلو:  تصوير سينمائي

  جون فافرو - أفالم والت ديزني: أستوديو

 استديوهات أفالم والت ديزني: توزيع

 175 $ مليون: انيةالميز 

  690.6$ مليون: اإليرادات

ألفضل مؤثرات  جائزة األوسكار: الجوائز
  بصرية

 Robert: فريق العمل الفائز بالجائزة
Legato, Adam Valdez, Andrew 

Jones, Dan Lemmon 

 بيانات رئيسية حول الفيلم

هو فيلم رسوم المتحركة ثالثي األبعاد أمريكي من  (The Jungle Book)كتاب الغابة 
نوع المغامرة والفنتازيا. العمل من إخراج جون فافرو، وكتابة جوستين ماركس، ومن إنتاج والت 

بدور  سيثيديزني. الفيلم خليط من التصوير الحي وصور منشأة بالحاسوب. من بطولة نيل 
د ريس إلبا ولوبيتا نيونقو وسكارليت جوهانسون ماكولي، ويضم أصوات بيل موري وبن كينغسلي وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86_%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%B3%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A5%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A5%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%82%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%82%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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وجيانكارلو اسبوزيتو وكريستوفر واكن. أحداثه تقع في غابة منعزلة في الهند، وتتبع الفتى ماكولي 
، في أمريكا 2016أبريل  15الذي يخوض مغامرة بصحبة أصدقائه الحيوانات. صدر الفيلم في 

 ؤثرات بصريةو وتلقى مراجعات إيجابية من النقاد.الشمالية، حاز على جائزة األوسكار عن أفضل م

 تحليل الفيلم 

سيقوم الباحث بتحليل هذه العينة وفق ما آلت إليه مؤشرات اإلطار النظري بعد إطالع 
بداء بعض المالحظات حولها.  الخبراء عليها وا 

 األبعاد ثالثي اإلفتراضي المكان إظهار في أساسي جزء تشكل الحديثة الرقمية التقنيات إن .1
 كبيرا . دراميا   اثرا   له يجعل بشكل

في هذا الفيلم هنالك الكثير من الكالم حول عملية الخلق واإلبداع من قبل صّناعه، فهو 
يمتاز بالكثير من الشخصيات الخيالية التي ابتدعها فريق صناعة الفيلم، إضافة إلى صناعة فضاء 

ي تجسدت من خالل برامج الرسم والتصميم ثالثي الصورة بشكل خيالي فيه الكثير من العبقرية الت
األبعاد التي عمل عليها صانعوا الفيلم لعدة أشهر إلخراج هذه الصورة الغنية بالمالمح المرئية 
المدهشة، والتي لوالها لما تمكن هذا الفيلم ومثيالته من األفالم أن يرى النور، فلو أمعّنا النظر في 

خصيات االفتراضية التي تدعم المكان المحيط والذي كان فضاًء رحبًا هذا الفيلم لوجدناه مليء بالش
 حوى كل هذه األجسام واألشكال واألفعال.

ففي هذه العينة التي اختارها الباحث بشكل قصدي لما لها من أبعاد تنطبق على هذا البحث، 
لمعزز، بسبب اشراك فهذه العينة تنتمي إلى فئة األفالم االفتراضية ثالثية األبعاد ذات الواقع ا

الممثل الوحيد بدور )ماوكلي(، أما باقي كل الشخصيات فهي شخصيات إفتراضي مرسومة ضمن 
فضاء اشتغالي رقمي، وما يهمنا هنا هو المكان اإلفتراضي الرقمي الذي تمت صناعته ضمن 

سومة الفضاء اإلشغال الرقمي والذي أحاط بكل حيثيات وتفاصيل مجرى األحداث في القصة المر 
 26(Chroma key)له بأدق التفاصيل والمطبق ضمن تقنية الشاشة الخضراء أو ما يعرف بتقنية 

نتاج هذا الفيلم فقد تبين إن الفيلم بمجمله تم تصويره  ومن خالل االطالع على آليات تصوير وا 
داخل األستوديو بهذه التقنية دون اللجوء إلى إشتغال أي مشهد في الواقع الفيزيائي المتاح, وهذا 

                                                           
 المشاهد ودمج الجرافيك ببرامج الخلفية هذه حذف يتم ذلك بعد ثم، أزرق أو أخضر لون ذات خلفية على المشهد تصوير عن عبارة يه 26

 أن من بدال فمثال والجهد والوقت المال من الكثير توفير على الكروما تقنية وتساعد، معها الجرافيك برامج على المصممة والمؤثرات
 تصوير يتم أن فيمكن والمجهود الوقت من الكثير تأخذ والتي التاريخية المباني ديكوراتبناء  أو المحيطة البيئة لبناء العمل فريق يضطر
 .المشهد مع بسهولة دمجها ثم الجرافيك برامج على المطلوبة المحيطة البيئة تصميم ثم بالكروما المشهد
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قمية المشغولة بواسطة التقنيات الر  (VFX)األمر يعود كلة بفضل المؤثرات البصرية الخاصة 
بهذه الدقة المتناهية التي جعلت المتلقي ال يميز أبدًا  االفتراضيالحديثة التي أظهرت هذا المكان 

بين ما هو واقع فيزيائي وبين ما هو واقع إفتراضي، فقد خلق صّناع هذا الفيلم تماهي كبير بين 
ر درامية أخرى من الواقع الفيزيائي لجسم الممثل والواقع اإلفتراضي للمكان وما يحوي من عناص

خالل هذا الجهد الرقمي الهائل المتمثل بالكثير من التقنيات الرقمية مثل الحواسيب ذات القدرة 
خاللها  منالعالية في أداء عمليات الرسم والتصميم والمعالجة وأيضاً البرمجيات العمالقة التي كان 

التقنيين الرقميين الذين جّسدوا  تجسيد كل المالمح االفتراضية المرئية, ناهيك عن جيش كبير من
كل هذه األفكار والتصورات عبر عمل حثيث تمخض من  خالل هذا النتاج السينماتوغرافي الثّر 
بكل مالمحه المرئية. في هذا الفيلم نالحظ تطور العمليات البنائية من خالل فضاء اإلشغال 

من خالل كل األدوات آنفة الذكر لإلسهام للتقنيات الرقمية ثالثية األبعاد والتي تم تصميمها ورسمها 
في تعزيز الواقع الدرامي للمشهد، في هذا المشهد يذهب ماوكلي إلى الغابة السحرية والتي يسطر 
عليها الثعبان الساحر، والذي من خالل سحره يستطيع أن يوقع أي شخص بسحره يدخل لهذه 

عليه القصة ومن خالل المؤثرات البصرية  الغابة، فقد جسد صّناع الفيلم هذه الغابة وفق ما نّصت
الخاصة التي أظهرت سوداوية الغابة وسحرها, فمن غير المعقول بحسب رأي الباحث أن يجد 
صّناع الفيلم مثل هكذا مكان يطابق ما نصت عليه أحداث هذه القصة وحتى لو افترضنا جداًل إن 

حب المخرج فريق العمل إلى مثل هذه هنالك مثل هذا المكان في الواقع فمن الصعب جدًا أن يصط
المناطق, أي بما معناه إن هذه التقنية وفرت الكثير لصّناع األفالم من الجهد والوقت والمال, وهذا 
بدورة سيسهم في عملية اإلنتاج العام للفيلم. اختيار اللون الرمادي مع العتمة بين هذه األغصان 

ح الرؤية لدى ماوكلي بسبب تردده وخوفه من المتشابكة أضفت على المشهد نوع من عدم وضو 
الدخول لهذه الغابة والتحدث لهذه األفعى، فاألفعى بطبيعة الحال كائن مخيف بارد الدم يختبئ بين 

 األشجار واألغصان.

 ويوهمه للمتلقي يوحي كبير بشكل المكان تجسيد على لألحداث الدرامي التجسيد يعتمد .2
 .الفيزيائية بواقعيته

صّناع الفيلم بغاية اإلصرار على إظهار المادة الفيلمية ثالثية األبعاد  كان العمل هذا في
علينا تمييزه عن الواقع المادي المحيط، فكل  المستحيلبواقع فيزيائي مكّثف إلى درجة إنه من 

ي حيثيات األحداث التي جرت في مكان واحد )الغابة( كانت تحيلينا إلى واقعية المادة الفيزيائية الت
صممت لذلك، ضافةً لذلك فإن آلية العرض السينمائي ثالثية البعاد تعطي بعداً كبيراً في اإلحساسية 
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بما هو معروض فيزيائيًا سواء كان على مستوى المشاهدة عبر البصر أو كان من خالل تقنيات 
إلى ذلك من  الداعمة لتقنية العرض ثالثي األبعاد كاهتزاز المقاعد وهبوب الرياح أثناء العرض وما

 تقنيات بحسب صالة العرض المجهزة بهذه التقنيات.

إن تجسيد الغابة في هذا الفيلم من خالل أدق التفاصيل منذ البناء الهيكلي العام للغابة 
ولغاية لون أصغر ورقة في هذه الغابة يحيلنا إلى تنامي كل األفعال الدرامية التي تصب في مجرى 

ّيز المنجز الفيلمي ثالثي األبعاد بالحركة على كافة الصعد وبكافة أنواع الحدث العام للفيلم. كما تم
الحركة التي عرفها فن الفيلم بشكٍل عام, كون إن الحركة المستمرة تولد مستويات عديدة ال حصر 
لها للعمق الذي يعد المكّون األساسي لعملية التجسيم في فضاء المنجز المرئي, وبما أن هنالك 

وسائل التي من خاللها صناعة الصورة ثالثية األبعاد, أهمها هو برامج الرسم والتصميم الكثير من ال
ثالثية األبعاد المزودة بكاميرات افتراضية تتمتع بالمرونة الفائقة في تحديد مستوياتها والزوايا التي 

ة الفائقة في يتم تصوير المشهد من خاللها, وهذه الكاميرات االفتراضية تتمتع بقدر كبير من المرون
التعامل مع حركة المشهد, من خالل إيجاد اتجاهات وسرع للحركة سواء كانت حركة نمطية أم 
حركة مبتكرة من قبل صانع العمل الفيلمي, فعلى سبيل المثال هنالك الكثير من الحركات اللولبية 

يرا أو قبل األجسام في هذه العينة التي تعمل على خلق اإليهام البصري لتكوين العمق من قبل الكام
المتحركة باتجاه الكاميرا التي تضفي طابع التجسيم من خالل خلق العمق بشكل متقن ومثير 
لالنتباه, ومن المالحظ إن الحركة التي ترصد بواسطة الكاميرا االفتراضية لألجسام االفتراضية 

لى عملية التحكم بسرعة تكون محسوبة إلى دقة متناهية في تحريك كافة الموجودات المرئية إضافة إ
كل هذه الموجودات بصورة مستقلة تتناغم مع بعضها البعض إضافًة إلى إنها تتناغم مع حركة 
وسرعة الكاميرا نفسها والتي تتفوق على سرعة الكاميرا الضوئية بقيمة ضبط سرعة حركتها, إضافة 

بصورة رقمية متناهية الدقة, إلى ذلك فإن عمق الميدان في الكاميرا االفتراضية يكون متحكمًا به 
وهذا األمر غير متاح في الكاميرا الضوئية التي ُيتحكم بعمق ميدانها من خالل نوع العدسة 

 المستخدمة وقيمة فتحتها.
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 رقمي اشتغالي فضاء ضمن اإلفتراضي المكان إبراز في كبيراألكسسوارات أهمية و  للديكور .3
 .بحته حاسوبية وتصميم رسم آليات وفق الرقمية المختبرات في صناعته يتم

الكثير من اإلكسسوار الذي تمت  يحوي كبير ديكور عن عبارة اإلفتراضي المكان إن
صناعتها في المختبرات الرقمية عبر المؤثرات البصرية الخاصة والمطبقة بواسطة تقنية الشاشة 

كما أسلف الباحث، لذلك كان من الجدير بصّناع العمل التأكيد على  (Chroma key)الخضراء 
فضاء المكان وأضفاء جميع العناصر الحسية المرئية التي تؤدي به ألن يطابق الواقع الفيزيائي 
على وجه الدقة، وكان هذا األمر جليًا وواضحًا في كل تفاصيل الغابة، وأيضًا كانت كل هذه 

هد مقابلة ماوكلي للقرد العمالق الذي كان يمتلك الكثير من األواني األكسسوارات واضحة في مش
المعدنية التي كانت تجلبها له بقية القرود الصغيرة تعبيرًا عن سطوته وهيمنته على تلك القرود 

 وأيضًا الفاكهة التي كان يمتلك جزًء كبيرًا منها.

كل بالضرورة إثراء بصري لألكسسوارات عدة مهام أهمها زيادة مفردات التكوين التي تش
للصورة، وهذا اإلثراء البصري يساعد في تكوين عالقات درامية بين مكونات تلك الصورة أو أن 

 تكون مفردات ساندة للفعل األصلي المهيمن.

  
 على المبني المكان درامية خاللتتكثف من و  تنشأ األبعاد ثالثي اإلفتراضي المكان جماليات .4

 .ممكن حد ألقصى الفيزيائية السمات إظهار

يكاد يكون هذا الفيلم األبرز في استخدام المكان في األفالم ثالثية األبعاد لما يحوي هذا 
المكان الكثير من التفاصيل التي جسدت شكله وأبعاده الجغرافية والفيزيائية أدوارها على أتم وجه 

من األفالم , إضافًة إلى عمل  ممكن وربما بجودة تفوق جودة تصوير بعض األماكن في الكثير
نسخ رقمية افتراضية عن جميع زوايا هذا المكان في الفيلم فلو نالحظ مشهد المعركة بين النمر 
األسود باجيرا من جهة مع النمر شيخان من جهة أخرى, لوجدنا هنا قمة العطاء للتجسيم ثالثي 

كان المحيط وأيضا المعركة بين األبعاد في اندماج الشخصيات مع بعضها البعض داخل فضاء الم
النمر شيخان والفتى ماوكلي على كافة المستويات من حيث الشكل الخارجي والملمس وقيمة 
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وطبيعة اإلضاءة المنعكسة على كال النوعين من الشخصيات, أي تساوت كل الشخصيات في 
عي فيزيائي وبين إطار الشكل الفوتوغرافي وبات من الصعب على المتلقي التمييز بين ما هو واق

 ما هو واقعي إفتراضي  وكذلك الحركة بالنسبة لهذه الشخصيات.

كان السبب األبرز في صناعة مثل هكذا أفالم ذات مبنى حكائي  (3D)إن وجود تقنيات الـ 
أسطوري جعلت الفيلم أقرب ما يكون للواقع المادي الفيزيائي الذي نعيشه في حياتنا الخاصة بشكل 
طبيعي, محبوك ومعالج بطريقة سينمائية تتناسب مع فن الفيلم ثالثي األبعاد الذي تطور خالله 

كبيراً على مستوى الشكل العام وجغرافيته, من خالل عملية صناعة المشهد المكان اإلفتراضي تطوراً 
اآلنية سواء كان من خالل التصوير الثالثي األبعاد أو من خالل رسم وتصميم المكان بواسطة 
برامج الرسم والتصميم ثالثية األبعاد, أو من خالل المؤثرات البصرية التي يجريها صّناع الفيلم 

تاج من إضافات لونية وحركية تضفي للمشهد هذا التماسك الكبير بين كل على طاولة المون
موجودات الفيلم المنصهرة مع المكان لتجعله نسيجًا قويًا متماسكًا ال يتفكك, ففي مشهد االستهالل 
في الفيلم يحاول صانع العمل إظهار بعض القدرات الخالقة للكاميرا الرقمية في الكشف عن العمق 

شعار شركة والت ديزني مع فتحة صغيرة من الغابة ليلج من خاللها هذا العالم  من خالل مزج
 الساحر الذي برع في صناعته على أتم وجه مقارنة بالواقع الفيزيائي المعاش من حولنا.

 النتائج

 (3D)يمثل التجسيم أحد اهم االضافات الجمالية واالدائية التي اوجدتها التقنية الثالثية االبعاد  .1
 (.كتاب الغابةللمكان، كما رأينا في عينة البحث )

ظهار التكوين بمستوياته  .2 للتقنيات الثالثية االبعاد امكانيات واضحة في بناء صورة المكان وا 
المتحركة والثابتة، فضال عن اظهاره بصورة واضحة حادة التفاصيل، كما رأينا عند تحليل 

 عينة البحث.

ن الفيلم ثالثي األبعاد استخدام تقنية التجسيم في إظهار إن من أهم اإلضافات الجمالية لف .3
 األبعاد الفيزيائية للمكان بشكل كبير جدًا والتي لم تكن متوفرة في الفيلم ثنائي األبعاد.

تمنح التقنية الثالثية االبعاد صورة المكان في السينما مستوى نفسي يتآزر مع التجسيد الدرامي  .4
 ا ما ظهر عند تحليل العينة.للمكان واالحداث جماليا، وهذ
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يمثل المستوى الجمالي للتكوين معطى اساسي وبعالقة مباشرة مع المستوى الدرامي، بفضل  .5
التوظيف المتقن للتقنية ثالثية االبعاد التي تؤمن الكشف عن ابعاد المكان الفيزيائية بطريقة 

 أكثر تجسيما، كما رأينا في عينة البحث.

بعاد، المخرج من اختيار عدد هائل من الحركات المبتكرة سواء على مكنت التقنية ثالثية األ  .6
مستوى تصوير الشخصيات ضمن فضاء المكان االفتراضي، او حتى متابعة ادق التفاصيل 

 وأصغرها، او أكبر االشياء واكثرها ضخامة، كما رأينا في عينة البحث.

ثنائية االبعاد، ولكن بطريقة مختلفة،  اظهرت التقنية الثالثية االبعاد امكانيات تفعيل التقنيات .7
إذا تضفي عليها بعداً حركياً أكثر تجسيماً وهذا ينعكس على باقي العناصر أيضاً مثل اإلضاءة 

 واللون والتكوين، كما رأينا ذلك عند تحليل العينة.
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 لخزفتأثير المحاليل الحامضية على زجاج ا

 

 أ.د.أحمد الهنداوي

 

 المقدمة

ان الزجااااج ماااادة تتااااثر باااالكثير مااان العوامااال التاااي تاااؤدي الاااى هااادم بنيتاااه ومااان هاااذه 

 العوامل المواد للكيميائية .

ان المقاوماااااة الكيميائياااااة للزجااااااج تحاااااددها عااااادة خصاااااائ  اهمهاااااا  الماااااواد المكوناااااة 

درجاااااة تجاااااانس الزجااااااج للزجااااااج  درجاااااة حااااارارة االنصاااااهار برنامج الحااااارق والتبرياااااد و 

 )شفاف او معتم(.....الخ.

تتاااااثر كاااال انااااواع الزجاااااج بمااااواد مختلفااااة منهااااا الماااااء  المااااواد القاعديااااة  والمااااواد 

الحامضااية   فالتفاعاال الكيميااائي يباادا علااى السااطح بساابب حالااة خلاال فااي بنيااة الشاابك ويسااتمر 

ماااع الماااادة ليصااال الاااى داخااال طبقاااة الزجااااج نتيجاااة تحااارر بعااا  العناصااار التاااي  تفاعلااات 

 (.Chemical attackالكميميائية المهاجمة )

ان الماااواد السااايليكية تمتااااز بمقاوماااة عالياااة اتجااااه الحاااوام  وبالمقابااال ضاااعف مقاوماااة 

( تتحاااارر بنساااابة عاليااااة  nonsiliceousالمااااواد القاعديااااة  لااااذا فااااان المااااواد غياااار الساااايليكية )

 ت القاعدة وايونات الحام . ( بين  ايوناIon exchangeوهذا سببه التبادل االيوني )

( علاااى اناااواع مااان HClان هااادف هاااذه الدراساااة هاااو معرفاااة تااااثير محلاااول حاااام ) 

 الزجاج ذات خصائ  ومواصفات محددة.

  

 الخالصة

 (HCl)كااال اناااواع الزجااااج تتقبااال المهاجماااة مااان قبااال الماااواد الحامضاااية مثااال حاااام  

وكاال االيونااات ممكاان ان تتحاارر ماان طبقااة الزجاااج ، ان نساابة التحاارر والنضااح تعتمااد علااى 

كااون الزجاااج متجااانس او غياار متجااانس ، درجااة حاارارة نضااج الزجاااج ، نساابة القواعااد الااى 

 Ion) السااايليكا ، حياااث ان تحااارر االيوناااات يكاااون بنااااءا علاااى امكانياااة التباااادل االيونــــــاااـي

exchangلى نسبة او عدد ايونات االوكسجين غير المتجسرة .( الذي يعتمد ع 

 CaO)وقااااد لااااوحف ان ارتفاااااع نساااابة المااااواد القاعديااااة وخاصااااة اوكساااايد الكالساااايوم )

اناااواع ياااؤدي الاااى تأكااال شاااديد فاااي طبقاااة الزجااااج بالمقارناااة ماااع  (PbO)واوكسااايد الرصااااص 

حيااااث ان  )2SiO( والساااايليكا )3O2Alهااااا نساااابة االلومينااااا )الزجاااااج االخاااارى التااااي ترتفااااع في

 ارتفاع نسبيتيهما يقلل من تأثر الزجاج بالمواد الكيمياوية .

 

 االطار النظري 1

 Glazesزجاج الخزف  1-1 

( Acidicيتكون معظم زجاج الخزف من ثالث مجاميع اوكسيدية هي االكاسيد الحامضية )

(، واكاسيد قاعدية Glass network formerوتعد المكون االساسي للشبك الذري للزجاج )
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(Basic Oxied( وتعمل كصاهر )Flux(  ومعدل للخصائ )Glaze  network 

Modifiers( فضال عن االكاسيد ذات التفاعلين او المتعادلة )Amphoteric Oxid والتي  )

( ، ان تفاعل بين عناصر هذه Glaze stabilizerتعمل على احداث توازن بين مكونات الزجاج )

الث يؤدي الى تكوين سائل بتبريده بسرعة يتجمد ليكون زجاج بشكبك تلقائي المجاميع الث

(Random network               )Si – O – Si =  = 

 

Glaze 

 

2RO                                  3O2RO                            2RO , Ro 

2SiO                                                 3O2Al                                        CaO    O2Na           

MgO    O2K                 

BaO  O 2Li             

                       ZnO 

                       PbO 

 

 SiO2السليكا 2-1 

مادة زجاجية وهي اهم مركب يستعمل في تركيب زجاج   SiO2ثاني اوكسيد السليكون 

( ويمكن الحصول عليه من خالل الكثير من مركبات المعادن السليكاتية Glazeالخزف )

(Silicate) ْم الى زجاج شفاف وتستخدم المواد القاعدية   1710، تنصهر السيلكا بدرجة حرارة

Fluxe)( .لتخفي  درجة الحرارة واالنصهار )Hamer,1975p.265. ) 

في بلورات السيليكا كل ذرة سيليكون ترتبط مع اربع ذرات اوكسجين في زوايا الذرة 

( وتعمل كل ذرة اوكسجين كجسر لالرتباط مع ذرتين سيليكون Tetrahedronالرباعية االوجه )

 (Warrall,1964,p.13متجاورتين . )

 
 Al2O3االلومينا  3-1 

( يربط االكاسيد القاعدية والحامضية Amphotericااللومينا في الزجاج اوكسيد وسطي )

% ، واكثر من هذه النسبة الى حوالي  15-5الحداث استقرار ، ونسبته في معظم الزجاج حوالي 

( وتصل العتمة الى درجة انطفاء Crystalline Opacity% تؤدي الى تكون عتمة بلورية ) 25

 3-1، وتنخف  1-5( 3O2: Al 2iOS( حيث تصل النسبة المولية )Matt Surfaceالسطح )

(Hmaer,1975p.6.) 

ان االلومينا تساعد على تثبيت السائل الزجاجي من خالل رفع قيمة اللزوجة ، حيث تعمل 

االلومينا على إعاقة تحلل السالسل الجزيئية للسليكا حيث تتموضع )االلومينا( داخل هذه السالسل 

( كما هو 6AlOمع ايونات االوكسجين بهيئة سداسية ) لتكوين تشكيلة بين وحدات السليكا والقواعد

بقوة الشد  Al-O( كما في السليكا ، وتمتاز رابطة AlO4تاثير اغلب القواعد او بمحيط رباعي )

 ( .54،ص2003بين السالسل )البدري،
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 القواعد :4-1 

وثنائية ( Li+, K+Na ,+هي مجموعة اكاسيد تكون ايونات عناصرها اما احادية التكافؤ )

( ، تستعمل كمواد صاهرة ومعدلة لخواص الزجاج 2Pb ,+2,Zn +2,Ba +2, Mg+2Ca+التكافؤ )

االيونات الموجبة كبيرة الحجم بالمقارنة اذ انها تتموضع ضمن البنية االساسية للشبك ولكون هذه 

يتباطئ بحسب النسيج الشبكي ، ان تفاعل القواعد يتسارع او مع الحاضية فانها تكون فجوة تضعف 

-49،ص2002الفجوات التي تكونها داخل شبك السليكا وحسب حجم االيون الموجب .)البدري،

52) 

ان االكاسيد ذات االيونات االحادية تؤدي الى كسر االصرة اي تكون اصرة غير متجسرة 

( =Si – O – Na  |  Na – O - Si=) بين جزيئات السليكا مما يؤدي ذلك الى اضعاف الشبك 

 =Si – O – CaO – O - Si=ثنائية التكافؤ فانها تكون اصرة متجسرة بين جزيئات السليكا ) اما

 )   (Singer&Sonja,1963,p.205)   Taylor & Bull , 1986 p6).) 

 

 ةمقاومة الزجاج للمواد الكيمياوي5-1 

الزجاج بالسوائل معقد جدا حيث انه ال يكون ذوبان واحد بل هو اختراق  مهاجمةان 
(Penetration( ثم تفاعل مع البناء الزجاجي بواسطة ايونات المدمرة للتركيب )Taylor & 

Bull,1986,p.169. ) 

 
 المهاجمة بالقــواعد :1-5-1 

السوائل القاعدية عبارة عن محاليل تحتوي على عدد من العناصر وتكون بمواصفات بحسب 
( الذي يؤدي الى تاكل ، فالزجاج المحتوي على اوكسيد  R+اختالف نسب االيون القاعدي فيها  ) 

( مثال يكون تحت ضغط ظروف االذابة او االحالل ونفس الشيء بالنسبة للسليكا 1N+الصوديوم )
فعند تعريض الزجاج لهيدروكسيد الصوديوم فان ايون الصوديوم يتفاعل كما في المعادلة التالية :  

Taylor & Bull,1986,p.p169-170)) 
+1Na – 1-O –OH + Si  -Si       -OH+Si = + Na  –O  –Si =  

للمحلول . وهنا فان نسبة  PHان زيادة تركيز االيون القاعدي يزيد العدد الهيدروجيني 
( 9اكثر من ) PHالسليكا المتاكلة الواقعة تحت تاثير هذه الظروف تزداد خاصة عندما يكون الـــ 

(EL-Shamy,1972,p.p81-87 بينما زيادة الــــ ، )PH  يقلل تحرر االيونات القاعدية من الزجاج
المحتوي على القواعد ، اي ان زيادة نسبة القواعد في الزجاج تعمل على تقليل انحالل السليكا 

 ( .Taylor,1986,p.169اثناء المهاجمة )

اليل القواعد ان تحرر القواعد يتم من خالل كسر شبك السليكا . وان المهاجمة بواسطة مح
 ( .Kramer and Smyht, 1979,p.p 60-64تستمر وذلك لعدم تكون طبقة واقية )
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 المهاجمة بالحوامض :2-5-1 

حيث انها تمتاز HCl) هناك عدد من الحوامض لها القابلية على مهاجمة الزجاج ومنها )
، اعد في شبك الزجاجمع ايونات القو بوجود هيدروجين قابل للحركة والذي يمكن ان يتبادل المواقع 

 (Singer & Sonja,1963p.559) وبمرور الوقت تتحول السيليكا الى هيدريدات السيليكون.
(Ramach Chandran & Others , 1980 , p.p.1-2) 

 
 تاثير تركيب الزجاج في تحرر االيونات3-5-1 

ينضج في ان نسبة تحرر االيونات من اي زجاج تعتمد على تركيبه اذ ان الزجاج الذي 
درجات حرارة واطئة يكون عادة ذو محتوى عالي من القواعد القلوية وكما هو متوقع ان نسبة تحرر 
 ايونات القلويات من الزجاج يزداد مع زيادة محتوى القلويات والتي تكون بنصف قطر ايون كبير.

الثنائي  ان نسبة التحرر تقل وذلك بتضمين الزجاج واحد او اكثر من العناصر ذات التكافؤ
يعطي الزجاج  Ti,AL,Zn,Ba,Ca( ان وجود ايون Polyvalent or divalentاو المتعدد )

مقاومة اتجاه المواد الكيمياوية وخاصة عند زيادة القواعد االرضية حيث تزداد المقاومة اتجاه 
 ( .EL-Shamy,1972,p.p88الحوامض )

الحد االدنى للحرارة المقررة ، ان الزجاج " الجيد " يفضل ان يكون محروقا في اعلى من 
فضال عن ذلك يكون مبردا بأسرع ما يمكن والذي يفترض به ان يكون متجانسا لكي يقاوم المحاليل 

 ( .Taylor & Bull,1986,p.170الكيمياوية بشكل عالي )

( في نظامين بنائيين مختلفين Immiscibilityاما في حالة وجود طورين في الزجاج )
(Two Framework structure في شكل طورين مستمرين او على شكل كتل نقطية منفصلة )
(droplet فان المقاومة يحددها الطور االقل تحمال في حالة الطورين المستمرين ، اما مقاومة ، )

االطوار النقطية يحددها قوة السائل الزجاجي ، اي ان االطوار المنفصلة تؤدي الى ان يكون احد 
لية واالخر بمقاومة اقل ، فمثال ان زيادة نسبة المواد التي تكون الطور المنفصل الطورين بمقاومة عا

( تعمل على فسح مجال اوسع للسوائل المهاجمة ، اما المواد التي تمنح الزجاج 3O2,B5O2Pمثل )
 & Taylorتزيد مقاومة الزجاج اتجاه هذه السوائل ) 3O2Alلزوجة عالية مثل 

Bull,1986,p.172.) 

عض المواد يمكن ان تمنح سطح الزجاج بعض المواصفات لمقاومة السوائل هنالك ب
الكيمياوية من خالل تكوين طبقة حافظة مثل الزركون اما الرصاص فانه ذو مقاومة ضعيفة 

 وخاصة ضد الحوامض .
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%  60-75ان زيادة مقاومة الزجاج للحوامض ممكنة  بزيادة محتوى السليكا فيه بين 
(Kramer and Smyht, 1979,p.p 60-64.) 

 
 الدراسات السابقة :6-1 

 Experimental and Theoretical Analysis of the Corrosion Resistance of 

Simple Lead Containing   Glazes. 

 هدف الدراسة :

، من خالل التحليل الزجاج بواسطة االحماض الغذائية معرفة اسباب تاكل الرصاص في
على المتغيرات التي تتحكم بمقاومة التاكل النواع الزجاج الحاوي على النظري والعلمي والوقوف 

 الرصاص .
 اإلجراءات :

 استخدمت خمس سالسل مختلفة من انواع الزجاج وهي :

 سلسلتين ثالثية السليكات .. 2ثالث سالسل ثنائية السليكات .              . 1

%( حامض  1مل( من محلول ) (500وضعت نماذج الزجاج في وعاء زجاجي تحتوي على 
مل(  (10دقيقة( تم سحب  15( مع استمرار تحريك المحلول وبعد مرور )Acetic.acidالخليك )

( دقيقة حيث تم تحليل هذه الكميات 120،  60،  30من المحلول وكررت هذه العملية بعد مرور )
 من المحلول بواسطة مكروسكوب التحليل الطيفي الذري .

 النتائج :

 : اطالق االيونات 

لقد وجد ان اطالق ايونات الرصاص من نظام زجاج ) ثنائي السليكات ( يقل ، تبعا لذلك 
فان محتوى الرصاص في الخلطة يقل ايضا وبعد فحص عدة نماذج وجد في تركيب معين )السليكا 

 ( يتوقف اطالق الرصاص عندما يكون عدد موالت السليكا الى عدد موالت اوكسيدالرصاص –
فان الرصاص يتحرر ،  0.75( ، وعليه فاذا كانت النسبة اكثر من (1-0.75الرصاص تقريبا 

 .% من حامض الخليك1الق للرصاص في فال يوجد اط 0.75اما اذا كانت اقل من 

( في اطالق االيونات Sphere of Influence Theoryوباستخدام نظرية كرة التاثير )
، األوكسجين غير المترابطة جسريا( ( والتي تعتمد على )ذراتRutgerالموجبة وحد االطالق لــ )

تجسر هو المرتبط مع ذرتين حيث انها ترتبط بذرة سليكون وايون معدل واحد اما االوكسجين الم
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 X PbO – (1- X): ات االوكسجين في خلطة بنائية مثل. وهنا يمكن استخراج عدد ذر سليكون

2SiO 

 X = Mole of modifiedاذ ان :          

                     1 – X = Moles of silicon 
نستخرج البعد بين مركزي االيون السالب الى مركز االيون الموجب كمسافة لألوكسجين 

 Rp = 2(2.24) Aوهو :  والرصاص

 = نصف قطر كرة التاثير الرصاص  Rpحيث ان : 

 = هو ناتج جمع انصاف اقطار ايوني الرصاص واالوكسجين . (2.24)        
 : ايجاد الحجم الموالري للزجاج من خالل العالقة التالية 

MP = 27.26 + 19.98 X. 

  حيث ان :

( وهذا مضروب في عدد Liter per mole 22.415= الحجم الجزيئي الغرامي = )1.27 
 1.22مكافئات السليكا في الخلطة = 

 0.89= الحجم الجزيئي الغرامي مضروب في عدد مكافئات الرصاص =  19.98

X  عدد موالت الرصاص في وحدة الفورميال بالنسبة الى جزء واحد من السليكا = 
  : يستخرج كرة الرصاص التاثيرية وكما ياتي 

VP = (4  /3) (6.023 x 10 23 / 10 24 ) R3 

VP = Q P3 

 = نصف قطر كرة التاثير.  Rحيث 

 3Cmالى  A= قيمة لتحويل  10 24

23 10 X 6.023 = عدد افوكادرو 

Q = قيمة الثوابت 

ومن خالل هذه المعلومات يمكن ان نحسب عدد ذرات االوكسجين غير المتجسرة في كرة تاثير 

 الرصاص :

NBO'S = (X Q R P3) / (27.26+19.98 X) 

 = عدد ذرات االوكسجين غير المترابطة جسريا NBO'Sحيث : 

 وأهم النتائج هي : 

لكرة التاثير يمكن تحديد عدد ذرات االوكسجين غير  (Rutger)باستخدام نظرية روتكر 1- 

 االيونات )التاكل( . تحررالمترابطة جسريا لتحديد درجة 
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 كلما صغر نصف قطر االيون قل تحرر االيونات )التاكل( بسبب قوة شد االواصر .2-  

المتجسرة  في زجاج الصودا اقل من زجاج الرصاص لذا         ان عدد ذرات االوكسجين غير3- 

 فان االول اقل تاثيرا بالمحاليل الحامضية .

 

 االجراءات -2

 و المعتم( : الشفاف)الزجاج  خلطات1-2 

نوعين من الزجاج )الشفاف( أحدهما صودي بأستعمال كاربونات الصوديوم  تحضيرتم 

(Na2CO3( ينضج بثالث درجات حرارية )اما الثاني زجاج رصاص 1200,1050,900 ، )ْم

( ، ثم اضيفت المواد المعتمة بنسب مختلفة لكال Pb3O4استخدم فيه اوكسيد الرصاص االحمر )

الزجاجين ، والمواد المعتمة هي مواد مكونة للزجاج ذات صفات حامضية ومتعادلة و قاعدية ، 

اج ، وبعد ذلك تم حساب النسب ( لكل زجFormule Uintsبعدها تم حساب وحدات الصيغة )

المئوية ألكاسيد الخلطات ، وأستخدم الزجاجين الشفاف والمعتم لقياس تأثير الحام  على الزجاج 

 المتجانس )الشفاف( وغير المتجانس )المعتم( .

 (1جدول )

 النسب المئوية للزجاج الشفاف

 م   1200 م   1050 م   900 المواد نوع الزجاج

 رصاص

Red Lead 

Kaolin 

Sand Slica 

70 

10 

20 

60 

15 

25 

- 

- 

- 

 قلوي

Soda 

Kaolin 

Slica Sand 

60 

10 

30 

50 

15 

35 

40 

20 

40 

 

 (2الجدول )

 يبين النسب المئوية للمواد المعتمة المضافة الى الخلطات الرئيسية الشفافة

 

النسب المئوية المضافة  المعتم م  

 في زجاج الصودا

النسبة المئوية المضافة في 

 زجاج الرصاص

 

900 

 6-16 18,8 البوكسايت

 16-48 116,64 الرمل السليكي 

  - 24 , 18,12 الحجر الجيري 

 14,10 20,16 البوكسايت 
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 48,28 104,56 الرمل السليكي  1050

 42,30 16 , - الحجر الجيري 

 

1200 

 - 40,14 البوكسايت

 - 48,32 الرمل السليكي 

 - 16,12 الحجر الجيري 

 

 (3الجدول )

 الصيغ الكيميائية للمركبات الداخلة في تكوين الزجاج

 L.O.I. 2RO 3O2R O2RO, R المركب ت

 الكاؤلين 1

2.036 O2H 2.2534 2SiO 1.0 3O2Al 0.0113 O2Na 

0.002 3SO 0.0381 2TiO 0.0173 3O2Fe 0.0119 O2K 

 
  

0.0085 CaO 

 0.0233 MgO 

 البوكسايت 2
23.883 O2H 0.4799 2SiO 1.0 3O2Al 0.479 Cao 

 0.0494 2TiO 0.0091 3O2Fe  

3 
رمل 

 الزجاج

0.0074 O2H 1.0 2SiO 0.0019 3O2Al 0.0002 O2Na 

 

0.0008 2TiO 0.0002 3O2Fe 0.0001 O2K 

0.0004 5O2P 
 

0.0009 CaO 

 0.0003 MgO 

4 
الحجر 

 الجيري

0.0423 Cl 0.2219 2SiO 0.0042 3O2Al 1.0 CaO 

1.124 2CO 
  

0.206 MgO 

0.0038 3SO  
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 (3جدول )

 يبين وحدات الصيغة والنسب المئوية لالكاسيد المكونة للزجاج الشفاف والمعتم .

 

 الشفاف -  T -مجموعة 

 

 

 بوكسايت - B -مجموعة 

Gr. Ox. 
Na 900 B8 Na 900 B18 Na 1050 B16 Na 1050 B20 Na 1200 B14 Na 1200 B40 Pb 900 B6 Pb 900 B16 Pb 1050 B10 Pb 1050 B14 

F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % 

RO2 

SiO2 
1.09

7 
45.45

8 
1.15

1 
43.87

7 
1.63

1 
49.89

9 
1.65

6 
48.84

4 
2.34

4 
56.40

7 
2.54

7 
49.53

3 
1.37

9 
25.10

8 
1.41

7 
24.79

8 
2.10

1 
32.10

7 
2.14

4 
32.10

7 

TiO2 
0.00

7 
0.428 

0.01
3 

0.668 
0.16

3 
0.664 

0.01
9 

0.746 
0.02

0 
0.660 

0.04
2 

1.095 
0.01

1 
0.272 

0.15
2 

0.356 
0.02

0 
0.415 

0.02
5 

0.415 

P2O5 
0.00

0 
0.034 

0.00
0 

0.031 
0.00

0 
0.035 

0.00
0 

0.034 
0.00

0 
0.039 

0.00
0 

0.032 
0.00

0 
1.777 

0.00
0 

0.171 
0.00

0 
0.021 

0.00
0 

0.021 

Gr. Ox. 
Na 900T Na 1050T Na 1200T Pb 900T Pb 1050T 

F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % 

RO2 

SiO2 1.054 47.750 1.529 55.068 2.223 61.692 1.323 25.230 1.712 33.030 

TiO2 0.003 0.196 0.055 0.264 0.008 0.327 0.005 0.134 0.008 0.196 

P2O5 0.001 0.037 0.000 0.041 0.001 0.045 0.000 0.018 0.001 0.023 

R2O3 
Al2O3 0.066 5.127 0.118 7.267 0.196 9.266 0.116 3.778 0.020 5.676 

Fe2O3 0.001 0.160 0.002 0.221 0.003 0.275 0.002 0.113 0.003 0.196 

RO, 

R2O 

CaO 0.001 0.059 0.002 0.736 0.003 0.086 0.002 0.035 0.003 0.048 

MgO 0.001 0.057 0.003 0.078 0.005 0.974 0.003 0.039 0.005 0.058 

Na2O 0.996 46.533 0.993 36.897 0.989 28.160 0.001 0.032 0.002 0.046 

K2O 0.001 0.063 0.001 0.088 0.002 0.111 0.001 0.045 0.002 0.067 

PbO - - - - - - 0.992 70.483 0.986 60.686 
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R2O

3 

Al2O3 
0.15

8 
11.11

7 
0.27

2 
17.29

7 
0.33

7 
17.51

1 
0.39

1 
19.90

3 
0.43

4 
17.71

7 
0.87

2 
28.79

1 
0.23

7 
7.319 

0.31
7 

9.490 
0.43

4 
11.27

2 
0.52

7 
11.27

3 

Fe2O

3 
0.00

2 
0.239 

0.00
3 

0.320 
0.00

4 
0.350 

0.00
4 

0.037 
0.00

5 
0.379 

0.00
9 

0.514 
0.00

3 
0.161 

0.00
4 

0.190 
0.00

2 
0.102 

0.00
3 

0.102 

RO, 

R2O 

CaO 
0.00

2 
0.083 

0.00
3 

0.108 
0.00

4 
0.113 

4.43
1 

0.122 
0.00

5 
0.119 

0.00
8 

0.161 
0.00

3 
0.504 

0.00
3 

0.059 
0.00

5 
0.072 

0.00
5 

0.072 

MgO 
0.00

2 
0.052 

0.00
2 

0.047 
0.00

3 
0.066 

3.23
2 

0.064 
0.00

5 
0.084 

0.00
5 

0.068 
0.00

3 
0.378 

0.00
3 

0.036 
0.00

5 
0.053 

0.00
5 

0.053 

Na2O 
0.99

5 
42.52

7 
0.99

4 
38.38

9 
0.99

1 
31.28

3 
0.99

0 
30.14

7 
0.98

6 
24.49

5 
0.98

3 
19.72

6 
0.00

1 
0.303 

0.00
1 

0.029 
0.00

2 
0.042 

0.00
2 

0.042 

K2O 
0.00

1 
0.058 

0.00
1 

0.052 
0.00

1 
0.075  

0.00
1 

0.072 
0.00

2 
0.096 

0.00
2 

0.077 
0.00

1 
0.431 

0.00
1 

0.041 
0.00

2 
0.062 

0.00
2 

0.062 

PbO - - - - - - - - - - - - 
0.99

0 
66.95
8 

0.99
0 

64.79
8 

0.98
4 

55.84
8 

0.98
3 

55.84
8 

 

 الرمل السيليكي - Q -مجموعة 

Gr. Ox. 
Na 900 Q64 Na 900 Q116 Na 1050 Q56 

Na 1050 

Q104 
Na 1200 Q32 Na 1200 Q48 Pb 900 Q16 Pb 900 Q48 Pb 1050 Q28 Pb 1050 Q48 

F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % 

RO2 

SiO2 
2.98

0 
71.91

5 
4.53

6 
79.45

6 
3.54

2 
73.78

9 
5.25

7 
80.56

7 
3.66

5 
72.42

9 
4.37

7 
75.78

2 
2.17

2 
35.75

6 
3.86

2 
49.73

4 
3.71

3 
47.92

9 
4.93

4 
55.01

9 

TiO2 
0.00

4 
0.157 

0.00
6 

0.145 
0.00

7 
0.200 

0.00
8 

0.177 
0.02

0 
0.266 

0.01
0 

0.247 
0.00

6 
0.131 

0.00
7 

0.127 
0.01

3 
0.178 

0.01
1 

0.169 

P2O5 
0.00

1 
0.062 

0.00
1 

0.070 
0.00

1 
0.062 

0.00
2 

0.070 
0.00

1 
0.058 

0.00
1 

0.062 
0.00

1 
0.028 

0.00
1 

0.042 
0.01

2 
0.038 

0.01
7 

0.046 

R2O

3 

Al2O3 
0.07

0 
2.876 

0.07
3 

2.174 
0.12

2 
4.328 

0.12
5 

3.264 
0.19

8 
6.668 

0.20
0 

5.875 
0.11

7 
3.292 

0.12
0 

2.640 
0.20

4 
4.483 

0.20
6 

3.909 

Fe2O

3 
0.00

2 
0.114 

0.00
2 

0.099 
0.00

2 
0.153 

0.00
3 

0.128 
0.00

4 
0.214 

0.00
4 

0.195 
0.00

2 
0.105 

0.00
3 

0.096 
0.00

1 
0.026 

0.00
1 

0.031 

RO, CaO 
0.00

3 
0.072 

0.00
4 

0.076 
0.00

4 
0.079 

0.00
5 

0.081 
0.00

5 
0.086 

0.00
5 

0.086 
0.00

2 
0.042 

0.00
4 

0.052 
0.00

4 
0.057 

0.00
3 

0.061 
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R2O MgO 
0.00

2 
0.043 

0.00
3 

0.039 
0.00

4 
0.057 

0.00
5 

0.049 
0.00

5 
0.077 

0.00
6 

0.071 
0.00

3 
0.038 

0.00
4 

0.036 
0.00

6 
0.052 

0.00
6 

0.048 

Na2O 
0.99

2 
24.71

3 
0.99

0 
17.89

9 
0.99

0 
21.27

1 
0.98

7 
15.61

1 
0.98

6 
20.11

4 
0.98

5 
17.60

1 
0.00

2 
0.031 

0.00
2 

0.031 
0.00

3 
0.043 

0.00
3 

0.041 

K2O 
0.00

1 
0.043 

0.00
1 

0.037 
0.00

2 
0.059 

0.00
2 

0.049 
0.00

2 
0.085 

0.00
2 

0.076 
0.00

1 
0.042 

0.00
2 

0.037 
0.00

2 
0.056 

0.00
9 

0.052 

PbO - - - - - - - - - - - - 
0.99

0 
60.53

1 
0.98

7 
47.20

1 
0.98

1 
47.14

4 
0.98

1 
40.62

1 

 

 

 

 الحجر الجيري -  Ca- مجموعة

 

 

  

Gr. Ox. 
Na 900 Ca12 Na 900 Ca18 Na 1050 Ca16 Na 1200 Ca12 Na 1200 Ca16 Pb 900 Ca24 Pb 1050 Ca30 Pb 1050 Ca42 

F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % F.U. % 

RO2 

SiO2 0.870 43.855 0.801 42.454 1.142 49.455 1.695 57.035 1.570 55.641 0.747 22.394 0.958 28.479 0.795 27.002 

TiO2 0.002 0.179 0.002 0.172 0.004 0.236 0.006 0.301 0.006 0.293 0.003 0.117 0.004 0.167 0.003 0.157 

P2O5 0.000 0.034 0.000 0.033 0.000 0.037 0.000 0.042 0.000 0.041 0.008 0.016 0.000 0.019 0.000 0.018 

R2O3 
Al2O3 0.055 4.748 0.015 4.583 0.089 6.571 0.149 8.541 0.138 8.342 0.066 3.391 0.980 4.944 0.082 4.709 

Fe2O3 0.001 0.165 0.001 0.140 0.002 0.197 0.002 0.253 0.002 0.247 0.012 3.391 0.000 0.014 0.000 0.013 

RO, 

R2O 

CaO 0.175 8.254 0.241 44.846 0.253 10.226 0.211 7.569 0.296 9.809 0.437 0.986 0.515 14.313 0.596 18.893 

MgO 0.005 0.174 0.064 0.225 0.007 0.221 0.009 0.201 0.009 0.231 0.001 12.164 0.013 0.262 0.014 0.327 

Na2O 0.818 42.518 0.752 40.798 0.738 32.974 0.748 25.953 0.092 25292 0.000 0.215 0.001 0.039 0.001 0.037 

K2O 0.001 0.058 0.000 0.056 0.002 0.079 0.002 0.102 0.002 0.078 .001 0.279 0.001 0.057 0.001 0.054 

PbO - - - - - - - - - - 0.552 0.396 0.408 51.702 0.387 48.788 
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 تطبيق الزجاج على النماذج الفخارية : 2-2

 Sprayتم تطبيق سائل الزجاج على النماذج الفخارية بطريقة الرش بواسطة المسدس )

Gun( ذو فتحة بقطر )5.1ملم ( بواسطة الهواء المضغوط وكان سمك طبقة الزجاج حوالي ) 1 

 ملم ( .

 

 : الحرق والتبريد3-2 

ساعة( للتجفيف حيث ان زجاج  14 -12ك النماذج من )بعد االنتهاء من عملية التطبيق تتر

الرصاص ال يحتاج الى وقت طويل ليجف بالمقارنة مع زجاج الصودا ، وذلك لتالفي انفصال طبقة 

الزجاج عن الطين نتيجة ضغط بخار الماء الممت  من قبل النموذج الفخاري ، بعد هذه العملية 

سم ( ، وقيست درجة الحرارة فيه  35x30x20د )توضع النماذج في الفرن الكهربائي ذو ابعا

 بواسطة مقياس كهربائي الكتروني لغرض الدقة .

 

 برنامج الحرق :4-2 

بعد وضع النماذج في الفرن ولغرض التأكد من عدم وجود رطوبة قد تسبب خلل في طبقة 

اعتمد اسلوب  ْم / ساعة بعد ذلك 50ْم لمدة ساعتين بمعدل  100الزجاج تم تسخين النماذج لغاية 

( والذي تم برفع درجة الحرارة Fast Firing( )Taylar & Bull,1980,p104الحرق السريع )

 بأقصى طاقة وبعدد ساعات تتناسب ودرجة حرارة نضج الزجاج .

 (5الجدول )

 يبين عدد ساعات الحرق السريع الذي اعتمد لحرق الزجاج

 عدد ساعات الحرق درجة الحرارة

 5 مْ  900

 7 مْ 1050

 12 مْ  1200

 

 ( 42، ص  1982ة ، صفيوبهذا يكون معدل الحرق كما في العالقة التالية : ) ابو 

 2T-1Tمعدل التبريد      = مقدار االنخفاض في درجة الحرارة  =     

 tاالرتفاع                                                                      

 =  درجة حرارة البلوغ . 2Tحيث ان :  

              1T  م ْ  100= درجة الحرارة التي بدا بها الحرق السريع وهي 

                t . عدد ساعات الحرق الى درجة حرارة البلوغ = 

 م ْ / ساعة  160=  100 – 900ْم =  900فمثال : معدل الحرق في درجة حرارة 

                                                                 
5
 

وكان سبب اختيار هذا االسلوب في الحرق هو ان طول فترة الحرق تؤدي الى زيادة في 

ذوبان المركبات التي تسبب العتمة وبهذا يفقد الزجاج عنصر مهم من اسباب العتمة وهو الجزيئات 
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( ، حيث ان الوقت في الحرق المبرمج يمنح فرصة اكبر Suspended Particalsالمعلقة )

 (  .Taylar & Bull,1986,p105للجزيئات للتالشي  )

 

 التبريد :5-2 

بعد الوصول الى درجة الحرارة البلوغ يترك الفرن ليبرد مع ترك فتحة المراقبة وفتحة 

تحدث تكسرا في الزجاج التهوية مغلقة وذلك لعدم حدوث تبريد سريع يؤدي الى اجهادات قد 

(Crakle( وكما ياتي في الجدول )6: ) 

 ( يبين عدد ساعات التبريد6الجدول )

 

 

 

 

 

 

 اما حساب معدل االنخفاض في درجات الحرارة فكان حسب العالقة التالية : 

 2T -1T       = مقدار االنخفاض في درجة الحرارة     =            معدل التبريد

      t                                زمن التبريد                                         

 = درجة حرارة البلوغ T1حيث ان    

T2               . ادنى درجة يفتح بعدها الفرن = 

                t  مْ  100= عدد ساعات االنخفاض الى 

 ْم / ساعة . 75=    100  –   900ْم =    900فمثال المعدل من درجة حرارة البلوغ 

                                                                    12 

 ْم اقل درجة للتبريد . 100وقد حددت درجة 

 

 فحص مقاومة الزجاج للمواد الكيمياوية : 6-2 

لمعرفة مدى مقاومة نماذج الزجاج الشفاف والمعتم للسوائل الكيمياوية التي تتعرض لها 

اثناء االستخدام كأوعية منزلية ومواد صحية وغيرها تم تعري  عينة البحث الى حام  

 HCl (BS.part 19: 1984.)الهايدروكلوريك  

ج بشمع البرافين وتغطيسها الى النصف في المحلول الحامضي وذلك بعزل طبقة الزجا

وتركها لمدة سبعة ايام مع مراعاة تحريك السائل ولتقييم درجة التأثير اعتمد المقياس التالي 

(Taylar & Bull,1986,p6: ) 

 

 

 التبريدعدد ساعات  درجة حرارة البلوغ 

  12 مْ  900

  15 مْ 1050 

  20 مْ  1200
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 ( يبين مقياس تأكل الزجاج 7الجدول )

 القيمة التأثير

 لم يتأثر

 السطحتأثير ضعيف على اجزاء من 

 تأثير ضعيف على كل اجزاء السطح

 تأثير واضح على اجزاء من السطح

 تأثير واضح على كل السطح

 تأكل اجزاء من السطح

 تأكل في كل السطح

 تأكل شديد

 تأكل الى حد ظهور بقع من الجسم الفخاري

 تأكل الى حد ظهور مساحات من الجسم الفخاري

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

 الحبيبي :قياس التدرج 7-2 

ان قياس التدرج الحجمي للمواد الداخلة في تكوين الزجاج مهم في كون الزجاج شفافا او 
معتما فضال عن تأثير المواد الكيميائية المهاجمة يكون مختلف اذا كانت الحبيبات صغيرة او كبيرة 

 حيث ان درجة التأكل وسرعته يكون مختلف بحسب الحجوم.

 

 قياس لحبيبات المواد ( يبين اكبر واصغر8جدول )

 المعدل ملم / اكبر قياس ملم /اصغر قياس  المركب

 0.01444 0.0480 0.0004 كاؤولين 

 0.01827 0.07 0.0004 بوكسايت 

 0.01604 0.064 0.0008 الرمل السليكي 

 0.0058 0.056 0.0002 الحجر الجيري

اوكسيد الرصاص 

 االحمر 

0.0004 0.008 0.0028 

 0.0093 0.08 0.0004 الصوديومكاربونات 

 

 نتائج فحص مقاومة الزجاج للسوائل الكيماوية :8-2 

 ( ،(HClبحام  هيدروكلوريك  التركيبمدى مقاومة الزجاج بحسب تبين النتائج ادناه 

 حساب عدد ذرات االوكسجين غير ( فضال عن7في الجدول )مقياس الوقيمت النتائج حسب 

 يونات :  األتحرر المتجسرة التي تساهم في عملية 
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 (9جدول )

 التأثير النموذج
 القاعدة –الحامض 

X    -    1 
 ذرات االوكسجين

 Tالمجموعة 

Na. 900 T 

Na. 1050 T 

Na. 1200 T 

Pb. 900 T 

Pb. 1050 T 

 شفاف

3 

0 

0 

8 

0 

 

0.945 

0.644 

0.445 

0.75 

0.58 

 

11.035 

6.952 

3.876 

7.355 

5.948 

 Bالمجموعة            

Na. 900 B8 

Na. 900 B18 

Na. 1050 B16 

Na. 1050 B20 

Na. 1200 B14 

Na. 1200 B40 

Pb. 900 B6 

Pb. 900 B16 

Pb.1050 B10 

Pb. 1050 B14 

 بوكسايت

3 

4 

0 

2 

0 

2 

1 

3 

0 

0 

 

0.90 

0.86 

0.61 

0.59 

0.42 

0.386 

0.72 

0.70 

0.50 

0.46 

 

7.31 

9.03 

6.39 

6.24 

3.56 

3.04 

6.84 

6.6 

3.99 

3.59 

 Qالمجموعة 

Na. 900 Q64 

Na. 900 Q116 

Na. 1050 Q56 

Na. 1050 Q104 

Na. 1200 Q32 

Na. 1200 Q48 

Pb. 900 Q 16 

Pb. 900 Q 48 

Pb.1050 Q 28 

Pb.1050 Q 48 

 الرمل السليكي

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0.33 

0.22 

0.28 

0.19 

0.27 

0.22 

0.46 

0.26 

0.27 

0.20 

 

2.32 

1.08 

1.71 

0.81 

1.61 

1.12 

3.48 

1.27 

1.33 

0.78 
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 Caالمجموعة 

Na. 900 Ca12 

Na. 900 Ca18 

Na. 1050 Ca16 

Na. 1200 Ca12 

Na. 1200 Ca16 

Pb. 900 Ca24 

Pb. 1050 Ca30 

Pb. 1050 Ca42 

 الحجر الجيري

2 

2 

3 

0 

1 

9 

5 

6 

 

1.15 

1.25 

0.87 

0.58 

0.63 

1.33 

1.04 

1.25 

 

18.40 

22.71 

12.30 

6.70 

8.12 

26.9 

18.84 

19.69 

 
 مناقشة النتائج :3- 

 مقاومة الزجاج للسوائل الكيمياوية :1-3 

( خاصة في النماذج التي ارتفعت (HClواضحا بمحلول حامض الهيدروكلوريك  التأثرظهر 
المجموعات فيها نسبة القواعد وقل التأثر بزيادة نسبة السليكا ذات المواصفات الحامضية وكان تاثر 

 كما يلي :
 شفاف - T  -المجموعة 

(  O2R،RO) في الزجاج الشفاف ذو درجة التجانس العالية يالحظ ان ارتفاع نسبة القواعد
بالمقارنة مع المجموعات االخرى كانت تزيد من تأثير المحلول الحامضي وذلك الرتفاع عدد ذرات 

التي تزيد من ضعف شبك الزجاج  (Rutgerاالوكسجين غير المتجسرة )بحسب نظرية روتكر 
الذي كان له اثر في زيادة نسب التأكل فضال عن انخفاض درجة الحرارة النضج يزيد من التأثير 

 ,Kramer and others,1977,p.60( )Singer and Singerوذلك الرتفاع نسبة القواعد )
1963, p554 وقد لوحظ ان قيمة تاكل زجاج الرصاص اكثر من زجاج الصودا وذلك الن كبر )

نصف االيون القاعدي يؤدي الى زيادة التاثر بالمواد الكيمياوية اذ ان نصف قطر ايون الرصاص 
+2Pb )1.2A(  ( 0.95بينما ايون الصوداA ( )Taylar & Bull,1986,p7). 

  Bالمجموعات 

ج السليكا وااللومينا التي تزيد المقاومة للتاكل والذي ينتج عن ان البوكسايت يضيف للزجا
اضافتها انخفاض في نسبة القواعد الى الحوامض وانخفاض في عدد ذرات االوكسجين غير 

ورغم ذلك فان قيمة التأكل تزداد بزيادة  -T-المتجسرة بالمقارنة مع الزجاج الشفاف في المجموعة 
كون السبب ارتفاع درجة الحرارة اليوتكتيكية اضافة )مركبات التعتيم( وقد ي

(Hamer,1975,p.114 بالنسبة الى درجة حرارة البلوغ مما ينتج عن ذلك عدم التفاعل التام )
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 -900 تبعا لذلك ارتفاع نسبة المواد غير المنصهرة التي تزداد في الدرجات الحرارية الواطئة 
ويالحظ ان نسبة التاكل في الزجاج المحروق  ْم . 1200ْم والمتبلورة في الدرجات االعلى  1050
ْم قد قلت بالمقارنة مع الزجاج الشفاف الن المواد المضافة خفضت نسبة الرصاص  900في 

 ( من البوكسايت ذات المقاومة الكيمياوية العالية .SiO 3O2Al ,2فضال عما اضيف من )
 -   - Qالمجموعة

التي في اضافتها تنخفض  )2SiOريبا الرتفاع نسبة )ان التأثير في هذه المجموعة معدوم تق
الحامض وانخفاض عدد ذرات االوكسجين  –نسبة القواعد الصاهرة وذلك من خالل نسبة القاعدة 

 غير المتجسرة بالمقارنة مع الزجاج الشفاف .
 -  Ca -المجموعة 

–من نسبة القاعدةجر الجيري( يزيد في هذه المجموعة يالحظ ان زيادة المادة المضافة )الح
ان التاثر في هذه المجموعة  .ةالحامض وتبعا لذلك تزداد عدد ذرات االوكسجين غير المتجسر 

ظهر واضحا في نوعي الزجاج الصودا والرصاص في الحرارة الواطئة وذلك الرتفاع نسبتي اوكسيدي 
وقيمة التأثر المتأثرة  ، ان عدد النماذجاص االمر الذي ادى الى تأكل واضحالصوديوم والرص

ْم( وعلى الرغم من ارتفاع نسبة القاعدة الى نسبة 1200، اما في الدرجات الحرارية االعلى)عاليتين
الحامض اال ان التفاعل العالي سبب نسبة تجانس عالية بين مواد الخلطات الذي حد من نسبة 

 .ة انصهارية عالية في هذه الدرجاتالتأثير كون المركبات المضافة ذات فعالي
 االستنتاجات:4- 

 ( في الزجاج يقلل مقاومته للمحاليل الحامضية .O2RO,Rارتفاع نسبة القواعد ) - 1

 ( يزيد مقاومة الزجاج للمحاليل الحامضية .2SiO(ارتفاع نسبة السيليكا  - 2

ارتفاع درجة حرارة نضوج الزجاج يقلل التأثر للمحاليل الحامضية وذلك بسبب ارتفاع نسبة  - 3

 السيليكا مقابل القواعد وهذا يؤدي الى ارتفاع درجة تجانس الزجاج.

ارتفاع نسبة المواد المضافة لتعتيم الزجاج يزيد نسبة التأكل بالمواد الحامضية نتيجة ارتفاع  - 4

بة العالقة في السائل فضال عن انخفاض نسبة المواد المقاومة للحرارة نسبة المواد الصل

(3O2,Al2SiO(. 

ارتفاع نسبة ايونات االوكسجين غير المتجسرة يؤدي الى ضعف مقاومة الزجاج للمواد  - 5

 الحامضية .

  باالمكان استعمال الحوام  ألحداث تأثيرات جمالية على سطح زجاج الخزف .  6 -
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 عند طلبة معاهد  السياق التفاعلي للتفكير االستداللي وعالقته بالذائقة الجمالية

 

 أ.د. ماجد نافع الكناني

 اخالص عبد القادر طاهرم.د. 

 

 ملخص البحث:
الكشـــف عن مســـتوى التفكير االســـتداللي لدى طلبة معاهد الفنون يهدف البحث الحالي الى 

 الجميلة وعالقته بالذائقة الجمالية ولتحقيق هذا الهدف وضع الباحثان االهداف الفرعية االتية:
 .البنين والبنات –نون الجميلة ي لدى طلبة معاهد الفالتعرف على مستوى التفكير االستدالل .1

 .البنين والبنات –لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة  التعرف على مستوى الذائقة الجمالية .2

 .يالتعرف على العالقة بين التفكير االستداللي والتذوق الجمال .3

دراسة العالقة لتصميم اجراءات بحثهما كونه اكثر  –اعتمد الباحثان المنهج الوصفي لذلك 
 لعلمية مالئمة لتحقيق هدف البحث.المناهج ا

تكون مجتمع البحث من طلبة الصف الرابع في االقسام الفنية لمعاهد الفنون الجميلة 
( 112بواقع ) 2018/2019( طالبًا وطالبة للعام الدراسي 204البنات( البالغ عددهم ) –)البنين 

تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث ، ( طالبة في معهد البنات92ًا في معهد البنين و )طالب
( طالبة ومعهد 65( طالبًا من معهد الفنون الجميلة للبنين و )65( طالباً وطالبة بواقع )130بلغت )

االول  لبنات لتطبيق ادوات البحث عليهم، اذ تم تصميم نوعين من االختباراتالفنون الجميلة ل
يتعلق بالتفكير االستداللي والثاني يتعلق بالذائقة الجمالية عرضت على مجموعة من الخبراء للتحقق 

ئج التي ظهرت بناًء على النتامن صالحية مكوناتهما في قياس الهدف الذي وضعت الجل قياسه، 
 االتي: يستنتج الباحثان

تفكير االســــــتداللي بحســــــب متغير  في المســــــتوى دال معنوياً معاهد الفنون الجميلة بتمتع طلبة -1
 .الجنس

بحســـــــــــــــب متغير  الجمالية الذائقةمســــــــــــــتوى دال معنويًا في معاهد الفنون الجميلة بتمتع طلبة -2
 .الجنس

 لطلبة معاهد الفنون الجميلة.الجمالية  رتباطية بين التفكير االستداللي والذائقةعالقة اد وجو -3
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The interactive context of reasoning and its relation to aesthetic 

appeal 

Students of Fine Art Institutes 

 

Preparation 

Prof. Majed Nafie Al Kanani MD Abdul Qader Taher 
 

Research Summary: 

      The present research aims at revealing the level of reasoning 

thinking among the students of the Fine Arts Institutes and their 

relation to aesthetic taste. To achieve this goal, the researchers set the 

following sub-goals: 

1. Identify the level of reasoning thinking among students of fine art 

institutes - boys and girls. 

2. Identify the level of aesthetic taste among the students of Fine Art 

Institutes - boys and girls. 

3. Identify the relationship between reasoning and aesthetic taste. 

Therefore, the researchers adopted the descriptive approach - 

studying the relationship to design their research procedures as it is 

the most appropriate scientific curriculum to achieve the research 

objective. 

The research community consists of fourth grade students in the 

technical departments of the Fine Arts Institutes (204 boys and girls) 

for the academic year 2018/2019 with 112 students at the Boys 

Institute and 92 students at the Girls Institute. (65) students from the 

Institute of Fine Arts for Boys and (65) students and the Institute of 

Fine Arts for Girls to apply research tools on them. Two types of tests 

were designed regarding the reasoning and the second relates to the 

aesthetic appeal presented to A group of experts to verify the validity 

of their components in measuring the target set In order to measure 

it, based on the results that emerged, the following researchers 

conclude: 

1 - Students of the Fine Arts Institutes enjoyed a significant level of 

explanatory thinking according to sex variable. 

2 - Students of Fine Arts Institutes enjoyed a significant level of 

aesthetic taste according to gender variable. 

3 - the existence of a correlation between the reasoning and aesthetic 

appeal aesthetic students of the institutes of fine arts. 
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 الفصل االول
 مشكلة البحث:

لقد اهتم علماء التحليل العاملي باالستدالل منذ بداية البحث في القدرات العقلية ويرجع الفضل 
( الذي اهتم بدراسة االستدالل Cyril Burtفي ذلك الى عالم النفس التربوي االنكليزي )سيريل بيرت 

ت )فهمها( واستطاع ان يميز بين ادراك العالقا 1913 – 1906عامليًا في الفترة ما بين عامين 
والربط بين العالقات )استعمالها( ورأى ان فهم العالقات قد يكون صريحًا او تحليليًا وهذا ما يسميه 
التفكير المنطقي وقد يكون مضمرًا او تركيبًا وهو ما يسميه التفكير الحدسي وميز في استخدام 

( والتفكير االستنتاجي Inductive Thinkingالعالقات او الربط بينها وبين التفكير االستقرائي )
(Deductive Thinking وهو التمييز الذي ظل شائعًا في بحوث االستدالل الالحقة الى الوقت )

 (.281:  2011الحاضر. )ابو حطب: 
( في ابحاثه عن االستدالل نظر اليه بوصفه قدرة من Thurstonوحين تحدث )ثورستون 

تفسيرًا مبدئيًا، اذ رأى ان اعلى تشعباته هي اختبارات  القدرات الثماني المكونة للعامل العام وفسره
االستدالل الحسابي والحكم العددي والحركة الميكانيكية والتكملة والتهجي والمفردات وفي تحليله 
للقدرات االولية الى مكوناته البسيطة وجد )ثورستون( ان عامل االستدالل العام )او التفكير المقيد( 

 (.282:  2011ل االستقراء وعامل االستنباط او االستنتاج )ابو حطب: يتكون من عاملين عام
التفكير االستداللي هو ذلك النشاط العقلي الذي يتطلب اكتشاف القاعدة التي تربط بين 

(، وهو عملية ذهنية يتنقل 81:  2003مجموعة من العناصر في صورة ارقام او حروف )قطامي، 
الى االفكار والمالمح الخاصة وتتضمن تطبيق عبارة او مبدأ عام  فيها المتعلم من االفكار العامة

 (.81:  2003على قضايا فردية واستخالص احكام خاصة من احكام عامة )قطامي، 
مجهولة من قضية او عدة قضايا  معلومة او يمثل عملية التوصل الى حكم تصديقي مجهول 

ر من االحكام التصديقية المعلومة، فهو بمالحظة حكم تصديقي معلوم او بمالحظة حكمين او اكث
عملية منطقية ينتقل فيها  الباحث من قضية او من عدة قضايا الى قضية او عدة قضايا اخرى 
تستخلص منها مباشرة دون اللجوء الى التجربة واالصل في القضايا المستنتجة ان تكون جديدة 

 لالستدالل. بالنسبة للقضايا التي دلت عليها والى لم يكن هناك معنى
مما تقدم يعني التفكير االستداللي بانه عبارة عن اداء عقلي يصل فيه الفرد من قضايا معلومة 
او مسلم بصحتها الى معرفة المجهول الذي يتمثل بنتائج ضرورية للمقدمات المسلم بصحتها الى 

 قضايا اخرى تنتج عنها بالضرورة وتكون جديدة بالنسبة للقضايا االصلية.
ان هذه العملية العقلية المركبة التي يمكن التعبير عنها في هئية جملة تجمع فيها عدة اذًا 

قضايا او مقدمات يستخلص منها ما يسمى بالنتائج،  فهذا النوع من التفكير يتضمن تنظيم الخبرات 
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ي االنتقال السابقة التي يتم الربط بينها بطريقة جديدة لحل مشكلة ما يواجهها الفرد، اذ ان الجديد يعن
من المعلوم الى المجهول فاالستدالل يقتضي تدخل العمليات العقلية العليا كالحكم والفهم 
واالستبصار والتجريد والتعميم واالستنتاج والتمييز والتعليل والنقد ... وغيرها، كما انه وثيق الصلة 

 باحد انواع الذكاءات المتعددة التي يتميز بها االنسان.
مكن ان تمارس دورًا فعااًل ومؤثرًا في تحديد طبيعة السلوك االستداللي بحيث هناك محددات ي

تسهم في تشكيله تمثل متغيرات تتصل بالسياقات التفاعلية التي من ابرزها التنشئة االسرية والثقافة 
 السائدة وطبيعة الموقف االستداللي.

لي يمكن ان ترتبط بنوع الذائقة بناًء على ما تقدم يرى )الباحثان( ان طبيعة التفكير االستدال
الجمالية التي تشكل موقفًا يواجهه االنسان في حياته فيعمل على اصدار احكامه لالشياء 
والسلوكيات الموقفية في ضوء معايير يحملها عبر مروره بمجموعة من الخبرات التعليمية والثقافية 

الية في االشياء، انطالقًا من ذلك فان واالجتماعية والجمالية التي تساعده على ادراك القيم الجم
 لي تأسست من خالل التساؤل االتي:مشكلة البحث الحا

 ما العالقة بين التفكير االستداللي والذائقة الجمالية التي يتمتع بها معاهد الفنون الجميلة؟
 هدف البحث:

بالذائقة  الكشـــــف عن مســـــتوى التفكير االســـــتداللي لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة وعالقته
 الجمالية ولتحقيق هذا الهدف وضع الباحثان االهداف الفرعية االتية:

 .البنين والبنات –ي لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة التعرف على مستوى التفكير االستدالل-1

 .البنين والبنات –لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة  التعرف على مستوى الذائقة الجمالية-2

 .يالعالقة بين التفكير االستداللي والتذوق الجمال التعرف على-3
 حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي على طلبة الصف الرابع في االقسام الفنية التابعة لمعاهد الفنون 
 .2019/  2018الجميلة للعام الدراسي 

 تحديد المصطلحات: 
 اجرائيا :عرف الباحثان المصطلحات التالية التي وردت في عنوان البحث 

هو مجموعة من المتغيرات المحيطة بطالب معهد الفنون الجميلة والمتمثلة السياق التفاعلي: 
بالتنشئة االجتماعية والطبيعة الثقافية وشكل المواقف التعليمية التي يتعرض لها في حياته التعليمية 

ا ينعكس ذلك على سلوكه بحيث تمثل مقومات تكوين الطالب عقليًا ونفسيًا واجتماعيًا وعاطفيًا مم
االستداللي الذي يمكن ان يظهر من خالل اجاباته لمكونات اختبار التفكير االستداللي او اختبار 

 الذائقة الجمالية.
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عملية عقلية ذهنية يتطور فيها المتعلم من خالل التفاعل الذهني بينه وبين ما التفكير )نظريا (: 

رية بهدف تطوير االبنية المعرفية والوصول الى افتراضات يكتسبه من خبرات تعليمية معرفية ومها
وتوقعات جديدة يعطي من خالها معنى وداللة للمثيرات البيئية لتساعده على التكييف والتالئم مع 

 (19:  2007ظروف اليبئة. )العتوم واخرون، 
ون الجميلة الوصول هو احد النشاطات العقلية التي يحاول فيها طالب معهد الفن التفكير االستداللي:

الى اجابات منطقية يصدر من خاللها احكامه على مكونات اختبار التفكير االستداللي او اختبار 
الذائقة الجمالية اللذين تم اعدادهما لقياس الهدف الذي وضعا من اجل قياسه من خالل حكم 

الى استجابات تنتج  القدرات العقلية التي يتمتع بها الطالب على تساؤالت مسلم بصحتها للوصول
 عنها بالضرورة.

يتمتع بها طالب معهد الفنون الجميلة بعد اكتسابه المهارات قدرة فردية هو  الذائقة الجمالية:
في البيئة المحيطة على االستجابة نحو المؤثرات الجمالية المعرفية واالدائية والتربوية التي تساعده 

به او عند تعرضه الختبارات تهدف الى قياس مستوى تفكيره االستداللي وتأثيره على ذائقته الجمالية 
 .المتذوق مكونات االختبار وبين الطالبلغة تخاطب وعملية اتصال بين كونها 

 

 الفصل الثاني
 ي:محدداته في السياق التفاعل –مفهومه  –اوال : التفكير االستداللي 

حظيت موضوعات التفكير وانواعه باهتمام كبير من قبل علماء النفس والباحثين والمربين 
نظرًا الهميته في العملية التعليمية التعلمية، كونه يمثل احد االهداف االساسية التي تسعى اليها 

 العملية التربوية في تحقيقها لدى المتعلم.
على كيفية توفير فرص التفكير للمتعلمين  لذلك تعمل المؤسسات التعليمية بكل وسائلها

من اجل بناء متعلم قادر على التفكير اليجاد حلول للمشكالت التي تواجهه، فهذه المؤسسات 
تخطط لصياغة اهدافها التعليمية التي تعبر عن كيفية تنمية قدرات المتعلمين واستعداداتهم لكي 

حياة المعقدة وذلك من خالل تركيزها على يصبحوا قادرين على التعامل بفاعلية مع مشكالت ال
الوسائل والطرائق واالستراتيجيات التعليمية الفعالة التي تسهم في تنمية التفكير او تعليم مهاراته 

 عند المتعلمين.
اذ من بين هذه االستراتيجيات التي تساعد على تنمية التفكير هي استراتيجية التفكير 

من الباحثين في تجاربهم البحثية والتي توصلوا من خاللها الى  االستداللي التي تناولها الكثير
توصيفات لمفهوم التفكير االستداللي منها ما ذكره )ابو حطب( ان "هذا النوع من التفكير يتطلب 
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استخدام اكبر قدر ممكن من المعلومات بهدف الوصول الى حلول تقاربية، سواء أكانت هذه الحلول 
 (.281: 2011(" )ابو حطب: Selectiveم انتقائية )( اProductiveانتاجية )

كذلك ذهب )فخرو وحسين( بان "التفكير االستداللي يمثل المهارة التي يستند اليها المتعلم 
في استخالص النتائج الممكنة ومعرفة ما يتبع ذلك عن طريق حقائق موجودة او مقدمات منطقية" 

 (.266:  2010)فخرو وحسين: 
ان "هذا النوع من التفكير يمثل عملية ذهنية ينتقل فيها المتعلم من  كما اكد )قطامي(

االفكار العامة الى االفكار والمالمح الخاصة، اذ تتضمن هذه العملية تطبيق لعبارة او مبدأ عام 
 (.82:  2003على قضايا فردية الستخالص احكام خاصة من احكام عامة" )قطامي: 

ن( ان التفكير االستداللي يمكن من خالله ان يجرب المتعلم بناًء على ما تقدم وجد )الباحثا
مجموعة من االحتماالت المختلفة عن طريق قدراته الذهنية بداًل من االندفاع نحو نشاط حركي ال 
تسبقه عمليات تفكير لكي يستهدي الى ايجاد الحلول المناسبة للمشكلة التي تواجهه في الموقف 

ليه ذاكرته وخبراته السابقة عكس ما يراه من مالحظات مباشرة التعليمي على وفق ما توحيه ا
 لخصائص الموقف المشكل.

هنا يؤكد )القاضي( ان "التفكير االستداللي يعتمد لما استقر في ذهن المتعلم من المعلومات 
الخاصة بالقوانين والنظريات والحقائق التي اكتسبها ويمكن تطبيقها على المشكالت التي تواجهه 

يئته مما يعكس العالقات بين مستوى تفكير المتعلم ومدى خبرته الحسية التي يمكن ان تتجسد في ب
من خالل انعكاس العالقات والروابط بين الظواهر واالحداث واالشياء في صور لفظية رمزية" 

 (.45: 2009)القاضي: 
قضايا مسلم  لذلك فان التفكير االستدلي يمثل عملية عقلية منطقية يتقدم فيها العقل من

بصحتها الى قضايا اخرى تنتج عنها بالضرورة وتكون جديدة بالنسبة للقضايا االصلية وذلك دون 
اللجوء الى التجريب، فالمتعلم يقوم باكتشاف معلومات جديدة بناًء على ما يمتلكه من قدرات عقلية 

ى مثير يظهر في البيئة المحيطة )مستوى االنتباه واالدراك والتذكر( فهذه العمليات تبدأ من االنتباه ال
 به ويحتاج الى استجابة معينة تنتهي باشتقاق نتائج جديدة مترتبة حول هذا المثير.

هنا يؤكد )رزوقي وعبدالكريم( بهذا الصدد ان التفكير االستداللي يمثل قضية مجهولة من 
بمالحظة حكم تصديقي قضية او عدة قضايا معلومة فهو عملية التوصل الى حكم تصديقي مجهول 

معلوم او بمالحظة حكمين فاكثر من االحكام التصديقية المعلومة كونه يمثل عملية منطقية ينتقل 
فيها المتعلم من قضية او عدة قضايا الى قضية او عدة قضايا اخرى يستلخص منها مباشرة دون 

نسبة للقضايا التي دلت اللجوء الى التجربة، فاالصل في القضايا المستنتجة ان تكون جديدة بال
 (.22: 2015عليها وهذا يمكن االشارة من خالله الى معنى االستدالل )رزوقي وعبدالكريم: 
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مما تقدم يرى )الباحثان( ان التفكير االستداللي عبارة عن اداء عقلي يصل فيه المتعلم من 
للمقدمات المسلم قضايا معلومة مسلم بصحتها الى معرفة المجهول الذي يتمثل بنتائج ضرورية 

بصحتها دون اللجوء للتجربة، اي انه عملية منطقية يتقدم العقل من قضايا مسلم بصحتها الى 
قضايا اخرى تنتج عنها بالضرورة وتكون جديدة بالنسبة للقضايا االصلية، اذ يعمل التفكير على 

، فاالستدالل يمثل تنظيم الخبرات السابقة ويربط بينها بطريقة جديدة للوصول الى حل مشكلة ما
اداة لحل هذه المشكالت، فالمتعلم يفكر بطريقة استداللية عندما يواجه مواقف ذات طبيعة معينة 

 ومن امثلتها:
 .المواقف التي تتطلب من المتعلم اكتشاف القواعد او المبادئ او العالقات الموجودة بين العناصر 

 المواقف التي تتطلب فرض الفروض واخضاعها لالختبار. 

  المواقف التي تستلزم استخدام قواعد معينة او خبرات او مقدمات او المبادئ او العالقات للوصول
 منها الى نتائج او انواع جديدة من العالقات. 

فالتفكير االستداللي يمثل طريقة تقع بين االستنتاج واالستقراء ويتضمن نشاطات عقلية متعددة 
 (.1تنتاجيًا كما موضح بالمخطط )فهناك استدالاًل استقرائيًا واخر اس

 
 

 عمليات اساسية مكملة عملية المالحظة

 المالحظة
 الموجودة

 

 التجربة

 

 تصنيف

 

 تحليل

 

 تركيب

 

 فرضيات

 عمليات االستداللي

 استدالل استقرائي
Inductive Inference 

 استدالل استنتاجي
Deductive Inference 
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)الشنطاوي( الى ان "التفكير االستداللي يقتضي تدل العمليات العقلية العليا لذلك يؤكد 
كالفهم والحكم والتجريد والتعميم واالستنتاج والتخطيط والتمييز والتعليل والنقد ... وغيرها ويمثل في 
 جوهره ادراك العالقات ففي التذكر والتخيل ادراك العالقات بين خبرات ماضية واخرى حاضرة وبين
الخبرات الحاضرة بعضها ببعض والحكم ادراك عالقة بين معنيين واالستنتاج ادراك عالقة بين 
معلوم ومجهول والتعميم ادراك عالقة بين جزئيات خاصة وحكم او مبدأ عام والمعنى الشيء يقوم 

ة او على ادراك عالقته بغيره من االشياء هذه العالقات قد تكون عالقات زمنية او مكانية او عددي
)الشنطاوي:   منطقية او سايكولوجية وقد تكون عالقات اضافية او عالقات تشابه او تضاد"

1990  :26.) 
 

 محددات التفكير االستداللي المتصله بالسياق التفاعلي:
هناك مجموعه من المحددات التي تمارس دورًا مؤثرًا في تحديد طبيعه السلوك االستداللي 

السلوك االستداللي لذلك ان هذا السلوك يعد محصله للتفاعل بين  وتسهم بقدر معين في تشكيل
هذه العوامل مجتمعه.وليس هو نتاج احدهما منفرد مما يدعم وجهه النظر التكامليه بان التفكير 
االستداللي قدره مشروطه تتاثر بالعديد من العوامل النفسيه والديموغرافيه واالجتماعيه بما يترك 

د مسارها وتنميتها وقد تركزت المحددات على فئتين هما متغيرات متصله فرصه كبيره في تحدي
 (.2بالفرد ومتغيرات متصله بالسياق التفاعلي ويمكن توضيحها بالمخطط )

 
 

 متغيرات متصلة بالسياق التفاعلي-ب متغيرات متصلة بالفرد-أ

 القدرة العقلية العامة.-1
 الخبرة السابقة للفرد.-2
الذاتية الكفاءة -3

 المدركة.
 مستوى الدافعية.-4
 العمر.-5
 طرائق التدريس.-6
 التحصيل-7
 

 التنشئة االسرية.-1
 الثقافة السائدة.-2
 طبيعة الموقف االستداللي-3
 

 محددات السلوك االستداللي

 السلوك االستداللي
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 ثانيا : الذائقة الجمالية وعالقتها بالتفكير االستداللي:
بين طرفين هما المبدع والمتلقي فاذا كان صحيحًا انه لم يكن من الممكن  يعد الفن وسيط

ان يوجد الفن اذا لم يوجد المبدع فانه من الصحيح كذلك انه ما لم يكن هناك اناس يتلقون العمل 
 الفني فلم يكن لهذا العمل ان يوجد او اذا وجد فقد كان من المحتم له ان يضمحل ويموت.

لى ان االبداع والتذوق هما عمليتان متالزمتان ... فالمبدع الذي يقوم اذا يشير )حنورة( ا
بابداع العمل ال يبدع لنفسه وان كان هذا يحدث في بعض االحيان اال انه حتى وان وجد المبدع 
الذي يبدع لنفسه فانه انسان استثائية ونادر وهو في ابداعه مجرد مجتر لبعض المشاعر ولكنه 

مجرد االجترار او االفراز االجتراري دونما اعتبار للقيم الفنية الموجودة او مع ذلك اذا توقف عن 
المعايير السائدة او حتى التي يبشر بها من اجل ان توجد او تسود في المجتمع فسوف يكون انسانًا 
غير اجتماعي وهو ال يبدع فنًا ولكنه في الغالب يفرز اليات ذاتية ال يريد لها ان تكون رسالة 

الى االخرين لكي يستميلهم او يجذبهم او يدعوهم الى عالمه انه انسان مكتفي لنفسه مغلق  موجهة
 (.    105ص 2000على ذاته. )حنورة، 

انطالقًا من ذلك اثار )جيروم ستولنتيز( تساؤاًل في كتابه )النقد الفني( هو )ما الذي يحدث 
الى علم النفس الذي يستطيع القيام  في تجربة التذوق الفني؟( اذ اشار الى اننا يمكن ان نرجع

بتحليل وتفسير الحاالت النفسية لالدراك واالنفعال والتخيل والتصور وعمليات التذوق الفني التي 
تؤلف هذه التجربة كما ان العمل الفني كونه جيدًا او رديئًا يتوقف على نوعية التجربة التي ابدعها 

 (11-9ص 1974لنتيز، الفنان وهو يتأمل مكونات ذلك العمل. )ستو 
(عندما اجرى العالم النفسي 1876اذ اهتم علماء النفس بدراسة تذوق الجمال منذ عام )

( تجاربه على التذوق ونشرها في كتابه مبادئ التذوق الفني ثم استمرت الدراسات Fehner)فخنر 
ت عناصر لهذا المفهوم التي تركزت حول محاولة التعرف على خصائص الشيء الجميل سواء كان

جمالية معينة او تألفاً متناسقاً من مجموعة عناصر مترابطة بعالقات فنية، فضالً عن ذلك محاوالته 
لالجابة عن التساؤالت االتية: ما طبيعة الخبرة النفسية التي يمر بها المتذوق عند استغراقه في 

اختالف او تشابه  تأمل شيء جميل؟  ما سمات الشخصية المرتبطة بالتفضيل الجمالي؟ هل هناك
بين االفراد او الجماعات في النظرة الجمالية لالشياء؟ هل توجد فروق حضارية بين المجتمعات 

 (347ص 1973)ابراهيم وفرغلي،  في تذوق الجمال؟
من اجل االجابة على هذه التساؤالت البد من القيام بدراسة العالقة بين المنبهات او 

لشخص الذي يستجيب لها )المتذوق او المتلقي او المستمتع( علمًا المثيرات )الموضوعات الفنية( وا
بان هذه االستجابة ربما تكون لفظية او فسيولوجية التي تنشأ مصاحبة لالنفعال الذي تولده تلك 

 االستجابة.
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( عناصر يتكون منها الموقف الجمالي 3ان فهم عملية التذوق الفني البد من دراسة )
شخص الذي ادركه، بما ان الفن بحسب رأي )تولستوي( يمثل احد وسائل والشخص الذي يبدعه وال

االتصال فان هذه العناصر تتفاعل في عملية تدعى االتصال واالتصال يقوم على اساس المنبه 
االستجابة وهنا تتدخل عمليات االنتباه واالدراك الحسي والوعي والتأمل والتفكير لذلك فمن اجل  –

( عند استعارة تعريف عملية االتصال 3فهم عملية االتصال البد من القاء الضوء على المخطط )
 او تطبيقه في مجال التذوق الفني، نجد ان الفن هو )عملية اتصال يتضمن تذوقه وجود طرفي

الذي يعبر  –العمل الفني  –هما الفنان وهو المرسل، والمشاهد او المستمتع وهو المستلم للرسالة 
عنه بااللفاظ او الرسوم او االفالم او العمل المسرحي ... غيرها من االعمال الفني(. )عزاوي، 

 (22ص 1987
مل الفني( من الع –فعملية االتصال تعني انها توضيح لمراحل مرور المعلومات )الرسالة 

المستمتع( عبر قناة االتصال )مباشر او غير  -الفنان( الى المستقبل )المتلقي  -المصدر)المرسل 
 مباشر(.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( مراحل عملية االتصال )تصميم الباحثان(3)مخطط 

 
أن عملية االتصال تؤدي الى اثارة استجابة نوعية لدى المتلقي بهدف التأثير عليه نفسيا 
وعقليا وسلوكيا ومعاونته التخاذ موقف نوعي محدد. لذلك فان هذه العملية تهدف الى خلق جو 

مستقبل وبالتالي تحقيق المبدأ المطلوب وهو من األلفة واالتفاق بين المصدر االتصالي والطرف ال
 .(38ص 1998وقوع فعل تبادل المعلومات بين االطراف المتصلة.)الكناني، 

لذلك لكي يدرك المستلم الرسالة )العمل الفني( ويفهمها ويستمتع بها ويتذوقها البد من 
تعلق بالمتسلم من توافر جملة شروط هي المرسل والرسالة والمتسلم ويهمنا في هذا الفصل ما ي

 –السيراميك  –النحت  –شروط هي المرسل والرسالة والمتسلم فالفنان يطرح نتاجاته الفنية )الرسم 

تؤدي الى 
 لغة مشتركة

 الفنان-المصدر
 مباشر الوسيلة

 المستقبل او غير مباشر 

Feed Back   التغذية الراجعة 

العمل -رسالةال
 الفني
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اشغال يدوية وغيرها( والمشاهد او المستمتع يتسلمها عن طريق نظام خاص من الرموز  –التمثيل 
 1990ك النتاج. )محمد سعيد، اللفظية او غير اللفظية ومن ثم يرد باالستجابة المناسبة لتقبله ذل

 (202ص
 ان سايكولوجية التذوق الفني تقتضي الى التطرق لعدد من العناصر اهمها:

 ابعاد عملية التذوق الفني: هناك اربعة ابعاد لعملية التذوق الفني هي:-1
  البعد المعرفي: يتضمن االستعدادات العقلية والعمليات المعرفية التي زود بها االنسان والتي

 هي من قبيل الفهم واالستدالل والحدس واالصالة والمرونة والطالقة... وغيرها.

  البعد الوجداني: يتضمن القيم الشخصية واالتجاهات والميول وخصائص الشخصية مما
يعلب دورًا اساسيًا في تشكيل خبرة وجدانية يقبل بها االنسان او يرفض ما يعرض عليه او 

 ذوق الفني والتقويم.يتعرض له من نماذج قابلة للت

  البعد االجتماعي: يتضمن التراث الثقافي واالقتصادي وما هو شائع بين المجتمع من
عادات وتقاليد واعراف ومعايير وكل ما يساهم في تكوين خلفية ثقافية للمتلقي مما يجعله 

 يميل الى النماذج التي يتلقاها.

 خصائص الجمالية التي يكون بعضها البعد الجمالي: يشار بهذا البعد الى مجموعة من ال
كامن في تصميم العمل المعروض على المتلقي وبعضها كامن داخل مكونات السلوك 
الشخصي التي هي من قبيل القدرة على التشكيل والتقويم وتحمل الغموض والشك والتحوير 

 (107ص 2000واالستمتاع ... وغيرها. )حنورة، 
 خصائص المتذوق )المتلقي(:-2

ي قد يكون فردًا او جماعة من االفراد يتلقون عماًل او مادة ما قد تكون مرئية )عمل المتلق
مشهد  –اذاعة –شعر... وغيرها(  او مسموعة )موسيقى  –سينمائي  –مسرحي  –فني تشكيلي 

 تمثيلي ... وغيرها(.
حين يتعرض المتلقي لمثير ما )موضوع فني( فانه يتحرك في اتجاه اصدار احكامه 

ية عليه واالستجابة له فاذا ما كانت ما خبرية او علمية او تجريبية فالبد ان يكون لديه الجمال
االستعداد اي البد ان يكون قد تكونت لديه مجموعة من التصورات الذهنية والتخيلية حول ذلك 

اعد الموضوع اي ان هذه المرحلة تمر بعدة خطوات منها التهيئة والتنشئة والتحفيز والدافعية لكي تس
( اي تُكون Categorizationالمتلقي على تحقيق ما يطلق عليه )برونر وزمالءه( عملية التفيئة )

الخبرة السابقة عن طريق  –االدراك الحسي  –التركيز  –االنتباه  –الفئات العقلية )االحساس 
ي ترد اليها التصور والتخيل الذهني( التي يمكن ان تتلقى بعد ذلك الفئات الخارجية الت –الذاكرة 

من الواقع، فان لم يكن في خبرة المتلقي ما يؤهله الستبقال المواد الواردة اليه من الخارج او ما 
يمكن ان يجعله قادرًا على تحويل القوالب الموجودة في عقله لكي تستقبل ما يعرض عليه من 
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النغالق  او االحباط موضوعات او مثيرات خارجية فانه في هذه الحالة يصاب بحالة من الحيرة او ا
مما يجعله غير قادر على تحمل الموقف فينصرف عنه دون ان يصدر حكماً واقعياً عليه وقد يعود 

 (.38ص 1985السبب في ذلك الى عدم القدرة على االستيعاب او الفهم او التقويم الدقيق. )حنورة، 
تذوقية او تفضيلية تتمثل ان العوامل او المتغيرات التي تساهم في اصدار المتلقي الحكام 

بعوامل متعددة منها ما يخص المتلقي بما لديه من استعدادات وخصائص وفئات عقلية للتلقي 
واالكتساب، ومنها ما يخص بيئة المادة او المثير الذي يتعرض له المتلقي بما تتضمنه من عناصر 

ي خصائص عديدة تتعلق تشكل اطارًا له دالالتها الخاصة بالنسبة له وخصائص العمل نفسه وه
 بالبيئة والمضمون والدالالت واالنتماء والهدف منه.

 خصائص العمل من وجهة نظر المتلقي:-3
ان المتلقي للعمل الفني ال يتلقاه َعرَضًا او بالصدفة بل انه يتلقاه بطريقة متعمدة وهذه 

يتطلب التجهيز تمثل خاصية من خصائص عملية التذوق الفني من حيث ان السلوك المتعمد 
والتحضير، اي ان هناك جوًا نفسيًا معينًا يحرص المتلقي على توفيره قبل واثناء عملية التلقي وهذا 
الجو النفسي يختلف من شخص الى اخر، فاذا ما كان المتلقي يتعرض لتلقي عمل مقروء كأن 

قله ما تقتضية قراءة يكون قصيدة شعرية مثاًل فانه في هذه الحالة يتأهب لتلقي هذا العمل وفي ع
 الشعر من استعداد نفسي.

بناًء على ما تقدم يرى )الباحثان( ان السلوك الجمالي للمتعلم يتحدد على وفق ما يكتسبه 
من خبرات تعليمية سابقة وما يمتلكه من مدركات جمالية تخضع للنقد والتي يترتب عليها الذائقة 

ل خاص، فالمتعلم )المتذوق( يتلقى العمل الفني الجمالية لالشياء بشكل عام والعمل الفني بشك
 معتمدًا على مجموعة من االسس التي تحدثها عملية االتصال والتي من بينها:

  الترميز: بحيث يكون العمل الفني في شكل رموز يحاول المتعلم فك شفراته واصدار الحكم
 عليه.

 ل عليها من خالل ما يمتلكه الفهم: اذ يحاول المتعلم المتذوق فهم تلك الرموز واالستدال
من خبرات سابقة لغرض استنتاج خبرات جديدة يستدل عليها بما يمتلكه من معلومات 

 ومعايير للحكم الجمالي.

  ظهور سياق تفاعلي بين المتعلم المتذوق والموقف الذي يستدل عليه من خالل حل الرموز
ها في خبراته السابقة وتوظيفها وفك شفراتها والتعرف عليها وربطها بالمعلومات التي يمتلك

 الستنتاج معلومات جديدة يحكم من خاللها على بنية العمل الفني.

  استجابة المتعلم او المتذوق من خالل التعبير برموز جديدة يستنتجها على وفق خبراته
 السابقة، لذلك يمر هذا المتعلم بعدد من العمليات منها: 
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االبداع -4تناول المعلومات والمدركات. -3داد النفسي.  االستع-2التأهب الستقبال العمل. -1
التقمص ويعني االندماج والمعايشة التامة مع العمل -5في تدفق المعاني واالحاسيس والمفاهيم.  

 السلوك الجديد نتيجة تلقي العمل الفني.-7المتعة واللذة.   -6الفني.   
 

 الفصل الثالث
 

 منهجية البحث واجراءاته 
دراسة العالقة لتصميم اجراءات بحثهما كونه اكثر  –احثان المنهج الوصفي اعتمد الب

 لعلمية مالئمة لتحقيق هدف البحث.المناهج ا
 مجتمع البحث:

تكون مجتمع البحث من طلبة الصف الرابع في االقسام الفنية لمعاهد الفنون الجميلة 
( 112بواقع ) 2018/2019( طالبًا وطالبة للعام الدراسي 204البنات( البالغ عددهم ) –)البنين 

 (.1( طالبة في معهد البنات، كما موضح في الجدول )92طالبًا في معهد البنين و )
 

 ( يوضح مجتمع البحث الحالي من طالب معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات1جدول )
 المجموع اعداد الطالب المعهد ت

السمعية  الخط التصميم الموسيقى المسرح التشكيلي
 والمرئية

معهد الفنون  1
 الجميلة للبنين

14 31 11 25 12 19 112 

معهد الفنون  2
 الجميلة للبنات

34 10 5 24 16 23 92 

 204 42 28 49 16 41 48 المجموع
 

 عينة البحث:
( طالبًا 65( طالبًا وطالبة بواقع )130تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث بلغت )

( طالبة ومعهد الفنون الجميلة للبنات لتطبيق ادوات البحث 65من معهد الفنون الجميلة للبنين و )
 (. 2عليهم، كما موضح في الجدول )
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 ( يوضح عينة البحث الحالي2جدول )
 المجموع باعداد الطال المعهد ت

السمعية  الخط التصميم الموسيقى المسرح التشكيلي
 والمرئية

معهد الفنون  1
 الجميلة للبنين

10 15 7 15 8 10 65 

معهد الفنون  2
 الجميلة للبنات

10 15 7 15 8 10 65 

 130 20 16 30 14 30 20 المجموع
 

 

 الدراسة االستطالعية:
الى جمع البيانات والمعلومات عن مجتمع البحث  اجرى الباحثان دراسة استطالعية هدفت

 -( طالبًا وطالبة، والتساؤالت هي:30من خالل توجيه تساؤالت لعينة استطالعية بلغت )
 ما الذي تضيفه دراستك للفنون على حياتك اليومية؟ /1س
 ما نوع المهارات الفنية التي اكتسبتها من تخصصك الفني؟ /2س
 ك في التخصص الفني على ذائقتك الجمالية؟هل هناك انعكاس لدراست /3س

لقد افادت هذه الدراسة في اعطاء تصور ذهني لمشكلة البحث وجمع البيانات لتصميم 
 ادوات البحث الحالي المتمثلة باختبار التفكير االستداللي واختبار الذائقة الجمالية.

 اداتي البحث:
ات من عينة البحث لغرض التحقق من هدف تم تصميم نوعين من االدوات لجمع البيانات والمعلوم

 -البحث، اذ تمثلت هذه االدوات بـ:
( سؤال لقياس مستوى التفكير 20اذ تكون هذا االختبار من )اختبار التفكير االستداللي: -1

بنات(، اذ تضمن االختبار على مجموعة  –االستداللي عند طالب معاهد الفنون الجميلة )بنين 
 ( بدائل احدها صحيح والفقرات االخرى مموهة.4)اسئلة كل سؤال يتضمن 

( سؤال لقياس مستوى الذائقة الجمالية  20اذ تكون هذا االختبار من )اختبار الذائقة الجمالية: -2
بنات(، اذ تضمن االختبار على مجموعة اسئلة كل  –عند طالب معاهد الفنون الجميلة )بنين 

 ت االخرى مموهة.( بدائل احدها صحيح والفقرا3سؤال يتضمن )
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 الصدق:
بعد ان تم استكمال متطلبات االختبارين )التفكير االستداللي والذائقة الجمالية( قام الباحثان  

( محكمين للتعرف على صالحية مكوناتهما في قياس الهدف 9بعرضهما بصيغتهما االولية على )
الذي وضعت الجل قياسها، بعد ذلك تم جمع استمارات االختبارين والتعرف على مالحظات السادة 
المحكمين والتي تم االخذ بها وتعديلها بما يتالئم وطبيعة البحث، ثم تم اعادتها اليهم فنالت رضاهم 

 مما شكل ذلك مؤشرًا للباحثان حول صالحية هاتين االداتين وجاهزيتهما للتطبيق. 
 الثبات:

الجل الوقوف على معامل الثبات لكل من االختبارين اجرى الباحثان تطبيقًا لهذين 
( طالباً وطالبة من معاهد الفنون الجميلة 30تبارين كل على حدة على عينة استطالعية بلغت )االخ
للبنات، ثم تم اعادة  6/11/2018للبنين و  2018/  4/11بغداد للبنين والبنات بتاريخ   /

االختبارين بعد مدة اسبوعين، بعد ذلك تم معالجة البيانات التي حصل عليها الباحثان احصائيًا 
( واختبار 86 0استعمال معامل ارتباط بيرسون، اذ ظهر ان اختبار التفكير االستداللي بلغ )ب

 ( وهذا يعني صالحية االختبارين في قياس اهداف البحث.89 0الذائقة الجمالية )
 

 الوسائل االحصائية: 
تم اعتماد مجموعة من الوسائل االحصائية الظهار نتائج البحث منها معادلة بيرسون 

 لعينتين مستقلتين. T-testلعينة واحدة ومعادلة اختبار  T-testعادلة كوبر معادلة اختبار وم
 

 الفصل الرابع
 

 الهدف األول: 
التعرف على مستوى لتحقيق الهدف األول من أهداف البحث الحالي والذي يشير الى : )

البنين والبنات( استخدم الباحثان االختبار  –ي لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة التفكير االستدالل
( وبين 183 57لوسط الحسابي للعينة والبالغ )ي لعينة واحدة للتعرف على داللة الفروق بين االتائ

( اكبر من 933 25ائية المحسوبة )(، فكانت القيمة الت5 32قياس والبالغ )المتوسط الفرضي للم
( 3( . والجدول )129( وبدرجة حرية )001 0توى داللة )( عند مس373 3الجدولية )القيمة التائية 
 يوضح ذلك . 
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لدى طلبة التفكير االستداللي ( نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لتعرف مستوى 3جدول )
 معاهد الفنون الجميلة

الوسط   العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 الحكم
 الجدولية المحسوبة

دالة لصالح  0,001 3,373 25,933 32,5 8,244 57,183 130
 متوسط العينة

( يظهر ان هــذه النتيجــة تشــــــــــــــير الى تمتع طلبــة 3من خالل النظر الى نتــائج الجــدول )
، وهذا بالتأكيد يعبر عن مســــــــــــتوى التفكير االســــــــــــتدالليمن  جيدبمســــــــــــتوى معاهد الفنون الجميلة 

التي تساعدهم للوصول في اكتشاف المعلومات الجديدة التي تحتاج الى اهتمامهم باالفكار واالراء 
 . حلول مناسبة
 

 الهدف الثاني : 
لدى طلبة  التعرف على مستوى الذائقة الجماليةلتحقيق الهدف الثاني والذي يشير الى )

 (. البنين والبنات –معاهد الفنون الجميلة 
 االختبار التائي لعينة واحدة لعينة واحدة للمقارنة بين متوســـــــــط درجات الباحثان اســـــــــتخدم 

 (، فكانت32,5)( وبين المتوســـــط الفرضـــــي للمقياس والبالغ 58,006عينة الطلبة الذكور والبالغ )
( عند مســــــتوى 3,460)( وهو اكبر من القيمة التائية الجدولية 19,229القيمة التائية المحســــــوبة )

 (، وهو دال احصائيًا لصالح متوسط العينة.64( وبدرجة حرية )0,001داللة )
لمتوسط الفرضي ( وبين ا56,360فقد بلغ )اما بالنسبة لمتوسط درجات الطالبات اإلناث  

( وهي أيضـــــا اكبر من القيمة 17,590(، فكانت القيمة التائية المحســـــوبة )32,5للمقياس والبالغ )
( وهو دال احصـــائيًا لصـــالح 64( وبدرجة )0,001عند مســـتوى داللة )( 3,460)التائية الجدولية 

 ( يوضح ذلك . 4متوسط العينة، والجدول)
معاهد لدى طلبة الذائقة الجمالية  ( نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لتعرف مستوى4جدول )

 تبعا لمتغير الجنس )ذكور، اناث( الفنون الجميلة 
الوسط   العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 الحكم
 الجدولية المحسوبة

دالة لصالح  0,001 3,460 19,229 65 8,123 58,006 65 ذكور
 متوسط العينة
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دالة لصالح  0,001 3,460 17,590 65 8,306 56,360 65 اناث
 متوسط العينة

 
معاهد الفنون ( ان هذه النتيجة تشــــــــير الى تمتع طلبة 4ويظهر من خالل نتائج الجدول ) 
، وقد يعود السبب الى توافق نتائج هذا ةالجماليالذائقة  منجيد )الذكور، االناث( بمستوى  الجميلة

الجدول مع ما اظهره الهدف االول، اذ ان الطلبة )ذكور واناث( يشــــــــــــــكلون مجتمع البحث )طلبة 
وهذا بالتأكيد يعبر عن مستوى اهتمامهم باالفكار واالراء المتعلقة بالجمال ، (معاهد الفنون الجميلة

كل سـمة اسـاسـية في مفردات او عناصـر البيئة التي والجميل واالنسـجام والتضـاد وااللوان التي تشـ
يعيشـــــــــون فيها، وقد يعود احيانًا الى مســـــــــتوى الخبرات التعليمية او المعرفية التي اكتســـــــــبوها عبر 

والتي يمكن ان تنعكس على مســـــــتوى شـــــــعورهم واحســـــــاســـــــهم بمواطن دراســـــــة في المعهد مراحل ال
 الجمال التي تظهر على تلك العناصر. 

 
 الهدف الثالث:  

التعرف على العالقة بين التفكير من اهداف البحث الذي يشير الى ) لتحقيق الهدف الثالث
 (.االستداللي والتذوق الجمالي
التفكير معامل االرتباط بيرســـــــــون للتعرف على العالقة االرتباطية بين  اســـــــــتخدم الباحثان

االختبار التائي لداللة معامل  اســــــتخدما ، كمابحســــــب متغير الجنس ةالجمالياالســــــتداللي والذائقة 
 االرتباط للتعرف على الداللة االحصائية لمعامالت االرتباط المحسوبة فكانت النتائج كاالتي: 

 
(، 0,933للطالب الذكور هي ) التفكير االستداللي والذائقة الجمالية قيمة معامل االرتباط بين .1

( وهي اصــــــغر من القيمة 2,396الرتباط هي )وكانت القيمة التائية المحســــــوبة لداللة هذا ا
( ، وعليه فان 128( وبدرجة حرية )0,05( عند مســــــــــــــتوى داللة )1,96التائية الجدولية )

 .الرتباط المحسوب دال احصائيامعامل ا
للطالبات االناث هو  ةالجماليالتفكير االستداللي والذائقة قيمة معامل االرتباط المحسوب بين  .2

( وهي اصــــغر 2,537محســــوبة لداللة هذا االرتباط هي )قيمة التائية ال(، وكانت ال0,887)
( ، 128وبدرجة حرية )( 0,05( عند مســــــــــــــتوى داللة )1,96من القيمة التائية الجدولية )

 . ( يوضح ذلك5والجدول ) وعليه فأن معامل االرتباط المحسوب دال احصائيا
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تبعا لمتغير ة الجمالي التفكير االستداللي والذائقة( القيمة التائية معامل االرتباط بين 5جدول )
 الجنس 

التفكير 
 االستداللي 
والذائقة 
 الجمالية

قيمة معامل  الجنس
 االرتباط

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 الحكم

 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 0,05 1,96 2,396 0,933 ذكور
 غير دالة 0,05 1,96 2,537 0,887 اناث

التفكير االســــــــــــــتداللي والذائقة وهذه النتائج تشــــــــــــــير الى ان قيمة معامالت االرتباط بين 
وتؤشــر الى وجود  احصــائياً قوية ودالة تبعا لمتغير الجنس كانت عموما معامالت ارتباط  ةالجمالي

، مما يعني ان هناك ســــــــــــــياقات تفاعلية بين المعلم والمتعلم في عالقة ارتباطية بين كال المتغيرين
معاهد الفنون الجميلة اســــــــهم في طبيعة الســــــــلوك االســــــــتداللي من خالل التنشــــــــئة االجتماعية او 

 . الطبيعة الثقافية او نوع المواقف التعليمية التي يمارس ضمنها الطلبة خبراتهم التعليمية
 

 االستنتاجات:

 االتي: ئج التي ظهرت يستنتج الباحثانبناًء على النتا
تفكير االســــــتداللي بحســــــب متغير مســــــتوى دال معنويًا في الون الجميلة بمعاهد الفنتمتع طلبة -1

 .الجنس
بحســـــــــــــــب متغير  الجمالية الذائقةمســــــــــــــتوى دال معنويًا في معاهد الفنون الجميلة بتمتع طلبة -2

 .الجنس
 لطلبة معاهد الفنون الجميلة.الجمالية  رتباطية بين التفكير االستداللي والذائقةعالقة اد وجو -3
 

 التوصيات:
 باالتي: يوصيان ما اظهرته االستنتاجات التي توصل اليها الباحثانبناًء على 

باهمية مزاولة النشـــاطات الفنية في اوقات فراغهم مما يســـهم معاهد الفنون الجميلة توعية طلبة -1
 ذلك في االرتقاء بذائقتهم الفنية.

فضـاءات معاهد  نت في الصـف الدراسـي اواالهتمام بالبيئة التعليمية المحيطة للطلبة سـواء اكا-2
 الجمالية.ذائقتهم لتصبح اكثر جمااًل مما يعزز ذلك  الفنون الجميلة
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تفكير  يمكن ان يتطور لـدى الطلبــة من خالل مـا يمتلكونـه من مســــــــــــــتوى ةالجمــاليــ ان الـذائقــة-3
 ، وهذا يعود الى مستوى الخبرات التعليمية التي يتعرضون لها.استداللي

متغيرات االجتماعية والثقافية والمواقف التعليمية ان تعمل في ايجاد نوع من الســــــــياقات يمكن لل-4
التفاعلية تسهم في تحديد طبيعة السلوك االستداللي من خالل التفاعل بين المعلم والمتعلم 

 ضمن المواقف التعليمية التي تحددها البيئة التعليمية
 

 المصادر والمراجع:
 .1973محمد فرغلي، السلوك االنساني، دار الكتب الجماعية، القاهرة، ابراهيم، عبد الستار و  .1
 .2011، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة: 6ابو حطب، فؤاد، القدرات العقلية، ط .2
دراسة نفسية تفسيرية، دار الشروق  –الجابري، كاظم كريم وماهر محمد العامري، التفكير  .3

 .2013للطباعة والنشر، عمان: 
، دار الفكر للطباعة 3مفاهيم وتطبيقات، ط -فتحي عبد الرحمن، تعليم التفكير  جروان،  .4

 .2007والنشر، عمان: 

 .1985سيكولوجية التذوق الفني ,دار المعارف ,القاهرة , ،مصري عبد الحميد حنورة, .5
 .2000 دار المعارف ,القاهرة ,، 2طسيكولوجية التذوق الفني , ،مصري عبد الحميد حنورة, .6
التفكير  –التفكير االستداللي –رعد مهدي وسهى ابراهيم عبد الكريم، التفكير وانماطه  رزوقي، .7

اللتفكير البصري، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان:   –التفكير المنظومي  –االبداعي 
2015. 

 .1974 ,رالموسوعة العربي للدراسات والنش زكريا فؤاد, ترجمة:، النقد الفني، جيروم ستولنتيز, .8
نماذج نظرية وتطبيقات عملية، دار  –العتوم، عدنان يوسف واخرون، تنمية مهارات التفكير  .9

 .2007المسيرة للطباعة والنشر، عمان: 
عزاوي، محمد ذيبان، االدراك واالتصال في طرائق واساسيات التدريس في التعليم، مجلة  .10

 .1987(، الكويت، 8تكنولوجيا التعليم، العدد )
، 2مهارة في التفكير، ط 100صر وثائر حسين، دليل مهارات التفكير: فخرو، عبد النا .11

 .2010الجهينة للنشر والتوزيع، عمان: 
القاضي، محمد يحيى علي، التفكير االستداللي عند طلبة الصف الثاني الثانوي وعالقته  .12

بالتحصيل في الرياضيات في اليمن، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء: 
2009. 

 .2003امي، يوسف، تعليم التفكير لالطفال، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان: قط .13
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الكناني، ماجد نافع عبود، بناء نظام تعليمي لتطوير االدراك الحسي في مادة المنظور ،  .14
 .1998 ،بغداد (،اطروحة دكتوراه غير منشورة)جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 

 .1990الموصل، نفس الفني، مطبعة التعليم العالي، محمد سعيد، ابو طالب، علم ال .15
 .1990شنطاوي، عبد الكريم، طرق تعليم التفكير لالطفال، دار صفاء للنشر، عمان:  .16
 

 

 المالحق
 اختبارات مهارات  التفكير االستداللي في مجاالت الفنون الجميلة:

  التاريخ:  الطالب:
  الدرجة:  القسم الفني:
   دقيقة 60 زمن االجابة:

 
 عند التقديم في معهد الفنون الجميلة يختار الطالب احد االقسام العلمية االتية: /1س
 قسم الزخرفة-3   قسم التمثيل-2   قسم الرسم-1
 قسم العزف-6  قسم التلفزيون-5  قسم التصميم-4
الفنون  من المهارات الفنية التي يكتسبها طالب معهد الفنون الجميلة عندما يقبل في قسم /2س

 التشكيلية هي:
 الكرافيك. –الفخار  –النحت  -الرسم-1
 الموسيقى والعزف على االالت -2
 التمثيل في البرامج التلفزيونية-3
 ان اهم االدوات الفنية لطالب قسم الموسيقى هي: /3س
 االت العزف-2   الكاميرا التلفزيونية-1
 ادوات الرسم والنحت-4   االزياء المناسبة-3
 -يتعين على طالب معهد الفنون الجميلة في قسم المسرح ان يقدم نتاجا  فنيا  يتمثل بـ: /4س
 قطعة موسيقية-2    لوحة فنية-1
 مسرحية-4   ملصق تعليمي-3
 يتمتع الطالب في قسم الخط والزخرفة بامتالكه مهارات فنية تؤهله لرسم: /5س
 انواع الزخرفة-2    لوحة فنية تشكيلية-1
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 اشكال تصميمية-4    فلم تعليميسيناريو -3
 ان االلوان االساسية في الطبيعة هي: /6س
 االحمر –االخضر  –االزرق -1
 االحمر –االصفر  –االخضر -2
 االحمر –االصفر  –االزرق -3
 األحمر –البرتقالي  –االخضر -4
 
 عند مزج اي لونين اساسيين فانه ينتج منه الوان يطلق عليها االلوان: /7س
 الثانوية-2   ليةاالو -1
 المتممة-4   الثالثية-3
 من االتجاهات الفنية  لفنون ما بعد الحداثة هي: /8س
 الواقعية-2    االنطباعية-1
 فن المفاهيمي-4    التعبيرية -3
 عند انطالق االتجاهات الفنية لفنون ما بعد الحداثة فانها انطلقت من خالل: /9س
 التعبيرية-2    االنطباعية-1
 السريالية-4    التكعيبية-3
 -عند القيام بنتاج فني في اي تخصص من تخصصات معهد الفنون الجميلة نبدأ بعملية: /10س

 االستنتاج-2التفسير                             -1

 التحليل-4    التخطيط             -3
 -الجميلة نبدأ بـ:/ عند القيام بنتاج فني في اي تخصص من تخصصات معهد الفنون  11س
 تهيئة مستلزمات النتاج-2    التمرين -1
 تقويم االداء-4   تحديد فكرة العمل-3

 -/ تعد الة العود من االالت الوترية وتتركب من: 12س
 قصبة مجوفة تحتوي على فتحتات-2   جلد وجسم الطبلة -1
 صمامات ومفاتيح-4  صندوق ومجموعة اوتار-3

 -الموسيقى ان يتمتع بـ: / من خصائص طالب قسم 13س
 مهارات في الرسم-2   موهبة في التمثيل -1
 اذن موسيقية-4  القدرة على رسم الخط-3

 -/ يتمتع الطالب خريج قسم السمعية والمرئية بكونه يمتلك: 14س
 مهارات التصوير-2  مهارات في التمثيل المسرحي -1



87 
 

 مهارات التصميم-4   مهارات العزف على االلة-3
 -البد ان يمتلك طالب الفنون مهارات في: / 15س
 مزج االلوان وتنفيذها بالعمل-2  عناصر واسس العمل الفني -1
 تنفيذ انواع الخطوط العربية-4    االخراج السينمائي-3

 -/ لتنفيذ نتاج فني من قبل الطلبة البد ان نبدأ بخطوات تحديد: 16س
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 التكنولوجيا في التشكيل الضوئي المعاصر

 
 أ.د. جبار محمود العبيدي

 

 ملخص البحث
موضوعة التكنولوجيا  (،المعاصرالضوئي يتناول بحثنا الموسوم )التكنولوجيا في التشكيل 

واثرها الفاعل في التشكيل المعاصر وخاصة التشكيل الضوئي، الذي كان واليزال احد االتجاهات 
المبهرة، فأصبح  الفنية المعاصرة التي اعتمدت واستثمرت التطورات التكنولوجية في اداءاته االبداعية

 النتاج برمته تشكياًل ادائيًا تكنولوجيًا قوامه الضوء واللون والحركة.
أشار الفصل األول الى ِقدم التكنولوجيا بمفهومها التقني باعتبارها عاماًل مهمًا من النتاجات 
الحضارية ومراحلها المتعددة في معظم حضارات العالم، حضارات وادي الرافدين ومصر وفارس 

االغريق، وصواًل الى الثورة الصناعية والعلمية في العالم وصواًل الى التشكيل المعاصر ومنه و 
 التشكيل الضوئي.

بينما جاء الفصل الثاني من البحث )نماذج وتطبيقات( لتأكيد وتأثير وفعل التكنولوجيا في 
 مها:التشكيل الضوئي، وبعد ذلك جاءت نتائج البحث في الفصل الثالث والتي كان أه

 ان للتكنولوجيا دور مهم وفاعل واساسي في عالم التشكيل الضوئي. -1
 ان التشكيل الضوئي اعتمد على الضوء والحركة واللون. -2
 التشكيل الضوئي كسر سياق التلقي التقليدي من حيث مكان وطرائق العرض. -3

 
 مقدمة

اءاته منذ القدم في لقد حققت التكنولوجيا بمفهومها التقني امورًا مهمة وأساسية في الفن واد
حضارات العالم أجمع ومنها حضارة وادي الرافدين والنيل واالغريق وبالد فارس، وصواًل الى الثورة 
 الصناعية والنهضة العلمية وثورة المعلومات التي استثمرها الفن المعاصر في انجازاته االبداعية.

حيث تشكل التكنولوجيا  ،اصروالتشكيل الضوئي هو احد االتجاهات المهمة في التشكيل المع
بقدراتها المتطورة الحجر األساس في فعاليات تشكيل الفن ومنه التشكيل الضوئي، الذي غادر 

وعناصره األساسية من مواد واوزان وصواًل الى انتاج فعاليات ال تمت في النحت السياقات التقليدية 
 بصلة الى عالم التشكيل الفني التقليدي.

ا في مفهومها التقني النشاطات األبداعية منذ زمن بعيد وخاصة فنون التشكيل رافقت التكنولوجي
الفني في أنواعه النحت والرسم والخزف والكرافيك حيث حدود التجنيس وفي التشكيل الفني في 
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نتاجات الفن في مرحلة الالتجنيس المعاصرة. وصواًل الى أستخدامات تكنولوجية أبداعية متميزة 
ت االكتشافات العلمية الجديدة وتطوراتها التكنولوجية، لتكون منهاًل حيويًا في ومتطورة استثمر 

وجيا وقدراتها الجبارة، متجاوزين ولكيفيات وأداءات الفن الجديد الذي أعتمد في قوامه العام على التكن
حت وال فكرة وأشتراطات الوزن والكتلة واألستقرار والثبات واألثر االبدي في النحت، بعدما كان الن
 السياقيزال في بعض اتجاهاته محافظًا على تلك الشروط في نتاجاته النحتية، لقد غادر التشكيل 

وانبرى الى تشكيل ضوئي يعتمد كليًا على المفاهيم والحقائق العلمية والتجارب العلمية في علم 
فني الذي ُيعد الضوء واللون ممتزجة بوعي وقدرة الفنان المعاصر على هذا النوع من التشكيل ال

 نقلة نوعية في عالم التشكيل المعاصر.
 

 الفصل األول
 التكنولوجيا والتشكيل المعاصر

من المؤكد ان التقنية هي قدرة بلوغ الفرد على األداء المحكم ألي عملية ادائية وخاصة 
المنجز  االبداعية منها، فالتقنية شرط مهم في عمليات االظهار الفني، لتحقيق رصانة وجودة ومتانة

الفني وخاصة في النحت والعمارة، اللذان يعتمدان بشكل اساسي على قدرة ومهارة التنفيذ ومستوى 
 إظهاره.

فالتقنية هي "جملة المبادئ او الوسائل التي تعين على انجاز شيء او تحقيق غاية وتقوم 
 .(53مدكور، ص)اليوم على أسس علمية دقيقة"

اعدًا في تحقيق النتاج الفني او المعماري مثاًل لكي يحقق وهي بهذا التوصيف تكون عاماًل مس
 اهدافه الجمالية او الوظيفية او المعمارية او االبداعية بشكل عام.

وتمتد التقنية في تجذيراتها المعرفية والمعلوماتية واالدائية الى عمق التاريخ االنساني وحضاراته 
ية من خالل قدرات تقنية وادائية فالتقنية قديمًا التي انجزت الكثير من الشواهد الفنية واالبداع

"مجموعة من المعطيات التجريبية ُجمعت وُركبت لتحقيق مجموعة من الغايات، فهي في جوهرها 
تشير الى مجموعة أساليب لمهنة او لفن ما تحولت الى قوانين مضبوطة ومدونة والتي تسمح لنا 

 .(99صليبا، ص)بتحصيل نتائج تضمينية نافعة"
بالد النيل و ووادي والشواهد االبداعية الحضارية حاضرة امامنا في حضارات وادي الرافدين 
 فارس واالغريق وغيرها، فلوال حضور وفعل التقنية ما استطاعت ان تحقق ذلك.

فالتقنية معلومات وخبرة وقدرات على األداء لهذه الخبرة والمعلومات والقدرات، وهي بال شك 
الزمن ومستويات التطور العلمي واكتشافاته العمالقة وهي بالشك "ليست مجرد متطورة بفعل حركة 

وهي  .(9سبيال، ص)تطبيق للعلم عبر ارادة االنسان، بل هي ما يحدد للعلم نمط معرفته المطلوب"
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هنا معرفة علمية متطورة متغيرة من حالة الى اخرى اكثر تطورًا ودقة وتخصص فالتقنية تطورت 
صات الفنية والهندسية والطبية ومجمل مرافق الحياة التي غّيرت نمط الحياة في صلب االختصا
 الى أفضل حاله.

فو تأملنا العالم اليوم عالماً يخلو من التقنية في مفاصلها المختلفة فبالتأكيد سنرى العالم متخلفًا 
التقنية على ادارة متراجعًا، وهذا ما يؤشر الفرق بين الدول المتقدمة والدول االخرى، انها القدرة 

الحياة بكل مفاصلها من خالل "المعرفة التقنية فهي نمط من المعرفة قائم على اعمال العقل بمعناه 
 .(9سبيال، ص) الحسابي أي معرفة عمادها المالحظة والصياغة الرياضية والتكريم"

 وبعد ظهور الثورة الصناعية والعلمية في اوربا توسعت محاوالت التقنية في معظم
شاع استخدام مصطلح التكنولوجيا كتعبير عن مجمل فعاليات التقنية، حيث تقابل و االختصاصات، 

 كلمة تكنولوجيا بمعناه اللغوي التقنية.
تعتبر فترة الحداثة من الفترات المهمة في عالم التشكيل الفني حيث فصلت بين فترات مهمة 

مالية تعتمد القواعد واالسس الفنية ممثلة ج اً فيه، فكان الفن قبل الحداثة يحمل قيمًا ومعايير 
لتماثل وصرامة الخط وصراحة بالكالسكية الجديدة وشروط جاك لويس ديفيد في التوازن والتقابل وا

 .اللون
االنطباعية و يكية توبينما نجد ما جاءت به الحداثة في نهاية القرن التاسع عشر، وبدايات الرومان

ن الفنانين المرفوضة اعمالهم في الصالون الفرنسي أمثال بعد تحول فكري كبير لدى مجموعة م
وا رود الرومانتيكي سفي مجال النحت أمثال فرا كذلكمانيه ومونيه وديغاوسيزان وسورا وغيرهم 

يالكروا الرومانتيكي ولوحته الحرية دورودان وروسو االنطباعيين. وهكذا أيضًا ينطبق الحال على 
ريكو، كل ذلك كان ظرفًا بيئيًا جديدًا قوامه التحول في الفكر تقود الشعوب وغرق الميدوزا لج

الموضوعي الى الذاتي تأثرًا بالفليسوف ديكارات وتوجهة الذاتي في مقولته المشهورة أنا افكر أذن 
 .انا موجود

ولم يتوقف دور الفكر هنا عند هذا الفعل، فالفكر يشتمل على فكر النتاج الفني من جهة وفكر 
 جهة اخرى وفكر الذائقة الجمالية من جهة ثالثة. المتلقي من

على ان الفكر لم يحبس في مفاهيم معينة في الفن، فقد غادرت بعض فنون التشكيل منطقية 
الحدث او السرد المنطقي للحدث الفني او االنتاج الفني وخطواته وشروطه وخاماته وآليات عرضه 

في اي نتاج وان كان نتاجًا مخالفًا لهذا الفكر  انطالقًا من عنصر الفكر الضاغط الحاضر دائماً 
او ذاك، يصبح ايضًا نتاجًا مفاهيميًا ليس بالضرورة ان يتطابق معه شكل وقواعد االنتاج الفني 

 الجديد.
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ويعتبر الفكر الضاغط األساسي ألي نص أبداعي منذ أقدم العصورفالفكر هو المحرك 
الفكر يمثل سحرًا او اقتصادًا أو مزاجًا أو سعيًا  تييأفي صياغة التشكيل الفني، فتارة الضاغط و 

 للبقاء أو عبادة أو تعبد.
وبعد مراحل الفن االولى أصبح الفكر اكثر وضوحًا في تأثيره على الفن، فالفكر أتخذ مسارًا 
في كيفيات التفكير في اصل الكون والطبيعة والخلق عمومًا، ليعطي موقفًا او مواقف تختلف فكريًا 

ارة الى اخرى ومن بلد الى اخر. فبالد الرافدين يحمل غير الفكر الذي اتخذته حضارة من حض
مصر القديمة وكالهما اختلف عن حضارتي االغريق والرومان ومن ثم عصر النهضة وهكذا 
وصواًل الى الحداثة ومابعدها كل هذه المتغيرات هي نتائج حتمية لتحوالت الفكر.والفكر المثالي 

غير النتاج الذي يشترطه الفكر المادي ويخالفها كل من الفكر البرجماتي والوجودي  يشترط نتاجاً 
وكذلك الوضعي المنطقي وهكذا، وهذه االنواع من الفكر تضغط بقوة في تكوين وصياغة الفن 
واسلوبه واهدافه، فأفالطون المثالي طالب بالتجريد وكذلك المثاليون من قبله سقراط ومن بعده 

وهيغل وان اختلفت رؤياهم ورؤياه بشكل جزئي. في حين سعى المادي الى تأكيد  ارسطو وكانت
ما يعاكس ذلك ودوره الجديد للكيان الفني بينما نرى جون ديوي في اشتراط المنفعة والوظيفة والخبرة 
للنتاج الفني، في حين نرى الوجوديين يسعون الى نشر مفاهيم الحرية او التحرر واالنحالل وشيوع 

ر والقبح يقابل الجمال وتقديس المدنس وتدنيس المقدس كما فعل ذلك مارسيل دوشامب في الش
 مبولته ومانزوئي في علب الغائط المشهورة.

وتعتبر التكنولودجيا من أهم العوامل الضاغطة في صياغة االنتاج الفني وخاصة التشكيل 
ة، وهنا يجب ان نشير الى ان الفني، حيث رافقت التكنولوجيا مراحل الفن في مراحلة المختلف

فمن غير الممكن ان يستطيع  وآلية أشتغاله. التكنولوجيا تعني تقنية العمل الفني ومراحل أنجازه
الفنان ان يحقق نتاجه خارج سياقات التقنية، فاللوحات الفنية لها سياقاتها وخطواتها وتقنياتها ومراحل 

ه خطوات تكنولوجية أو تقنية غاية في الدقة والنظام عملها، وكذلك النتاج الخزفي الذي يتطلب انجاز 
والعلم الخاص بعمليات تحضير الزجاج والتزجيج واالكسدة والفخر وغيرها. وهكذا في السينما 
المعاصرة التي المست واستثمرت التشكيل منطلقًا لها في بناء اللقطة الفنية ومن ثم المشهد او 

 المقطع التصوري للفلم.
لنحت مكانة مهمة في حقل التكنولوجيا أو التقنية ابتداءًا من خطوات البناء في حين يحتل ا

ونسخ القوالب وصب البرونز أو عمليات النحت المباشر في المرمر أو الحجر وهكذا فهي تحتاج 
 الى خطوات تقنية غاية في الدقة والخبرة واالبداع.

مية والثورة التكنولوجية الكبرى التي تطورت التكنولوجيا في فنون التشكيل بعد االكتشافات العل
استثمرها الفنان بشكل واضح ابتداءًا من اختراع الكاميرا التي تعتبر نقطة تحول كبرى في عالم 

 التشكيل وبحث الفنان عن صيغ واساليب فنية تواجه تحدي الكاميرا لفن الرسم.
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ثالثي االبعاد صور  في حين إنساق هذا التغيير في النحت حاليًا الى عمليات األستنتاج
الذي استثمره الطب وفنونه في مجاالت طبية عدة وفي صناعات وحقول عدة  3D CNCبيكاسو 
 اخرى.

واستثمر التشكيل المعاصر التكنولوجيا المعاصرة استثمارًا علميًا كبيرًا، فأصبح الناتج للتشكيل 
افتراضية او ضوئية أو لونية المعاصر عماًل تكنولوجيا صرفًا من خالل معدات تكنولوجية لفنون 
 أو صوتية او ملمسية مشتركة في هذا او ذاك من النتاج المعاصر.

نش كابور أاذن اصبح التشكيل المعاصر في بعض أنجازاته نتاجًا تكنولوجيًا صرفًا كما فعل 
 وغيره وقبله سوتو واشارته الضوئية.

ء منذ زمن بعيد يتمد الى حضارات أظهرَّ الفنانون التشكيليون أهتمامًا واسعًا بعنصر الضو 
العالم أجمع، حيث يفرض الضوء نفسه على كثير من الفعاليات البشرية حتى ولو كان في أبسط 
صوره نارًا يوقدها إنسان الكهف في ظلمته، ناهيك عن قيمة الضوء وأثره في طبيعة التصاميم 

ي االهرامات الفرعونية ودخول المعمارية في حضارات العراق ومصر القديمة كالثقوب الموجودة ف
ضوء الشمس لهذه األهرامات على مدار ايام السنة ألضاءة الهرم من جهة، ولتعقيم فضاء الهرم 
من جهة اخرى. وكذلك اهتم المعماريون العراقيون بموضوع الضوء وقيمته المؤثرة في وظيفة المبنى 

وما التصميم المعماري للبيت العراقي  وعدم ظلمته في كثير من المباني والمعابد والدور السكنية،
ى وسهولة الحركة فيه نالبغدادي "الحوش" إال هو معالجة ناجحة ألدامة عنصر الضوء في المب

 واستخدامه من جهة وتعقيم ضوء الشمس واشعته للبيت أو الحوش من جهة اخرى.
دافنشي وتظهر قيمة الضوء في التشكيل الفني جلية في نتاجات عصر النهضة في رسوم 

ومايكل انجلو، حيث يلعب الضوء دورًا مهمًا رسم واقعية المشهد وانعكاس ضوءه على اللوحة 
 الفنية.

برانت وتميزه في اظهار قيمة الضوء وأنعكاساته على اللوحة التصويرية، موكذالك الفنان ر 
، لتتوج ذلك هعن تالعب هؤالء الفنانين بقدرة الضوء من خالل حركة اللون ومساحته وحيويت كاهين

األنطباعية اهتمامها الشديد في قيمة الضوء وتحليله، والعمل على تاكيد هذا الدور في اللوحة 
ومونيه وسورا وغيرهم الذين حاولوا استثمار ضوء  هالتصويرية أيضًا كما جاء ذلك في أعمال ماني

ن وفق موشور الشمس وتثبت إنطباعاتهم عن حركة الضوء وخاصة ضوء الشمس وتحليله الى الوا
 .االلوان

على ان الرومانتيكين سبقوا األنطباعيين في استشمار اللون وضوءه وحركته ومساحاته وغياب 
الخطوط الفاصلة بين االلوان ليصبح اللون وضوءه الوهاج وخاصة األلوان الحارة ليعبر عن دمج 

مجاور وهكذا. كما جاء المساحات اللونية واعتماد كل مساحة لونية قيمة ومساحة فضائية للون ال
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يالكروا او لوحته الشهيرة الحرية تقود الشعوب وكذلك لوحة الميدوزا الفنان دذلك في اعمال الرسام 
 .جريكوا في غرق الميدوزا

في حين استثمر النحت الحديث وخاصة االنطباعي منه، الضوء وقيمة الفنية في نحت الملمس 
ص دقائقه وحزمه على سطح المنحوتة وخاصة اعمال الجديد الذي يظهر فيه قيمة الضوء  وتراق

ان الذي تميز بقدرته االبداعية في اظهار قيمة ودور وحيوية الضوء دست رو غالنحات  الفرنسي أو 
كما جاء ذلك في أعماله عصر البرونز والمفكر ورجال كاليه وغيرها  ةالساقط على سطح المنحوت

قوطه على سطح المنحونة النحات ميداردو روسو في حين  اكد ذات المنحنى المهتم بالضوء وس
الذي بالغ في خشونة سطوح منحوتاته ومغادرة الشخيص ليصب في ضفة التعبير وترجمة العاطفة 

اذن قيمة الضوء تحققت في فنون التشكيل الفني في . اندالجياشة للفنان كما فعل ذلك اعمال رو 
 الرسم والنحت في مرحلة الكالسكية وفنون حداثته.

وهنا نود ان نبين ان الفنان وّظف الضوء الساقط على المنحوتة ومعالجة سطوحها بما يضمن 
حركة إنعكاس هذه الحزمة الضوئية لتمنح القطعة النحتية حيوية من خالل تضارسيتها التي حققها 

 بشكل عام. الحداثويالنحات وأسلوبه الروماتيكي أو االنطباعي او 
وعموم التشكليين المعاصرين اكدوا على توظيف الضوء ليس في حين نرى النحات المعاصر 

بكونه حزمة ضوئية ساقطة على سطح المنحوتة أو من خالل ايضاح دور الضوء في اللوحة 
كمادة فنية بديلة عن الكتلة النحتية أو بديلة  هالتصويرية، وانما جاء الضوء بأشعته الملونة وحزم

فيها عنصر تأثير في بيان واقعيتها. فالنحت اصبح ضوءًا  على اللوحة التصويرية التي كان الضوء
يشاء،  كيفمااي ان النحت يمثله كتلة ضوئية يتالعب فيها النحات أو الفنان التشكيلي بشكل عام 

وان جاء الضوء بلون او الوان عدة يتم التالعب بهذا  خاصةً  ،ليصبح الضوء هو الفن ومادته
. وعلم الضوء وعلم اللون وحركته ودالالته وجمالياته ألشكال الضوء في أنظمة وبرامجيات الحاسوب

جمالية غادرت مفهوم واسلوب الفن الكالسيكي وحتى الحديث، ليعلن عن والدة فن جديد ال وزن 
له وال ثبات له وال أثر خالد له وال شبيه له وال عمل سابق له. انه الجديد والغريب والفريدعلى كل 

ضمون اُن وجد مضمون حيث ال يأبه الفنان المعاصر للمضمون في االصعدة من شكل ولون وم
 فنه المهم هو تشكيل ملون وجديد وفريد.

وبحكم التكنولوجيا وتطوراتها أستطاع التشكيل المعاصر من انتاج وتقديم أعمال وتشكيالت 
ال ضوئية حققت نتائج متميزة في عالم التشكيل الضوئي وخاصة في فنون ما بعد الحداثة، فلو 

 التكنولوجيا لما أستطاع الفنان ان يحقق كل ذلك في التشكيل الضوئي الجديد.
ان فعل وعامل التكنولوجيا أو التقنية حاضر وّفعال منذ حضارات غائرة في القدم نفي حضارات 

سنتمترات،  8وادي الرافدين أن ينجزاً نحتاً برونزياً لعربة وخيول وأشخاص في تكوين نحتي ال يتجاوز 
ست هي تقنية عالية االداء والخبرة؟ وخطوات صب البرونز علمية عارفة بمعدن البرونز وكيفيات ألي
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أنصهاره وأليات وخطوات صب البرونز وكذلك عارفة بمواد صب البرونز االخرى كالشمع والسكري 
 .)مسحوق الطابوق مع البورك أو الجبس(

قطع خرفية وفخارية رائعة منها المزججة ألم تكن قدرات وانجازات الخزاف الرافديني في انتاجه 
تحتاج الى قدرات علمية كيميائية ومعادالتها وأوزانها وكيانها وخطواتها في الحرق عمليات لمرحلة 

السدود ألغراض المتانة والجمال، و الفخار ومن ثم مراحل التزجيج ليزين جدران القصور والمعابد 
 .؟تكنواوجيا الفنونالم يكن ذلك فعاًل تقنيًا نطلق عليه اآلن 

ألم تكن نتاجات النحت اآلشوري بعضها برونزية في غالية الدقة والتشريح والحركة والموضوع 
عمال عن خبرة وتجربة تقنية عالمية. كذلك في اعمال النحت اآلشوري األلم تعبر تلك أوالجمال؟ 

موضوعة امام وعلى  ( ثمانية أمتار8الحجرية لثيرانه المجنحة التي يزداد بعض أحجامها عن )
 .جانبي واجهة القصور الملكية. ألم تكن هذه االنجازات تمثل قدرة تقنية متطورة؟

وعلى هذا االساس يمكننا القول ان التكنولوجيا )التقنية( رافقت خطوات قديمة ومنها حضارة 
 وادي الرافدين، بل وكانت هذه التقنية شرط من شروط انجازها وابداعها.

فارس بالد حال ينطبق على نتاج حضارات اخرى مثل حضارات مصر و على ان هذا ال
 .واألغريق

اذن فعل التكنولوجيا قائم وفاعل منذ القدم ولكن المختلف فيه عن تكنولوجيا عصرنا جاءت 
تطورات واكتشافات وقدرات علمية جبارة حققت تحوالت نوعية عن تلك التي سبقها كونها متطورة 

لسطور القادمة من البحث.جدًا وسريعة في تحوالته  ا الجوهرية وسنالحظ ذلك في الوريقات وا 
لقد أدخلت فنون الحداثة مواداً وخامات جديدة وغريبة عن التقليدي في انجازات النحت كالبرونز 
والحجر والمرمر والخشب، ليتعدى ذلك الى مواد وخامات اخرى استثمرت بقايا تكنولوجيا العصر 

 تكنولوجية أو من مواد الزجاج أو المرايا  أو مواد اخرى.في نحت تجميعي من خردة 
ولكن مايميز فنون نحت الحداثة أنها رغم اختالف موادها ولكنها حافظت على وجودها المادي 
الكياني القائم وان إختلفت تكويناته وأشكاله ومواضيعه، فلجات الى القلق في بعض نتاجاتها بدل 

التوازن والتاكيد على عناصر محددة من النحت فأكد النحات  األستقرار والى عدم التوازن بدل
الحداثوي مثاًل على الخط والفضاء أو الكتلة والفضاء او الفضاء وحده أو الخط واللون وهكذا في 

 تشكيل نحتي جديد تجاوز تجنيس النحت كنحت واحالته كتشكيل ملون مثاًل.
مواد جديدة في تشكيل النحت مثل الضوء  ساهمت التقنية او التكنولوجيا في توظيف واستخدام

واللون، النحت الذي غادر فيه الوزن أو االحساس بهذا الوزن الضئيل كما فعل ذلك " تاكيس" في 
 اشاراته التي تنبعث من أعمدة اشارية لديه.

فالتشكيل النحتي هنا غادر جنسه من نحت الى ضوء صادر من جهاز كهرومغناطيسي خارج 
بداعية التقليدية وخارج حدود االهتمام او التأثير الفني الذي أنصب في حدود االشارة حدود دائرته اال
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الضوئية فقط. فالنتاج تحول من شكل الى فعل وبمواد كانت لها اوزان باألطنان الى نتاج بفعل 
أجهزة تنتج ضوءًا ليس له وزن ُيذكر وبعضها تجاوز سكون النحت ليغادر الى الحركة بفعل 

 .ياالتكنولوج
تطور النحت أو التشكيل النحتي الى مرحلة اخرى اكثر قدرة تكنولوجية وفن منظومات أو 
تشكيالت أو فعاليات ضوئية وصوتية في وقت واحد وفي أماكن لم تعد تسمى قاعات أو صاالت 
العرض التشكيلي، وانما يتم العرض في الساحات العامة أو سقوف األبنية والفنادق أو في األجواء 

هذه النتاجات عمد النحات الى فكرة جديدة هي عدم تشبثه واهتمامه باالثر أو بقاءه. فكل  ومن
النتاجات سريعة خاطفة غريبة جديدة فريدة متجددة قد التحتاج هذه النتاجات أو الفعاليات الى 

 .المنجزمعنى أو تفسير 
ت أساليبها وطرائق ان المرحلة االكثر قدرة تكنولوجيا هي فنون مابعد الحداثة التي تنوع

عرضها، وغيابها عن قواعد اللغة التشكيلية التقليدية تمامًا وفن تأكيد شيوع الضوء كمادة تشكيل 
 جديدة وتحريك الساكن وتفعيله وغياب وزنه وهدفه وبقاءه وأثره.

فما بات التشكيل همه شكل أو مضمون او كالهما بتوازن او بدونه، وانما غياب الشكل 
عبر وفق تشكيل جديد عن مفهوم قد ال يمت الى هذا التشكيل يوغياب مضمونه ل وسكونه ووزنه

 يحاء، أو تقابل في المعنى أو التفسير لتشكيل غريب فريد.ا بصلة أو اشارة أو
تشكيل قوامه الجرأة والسرعة ومغادرة كل ما انتج يتحقق بفعل التكنولوجيا, أهو نتاج تكنولوجي 

ومنها ماجاء في التشكيل النحتي  ةإنها فعاليات تكنولوجية ضوئية صرفبأمتياز؟ قوامه تكنولوجيا 
التفاعلي الذي يساهم ويتفاعل فيه ويشارك فيه المتلقي ليحقق النتاج أو الفعالية التكنولوجية كما 

 نش كابور واعماله التفاعلية التي يساهم في انجازها المتلقون.أجاء ذلك في نتاج النحات 
 

 نيالفصل الثا
 نماذج وتطبيق

ومن خالل ماتقدم يرى الباحث ضرورة تقديم نماذج وأمثلة لنتاجات تشكيل نحتي معاصر 
وخاصة في مجال التشكيل الضوئي المعاصر، لتأكيد وجهة نظر الباحث التي تضمنتها الوريقات 

 السابقة.
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حيث يبرز أسم الفنان تاكيس من أهم و أسبق الفنانين في 
عبر عنها من خالل نتائج فعل أجهزة  تشكيالته الضوئية التي

أو تشكيل تكنولوجي يبعث الوان أو لون معين، ففي نتاجه 
المسمى "ثالث اشارات ضوئية" الذي تم عرضه عام 

"حيث حقق تاكيس مجموعة من االعمدة المعدنية بصيغة 1968
اسالك ترتكز على قاعدة صغيرة مكعبة ليثبت عليها سلك او 

وئية صغيرة تبعث ضوءًا ملونًا سلكين يحمالن مصابيح ض
يختلف عن غيره، فهناك في نهاية سلك مصباح يبعث لونًا 
اخضر في حين يجاوره سلك اخر في قمته مصباح يبعث لونًا 

 أصفر أو برتقالي.
بينما يضع تاكيس سلكان آخر ان على قاعدة أخرى مكعبة اخرى غير منتظمة او ناقصة 

مصباحًا برتقاليًا على السلك االعلى في حين يرافق تاكيس احد زواياه وباللون األبيض، ليضع 
هذين التكوينين أو التشكيلتين سلك أخر منفرد في نهاية كتلة غامقة أيضًا على قاعدة مكعبة غير 
مكتملة هندسيًا ايضًا في احد اطرافها. على ان جميع هذه القواعد البيضاء المكعبة غير المكتملة 

 كبر مساحة ولكنها بأرتفاع ال يذكر.ترتكز على قاعدة بيضاء ا
هذا هو اطالق اشارات ضوئية تنطلق بالوان في قمة هذه  هأن أهم ماحققه تاكيس في نموذج

ًا ضوئيًا اثناء اشتغال هذا التشكيل الجديد، حيث جاء تاكيس في غماالسالك العمودية لتحقق تنا
ة الضوئية وليس شكل أو معنى التشكيل جديد تشكليه ان الحيوي والجوهري والمهم هو إنبعاث االشار 

 السلكي الذي انبعث من اعاله الضوء أو االشارة الضوئية كتشكيل جديد.
ر معادلة النتاج التشكيلي فعملية التشكيل ان هذا األنتاج وتشكيلة الضوئي لدى تاكيس غيَّ 

 .الصادرة عنه السلكي غير معنى بها هنا بقدر العناية واالهتمام باالشارة الضوئية الملونة
اذن المهم هنا هو فعل التكنولوجيا في التشكيل الفني أو النحتي، حيث أصبح المهم ما ينتجه 

 كنحت. هوالمتمثل بالضوء أو االشارة ناهيك عن طبيعة شكل او تشكيل نتاج النتاج تكنولوجياً 
ئة او تكوين اذن المهم هنا هو فعل التكنولوجيا في التشكيل المعاصر وفنه وليس الشكل او هي

الشكل الذي ينبعث منه الضوء، فالنتاج هنا لدى تاكيس يصبح حيويًا اثناء اشتغاله وبعثه الضوء 
 الملون بصيغة االشارة وليس النتاح بسكونه وهيئته وشكله.

أذن أصبح فعل التكنولوجيا وتقنية الضوء واشارته هي المادة الفنية والموضوع الفني ان وجد 
تحقيق الجديد والغريب المستثمر لعامل التكنولوجيا ودورها في التشكيل  النحتي سعيًا من الفنان ل

 المعاصر الذي سعى فيه الفنان الى ايصال وتاكيد مفاهيم وليس اشكال بحد ذاتها.
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وفي نموذجنا الثاني يقدم مجموعة 
 2004من الفنانين االمريكيين عام 

تشكياًل ضوئيًا هو عبارة عن عمودين 
عثان من قاعدة على ضوئيين ينب

االرض في مدينة نيويورك من خالل 
اضاءة ليزرية زرقاء فاتحة اللون تميل 
الى اللون السمائي، لتنطلق الى السماء 
وعنانه، حيث تمتد مسافات طويلة في 
السماء، ليعبر من خالله هؤالء الفنانين 

بنى التجارة العالمي وعمليات تفجير م 2001األمريكين عن حادثة الحادي عشر من ايلول عام 
في نيويورك التي راح ضحيتها الكثير، فعمل هؤالء الفنانين األمريكين على تنفيذ نصب تذكاري 
لهؤالء الضحايا ولكن بخامة الضوء فقط والتي استطاعوا فيها تكنولوجيًا تحقيق رؤاهم الفنية أو 

 سماء ضحايا هذا الحادث.األبداعية ليعبروا فيها عن مفاهيم االرتقاء الروحي الى اعماق ال
نحتية تقليدية وليس فيه وزن يذكر وليس فيه اية خامة تقليدية  هاذن النصب ليس فيه كتل

أخرى، انه الضوء الملون فقط والمتحقق من خالل قدرة التكنولوجيا فقط مضافًا اليها قدرة الفنانين 
 نية ليزرية زرقاء تشق عنااالبتكارية واالبداعية في تحقيق هذا الحدث واختصاره باعمدة ضوئ

 السماء، وهو كما ذكرت يعبر عن انتقال ارواح هؤالء الضحايا الى اعماق هذه السماء.
أن هذا النصب يعبر جليًا عن دور التكنلوجيا في التشكيل النحتي ضوئيًا، ليعبر عن الجديد 

جية والذي يمثل قدرة تقنية ازاته التكنولو نجوالغريب والفريد في استغالل حيوي ومهم للتقدم العلمي وا  
 متميزة.

على ان هذا النصب التذكاري لم يكن عماًل تقنيًا تكنولوجيًا خاليًا من المعنى او المفهوم أو 
الرؤى الفلسفية، بل جاء النصب وفق معنى الحدث وضحايا الحدث خاصة وان النصب قدتم 

وع العطاء والحياة من جهة والتضحية تشبيته بالقرب من مياه النهر لعبر بدوره عن االشارة الى موض
 والضحايا وارواحهم ممثلة بالنصب الليزري الضوئي من جهة أخرى.

ان هذا النصب وتكوينه الضوئي الليزري يمثل تحواًل جذريًا في عالم النحت والنصب الفنية 
 بعد ان كانت معظم النصب قوامها االساسي الشخوص او الهيئات البشرية في تكوينات نحتية

في حين جاء هذه النصب الضوئي الليزري فيه خاصية مغايرة تمامًا لما كانت  ،سردية للحدث
عليه الخامات والتكونيات النحتية. متجاوزًا معه حسابات الوزن والتوازن واألستقرار الى سياق جديد 

 قوامه الضوء الذي ُيعد من الناحية العملية او التشكيلية الوزن له اصاًل.
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ماتقدم يتضح لنا هنا دور التكنولوجيا في احدث انقالب جذري واساسي في عالم ومن خالل 
النحت وتشكيلة المعاصر الذي تميز في احد اتجاهاته بخامة الضوء الملون فقط ممثاًل لتشكيل 

 نحتي معاصر.
وفي النموذج الثالث يقدم الفنان بسينز 
فيتشن عماًل فنيًا جديدًا في تكوينه وخامته ايضًا 

تحت عنوان )عملي  2010ذي جاء في سنة وال
بالغيمة(. إنه عمل ضوئي ليزري أيضًا وهو 
عبارة عن كتلة ضوئية ملونة باللون االزرق، 

 قوامها التكنولوجيا وتقنياتها الجبارة.
ان هذا التشكيل النحتي الضوئي ُيعد جديدًا 
وفريدًا من حيث زوايا عدة أولها ان خامته 

الضوء الملون والذي يؤكد فرداته وحداثته لما سبقه من نتاجات نحتية االساسية والتي تمثلت ب
تميزت بالكتلة النحتية التقليدية الثقيلة ذي االوزان العالية كالبرونز أو الحجر أو المرمر أو 
الخشب... الخ من مواد النحت التقليدية، فالنحات هنا لجأ الى تقنية تكنولوجية معاصرة في التعبير 

 جدلية والتقليدية الجديدة.عن رؤاه ال
ُيضاف الى ما تقدم ان النحات هنا قد خالف المعهود في انتاج النحتي واسالليبه التقليدية من 
خالل اختياره مكان العرض وطرائق عرضه حيث ثبت الفنان عمله الضوئي في سقف المبنى او 

في جميع مراحله السابقة فعادة  القاعة وهذا مالم نجده في عالم النحت التقليدي أو التشكيلي النحتي
جدار معين في نوعه البارز  ةكان يتم اختيار المكان المناسب من االرض لتقديم المنحوتة أو مساح

من النحت، فالعمل هنا ممثاًل بالتشكيل النحتي الضوئي حقق تفردًا وتميزًا في آلية وطريقة العرض 
النحات مصابيح صغيرة جدًا مع رقائق جديدة ومكانه مما يكتسبه صفة الجديد" الذي استخدم فيه 

تحقق االنعكاس الضوئي لهذه المجموعة الكبيرة من المصابيح الصغيرة، الذي تخبأ بين الرقائق 
المعدنية الملونة التي تقوم بدورها في تحقيق االنعكاس الضوئي وتراقصه، وتداخالته الجميلة في 

 لمعاصر وتشكيله...تقنية أو تكنولوجية متقدمة في عالم النحت ا
لقد حقق الفنان في تشكيليه الضوئي الجديد عالقات تضاد لوني بين اللون االزرق واالبيض 
والبنفسجي القليل لتحقيق الظل من جهة والتضاد اللوني من جهة اخرى وجماليات التشكيل من 

 جهة ثالثة.
ان التشكيل الضوئي الذي يحققه "عملي بالغيمة" يمثل عماًل جديدًا وفريدًا أيضًا بكونه جاء 
وفق سياق تلقي جديد ومكان جديد وذائقة جديدة ورؤية جديدة للضوء الفني، رؤية تجاوزت السياقات 

فنية  جاتالتقليدية في مكان وموضع وكيفيات التلقي، فالعمل معلق بالسقف والذي يذكرنا في نتا
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تعود الى عصر النهضة للفنان مايكل انجلو ورسومه في كنيسة السستين، غير ان هذه الرسومات 
كانت ثابته الحراك فيها في حين تميز النتاج هنا بأضوائه المتعددة االلوان وتضاده وحيويته بفعل 

 التقنيات والقدرات التكنولوجية المتاحة للفنان.
غاية في  تيل النحتي المتكون من رقائق معدنية مثليضاف الى ذلك رغم ان هذا التشك

 الضوئي اثناء فعالية وتشغيل اضواءه المتراقصة. هل الجمالي يضاف الى جمالية تشكيلالتشكي
اذن ُيعد هذا التشكيل النحتي مميزًا وفريدًا وجديدًا بفعل التكنولوجيا التي تعد العامل االساسي 

المتراقص الذي ال يعد عماًل فنيًا ضوئيًا خارج حدود قدرات  في قيام هذا التشكيل النحتي الضوئي
 التكنولوجيا المتوفرة للفنان.

وفي نموذجنا الرابع للفنان دوج ويلر يقدم لنا عماًل فنيًا 
يمثله تشكياًل ضوئيًا جديدًا قوامه خامة ضوئية ليزرية، هذا 
التشكيل الضوئي هو عبارة عن مستطيل ليزري ابيض في 

طه األربع المشكلة لهذا المستطيل الليزري الذي حدود خطو 
اقتصر كيانه في حدود خطوطه األربعة وهي تشكل اضاءات 
ليزرية خطية، وهي تنطلق من جدار ذات لون سمائي ليحقق 

 تضادًا لونيًا جمياًل في تشكيله الجديد.
إتخذ هذا المستطيل الليزري األبيض حجمًا كبيرًا نسبيًا 

سة امتار وبطول افقي او امتداد افقي حيث يرتفع بحدود خم
 بحدد عشرة امتار ليحقق مساحة مستطيل بحدود خمسين متر مربع.

ان الفنان دوج ويلر قد اكد على الحجم واهميته وقيمة تأثيره على المتلقي من حيث تحقيق 
ات سيادة التشكيل الضوئي النحتي وهيبته امام المتلقي وفي صاالت عرض واسعة جداً وذات فضاء

 مفتوحة نسبيًا.
ت ومستطيالت جاء التشكيل النحتي الضوئي هنا وفق األسلوب التجريدي الذي يذكرنا بمربعا

الهندسية وهو بالشك كان يمثل أحد النتاجات المعاصرة للتعبيرية  الفنان موندريان وتجريداته
التجريدية، ولكن النتاج او التشكيل هنا جاء وفق خامة جديدة تمثلت بمادة الضوء الليزري لتغادر 
ما كان يحققه موندريان في االعداد التقليدي واالداء الفني المعهود في الرسم من قماش ولون، 

يائية لم يدركها ز شكيل الى خامة جديدة قوامها التكنولوجيا وتقنيات كهربائية وفيلينقل دوج ويلر الت
موندريان في حينه، لعدم بلوغه التكنولوجيا او لعدم بلوغ هذه التكنولوجيا وتطورها المتقدم زمن 

 موندريان.
او الشكلية يمثل هذا التشكيل النحتي الضوئي الليزري اسلوباً تجريدياً صرفاً في صياغاته الفنية 

وهو يحقق بالشك او يمثل احد اعمال الفنان التقليدي الذي اختصر مفردات التشكيل الجديد الى 
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خطوط مستطيل مضاءة ليزريًا، ليمنح المتلقي فرصة تأمله وتلقيه هذا النتاج الجيد الغريب المثير 
 لكثير من التساؤل والتأويل واالستفهام.
د الذي قدم اسلوباً تجريدياً وفناً تقليدياً ولكن بخامة تكنولوجية انه التشكيل النحتي الضوئي الجدي

معاصرة جدًا اعتمدت أحدث ما قدمته الثورة التكنولوجية المعاصرة من قدرات اداء وتقنيات ليزرية 
 معاصرة.

ان  وهنا يتساءل الباحث: هل يستطيع الفنان دوج ويلر في ظل غياب التكنولوجيا الليزرية هذه
؟ اعتقد ان االجابة واضحة وبينة، فلوال هذه التكنولوجيا لما استطاع هذا الفنان األنجازيحقق هذا 

أو غيره على انجاز هكذا تشكيل ضوئي ليزري جديد رغم تجريديته وبساطته التي تفتح ابواب تأويله 
 للمتلقين وقدراتهم على التلقي والتأويل والتفاعل مع هذا التشكيل الجديد.

لخامس من التطبيق وفي نموذجنا ا
والعائد للفنان أولفر اولسن الذي يقدم لنا 
ايضاً تشكيالً ضوئيًا جديدًا قوامه التكنولوجيا 
المتطورة وفق آليات فيزيائية الضوء واللون 
الذي يؤكد بدوره على ظاهرة الظل والضوء 
وتدرج هذا الظل والضوء وفق حركة ضوئية 
مدروسة تكنولوجيًا، ومسيطر عليها من 

يث التحكم الضوئي او اللوني او شدتهنما ح
ستوى انتشار كل منهما في هذه ماو 

المساحة الضوئية التي احتلت جدارًا ضخمًا 
وكبيرًا، انها لعبة الضوء لتكنلووجيا، ضوء، 

ضوء، ضمن اجواء  ةظل، درجة ظل، درج
ظاهرة الظل  قاعة العرض المعتمة الُمعدة لهذا الغرض، ليحقق من خالل ذلك الفنان مبدأ او

والضوء في مساحة ا لجدار من جهة وظاهرة الظل والضوء ايضًا بين عموم الجدار الليزري 
الضوئي وفضاء القاعة المعتمة بدرجات متفاوتة ايضاً بين الظل والضوء، ليحقق هذا الفنان تناغمًا 

 .كليًا بين فضاء القاعة من خالل الظل والضوء وبين الجدار والظل والضوء الصادر
اذن التشكيل الضوئي الليزري المعاصر هنا لم يمثل الظل والضوء المتحقق في الجدار الليزري 
فحسب، بل كان التشكيل ممثاًل بعموم المنظومة البصرية والمكانية المؤلفة من الجدار الليزري 

 وفضاء القاعة المتميز ايضًا بالظل والضوء ايضًا.
تشكيله الليزري الضوئي باألبيض واالسود فقط ودرجاتهما علمًا ان الفنان أولفر اولسن قد قدم 

 وهو ما يشير الى فكرة السهل الممتنع التي تميز بها هذا التشكيل.
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وهو ايضًا اختزل كل ما يتطلبه التشكيل النحتي المعاصر، اختزله الى ضوء وظل وبدرجات 
زل المبسط المجرد المدهش متفاوته التي استطاع من خالل التكنولوجيا تحقيق ذلك النتاج المخت

 في بساطته وهو ُيعد تشكياًل فريدًا وغريبًا وجديدًا.
لم يكتف اولفر اولسن بمساحة ضوئية ليزرية مربعة او مستطيلة على الجدار وانما استثمر 
عموم مساحات الجدار الواسعة ليزريًا مع تحقيق تفاعل مكاني وفضائي في قاعة النشاط او 

اعة العرض كاًل حيويًا احتوى النتاج وتفاعل معه ليحقق جوًا عامًا من حركة التشكيل، باعتماده ق
 او ظاهرة الظل والضوء ولكن بأبسط مفرداته األبيض واألسود ودرجاتهما.

وهنا يبرز دور التكنولوجيا التي استثمرها الفنان في ترجمة رؤاه االبداعية في هذا التشكيل 
 الضوئي الليزري الجديد.

 
 الثثالفصل ال

 نتائج البحث
من الفصل الثالث نماذج وتطبيق توصل الباحث الى  العينةبعد اجراء الباحث لعمليات تحليل 

 عدد من النتائج حول بحثه وهي كما يلي:
ان للتكنولوجيا دور مهم واساسي في عالم التشكيل النحتي الضوئي حيث ال يمكن إنتاج  .1

التكنولوجية المتاحة للفنان وقد تحقق ذلك  او تقديم هكذا اعمال ضوئية دون توفر القدرات
 في النماذج كافة.

ان بعض نتاجات التشكيل الضوئي المتاحة تحققت دون وزن ُيذكر وجاء وفق قوام الضوء  .2
واللون ليعبر من خالله الفنانون عن رؤاهم الفكرية والجمالية كما جاء ذلك في نموذج رقم 

2 
التكوين الفني وجدرانه في انتاجه التشكيل الضوئي  لم ُيعط الفنان االولوية لطبيعة وهيئة .3

النحتي وانما جاء تاكيده على ماينتج أو ناتج أو فعل هذه التكوينات، فالمهم هو الفعل 
 ( للفنان تاكيس.1التكنولوجي المتثمل بالنتاج الضوئي كما جاء ذلك نموذج رقم )

قليدي من حيث مكان جاءت بعض نماذج التشكيل الضوئي وفق كسر سياق التلقي الت .4
العرض ومكان التشكيل الفني هنا، الذي حدده الفنان في سقف القاعة او المبنى وهذا يؤثر 

 .3في معادلة التلقي وكيفياته كما جاء في النموذج رقم 
عبرت بعض انتاجات التشكيل النحت الضوئي عن رؤى مفاهيمية حملت الكثير من  .5

 .2ذلك في نموذج رقم االشارات والرموز والمفاهيم كما جاء 
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جاءت بعض النتاجات الممثلة للتشكيل الضوئي بأسلوب التعبيرية التجريدية وخاصة  .6
التجريدية الهندسية التي انتهجها موندريان ولكن وفق تكنولوجيا ضوئية متقدمة، كما كان 

 ذلك في النموذج الخامس.
د فقط وظاللهما جاءت بعض نتاجات التشكيل الضوئي العام بألوان االبيض واألسو  .7

ودرجاتهما، ممثلة بجدار ليزري ضوئي وليس بعمل ُيعلق على الجدار كما في نموذج رقم 
5. 

اعتمدت بعض نتاجات التشكيل الضوئي النحتي المعاصر على توظيف التكنولوجيا في  .8
استغالل الفضاءات الداخلية ودرجات اضاءتها وتدرجاتها وتفاعلها مع الجدار الليزري 

لتخلق جوًا تفاعليًا بين درجات الظل والضوء بين الجدار المضيء وفضاءه المعتم الكبير 
 ، بفضل التكنولوجيا وقدراتها المعاصرة.5ودرجاتهما المتداخلة. كما جاء في النموذج رقم 
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 الفصل االولبعض الصور لألعمال التي ورد ذكرها في 
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 المتعة البصرية ومجاز الحركة في فن الفلم عشر 

                       

 أ.د.عالء الدين عبد المجيد جاسم

    

 ملخص البحث:
ان الفهم الدارج للحركة، باعتبارها رؤيه للعالم الحي والواقع المعاش، هو فهم لم يعد ينتمي الى    

جماليات الفلم بمعناها المعاصر، بل فهم استبق التنامي الفكري المتسارع في فن الفلم والتطور 
ز الفهم صورة الحركة المقترنة بالفعل التي اختزلت وجودها في المتعة التقني في شتى العلوم، فتجاو 

الجمالية التوثيقية الى الحركة القادرة على اختبار الذات، والمراهنة على استمتاع المشاهد بها )اي 
بالحركة( في ذاتها ولذاتها في حضورها الفعلي ومجازها بمنأى عن صلتها القسرية بالعالم ومعطياته 

دة بالرؤية، بمعنى فهم الحركة بوصفها تعبيرا عن رؤية جديدة ترتكز على مرجعيات فلسفية الموعو 
ونفسية، تشتبك مع موروثها وتسعى لتقديم رؤية وقراءة مغايرة سوآءا بحضورها او حين تتوارى 

الحركة في الداللة والتعبير فتتماهى في  –داخل المنجز الفلمي، اي عندما تُثور ممكنات الصورة 
تضاعيفها الحدود بين الواقعي والمتخيل. وتضمن البحث مشكلة البحث واألهداف واالهمية، ثم 
االطار النظري متضمنا: مستويات الحركة بين الصورة الفلمية واللوحة التشكيلية، الداللة والمعنى 

مة المصادر ومجاز حذف الحركة، ثم مجاز الحركة .. التقنية واالشتغال ثم النتائج، وختم البحث بقائ
 والمراجع.                                                       

ABSTRACT 
Cinema has related to cultural climate and social life order due to the 
achieved relation between cinema image and living reality full with 
movement. the image refers to the motor reality, and this is what makes 
the dominated critical philosophy arguments upon the movement related 
directly to the cinema achievements aesthetically, intellectually and 
indicatively, through this originated relation between the image and it’s 
raw material, so research specified with tittle“ the visual pleasure and 
levels of the limits of movement in the film" which includes the following": 
The problem of the research, the aims of the research, the importance of 
the research, the research ended with display of resul. 
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 مشكلة البحث:
لقد ظهرت في العقود االخيرة بعض الدراسات والبحوث والكتب التي حاولت تسليط رؤية جديدة    

على الفلم وكل عناصره البنائية )كما في كتاب فلسفة الصورة ل)جيلدلوز( والكتاب الفلموسوفي 
لة الى اتساع المقاربات الفلسفية للفلم وعناصره ل)دانييل فرامبتيون( وكتاب الفلم والفلسفة( مما آ

والتي انعكست على االنساق الجمالية التي باتت اكثر تحررا وانعتاقا من نزعتها الواقعية، مع ان 
السينما بشرت ومنذ بداياتها االولى بذلك االنعتاق الذي بدأ بتسجيل حضوره بالمنجز الفلمي وتظهر 

االولى التي توجهت صوب المنجز الفلمي، وراهنت على ممكناته مالمحة بالتنظيرات السينمائية 
وقدرته على استيعاب تلك الرؤى والتنظيرات، ومن بين العناصر الفلمية التي حظيت بنصيب وافر 
من تلك التنظيرات هو عنصر الحركة، وجاءت هذه الدراسة في محاولة لتأطير فلسفي لما يسمى 

بدأ مع الفعل الحركي القابع في )الالوعي الحركي( على رأي )بمجاز الحركة( في الفلم، الذي ي
علماء النفس وصوال اآلليات االشتغال التقني في الفلم القادرة على خلق مجازات الحركة وبناءا 
على ما تقدم تجلت مشكلة البحث في التساؤل االتي: هل تتقاطع التأطيرات الفلسفية لمجاز حذف 

 ة في فن الفلم؟ الحركة مع تطبيقاتها المتحقق

 

 اهداف البحث:
 التعرف الى ابرز التأطيرات الفلسفية لمجاز الحركة. -1
 الكشف عن طبيعة المتعة البصرية المتحققة عن مجاز الحركة في الفلم.  -2

 

 اهمية البحث والحاجة اليه:
تتمثل اهمية البحث في كونه يتصدى ألليات اشتغال مجاز الحركة، هذا المفهوم الحاضر في    

التنظيرات الجمالية للفلم بقوة، ويشكل ايضا ركنا اساسيا لدوال العرض الفلمي. اما الحاجة اليه 
غية جمعها فتتمثل في تأطير مفاهيمه الفلسفية ومستوياته المتناثرة في المصادر الفلمية الرصينة، ب

 وتنظيمها ليستفيد منها الدارسين والباحثين والعاملين في مجال فن الفلم. 
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 االطار النظري

 صورة الفلمية واللوحة التشكيلية:مستويات الحركة بين ال
إن الصورة الفلمية المفردة مع كل ميزاتها التشكيلية ال تدرك اال من خالل حركتها وتطورها مع    

الزمن، لكون ان هذا العنصر )الحركة( يبدو منذ الوهلة األولى، وكأنه مرتبط بالبناء التشكيلي 
تيكياً بل هي تتضمن للصورة الفلمية دون اللوحة التشكيلية والتي هي ليس بالضرورة تركيباً ثابتاً استا

عناصر حركية على أنحاء مختلفة من اللوحة، منها حركات العين وانتقالها على عناصر اللوحة 
)فالعين في تجوالها الصوري من نقطة الى نقطة تغيرمن العالقات بين أجزاء اللوحة وهكذا ينشأ 

تستعرض عناصر  ( حيث تعمل العين تمامًا كما تعمل الكاميرا عندما213,ص11أثر الحركة()
الصورة )واذا ما اطلقنا اسم الصورة المتحركة، فليس ألنها تعيد حركة الشيء المصور فقط، بل 

( يضاف الى ذلك ما توحي به اللوحة أو بعض عناصرها 139,ص3ألنها تحرك وجهة النظر()
التي  من أثر للحركة ، فحينما نشاهد لوحة تمثل فرس تعدو في ارض فسيحه فان الحركة الثابتة

ظهرت بها الفرس في اللوحة إنما تمثل جزء مقتطع من الحركة الكلية وهي بذلك توحي بكامل 
حركة الفرس، فينشأ أثر الحركة داخل المخيلة، فالحركة إذا ليست في تحريك ما موجود من 
نما ما تستحضره الذهن مجازا من االشكال المماثلة  شخصيات ومرئيات اخرى داخل اللوحة فقط، وا 

تلك الحركة في الواقع، وهذه الرؤية تتوافق مع المجازات الجزئية والكلية في البالغة العربية كقوله ل
تعالى)يجعلون اصبعهم في اذانهم( فاطراف االصابع هي مجاز لكل االصابع)أن المعرفة في 

 (212,ص2التحقق تقف على الغياب...فالمجاز الجزئي اصبح الشكل السائد في المعرفة()

بناءًا على ذلك فان عنصر الحركة يشكل واحدًا من العناصر التشكيلية في بناء اللوحة او و     
الصورة الثابتة )أن الحركة تبدل من طبيعة النقطة والخط والمسافة وتجعل منها عناصر أساسية 

( وهذا ينطبق على الصورة الفلمية تمامًا مثلما ينطبق على 91,ص10في بناء الفضاء التشكيلي()
 لوحة .ال

ذا كانت حركة العين وانتقالها على عناصر اللوحة تقابلها وتماثلها حركة الكاميرا وانتقالها على  وا 
عناصر التشكيل في الصورة الفلمية فأن حركة الشخصيات الفعلية وحركة الموضوع وحركة المونتاج 

والفن التشكيلي الذي  غير المتجسدة في اللوحة، هي التي تمثل نقطة االنفراج والتباعد بين الفلم
 تتفوق عليه في هذا الجانب.

ان مجال المقارنة بين الفنون وتتبع مواضع الشبه واالختالف بينها ال يعني محاولة جعل احد    
الفنون يملي قواعده على غيره، أو محاولة إزالة الفوارق بين الفنون أو تهميش سمات اي منها، 

واللوحة يكمن في امتداد المعنى الذي يحمالنه ضمن حدود  فمواطن الشبه بين الصورة السينمائية
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مكانية معينة، ومن ثمة فأنهما يلتقيان في مواقع مشتركة مع بقية الفنون في مسألة التكوين بوصفه  وا 
 األساس بخلق العمل الفني .

التشكيلية  اذ يلتقيان بعناصر التشكيل، وتبقى مواضع االختالف بينهما كثيرة، تبدأ من كّون اللوحة   
عمل فني متكامل بينما ال يتكامل العمل الفني في الفلم اال في ارتباط كم هائل من الصور لتؤدي 
المعنى ألذي يحمله المنجز الفلمي المتوج بالحركة، وعليه يتبين الدور المزدوج للحركة اذ تسجل 

مثل عنصر مهم يعمل اثرها او مجازها في االولى، وحضورها العياني في الثاني، وهو على ذلك ي
على احتواء عناصر التشكيل في الصورة الفلمية واللوحة على حد سواء، والفيض الدافق للصورة 
الفلمية يجعلها تميل لالتجاه الى الخارج وتبدو وكأنها نافذة على العالم في حين اللوحة التشكيلية 

رة الفتقارها للفيض الحركي تجذب العين نحو الداخل بحثا عن اثر الحركة وعالقتها بمركز الصو 
. 

وعودا على بدء، فهما يلتقيان ويفترقان بعنصر الحركة )فالجسد السينمائي يخلق المعنى من    
( وفي 77,ص7خالل المكان والحركة... والحركة هي في مكان القلب من المعنى السينمائي()

فل )التصوير الزيتي... ذات الوقت فان للحركة حضورها في اللوحة على رأي )بول وارن( اذ يح
بالتدفق الذي يخلقه انتباهي الخاص باالنتقال من نقطة الى اخرى على اللوحة، فهو تدفق 

( فكالهما يسجالن حضورا حركيا لكنهما يختلفان في كون االولى تقدم الحركة 174,ص13ذاتي()
ل افالم الفن )ويقصد الحقيقية والثانية مجازها كما اسلفنا، ويمكن الكشف عن هذه الحقيقة من خال

بها االفالم التي تعتمد اللوحات او االعمال النحتية او اي اعمال فنية أخرى موضوعا لها( فاذا 
كانت اللوحة في واقع الحال تنعم بالسكون فما جدوى التعاطي معها داخل الفلم الذي ال يمدنا عند 

ابعد من ذلك عندما يعمل على اخذ ذاك بأكثر من الدالالت البصرية السائدة، غير ان الفلم يذهب 
المشاهد الى العوالم المضمرة، فيحلق في فضاءها الشاسع الذي ال يمثل مجرد فضاء محدد باطار 

 ضيق.

فاللوحة اية لوحة خارج الفلم تنعم بالدالالت البصرية السائدة التي تتكل على النزعة الواقعية    
اجعا لتمثل الوقائع واالشياء، التي ال تبتعد عن التي تنشد نبض الحياة وتعده خيارا اسلوبيا ن

االستجابة الوثائقية الصادقة للحياة، غير انها مغرقه بالمعاني والدالالت المضمرة ومضمرة للحركة 
المادية في ذات اللحظة، وافالم الفن تذهب ابعد من ذلك عندما تعمل على اخذ المشاهد الى عوالم 

ل حركة مجازية كونها غير موعودة بالحس في اصل اللوحة كما مفعمة بالحركة هي في واقع الحا
في فلم )جيرونيكا( للمخرجين )آالن رينيه وروبرت هسان( وهو مأخوذ عن لوحة )جيرونيكا( الشهيرة 
)لبيكاسو( ويتناول الفلم مجموعة من اعمال )بيكاسو( ولوحة )جيرونيكا( تمثل المحور االساسي 

 للفلم.



109 
 

كانت هي الخيار الجمالي الذي يحمل في تضاعيفيه رؤية بصرية واعية تهدف  فالحركة في الفلم   
الى خلق تماهي تام بين اللوحة والفلم السينمائي الذي يتسم بالحركة، حركة صاغتها الكامرة مضافا 
اليها اثر الحركة الناتج عن حركة العين وانتقالها من عنصر الى اخر، وكل تلك الكثافة الحركية 

جاز اساسا لها، وتلك الكثافة الحركية تمثل ترسيخ لحقيقة كون استجابة المشاهد ستبدو يشكل الم
 ضعيفة ازاء الجمود الحركي للوحة.

 

 الداللة والمعنى ومجاز حذف الحركة:
يبدأ المجاز الحركي في فن الفلم مع فرادت الخاصية الصورية لحركة الصورة الفلمية المبنية    

كة اذ )ال شيء يترك في العرض الفلمي اال لآللة السينمائية نفسها وما يراه على االيهام بخلق الحر 
( وهي بذلك تتساوق مع )الحقيقة والمجاز( في 265,ص12المتفرج من حركة ما هو اال توهم( )

 البحث البالغي الن الحقيقة هي االصل الذي وضعت له والمجاز اثر ذلك االصل.

مامًا مثل اللغة األيقونة تمتلك نوعين دالليين، األول اصطالحي والحركة المحذوفة مجازًا، هي ت   
مباشر، والثاني يتمثل بالدالالت المتداعية وغير المباشرة التي توقظ في المشاهد فهما ذاتيًا خاصًا 
يتكل على مرجعياته الفكرية، أوفهمًا جمعيًا عندما ألتكون العالقة بين الداللة واإلدراك اجبارية، 

ة يتجلى المعنى ويغدو اكثر وضوحًا، لكنه ال يتغاير من اصل المعنى )محذوف الحركة( فمع الحرك
كونه حذفًا مجازيًا، فمخرجات مشهد العناق الحميمي بين البطل والبطلة في منطقة زراعية نائية 
من العمل الدرامي اللبناني )كراميل( يتوافق معناه مع الصورة التي التقطت لهما خلسة فالحميمية 
وعزلة المكان أنتجت ذات المعنى، وان غابت الحركة في الصورة الثابتة غير ان اثرها المجازي 
حاضر في الصورة، وال خالف حتى مع الصورة المنتجة لمعان متعددة في ان واحد، فهي وان 

 انطوت على مجازات عدة فمجاز الحركة يمثل احدهما. 

كثر تعقيدًا وأعسر قراءتًا فهي ال تمثل نص دعائي والحق ان الصورة الثابتة في الفلم تغدو ا   
فج، بل معنى مبتسر، ليس ثمة نص دعائي او اضافة جمالية، بل ثمة نص بليغ قد تتسع حقول 
تأويله وتزداد حتى على حقول تأويل الصور المتحركة التي يزخر بها الفلم، والمؤمنون بسطوة 

المحذوفة في الفلم الن )في داخل الشعور لن يكون الحركة في الفلم، اكثر إيمانًا بمجاز الحركة 
ثمة سوى صور، كيفية، ال مساحة لها، وفي داخل المكان لن يكون ثمة سوى حركات ، كمية ، 

 (94,ص6ذات مساحة()
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فدور الحركة في الصورة الفلمية هو عملية تيسير وفهم المعنى وتقريبه من الواقع اذا ما استثنينا    
للحركة  القادرة على تحقيق اعلى مستويات الحيوية المنتجة للبعد الجمالي توافقا األهداف الجمالية 

مع رأي )هيكل ( عن الحيوية والجمال )كلما زادت حيوية الشيء زادت جماليته ( ودور الحركة في 
اغناء كل ما موعد بالحس تتوافق مع رؤية ) بركسون( وتفسير )جيل دلوز( الذي يرى بان )الحركة 

ائية هي في ان معًا مدانة على أنها قد خرجت عن شروط اإلدراك الحسي، ولكنها كذلك، السينم
 (.85,ص6مستحقه للثناء كسرد جديد قادر على االقتراب من المدرك حسيًا()

سهام في قراءتها وتأويلها فلتغيب الحركة المجازي فيها     وبقدر ما للحركة في الصورة من أهمية وا 
أحيانًا إسهام اكبر في عملية تثوير معانيها، فالصورة الثابتة في موقع الجريمة في فلم 

ما  )الطاووس(افضت الى قيم داللية اكبر من كل المشاهد المفعمة بالحركة داخل الفلم وبدونها
كان للفلم ذروة وما اوجدت لعقدة فيه حل، فحذف الحركة المجازي هنا حول الصورة من محض 

 وسيط وشكل تقليدي الى محتوى ذو داللة ومعها بات المشاهد مدعو لقراءة من نمط اخر . 

والحديث عن اختراق الصورة محذوفة الحركة لفضاء الصورة الفلمية المفعمة بالحركة ال يمثل    
 عن قدارتها الداللية ،اال تضاد مرهف بين الحركة الطاغية للصورة داخل الفلم ولمسة السكون فضالً 

الحركي الصغيرة الحاضرة بقوة، رغم ذلك العنوان الحركي في الفلم، الذي يتسع اللتقاء المتناقض 
لم تسجل  والمختلف ويشكل حضورهما معًا بعدًا فكريًا، أو ربما يسهم في إظهار بنى بطريقة جديدة
 Lightingحضورها القار كموعود مرئي قبل عقدين أو ثالثة من الزمن، مثل عروض الضوء )

show  الذي يمثل تجسيدًا واضحًا لمفهوم التشويه التأثيري في الفن بناءًا على القاعدة المعروفة)
)ان الخط عبارة عن أثر أو مجرى أو مسلك للحركة قبل ان يكون مجرد محيط خارجي 

( فعندما تتالشى حدود وجوه الشخصيات وتتحول الى لون واحد متماهيتًا مع 42,ص8ل()للشك
لون الخلفية وطبيعة اإلضاءة، تغيب حركة تلك الرؤوس، غير انها في حقيقة األمر هي في حركة 
دؤوبة لكن غير مرئية على العكس تمامًا من سيقان تلك الشخصيات بعد ان باتت محدده بخطوط 

ومع وضوح خطوط محيط السيقان تزداد الحركة والعكس صحيح، كما هو الحال  قوية وواضحة،
مع أجساد المؤدين في الصورة ادناه ،ويتآزر من ناحية أخرى مع حذف الحركة في أعلى )لوحة 
العرض الضوئي( مع قوتها في االسفل ليصبح التناقض في الحضور والغياب الحركي، هو الجالب 

ثر حيوية فباتت السيقان ضمن فضاء العرض هي مركز االرتكاز األساسي لالنتباه صوب الجزء األك
 وقوة الجذب الفاعلة.
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اذ يستحوذ الفضاء الحركي في العرض الضوئي على مركز ثقل الصورة بفعل الحذف الحركي 
المحسوب بدراية ودقة، وأمست سيقان العارضين هي سطح الفعل الحركي والخلفية العامة غير 

اً لها، وكأن الرؤوس أعلنت قطيعها مع المشاهد حتى أضحت منقطعة الصلة بالعالم، المحددة سطح
في ظل الغياب المجازي لحركة الراس مع الجزء العلوي من الجسد المسجل لحضور فعلي كّون 

 السيقان ال تتحرك بمحسوبية ونظام عند انفصالها عن باقي الجسد .

قدرات الدالية المتحققة من مجاز حذف الحركة التي فقد أما الوجهة األخرى للمتعة البصرية وال   
تتجلى في الفلم بطريقة مغايرة، عندما يعمل الفلم على استحضار األفكار الراقدة في الذهن وبث 
الحركة بمعناها الفيزيائي في ثنايا تلك األفكار، اذ ان )للسينما القدرة على ان تجعل الفكر 

وية ذات معالم محددة وسمة مرور الى ذهن المشاهد، بغض ( وبالتالي منحة ه36,ص7مرئيًا()
النظر عن طبيعة تلك المعالجات اذ ما يهمنا هنا هو كيفيات تحويل تلك األفكار الى معطيات 
مرئية مفعمة بالحركة التي يزخر بها الفن السينمائي، وهذه الوجهة تتوافق مع رؤى الكثير من 

جيال للمخ "أدوار سمول ، وباركر تايلر" أو تجسيدًا بصريًا المنظرين )نفهم السينما باعتبارها تس
 (35,ص7ألفكارنا وذكرياتنا "هنري برجسون ، وجيرمين دوالك ، وبيير كينزوي ()

ومن الواجب التفريق هنا بين الصورة السينمائية التي تنقل الواقع المادي الموعود بالحضور    
األفكار الذهنية الخالصة، كما في فلم )المفتاح( الفعلي، وبين الصورة التي تعمل على تجسيد 

)لكّون بشيكاوا( اذ نلحظ في ذهن رجل يواجه لحظة الموت رغبة وشعور جنسي يتملكه بقوة، ليس 
ثمة حضور لجسد زوجته العاري على مستوى اللحظة الواقعية التي يعيشها، لكنه يتجلى له كمرئي 

لجسد الذهبي الجميل لزوجته والمستكين في مخيلته في في انحناءات التالل الرملية وكأنها ذات ا
 تلك اللحظة، غير ان قدرة السينما هي التي بعثت الحركة والحياة وحولها الى حركة مرئية . 
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ان الصورة المتحركة هي افكارنا وقد اصبحت مرئية ومسموعة، انها تدفق سريع ومتعاقب    
وفي  --كانه انبثاق مفاجئ للذاكرة --للصور، مثلما تفعل افكارنا تماما في سرعتها وفي انتقالها 

لمتحركة انتقالها الحاد من موضوع الى اخر، فان السينما تقترب كثيرا من سرعة تفكيرنا، ان الصورة ا
لها ايقاع تيار االفكار، ولها نفس القدرة الخارجية على الحركة الى االمام والى الخلف عبر المكان 

 (37،ص7او الزمان... انها تعرض الفكر الخالص، الحلم الخالص، الحياة الداخلية الخالصة)

من خالل  واذا كان مجاز الحركة في الفكر يمكن ان يسجل حضورا ووعدا بالرؤية البصرية   
الصورة فالعكس صحيح تماما، فالحضور الفعلي للحركة في الصورة المرئية يغدو مجازا حركيا 
عندما تتلقفه المخيلة، اي عندما يصبح صورة ذهنية انية او خزين صوري في الذهن يستعاد في 

ى ان تحرر حاالت التذكر )ان ما نراه يصبح مرئيا وما ندركه يصبح تعبيرا... ان السينما تحتاج ال
( وتزيد من 77،ص7نفسها من مجرد متابعة حركة الشخصيات لكي تجدد حركاتها الخاصة()

الفاعلية والنشاط الذهني عند المشاهد كونها ستضفي الكثير على حركية الموضوعة التي يتعاطى 
ر تتوسل معها فن الفلم وستسهم في النفاذ الى العمق الحي للشكل، فالحركة المكتفية بذاتها مع الفك

 المادة الفلمية والعكس صحيح. 

ان العالقة بين سكون الحركة الفيزيائي لألفكار وتجسيدها الفلمي يمثل بالضرورة إقامة حد    
صارم بينهما، متكلين على الفهم الواعي لمعنى حركية األفكار المنتجة للداللة وفضاء المعنى 

المركبة بحيث تثير حركة شعورية توقظ وتثويره المتحقق )عن طريق اخراج سلسلة من الصور 
 ( 22,ص5بدورها سلسلة من االفكار. من الصورة الى الشعور ومن الشعور الى الفكرة()

والتجسيد المرئي لألفكار لم يجعل الصورة الفلمية محض أداة شارحة، الن النص المرئي    
فكريًا خالصا، بل نصا فكريا لذات، المعروض ال يفرض معناً يتيمًا واحدًا للقراءة، ألنه ما عاد نصاً 

مضافاً اليه معالجة فكرية لذات أخرى، غير انهما ال يتقاطعان اال بقدر اختالف المرجعيات الفكرية 
للمشاهدين وما تفرضه ضرورات المعالجة الفلمية، ان إضافة الحركة الفيزيائية الى الفكر على اية 

ادام الفكر خاضع لتعدد القراءات بطبعه الداخلي حال، ال تجعل من األخير عرضه لتحول جذري، م
من جهة، ومن وجهه أخرى نتيجة اإلضافات التي يفرضها الوسيط، خالصة القول ان ال تعسفيه 
في العالقة الداللية بين الفكر والصورة الفلمية بقدر ماهي عملية ربط النشاط الداخلي لألفكار 

 بغرضها الظاهري وتجليه الجمالي .

 ركة .. التقنية واالشتغال:مجاز الح
باالنتقال من الفهم السطحي للحس الحركي الدارج الى مستواه المجازي  تغدوا الحركة عنصر    

تثوير لتنامي المعنى، فالفارق ما بين االحساس بالحركة كمعطى حسي، وتلقيها كنشاط ذهني 
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واها الديناميكي فمجاز الحركة واستدعاء المعاني الغائبة، هو تماما كالفرق بين سكون الصورة ومست
( ان عدول الحركة في 33,ص6يمثل تماما )الحركة التي ال تكف عن تأكيد التحول واالنتقال()

الفلم يسهم في هدم التشييد الحركي المحسوب وما ينتج عنه من استخالص تقليدي للمعنى، وال 
الحاضر مع الصورة والمتزامن يسعى المشاهد الى تتبع المعنى الحرفي التقليدي للحركة، المعنى 

معها، اي ان البنية الحركية في الفلم في هذه الحالة هي مجرد حضور ديناميكي منضبط منطويا 
 على ذاته ومقنن. 

اما عدول الحركة فيسهم في بعث ابعادها المجازية وتخطي معيارها الحركي المحدد، وخالف    
ادرة على االثارة الذهنية، وهذا مغاير للقدرات ذلك تصبح القدرة الحركية عليلة، معطله وغير ق

الحركية التي ينشدها الفلم، والتي تتطلب وعي تام بضرورة فك قيود الحركة وعتقها من دالالتها 
الميكانيكية المجردة في فن الفلم، ويتحقق ذلك من خالل البحث عن انساق حركية مضادة للمألوف 

واقع، وبالتخلص من وسائل اختالق المتعة البصرية  منها، عبر الغوص في متاهات وتالفيف ال
القارة التي ارسى تقاليدها الفهم القاصر للحركة الذي حددت بمستويين فقط، االول هو الحركة 
التقليدية التي ارساها الواقع، والثاني هو االبهار الناتج عن سرعة االيقاع الحركي كما في )افالم 

 تويين يمثل هوة عميقة وتحطيم لمفهوم مجاز الحركة في الفلم.االكشن( واالبقاء على هذين المس

الن اي عنصر في بنية الفلم عندما يبقى متكال على جاذبيته المستمدة من الواقع دون ان يسعى    
الى فتح افاق جديدة على مستوى الداللة والمعنى والتجربة الجمالية، يغدو نتاج غير فني ويبقى 

هذه الرؤية متساوقة مع توجه )جيل دولز( الذي يرى )ان الواقعية مع كل ضمن الدارج والتقليدي و 
حركيا تبددت في دالالت الجمع وغابت فيه دالالت التمثيل وصرنا بحاجه  -عنفها الذي ظل حسيا 
( وعليه فمجاز الحركة يستهدف المجاز الذهني وكالهما نتاج 274,ص6الى دالالت جديدة()

ن البنية الحركية المدروسة )فالحركة التي هي روح السينما تصبح مجرد المتعة البصرية المتحققة م
تصوير لموضوعة تموضعت بشكل اصطناعي في المجرى الطبيعي للصورة... ان الحركة في 

( لقد اهمل )دولز( الفارق بين الحركة كنتاج 34,ص4اتساعها هي التي تخلق البعد الدرامي()
صة في الفلم اذ اشار الى )ان في كل فلم حركة اجمالية او حسي مجرد والحركة الصافية او الخال

( فالحركة الخالصة 34,ص6شكال هندسيا او ديناميكيا رئيسيا امكنها الظهور في الحالة النقية()
في الفلم تشكل امتدادا للحركة الحسية السائدة مع فارق قدرة االولى على فتح فضاءات الداللة 

لوعي، الن الحركة الالزمة في الفلم والتي تمثل اولى مرتكزاته هي وايقاظ االحاسيس الراقدة في ا
جوهرية وممالت على الفلم بالضرورة، لكنها ليست فاعلة دائما في نمو حركية المشاهد الفلمية، 
فكثيرة هي المشاهد التي تزخر بالحركة لكنها تبقى مشاهد تزيينيه تثري الصورة بوهج االبهار التقني 

تسهم في التنامي الدرامي فالكثافة الحركية في مشاهد فلم من افالم )الوسترن( تعج  اآلني لكنها ال
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بالحركة لكنها مفرغة من ابعادها الدرامية فهي ال تضفي على المعنى العام جديدا وال تسهم في 
التنامي الدرامي بقدر ما تضفي جانب تزويقي على مشاهد المعارك واشكال تقنيات استخدام السالح 

 قتل المجاني.وال

قد يكون السكون الحركي والثبات احيانا اكثر عمقا وابعد داللة للفلم من تلك الحركات التي    
يمكن ان تحسب كأزمنه ضعيفة اضيفت على البناء الفلمي العتبارات تجارية, فبطلت الفلم 

كي )الرس فون )تشارلوت غاينسبورغ( تتغنى بالغابة وسكونها في فلم )ضد المسيح( للمخرج الدنمار 
ترايير( مع كل السكون الذي تنعم به الغابة، فلسكون الغابة دورا مؤثرا ومحققا لمتعة بصرية مذهلة 

 وثراء ذهني على الرغم من كون الغابة في الفلم موحشة ومفعمة بالسكون.

من تبعا لذلك تبدأ المتعة البصرية مع الصورة الفلمية بغض النظر عن كم النشاط الحركي الكا   
في الصورة، فبحضور الحركة التي تتوسل نسق حركي يحطم قيود االستجابة السريعة للواقع، 
وبغيابها المجازي تتكون الدوال وتتنامى، وصوال لعملية التلغيز والتشفير، مفعلة بذلك قدرات النص 

الى  لتشاكلها اي )الحركة( مع كل العناصر والبنى االخرى المشيدة للنص الفلمي بطريقة تعمد
استنطاق مضمرات الحركة في الواقع واالشتباك معها عبر خيارات فنية تسهم في تقويض الرؤى 
الحركية ونظمها الراكزة والتي تضفي بالنتيجة  قيما جمالية على درجة عالية من الرضى والقبول، 

 مادام التأسيس والمعالجة مبنيان بطريقة واعية ومحسوبة. 

عبيرية بالغة الفرادة اتجاه تحول شكل الحركة وما تسميه )الحركة تقدم )سوبشاك( حساسية ت   
البصرية( والتي تتجلى من خالل ازاحة الصورة عن طريق عدسة الزوم، التي تجعل من وعي 
المتفرج مرئي )فاالنتباه( الذي يتوجه صوب القصدية الفلمية، يمثل حركة  شيء او جسد معايش 

اكثر من مجرد حركة مادية( بمعنى اخر هو حركة جسد  مضافا اليه فعل مبدع ومتسارع )اي
معايش مضافا الية فعل مبدع وخالق وبالتالي فالفعل المضاف يمثل مجاز الحركة كونه ال يمتلك 
حضورا في االثر االصلي او الجسد المعايش، وبذلك يتلمس المشاهد تجليات المتعة البصرية 

لراقد في الوعي وقد استحضر في المرئي بفعل حركة بالحركة االصلية فضال عن مجازها، المجاز ا
 (80,ص7عدسة الزوم )فالحركة البصرية الزوم تجعل من افعال الوعي افعاال مدركة بصريا( )

بل ان حركات الكاميرا بشتى صنوفها واشكالها تسهم في انجاز دفق حركي مجازي متعدد       
ناقشتها )سوبشاك( ، بل كل انواع حركات االشكال، وال يقتصر االمر على حركة الزوم التي 

( مثال وعملية استعراضها للمرئي، هي وان تمثل عملية تلوين وتشكيل Panالكاميرا فحركة )البان 
لذلك المرئي، الذي يمكن ان نشهده بلقطة عامة هي تتظافر مع الصورة او المرئي ويندمجان معا 

ان هذه الحركة هي مجاز ألثر حركة، االصل  وكأنهما كيان واحد، غير ان واقع الحال يشير إلى
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فيها هي العين وانتقالها من عنصر الى اخر، تماما كعملية المسح الذي تقوم به العين لمنظور 
معين، ولعل تساؤل يطرح نفسه هنا هل يمكن االستغناء عن مجاز الحركة واالكتفاء باللقطة العامة؟ 

( ال يمكن االستغناء عنه كونه يخدم االفكار، Panن الحق ان مجاز الحركة الناتج عن حركة )البا
ويسهم في تناميها على خير وجه مادام هذا المجاز ال يثقل المعنى بل يخفي جميع االصداء في 
المنظور عدا الضرورية منها، وبخالف ذلك سوف لن يكون مستوعبا بطريقة محسوبة وعند ذاك 

تماما كالنظام االصلي للواقع، وحتى المجازات ستميل الحركة الى اعطاء زغرف حركي غير منتج 
التي قد تبدوا طريفة ضمن بنية المشهد لكنها خاوية اال من دالالتها الواقعية المتعارف عليها والتي 

( او اي من حركات الكاميرا Panال تضيف جديدا الى الفلم، لذلك فضرورة مجاز حركة )البان 
الحركة... حينما نردها الى مركز ال  –االصلي للصورة االخرى انما هو )سعي الى بلوغ النظام 

 (94,ص6احساس() –تعيني فأنها تتحول الى صورة 

لقد تسيدت الرغبة الجامحة في االنعتاق من الفهم الدارج لطبيعة الحركة في فن الفلم، وشكلت    
كة بقراءة الواقع منعطفا في تفكير رواد الجيل االول من منظري السينما وجمالياتها، اذ تسمح الحر 

اتكاال على الحضور الواسع للشيء ويسمح مجاز الحركة بالتالعب والتدخل السافر بقراءة ذلك 
الواقع، تلك هي الرؤية االولى، اما الرؤية االخرى فتتمثل في استمكان الحركة غير المرئية لألشياء 

التي تشبه السكون، ومع  واستحضارها لتسجل حضورها المرئي، انها وعدا بالرؤية، رؤية الحركة
تلك الرؤية يتحول الشكل الى محتوى، وتتوافق هذه الرؤية مع ما ذهب اليه )جان ابيشتاين( عندما 
يتحدث عن الحركة البحتة في السينما )فهو ينكر مفهوم الشكل نفسه: حيث ان الحركة تبدوا غير 

ان نجد لهذه الرؤية  ( ويمكن26,ص14متعلقة بالشكل فهي الشكل وهي التي تصنع الشكل()
امثلتها الفلمية من خالل عملية تسريع الزمن فكثيرا ما نشاهد الغيوم في الفلم تمر مسرعة لتحول 
السماء الملبدة بالغيوم الى سماء صافية تماما، او تتالشى الشمس سريعا امام االنظار ليحل ظالم 

دة لتضفي الطابع الروحي، فمع ابطاء الليل الدامس، او تتفتح االزهار وتورق االشجار بثواني معدو 
الزمن تتالشى الحركة حتى تتحول الزهرة الى مجرد مظهر مادي جامد, فمجاز الحركة يمكن 
السينما من تجسيد مفهومي المادي والروحي )فالسينما بإمكانها ان تحد من الديمومة الزمنية او 

ذلك ان تؤكد على الطبيعة المتغيرة للزمن تكثفها "عبر حركة التبطيء او التعجيل " والتي بإمكانها ك
 (24,ص14وان تبشر بنسبية كافة المقاييس، تبدوا وكأنها تتمتع بنوع من الحياة النفسانية()

كما ان مجاز الحركة حاصل في اللحظة التي تفقد الحركة جزءا من تركيبتها االصلية، او حتى    
يسير من الحركة تساوقا مع )مجاز الحذف من تدمير الحركة االصلية الناتج عن حذف جزء غير 

او االضمار في البالغة العربية ويكون لمجرد االختصار واالجتراز عن العبث، بناءا على وجود 
( واذا ما تحركنا بمفهوم )مجاز الحذف( هذا الى فضاء الفلم 38,ص9قرينة تدل على المحذوف()
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الى الحد االقصى من السرعة، كما في ما  سيصبح الجزء المتبقي من الحركة، والناتج عن التسريع
بات يعرف اليوم )باألفالم المضغوطة( وهو المنهج الذي اتبعه المخرج الفرنسي )جيرارد كوران( اذ 
يحتفظ الفلم في االفالم المضغوطة )بصورة واحدة او اثنتين من كل لقطة من الفلم كما في فلم 

 89وقلص مدته الزمنية من  1995ن" عام "على اخر نفس لغودار" الذي ضغطه "جيرار كورا
 . )*(دقيقة الى ثالثة دقائق ونصف(
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 أ.م.د. رجاء سعدي لفتة 

 مروة محمد قاسم 

 

 

 : Research Summary –ملخص البحث 

هناك تعايش بين االنسان والبيئة منذ بدء الخليقة وان لكليهما له تأثير على االخر وان االنسان في 

صراع مستمر لتشكيل البيئة المتناغمة المتوافقة تقنيا اذ ان تناغم التصميم مع البيئة ليس بمفهوم 

سب مع الطبيعة االنسانية   جديد فالفلسفات بطبيعتها تناولت العالقة بين االنسان والبيئة وبتقنية تتنا

اذ تعد البيئة مصدر االلهام والديمومة والحياة بالنسبة لالنسان وخاصة ان تصاميم المدارس شهدت 

مشكلة التشويه البصري وعدم استخدام تقنيات مناسبة مع البيئة التصميمية مما اثر سلبا على العملية 

رغوبة في التصميم وألجل ذلك فقد اعتمد البحث التعليمية اذ تكون الحافز للتالميذ وكنتيجة غير م

على الدراسة النظرية التحليلية للفضاءات الداخلية لبع  المدارس التي تحقق التناغم اذ تبلورت 

مشكلة البحث ) هل هناك تناغم تقني في تصميم الفضاءات الداخلية ومدى عالقتها بالبيئة المحيطة 

 ية والتقنية ( وصيغة اهمية البحث لتحقيق تصميم فاعل من الناحية االدائ

  تزويد الباحثين في مجال الطفولة التي تهتم بشريحة الطفل في المرحلة االبتدائية واستفادة

 وزارة التربية وطلبة الدراسات العليا والطلبات المناظرة في مجال التخص  .

 وكما تم تحديد هدف البحث 

  الكشف عن االعتبارات التصميمية المحققة للتناغم البيئي التقني في امكانية خلق الفضاءات

بتقديم توصيات خاصة بموضوع    ولينتهي البحثالداخلية المتناغمة للمدارس االبتدائية 

 البحث 

 

Abstract 

There coexistence of the human environment since the start of 

creation and both his impact on the other and rights in conflict 

continuous to form the environment and harmonious compatible 

technically as tune design with the environment is not within the 

meaning of new nature took the relationship between human and 

environmental commensurate with human nature . It is the 

environment and life for apersnt , especially the designs schools have 

seen the problem of distortion optical and harmony or not to use the 

techniques occasion with environmental design affecting negatively on 

the learning process as it be catalyst for students as a result of 

unwanted in the design and for that it has adopted a search to study 

the theory of analytical spaces the interior of some schools check 
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harmony as crystallized research problem ( is there a tune technician 

and its relationship environment and the surrounding to design active 

in form the performing and technical ) format the importance of the 

search -To provide the researchers in the field of childhood interested 

in chip child in primary ministry of education, students graduate and 

requests the corresponding in the area of specialization – as specified 

the goal of a harmonious technically environmental and the technical 

at the possibility of creating spaces internal school harmony The 

research ends with recommendation on the subject .     

 

 الفصل األول

 ( The research Problemمشكلة البحث ) -1-1

 االنسان بين التعايش خالل من أتى الذي التطور وهذا كثيرة تطورات االنسان حياة شهدت          

مع البيئة  اذ ان التصميم  متوازنا  درسيا  ونظام م بيئتهواذ يحقق التناغم والتوازن بين الطفل  والبيئة

لعالقات من خالل ا ومتالئما   ا  شكل تنظيميا  منسجمبليس مجرد تجميع لمكونات وعناصر بل 

قدار من الناحية رون بنفس الطريقة أو بنفس المالتصميمية   وعلينا ان نعي بأن ليس كل االطفال يتأث

الفضاءات الداخلية للمدارس يجعل الكثير من  فالتناغم البيئي في تصميم ) البدنية والنفسية (  

األطفال قادرين على التعلم واالبداع   وان تصميم المدارس يحقق التناغم والتوازن بين مجموعة 

الجوانب المهمة والمؤثرة في الشكل التصميمي الناتج كالجوانب الوظيفية والبيئية وغيرها اذ ان 

غم تشترك في العملية التصميمية فهناك احتمال عدم مجموعة االنظمة المكونة للتصميم المتنا

حصول في تحقيق متطلباتها فيصعب على التصميم ان يلبي متطلبات كل هذه االنظمة بصورة 

كاملة   اذ ان فكرة التناغم في فهم الية التواصل ما بين الخارج والداخل وما تحمله من دواعي 

نب المهمة في التصميم المتناغم وبشكلها المالئم ابداعية متجددة وذلك عن طريق فهم عميق للجوا

للمعنى   حيث يعتُبر التناغم من األسس المهمة مع البيئة وبتقنية معينة   إذ أن التصميم الذي يسعى 

ويمكن   طفلالتناغم وتعزيز صحة ورفاه اللتحقيق تصاميم متُناغمة ومتوازنة مع البيئة لتحقيق أبعاد 

ما هو التناغم التقني في تصميم الفضاءات الداخلية ).  -:اؤل االتي صياغة مشكلة البحث بالتس

 وما مدى عالقته بالبيئة المحيطة لتحقيق تصميم فاعل من الناحية األدائية والنفسية (

 

 :(: تتجلى اهمية البحثThe importance of researchاهمية البحث ) -2-1

بشريحة الطفل في المرحلة االبتدائية واستفادة وزارة تزويد الباحثين في مجال الطفولة التي تهتم * 

   وطلبة الدراسات العليا والطلبات المناظرة في مجال التخص   التربية من البحث الحالي

 

 ( Research goalهدف البحث ) -3-1

ضاءات في امكانية خلق الف التقني  البيئي الكشف عن االعتبارات التصميمية المحققة للتناغم* 

 رس االبتدائية الداخلية المتناغمة للمدا
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 حدود البحث : يتحدد البحث في: -4-1 

دراسة التناغم التقني في تصميم الفضاءات الداخلية وعالقته بالبيئة المحيطة -حدود موضوعية : -1

 في تصميم فضاءات المدارس  

 المدارس االهلية المعتمدة من قبل وزارة التربية في مدينة بغداد / الكرخ  -حدود مكانية : -2

  2017-2013المدارس التي افتتحت في  -حدود زمانية :  -3

 

 تحديد المصطلحات  -1-5

فإن  تناُغم: ) اسم ( ، و تناُغم : هو مصدر الفعل  -في معجم المعاني الجامع  -لغويا: -التناغم  -1

ا ، فهو ُمتناِغم ، وتناغمِت األلواُن : أي تآلفت وتجانست  : تناغم  و)الفعل(  تناغم  يتناغم ، تناُغم 

( merriam-webster -ويبستر-  في قاموس )مريم ( الموسوعة الحرة/http://wkipedid.) `واتَّسقت

فإن معنى التناغم هو  : مزيج  أو ترتيب ُمرضي  من أشياء مختلفة ، أو مزيج من النوتات الموسيقية 

المختلفة التي يتم عزفها أوغنائها في نفس الوقت إلنتاج أصوات  مرضية تبعث السرور. أو هو 

-Merriam) علم  هيكلية وعالقات وتطور االوتار في الموسيقى أو هو الهدوء الداخلي

webster.com/dictionary, 2013 ) 

ترتيب منظم مسر العين في التجارب البصرية   يشغل المشاهد ويخلق  -اصطالحا: التناغم -

  والتناغم بالمعنى (  Ching . 1987. P380)احساس داخلي من التوازن والنظام في تجربته البصرية 

العام هو تنظيم أجزاء الشيء وتالف وظائفه المختلفة فال تتعارض وال تتنافر بل تتفق وتتجه الى 

 2002) المالكي . غاية واحدة   فهو وحدة في كثرة او تآلف موافق وتركيب جميل وترتيب متناسق 

   ( 80.ص

كلية بين الجزء والكل من جهة وبين الكل ترتيب منظم يرتبط بعالقات تقارب ش -التناغم اجرائيا: -

بيئيا  مدارس متناغمةلوالجزء من جهة اخرى . كالوحدة   االنسجام للحصول على تصميم متكامل 

 وتقنيا 

محيط  وسط مادي أو معنوي يكون فيه شخ  أو مجموعة أشخاص  مجتمع  -:البيئة  لغويا  -2

 (.127.ص2001)المنجد  يعيش فيه اإلنسان ويتأثر فيه 

تعرف كلمة البيئة بانها مجموعة الظروف الطبيعية للمكان من هواء وماء  -:البيئة اصطالحا  

)محمود عبد نسان   كما تشمل ما يقيمه االنسان من منشآت أرض والكائنات الحية المحيطة باالو

 ( 25-22. ص 2006المولى .

في اعطاء تصميم متناغم من خالل  تؤثرهي اجمالي االشياء التي تحيط بنا التي  -:البيئة اجرائيا

تحقيق بيئة متناغمة من الناحية االدائية والجمالية لمستخدمي الفضاء الداخلي والتي تحفز العملية 

  التعليمية للطفل .

.) ابن منظور األمر إحكامه-) إتقان(-: جاءت التقنية لغويا  من معنى التقنية )ت ق ن(التقنية لغويا   -3

 . د.ت (  لسان العرب  –

هي التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو أي معرفة أخرى ألجل تحقيق مهام  -:التقنية اصطالحا  

عملية، وهي أيضا التنظيم المتكامل الذي يضم اإلنسان، اآللة، األفكار، اآلراء، أساليب العمل، 

قنية ايضا بأنها "   وتعرف الت( 5. ص 1999) محمد . اإلدارة، بحيث تعمل جميعا ضمن إطار واحد 

جملة المبادئ أو الوسائل التي تعين على أنجاز شيء أو تحقيق غاية ، وتقوم اليوم على أسس علمية 

( ومعناها الفن والصناعة وتختلف عن  Technoدقيقة ، والكلمة االجنبية من اصل يوناني وهو ) 
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لى مجرد الفهم الخالي من العلم من حيث إن غايتها العمل والتطبيق ، في حين أن العلم يرمي ا

 ( 53. ص 1983")ابراهيم مدكور . الغرض العملي 

او التطورات وتطبيق االدوات ) الذهنية   التطبيقية ( وهي مجموعة المهارات  -اجرائيا : –التقنية 

دخال االالت والمواد في العملية التصميمية للحصول على التصميم المتناغم الذي ينسجم مع او

 . طبيعة الطفل

) الفضاء ( الساحة وما اتسع من االرض . وقد ) افضى ( خرج -:لغويا –الفضاءات الداخلية  -4

 ( 506. ص 1982)الرازي   الى الفضاء وافضى بيده الة االرض مسها بباطن راحته في سجوده 

هو الحيز المحدد بأشياء مادية والتي يتكون بمجملها الكتلة   وهو -اصطالحا : -الفضاءات الداخلية 

)نهى. أما ان يكون حيزا خاليا اي ال يشغله فيسمى فراغا او ان يتضمن اشياء معية فيسمى فضاء 

 ( 20. ص 2003

هو الحيز المحدد بأشياء مادية والذي يتمثل بجدران وارضية وسقف  -:اجرائيا -الفضاء الداخلي 

متناغمة  بمجموعة من العناصر التصميمية المكونة لها وتساعد في ادراكه كمكان له اداء  اذ تكون

 وظيفي وجمالي متناغم .

 

 الفصل الثاني

   The concept of harmony –مفهوم التناغم  -2-1

ان التناغم ليس بمصطلح جديد ومبتكر   بل يعد مفهوم جسدته التصاميم منذ القدم عبر التوافق       

العفوي المرتبط بالبيئة واالستغالل الكفء لمصادر البيئة الطبيعية وفق تطور حثيث من التجربة 

قرب ما والخطأ على مر السنين  فالتصميم المتناغم المتوافق مع البيئة ليس فكرة جديدة بل انه ا

يكون فكرة ضائعة في الوقت الحاضر الن تحقيق التناغم في التصميم له اهمية كبيرة على المستوى 

البيئي واالقتصادي واالجتماعي   فقد ظهرت العديد من التوجهات والجهود الساعية للحفاظ على 

يم المتناغم يعد النظام البيئي لكوكب االرض فضال عن التحديات االقتصادية المتزايدة اذ ان التصم

يتسلط التناغم من الوجهة الفلسفية  ( 34.ص 2011) سمر يوسف . جزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة 

الخالصة على كل مظاهر الحياة بما فيها سيرة الكون على هذه الرتابة المتجددة ومشابه لعملية 

لك فأنه التناغم كمفهوم فلسفي التصميم ومشابه لحركة الكون كالليل والنهار والصبح والمساء   لذ

يشمل كل نواميس الحياة لذلك فأن يحقق االنسجام واالطمئنان في النفس من خالل عملية التصميم 

  ويمكن ان يعد التناغم عالقة مسرة ومرضية )  ( 200. ص 2006)مرتاض عبد المالك . المتناغم 

ات وبتقنيات متوافقة ايضا وعناصر التصميم لطيفة ( بين االلوان   االشكال   المالئمة للبيئة والخام

االخرى والتناغم بالمعنى العام يعتبر تنظيم اجزاء الشيء وتألف وظائفه المختلفة فال تتعارض وال 

تتنافر بل تتفق وتتجه الى غاية واحدة   ويعتبر وحدة في كثرة او تألف موفق وتركيب جميل وترتيب 

اذ يعد التناغم تكيف او التوافق النفسي لألطفال اذ يشعر     ( 80. ص 2002) المالكي . متناسق 

اذ يكون التناغم مرتبط باستدامة الطفل بالسعادة والراحة النفسية في استخدامه للفضاء الداخلي 

 بمفهومين اساسين :

مفهوم ) الحاجات ( بالتوافق مع الظروف المحيطة للحفاظ على مستوى مقبول  -المفهوم االول : -*

 ر المعيشية للمستخدم للمعايي

المفهوم الثاني مفهوم ) الحدود ( القدرة البيئية على تلبية متطلبات المستخدم في الحاضر  -*

 والمستقبل والتي ترتبط مع التنظيم االجتماعي والتطور التكنولوجي . 
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الحدود  وال بد ان تتم تلبية الحاجات دون تجاوز حدود الموارد بل من االفضل العمل على تقليل هذه

  كل هذا يقودنا الى ضرورة وضع خطط التنمية السياسية   االجتماعية   االقتصادية   النفسية على 

 \IUCN) االنسانية المتناغمة  ةالتصميم التي تعبر عن صورة الحياضوء معطيات التناغم في 

UNDP\ WWF. 1991. P10 ) 

اذ تم اتفاق مجموعة من الباحثين على ان هناك اربعة مبادئ اساسية للتصميم المتناغم ) تصميم 

  -متناغم نحو مستقبل اكثر أمانا ( تلخصها في االتي :

وذلك بتوفير التهوية واالضاءة الطبيعية مع الراحة   -:تحقيق البيئة الصحية للتصميم  -1

حد من االنبعاثات الضارة الصادرة من الخارج او الحرارية للفضاءات الداخلية للتصميم وال

  .من االثاث الداخلي وبالتالي تحقيق زيادة االنتاجية للمستخدمين

وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة متجددة غير  -:امكانية استخدام مواد بناء ذات كفاءة عالية -2

تصميم وامكانية اعادة سامة وخاصة في المدارس التي تضر بالبيئة وذات عمر طويل وفعالة لل

 .تدوير مكوناتها   وتستهلك طاقة اقل قدر االمكان 

وذلك بأن يجعل  -الكفاءة في استهالك الطاقة :   التقليل من استخدام المواد الغير متجددة  -3

التصميم يحقق استهالك اقل في الطاقة للتصميم وتقليل االعتماد على استخدام الطاقة الصناعية 

 -كاالنظمة الكهربائية والميكانيكية وتحقيق الكفاءة في استمراريتها ادارة تدوير المخلفات :

مواد المستهلكة والمتبعة جراء االعمال التنفيذية للتصميم وذلك بادارة المخلفات اثناء االنشاء كال

 .واالدارة الشاملة للمياه كاعادة االستخدام لها 

.  2007) بيروبي .ما أمكن وتحقيق خطة عامة لضمان ادارتها  االستفادة من مياه االمطار -4

والتي  ويمكن توضيح ذلك كما في المخطط الذي يوضح المبادئ االساسية للتناغم   ( 126ص

يمكن حصرها لتحقيق التناغم الجمالي والوظيفي الذي يلبي متطلبات المستخدم كما في المخطط 

 (1-2رقم )

 

 ( 152. ص2013احمد بن علي محمد . ) –( المصدر 1-2شكل رقم )

 

التصميم المتناغم 

استخدام وسائل 
التهوية واالضاءة 

الطبيعية 

استخدام افنية * 
داخلية 

استخدام مالقف * 
وابراج تهوية 

استخدام احد * 
منظومات التحكم 
بحركة وتسخين 

الهواء 

توفير االضاءة * 
عن طريق فتحات 

الحائط 

توفير التهوية 
ق الطبيعية عن طري

الفتحاة 

استخدام مصدات * 
للتحكم في اتجاه

الهواء 

مراعاة الشكل *
ات والتوجيه لمتطلب
البيئة 

توفير الظالل * 
على الواجهات 
ية بالكاسرات الشمس
او البروزات 

توفير الظالل * 
على االسقف 
لفة باألساليب المخت

استخدام افنية * 
داخلية لتوفير 

التهوية واالضاءة 

استخدام غالف * 
اخضر 

استخدام ابراج * 
تهوية ومالقف 

استخدام * 
عوازل 

حرارية في 
الحوائط 

استخدام * 
عوازل 

حرارية في 
النوافذ 
والفتحات 

استخدام العوازل
الحرارية 

استخدام * 
حساسات ضويئة
في الفضاءات 
ة الداخلية والخارجي

تظليل لجسم * 
التصميم من جهة 

االسقف 

حماية وتظليل * 
ة لألسطح الخارجي

حماية وتظليل * 
للفتحات 

ت توفير تقنيا
الطاقة البديلة 
والمتجددة 

ية استخدام تقن* 
ية الخاليا الشمس
في عملية 
التسخين 

ية استخدام تقن* 
ية الخاليا الشمس
اقة في توليد الط

ية استخدام تقن* 
ة المراوح الهوائي
لتوليد الطاقة
الكهربائية 
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 : Elements of harmony  –عناصر التناغم -2-2

يمثل التصميم المتناغم جزءا مهما من فلسفة االستدامة ، إذ يمثل فلسفة تصميم األشياء المادية 

والبيئة اوالخدمات لتتوافق مع مبادئ التناغم االجتماعية واالقتصادية وقد تم تسميته بعدة مسميات 

 Green، أو العمارة الخضراء   Ecological Designاخرى كالتصميم البيئي (االيكولوجي) 

Architecture أوالتصميم البيئي الفعال ، أوالتصميم الشمولي الصديق للبيئة ، أو التصميم ،

  اذ ان التصميم البيئي  (39،ص 2017.)العلوان و حسن بيك .المستدام بيئيا أوالتصميم الصديق للبيئة

عن طريق دمجها في المتناغم  يعد  شكل من أشكال التصميم التي تحد من التأثيرات المدمرة للبيئة 

(  يخلق التصميم المتناغم الحلول التي تحل  Ryn& Cowan . 1996. P18عمليات الحياة .)

المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية وجميع تحديات التصميم وتعمل بالطاقة النظيفة التي تعد 

المتناغم بكونه التصميم الذي ويعرف التصميم  ( Williams, 2007 . P.13)من الطاقات المستدامة. 

يحكم المبنى ويعطي تأثيرات بيئية أقل؛ بينما يقوم في الوقت نفسه بالعمل على تعزيز الّصحة 

واإلنتاجية وجودة الحياة بشكل عام أي إن حدود التناغم البيئي ليست بالتأثير على البيئة بْل بالتأثير 

 (.137. ص 2014.)أومري.أيضا  على الناس والمجتمعات بشكل عام

 ويتمتع التناغم البيئي بمجموعة من المميزات والعناصر التي تميزها عن التناغم بمفهومه التقليدي 

المقصود بها عملية االستمرار والتواصل   اذ انها تعتبر المعيار الرئيسي في  -االستمرارية : -1

 عملية التصميم المتناغم وتكامل جميع غاياته لتحقيق االستمرار 

خاصة القابلة للنفاذ والمتجددة بما يضمن حق االجيال القادمة  -استخدام الموارد الطبيعية : تنظيم -2

فيها   وذلك باستثمار المصادر المتجددة بمعدل مساوي لمعدل ما يتجدد منها   وان يكون في 

حدود قدرة البيئة على استيعابه واستثمار المصادر الغير متجددة وبمعدل مساوي لمعدل 

 بدائل متجددة  اكتشاف

التناغم يرتكز على تحقيق التكامل ويرتكز على تحقيق ثالثة انظمة اساسية ) النظام  -التكامل : -3

وان تحقيق    ( 4. ص 2005) هبه عبد الرشيد . االقتصادي   النظام االجتماعي   النظام البيئي ( 

عناصر التناغم يأتي بأيجاد الوحدة في التصميم التي تجعل التصميم ذا انطباع معين بحيث 

تعتبر الصفة او الخاصية التي تولد انطباعا بالوحدة مع التنوع الكافي الذي يضفي االثارة 

ة في والتشويق نتيجة التطبيق الجيد والمالئمة للمبادئ التصميمية وهو التشابه واالستمراري

الخصائ  الشكلية لعناصر الواجهات فيما بينها ضمن نسق واحد لتحقيق الوحدة واالستمرارية 

يمكن أن يحقق الجذب فيها. وقد وردت عدة  ( 21. ص 2014)الموسوي . في تصميم المدارس 

يحاول المصممون تقوية عنصر التشويق في  -التشويق مصطلحات تعبرعن التناغم  منها :

لتصميم الفضاءات المختلفة   وذلك بوضع عالمات داللة ذات طابع مهيمن أو  تحقق التناغم

رؤية عنصر مميز يمكن ان يحقق التناغم ، فينجذب المتلقي نحو نقطة التغيير دون الشعور 

تتحقق هذه الصفة من خالل  -المفاجأة(36. ص 2000)جودت .بالملل وصوال إلى الهدف. 

الك وبصورة  متكررة ، بحيث يفاجأ المتلقي بالعناصر االنكسارات واالنحناءات في المس

المختفية التي تظهر بشكل فجائي عند كل انحناء أو انكسار في المحور خاصة في تصميم 

فضاءات المدارس ، فضال عن ظهور عناصر غريبة بأحجام متباينة أو بمعالجات مختلفة 

انتباهه نحو ذلك العنصر بشكل فجائي خالل الحركة وهذه تعمل على شد المتلقي وجذب 

 -المتعة (27. ص 1989.)السامرائي . وبالتالي سحبه خالل المحور دون الشعور بالضجر

االستمتاع بالبيئة والتصميم الداخلي للفضاءات هو احد أهم الخصائ  الواجب توفرها في 

 تمييز نوعين من المتعة  هما : تعة من خاللتحقيق التناغم . وتتحقق  الم

تتولد عن صفات المحيط بالتصميم ال عن الوعي والفهم، بمعنى انها تحصل  - الحسية المتعة -

المتضمن  بصورة انية بفعل رؤية الشيء والمنبهات المتحولة عنه الى المتلقي. ان الجانب الحسي

اذ ان المتعة (. Scruton, 1979, p.105)تأثيره أوضح في النفس من الجانب العقلي في الفكر يكون



124 
 

من خالل تشبع حواس الطفل باحساس  –الحسية هي التي تولد السرور والرضا والبهجة للطفل 

 متناغم 

اما المتعة العقلية فتتعلق بما يبعث على السرور الذي يصدر عن احكام عقلية للمتلقي تعكس تجربته 

من االساس لتحقيق  دتعوان المساحات الخضراء التي ( Lang.1987. p.180)في البيئة الطبيعية 

يل االنسجام مع الطبيعة وهو موضوع ال يقل اهمية عن المباني فالموقع العام وباقي التفاص

التصميمية المتناغمة هي التي تسهم في تحقيق االنسجام في تصميم الفضاءات الداخلية والبد ان 

يتم بالتفكير بشكل متكامل مع المباني لتحقيق 

التناغم واالنسجام في التصميم   حيث تعد 

المناطق الخضراء المفتوحة والحدائق الخضراء 

التي تعمل على تلطيف المناخ وتعزيز التنوع 

لحيوي والراحة العامة وفرص المتعة والرفاهية ا

لذا البد ان تصمم بحث تكون مالئمة لمختلف 

الفئات واالعمار بحيث تشكل تناغم في التصميم 

 ( 2007)دياب  ياسر .( 2-2كما في شكل رقم )

 

 :  The concept of the environment – مفهوم البيئة -2-2-1

الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فيها االنسان والكائنات تعد البيئة مجموعة من النظم 

االخرى ويرتبط مدلولها بنمط العالقة بينها وبين مستخدميها  فالبيت بيئة، والمدرسة بيئة، والحيُّ 

بيئة، والقطر بيئة، والكرة األرضية بيئة، والكون كله بيئة، لذا  فأن البيئة تضم كل النشاطات 

المختلفة. فالبيئة "تعبر عنها كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثرا  ومتأثرا  االنسانية 

بشكل يكون معه العيش مريحا فسيولوجيا  ونفسيا " الذي يحقق تناغما للتصميم وفي الواقع اذ ان 

 (14ص . 1979) الحمد .  هناك بيئة واحدة وما يحدث في جزء يؤثر في الكل والكون وهذه هي البيئة

اذ تعد البيئة نظام ديناميكي معقد فيه الكثير من المكونات التفاعلية المتداخلة مع بعضها البع    

اذ تضم البيئة تفاعالت متبادلة بين االنسان وخطط التنموية وطبيعة المواد المستخدمة في التصميم 

سان انها تشمل كل ما يحيط باالنشباع حاجات االنسان وتطلعاته   اذ اذ تشمل البيئة المواد المتاحة إل

حتوي هذه االوساط من جماد ونبات وحيوان ونظم وعمليات طبيعية تمن ماء وهواء ويابسة وكل ما 

وانشطة بشرية   اما النظرية االنتاجية فترى البيئة على انها الرصيد او المخزون االساسي للمواد 

  بهذا يتضح كون  للوفاء باحتياجات االنسانالطبيعية المتاحة لمجتمع ما خالل فترة زمنية معينة 

 ( 5. ص2016) نايف بن حمود المكيشة . غنى عنه لعمليات االنتاج   البيئة عنصرا أل

 

 The relationship between man –العالقة بين االنسان والبيئة  -2-2-2

and the environment : 

هتم اإلنسان بالبيئة االتفاعل بين اإلنسان والبيئة قديم يعود إلى قِدم ظهوره على األرض ، فقد 

المحيطة به وكان همه الوحيد حماية نفسه من الظواهر الطبيعية لما  تحيط به من تلك الظروف ما 

ل تفاعل تشمل عليه من درجة الحرارة االمطار ومن تأثير على مأكله ومشربه ومعيشته ، ومن خال

ستطاع أن يتعرف على أحتياجاته المختلفة ااإلنسان ضمن المكان الذي كان موجودا  فيه فضال عن 

بيئته بشكل تدريجي وأصبحت المشاهدات اليومية الحياتية للطبيعة والتعايش معها هي أساس 

سمت إلى أقسام ستنباط الحقائق للحفاظ على طبيعة البيئة . كما إن بيئة الكون هي واحدة حتى وإن قُ ا

وإن اإلنسان هو جزء من هذا الكون الكبير والواسع وهو أحد أهم األحياء وأكملها التي تعيش ضمنه 

 .https: // www . bing)  -( التناغم مع البيئة 2-2شكل رقم )

Comes / images / search ? view = detaiv2cid 
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فهو يأخذ مقوماته من الكون ويتميز بعقله ويعيش ضمن بيئة خاصة فيعمل جاهد بتقنيات مختلفة 

   -لتطوير البيئة فاإلنسان يسعى دائما  إلى :

و إيجابي للعناصر الجديدة والغريبة والغامضـة الموجودة في البيئة ستجابة على نحاتحقيق  -1

 بفحصه لها مباشرة . 

 الرغبة في المعرفة أكثر حول ذاته وحول بيئته . -2

 ( 219ص 1990)شاكر عبد الحميد . فح  البيئة المحيطة للسعي من أجل خبرات جديدة  -3

 

 :Types of environments –انواع البيئات  -2-2-3

قع إن البيئة تحوي عوامل معقدة ومتداخلة بعضها مع بع  منها عوامل مناخية ومنها المو

اليده والتي تحدد نشاط جتماعية مثل تاريخ البلد وتراثه وعاداته وتقالجغرافي فضال  عن العوامل اال

يمثل تجاهاته وتؤثر في سلوك االنسان وباخ  سلوك الطفل ونظام حياته ، وإن اإلنسان ااإلنسان و

   ( 41ص 2005)العبيدي .  المركز الرئيس للبيئة وفي الوقت ذاته هو جزء متداخل يؤثر ويتأثر بها

) راتب اذ يمكن تقسيم البيئة التي يعيش فيها االنسان مؤثر ومتأثرا الى قسمين مميزين هما حسب 

 (  2004السعود . 

% من عمره   ويحتاج 90يعيش االنسان داخل الفضاء الداخلي بمتوسط  -البيئة الطبيعية : -1

االطفال على الدوام الى االحساس باالرتباط مع محيطه وانتماؤه الية   وال يتولد هذا الشعور 

يتولد عنه االحساس المستمر بمتغيرات عن وجود عناصر تراثية او رمزية ثابته بقدر ما 

الطبيعة   مع حقيقة متغيرات البيئة على الدوام فأن خصائ  التصميم الثابتة تمنع التعايش 

معها وال يستطيع التصميم في صورته التقليدية سوى امداد مستخدميه بمشاهدة ثابته ومتكررة   

ى جانب االضرار النفسية المحتملة وهو ما يؤثر على ذكاء الفرد ويصيبه بالملل والخمول ال

كاالكتئاب   كما يؤدي الى القضاء على مساحة االبداع والتميز ويحرمهم من تنشيط الخيال   

وقد ظهرت مشاكل نفسية كثيرة نجمت عن التكرار المفرط لألشكال وظهرت بعدها دراسات 

ظر الى التصميم بكونه لتدرس سلوك االنسان وتفاعله مع بيئته ومن هنا جاءت اهمية تغير الن

الى كونه حلقة الوصل  ةفصل البيئة الداخلية عن الخارجي مجموعة من الحواجز التي تعمل على

بينهما وتظهر مجموعة التصميم التي تتكون من جدران واسقف وارضيات الى مجموعة من 

كما حقق التناغم  ( 2004)نجوة ابراهيم . مؤتمر االزهر . المرشحات المتواصلة مع البيئة الطبيعية 

مع البيئة الطبيعية ترابطا  أكثر وفراده في االسلوب تجعل منه عمال ذات قيمة وظيفية قريبة 

من االنسان وتناسب احتياجاته فأن الشكل ذات 

الخطوط العضوية بمنحنياته التشكيلية فيه 

خواص كامنه في كونه اكثر طبيعية   كما ان 

عينة حين له قوى كامنه تفرضها طبيعة خامة م

ان التصميم العضوي ال يعني االهتمام 

بعناصر التصميم فقط ولكنها ترتبط بكل من 

اساليب تقنياتها وبالتالي اصبحت تلك 

الفضاءات التصميمية تمثل وحدات حركية 

تعطي التصميم الحيوية والنمو العضوي 

طبق فرانك  وبذلك وضعت مبادئ مهمة في العضوية تتجسد في استخدام عناصر حيوية   وقد

لويد رايت عندما استخدم الشكل المنتظم الى جانب التصاعد في الحركة في متحف جوجنهام 

)  المصدر - بالحيوية وارتباطه جوجنهام متحف( 3-2)  رقم شكل

https : goo.gl / images . nNsz2h ) 
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بنيويورك مفعم بالحيوية التي منحت المادة البنائية حركة واعطتها شكال وتكوينا كما في الشكل 

 ( 7. ص 2003) نهى محمد رضا . (  3-2رقم )

 البيئة البشرية وتقسم الى  -2

هي التي توفر امكنة عامة او شبه عامة يلتقي فيها الناس بسهولة وبشكل  -تماعية :البيئة االج -أ

واضح ومباشر وتعزز التفاعل االجتماعي اذ تتضمن االحتياجات الضرورية الالزمة للكائنات 

، والحاجة بتقبل االخرين للفرد ارس مثل الحاجة الى الحب والشعورالبشرية وخاصة في المد

شباع هذه االحتياجات فهو مركز حياة ة . وتلعب المدارس  دورا هاما  إلماعيالى المشاركة الج

 االطفال التي هي القوة االساسية للعالقات االجتماعية فهو المكان الذي يوفر البيئة المالئمة

قامة العالقات االجتماعية وتنميتها بين المحيطين بهم  اذ تتميز بهيكلها التخطيطي الواضح إل

 . Lang.)فراد من خالل تعارفهم وتواصلهمااليجابي مما يوفر بيئة امنه لأل فعالوتصميمها ال

1987.p160 )  اذ ان القيم لها تأثير كبير على االطفال اذ تحكم تصرفاتهم في حياتهم اليومية  

كما تمكنه من مواجهة االزمات اذ ان فهم االنسان على حقيقته اي فهم االنسان للقيم التي تمسك 

فهي تحدد للطفل سلوكه وترسم مقوماته وتعينه  ( 121. ص 2000) ذكي نجيب . وتوجه  بزمامه

على بنيانه   فهي تتغلغل في حياة االطفال افراد وجماعات وترتبط عندهم بمعنى الحياة ذاتها 

  كما انها تحفف للطفل تماسكه وتحدد له اهدافه ومثله العليا لممارسة  ( 36. ص 1986) عادل . 

حياة اجتماعية سليمة   اضافة الى حمايته من خطر الغزو الخارجي الذي يعمل على تنميط 

عتبر المحدد االساس لخصوصية افكار االطفال وفقا للنمط الغربي   كما ان البيئة االجتماعية ت

نبا مهما من ثقافة المجتمع التي تميزه عن غيره من المجتمعات   اذ االطفال وتمثل جا كوسلو

تساهم البيئة االجتماعية في بناء شخصية االطفال التي تعتمد على طبيعة البيئة المحيطة بهم 
 ( 7. ص 2001) محمود . 

ستطاع اإلنسان منذ ظهوره حتى اآلن أن يحقق بيئة مغايرة عن البيئة ا -البيئة الثقافية :  -ب

لطبيعية في محاولته الدائمة للسيطرة عليها لتكوين بيئة متناغمة من الناحية الثقافية وتكوين ا

ستمراره ، هذه البيئة المصنّعة التي اساس تكوينها هو االنسان و االظروف المالئمة لوجوده و

والتي تُّعبر تعتبر جزءا  من البيئة الشاملة هي البيئة الثقافية المستندة على أسس الثقافة البشرية 

عن طبيعة المجتمعات وتكشف ميولهم وتوجهاتهم الفكرية والسلوكية وتحدد مستوياتهم 

التطورية ألن الثقافة هي نظام متكامل متناغم فهي )) مظهر من مظاهر النشاط العقلي 

والسلوكي والمعرفي يتسم أو يشترك به مجموعة من البشر وله سمات مختلفة قد تكون دينية 

 التمييز بين نوعين من الثقافة :ويمكن  ( 259. ص  1998)النوري . أو فنية أو علمية (( ،  أو أدبية

الثقافة المادية : وتشمل كل ما يصنعه اإلنسان في حياته العامة وكل ما ينتجه العمل البشري  -1

من أشياء ملموسة ، وهي نتاج التكنولوجيا التي تعتبر عامال  وسيطا  بين اإلنسان والبيئة 

 لطبيعية .ا

الثقافة الالمادية : وتشمل مظاهر السلوك التي تتمثل في العادات والتقاليد التي تترسخ لدى  -2

. ص  2002)احمد عوض . طبيعة االطفال والتي تُّعبر عن الُمثل والقيم واألفكار والمعتقدات 

33 - 36 ) 

 

 :The concept of technology –مفهوم التقنية  - -2-2-3

تعد التقنيات  حلقة الوصل بين المضمون الفكري والشكل الناتج، فهي التي تعمل على ترجمة 

االفكار الى مواد مادية محسوسة، او بعبارة اخرى هي البودقة الذي يجري فيها تحويل المبادئ الى 

ة البيئتصاميم، وان استعمالها سيجعل المصممين أكثر إبداعا   وتحسن نوعية التصميم ونوعية 

مكانيات كبيرة وتعطيهم الدافع إلحداث أثرهم في العالم ألنها أ.وان التقنية ستزود المصممين ب

فالتقنية تعد  ( 15.ص 2004)الشابندر   ستوجه المصممين إلى االختيارات االصلح وتحرر إبداعهم 
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العملية مجموعة الخامات والمواد واالدوات واآلالت والطرائق والوسائل والنظم التي تدخل في 

ات الحديثة وتختلف في ما بينها جل اداء وظيفة معينة ، ومن البديهي أن تتعدد التقنيالتصميمية أل

ختالف ا، كما أن ناتجها النهائي يختلف بختالف األهداف الوظيفية التي تسعى الى تحقيقها اب

حيث  ( 11. ص 2013 ) عمار نعمة .مكوناتها ومدى تأثير هذه المكونات في مجمل العملية التصميمية 

ما أمن مصمم وعمل تصميمي ومستخدم، ف تقتضي كل عملية تصميم المتناغم جهازا  ادنى يتكون

المصمم فهو الذي يقوم بعملية التركيب ، اي صياغة المفردات التصميمية والمتصورات المجردة 

تي تمثلها التقنية في نسق تصميمي محسوس ، ينقل عبر القناة الحسية بواسطة االداة التصميمية ال

  فالتقنية وسيلة ( 50.ص 2006) المسدي   ، واما المستخدم وهو المخاطب فيقوم بعملية التفكيك 

منظمة ، غير عفوية ، للتأثر في البيئة المادية واالجتماعية  ، فهي االنتاج التصميمي والعقلي ، 

اجات ، من أجل تلبية تلك الح واليدوي لمجموعة من الوسائل التي تستخدم ألغراض عملية تطبيقية

وتصنف أساليب العمل التصميمي المنظم في عشرة  جتماعية التي تظهر في إطار ظروفه اال

مجاالت  تصف االنواع المختلفة من المعرفة واالساليب التقنية الحديثة ، وتسهم في تفعيل العمل 

ملية أو النظام المتضمن والطريقة )التركيب  االجزاء الطبيعية الضرورية من المنتج ، الع-التقني :

التي تنظم بها االجزاء   المواد الخام المواد المستخدمة لصنع التركيب  التصنيع عملية تكوين المواد 

الخام أو التراكيب  الميكانيكية : االجزاء من التراكيب التي تسمح لها بالعمل   القوة والطاقة: 

م : الوسائل التي بواسطتها تصبح الميكانيكية نشطة . المصادر التي تمكن من صنع العمل   التحك

االنظمة : دمج االجزاء لتكوين نظام  الوظائف : موضوعات المنتجات والعملية التي تجعلها مناسبة 

للنظام االنساني  الفنيات : تنمية المنتجات والعمليات   التقويم : المنتجات التي تمكن الناس من 

مفهوم االسلوب ومفهوم التقنية نرى أن التقنيات تؤثر في االشكال استخدامه  ومن ما ورد في 

-11. ص 2013) عمار نعمة . الداء الوظيفي اوالهيئات الخاصة بذلك االسلوب والتي بدورها تؤثر في 

12 ) . 

 

 :التقنية في التصميم الداخلي

قامة التناغم بين الذات وبيئتها تعد  التقنيات ضرورية إل

) الطفل وبيئته ( على صعيد فيزياوي ونفسي ، فاإلنسان 

يسعى الى استكمال مقومات ذاته إنتاج واقع اكثر 

شمولية لخدمة اإلنسان تحسبا  لتلبية رغباته  لنتاج بيئة 

متناغمة اذ امتد أثر التقنية على التصميم الداخلي الى 

الخفة او اللغة التصميمية  مثل افراز مفردات جديدة الى 

الشفافية أوجماليات االنسياب أو المرونة   وتتغير حركة 

عناصر االشكال المكونة للعمل التصميمي  التي تحقق 

التناغم في العملية التصميمية  فقد قدمت التقنيات المعاصرة حرية أكبر ووسائل اكثر في دفع 

أو السطوح أو التفاصيل  وقد تتضمن االتجاه نحو  التصميم نحو اضافة عالية سواء في الحجوم

عن صورتها المألوفة وباستعمال المواد الجديدة وللتقنية عالقات وطيدة مع الظواهر فصل الوظيفة 

فكر والمعرفة وتحمل قيما  جمالية ومعرفية وإبداعية كثيرة فقد اإلنسانية األخرى كالعلم والفن وال

ويلجا المصمم إلى  ( .p1-3 Vermass, Pieter. 2008) ادت الى احداث تأثير مهم على التصميم 

استعمال تقنيات كـثيرة إلضفاء الـتنوع عـلى العـمل التصميمي وذلك لتحقيق اهدافه االساسية في 

هد للمستخدم داخل الفضاءات وفي التقـنية التي أساسها الوحدة في التنوع توفير الراحة وتقليل الج

وان الوحدة المتحـققة هي كل شامل فهي وحدة الشكل األسلوب ، والفكرة  االساسية لتحقيق مـتابعة 

العـين لكل أجزاء التصميم وهذا ال يتحـقق وظـيفياُ إال بإحداث التنوع ضمن الفضاء التصميمي 

 –( يوضح استخدام الحركة الوهمية  4-2شكل رقم )

 ( 19. ص 2015) احمد طالب جسام .  -المصدر
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-2كما في الشكل رقم  )(  21. ص 2015) احمد طالب جسام م الشـكلي وامكانياته الواسعة ومن التـنظي

4  ) 

 

 : The concept of schools – مفهوم المدارس -2-3-2

تعد التربية من المهام األساسية في أي مجتمع، وال يمكن االستغناء عنها او اغفالها فكيان المجتمع 

وبقاؤه واستمراره يتأثر بما يبذله المجتمع لتربية األطفال، فالمجتمع في حاجة الى من يغرس من 

من السلوك  افراده في انماط من السلوك الذي يرضي ويساعدهم على اكتسابه كما ان هناك انماط

ال يرضا عنهم، ويسعى المجتمع بكل الوسائل والسبل في نجاح العملية التعليمية من خالل التصاميم 

  وتعّد المدارس بيئة تربوية مكملة لدور االسرة في تنشئة (14. ص2013)زهرة عثمان .المتناغمة  

ذا التنوع الى عوامل الطفل وتطبيعه من مجتمع الى اخر، او في داخل المجتمع الواحد، ويرجع ه

مادية او بشرية أو عوامل اخرى، وتنعكس هذه االمكانات على المردود التربوي لطبيعة المدارس 

الذي ينعكس بدوره على السلوك الفردي والجماعي داخل المجتمع  وبناء  على ما تقدم، فأن تصميم 

لمجتمع والتربية الحديثة الى بيئة تعليمية متناغمة لمدارس األطفال. من أول المهام التي يسعى ا

أهمية االنطالق من الطفل، وفي قابلياته وميوله وطباعه ومقوماته الشخصية ويرى ان الطفل ينبغي 

  ( 240. ص 2002)المالكي.  ان يكون المحور الحقيقي. والمركز الفعلي للعملية . التربوية

 

 :المتناغمةاالبتدائية مدارس المبادئ تصميم  -2-3-3

: المقصود بها التنظيم المتكامل للعالقات المتناغمة بين األشكال الموجودة في الفضاء الوحدة

: وهو ترديد لشكل الفضاء الداخلي من خالل التركيز على العناصر الداخلية في  , التكرارالداخلي

الفضاء مثل حجم متكرر في جميع الفضاءات أو شكل الفضاء أو لون أو استخدام نفس الخامات 

: تكرار الشكل ضمن الفضاء التصميمي الداخلي بنظم مختلفة الذي ينتج  اإليقاعيق التناغم   لتحق

(: هي بروز احد العناصر التصميمية للشكل وهيمنته على الهيمنةعنه إثارة في التصميم   السيادة )

ية باقي العناصر ، حيث تتطلب وحدة الشكل في التصميم أن يسود جزء معين من العناصر على بق

األجزاء االخرى   االنسجام : يستند على التوافق أو التقارب بين أشكال الفضاءات أو المساحات 

فمثال يكون هناك انسجام بين طول الفضاء وعرضه أو ارتفاع المحددات العمودية وحجم الفضاء 

إما  : توازن بين األشكال الموجودة ضمن الفضاء الداخلي، ويكونلتوازن الكلي في التصميم   ا

على طرفي المحور لعنصر او اكثر من عناصر متطابقة أو متشابهة في الطرف اآلخر، أو ان 

يكون متناظرا  متوازنا على طرفي المحور لعنصر أو أكثر في جهة مع عناصر غير متشابهة أو 

 ( 61 – 60. ص2006) انيس.متباينة من جهة أخرى 

 

 المؤشرات: 

ا في المستوى االظهاري لعملية التصميم اذ يعد اللون يعد اللون  عامل مؤثر سلبا وايجاب -1

 متغير واضح في تأثيره على البيئة الداخلية للطفل من ناحية وتأثيره نفسيا من ناحية اخرى .  

توفير التصاميم المتناغمة ضمن مستويات الجدران ) النوافذ ( وبينها وتحقيق الشفافية  -2

وبتقنية فهي تساعد على االستمرارية والحركة بين الفضاءات فضال عن انتقال الضوء في 

 .الفضاءات الداخلية 
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اة المساحات الخارجية الخضراء المكشوفة والمغطتكمن في جماليات التصميم المتناغم ل   -3

تحقيق المتعة والتشويق واالنسجام في الفضاءات الداخلية لخلق  ىالداخلية والتي تساعد عل

 وظيفيا وجماليا. ةتصميم وبتقنيات متناغم

اإلدراك عملية عقلية يصبُح فيها الفرد واعيا  لبيئته المحيطة عن طريق المثيرات الحسية يعد  -4

مها والتفاعل معها ، أما اإلدراك التي تسقط على حواسه البصرية بقصد تفسيرها وفه

المعرفي فهو مصطلح يشير إلى مجموعة األفكار المرتبطة بخبرات اإلنسان لشئ معين . 

اذ ان العالقة الشكلية تؤثر على طبيعة إدراك شكل المفردات والعناصر داخل الفضاء 

 وتشمل ) الوحدة   التنوع   التوازن     االيقاع   الهيمنة    التضاد (

التصميم المتناغم للمدارس ذو تقنيات متوافقة له معان عدة في الفضاءات الداخلية والتي  ان -5

صممت لكي تكون الهيئة الكلية المنسجمة مع التطورات الحاصلة والطبيعية  الن التنظيم 

يحقق سلسلة من العمليات التصميمية التي تحكمها مجموعة من القواعد ذات عالقات متوافقة 

جزاء في وحدة متفاعلة بتنوعها ضمن مستوى منظم للفضاءات مع بعضها ومنسجمة اال

 لتحقيق اعلى الجوانب االدائية والجمالية .

 

تم اعتماد المنهج الوصفي في عملية تحليل نماذج العينة البحثية كونه يحقق -منهجية البحث : -3-1

 البحث باعتماد على الدراسات السابقة وطريقة المسح الميداني في عملية جمع المعلومات هدف 

من المدارس االهية النموذجية والعالمية تلك التي تكون مجتمع البحث  -مجتمع البحث : -3-2

شملت على متغيرات تصميمية   وطبيعة الدراسة الحالية من ناحية التناغم البيئي واهمت المدارس 

( أنموذجا المحددة التي لها 5التي ال تحقق ذلك وبهذا يكون مجتمع البحث في الكرخ والرصافة )

مميزات بيئية يمكن لها ان تخدم مجريات البحث الحالي وتحقيق هدفه   كما مبين في الجدول ادناه 

. 

 الموقع االسم

 مقاب دار االزياء العراقية –زيونة  مدرسة عشق بغداد الدولية النموذجية -1

 شارع البدالة –المنصور  مدرسة العراق الدولية -2

 شارع النداوي –البنوك  مدرسة االمام المهدي النموذجية -3

 قرب مطعم سن ستي –السيدية  مدرسة حمائم بغداد النموذجية -4

 قرب المطعم الفلسطيني –حي اور  مدرسة المصطفى العالمية -5

 

عدة  علىفي عملية اختيار عينة البحث و االسلوب القصديتم االعتماد على  -: عينة البحث -3-3

التناغم  ققت نوع من لتحقيق هدف البحث والتي امتازت بما يأتي  "كونها  العينةمسببات في اختيار 

  تم تصميمها بطريقة جيدة من خالل اعتماد  على وفق تصاميم يمكن مقارنتها بالمواصفات العالمية

هي للتالميذ بهدف تحقيق نسبة عالية في التعليم اعتماد التنوع في الخصائ  الشكلية في نظام ترفي

 ة كما مبين في الجدول ادناه .في الحجم واللون والقيمة الملمسيتصميم المدارس السيما 

 الجهة المنفذة سنة التأسيس الموقع االسم

 مدرسة عشق بغداد الدولية النموذجية

 

زياء مقابل دار اال -زيونة

 العراقية

 شركة الهندسة العربية 2017

 الشركة االهلية 2017 شارع البدالة –المنصور  مدرسة العراق الدولية النموذجية

 

 اهداف البحث جرى اعتماد اداة البحث على ما ياتي  تحقيق لغرض -اداة البحث : -3-4
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حددت عدد من المفردات المسبقة من مؤشرات االطار النظري والتي  استمارة محاور التحليل -

 تمكن من عملية التحليل للوصول الى نتائج البحث .

 حددت عدد من المفردات المسبقة من مؤشرات االطار المتمثل  استمارة محاور التحليل -

لمتناغم )التصميم المتناغم ضمن مستويات الجدران والعناصر  جماليات بيئة التصميم ا ب

المتكون في المسطحات المائية والمالعب والنباتات  الفضاءات الداخلية المتناغمة تتحقق وفق 

 .التناسب والتوافق في الحجم والشكل واللون والملمس

مدرسة عشق بغداد  –النموذج االول  -الوصف والتحليل

 زيونة منطقة تقع في –الوصف العام  –الدولية النموذجية 

 واحدة وتُعد 2017 في افتتاحها تم العراقية االزياء دار مقابل

 قبل من والمنفذة التعليمي القطاع في المميزة االنجازات من

 لرياض متكامل تعليمي مُجمع تضم اذ العربية الهندسة شركة

  2م 11300 المدرسة مساحة تبلغ  وثانوية واالبتدائية االطفال

 فتبلغ الحدائق مساحة اما 2م 2200 المائية المدينة مساحة وتبلغ

 وتتكون 2م 1600 مساحتها تبلغ المالعب وكذلك 2م 1000

 دراسي صف 76 عل تحتوي اذ طوابق اربع من المدرسة

 سينما وجود الى اضافة شخ  60 ل تسع مسارح 3و تقريبا

 وغرفة المائية المدينة وكذلك 3D نوع من 3 عددها البالغ

 فكانت الواجهة اما االطفال نشاطات لتسجيل وغرفة موسيقى

 الشكل في كما والزجاج الخشب خامة واستخدام منحنيات بشكل

 الخضراء المساحات باستخدام المدرسة تميزت وقد  (1-3)  رقم

 تصميم في الخارجي والترفيه اللعب واماكن الخارجية المكشوفة

 تصميم في الخارجية المكشوفة المسابح على وتحتوي المدارس

 عن واالبتعاد التصميم في المنحنية االشكال واستخدم المبنى

-3)  رقم الشكل في كما التصميم في الحادة المستقيمة االشكال

 الداخلي الفضاء يميز ما اهم فأن الفضاء الى الدخول وعند   (2

 هذا تصميم يكون اذ طفالهمأل العوائل لالنتظار فضاء هو

 والجدران الثانوية السقوف واستخدام مبسط بشكل الفضاء

 الى المائل اللون واستخدام بسيطة الجلوس ومقاعد انشائية

 في وكذلك الجدران في الخشب خامة واستخدام الماروني اللون

 تم فقد الدراسية القاعات اما  (3-3) رقم الشكل في كما االثاث

 الفعلية المساحة حجم إن  مستقيماذ خط بشكل تصميمها

 المساحة 2م30 من اكثر الدراسية للقاعة المخصصة

 المساحة أن أي الفضاء خارج الى كذلك السبورة والى من والحركة الدراسة لفعاليات المخصصة

 نظامين استخدام وكذلك متر( 1) من اكثر إلى تصل الفضاء هذا في طفل لكل المخصصة الفعلية

 هيئة مع يتالئم المتوازي الخطي التنظيم وكان الداخلي الفضاء في والصناعية الطبيعية االضاءة من

 اعمار طبيعة مع متالئمة بالطلبة الخاص المقعد  ابعاد كانت إذ االدائية الناحية من والسيما الفضاء

 في  منحنيات وذات طفاللأل مريحة كانت فقد والجلوس الكتابة فضاء جزئية ناحية من االطفال

  (4-3) رقم الشكل في كما الطفل نتقالا عند التصميم طبيعة

التصميم التقني المتناغم ضمن مستويات الجدران والعناصر االنتقالية وما   -تحليل النموذج االول

ان طبيعة  تقنية خامة الزجاج المستخدمة في التصميم اعطت الشفافية للفضاء وتعتبر   -: بينهما

الفضاء هو فضاء ذا استخدام عام لجميع االطفال ويعكس احساس اشارة تخاطب ذهن االطفال بأن 

طفال بالتناغم والتواصل مع البيئة الخارجية وبذلك تحقق التناغم الذي يعطي الهدوء للطفل عام لأل

 ( واجهة المدرسة1-3شكل رقم )

 ( اماكن الترفيه 2-3شكل رقم )

 ( فضاء االنتظار 3-3شكل رقم )

 ( التنظيم في التصميم 4-3شكل رقم )
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حيث تعطي تكوين مذهل للتصميم من خالل طبيعة التصميم واستخدام النوافذ بشكل كبير اعطى 

ها نوع من الشفافية في التصميم اذ تم تنفيذ الشفافية في المكان المناسب ) الواجهة ( وعدم استخدام

بشكل كبير في القاعات الدراسية بشكل كبير وال تؤثر على محتوى التصميم والعملية التعليمية 

م 1الذي يصل الى اق  حد  ذوان ارتفاع النواف وبذلك حققت تناغم وتناسق في العملية التصميمية

جدران التي بحيث تكون موالئمة االرتفاع ومناسبة لطبيعة االطفال   اذ ان الفتحات الموجودة في ال

تدخل االضاءة الطبيعية الى قاعات الدراسة وواجهة الدخول اذ اعطت شعور باالتساع والرحابة 

وكذلك شكل ووظيفة الفضاء وان شكل الفضاء وطبيعة تصميمه اعطى نوع من المرونة والنعومة 

يقة الحركة واالنسيابية في الحركة واالشكال المنحنية تكون اكثر ديناميكية وان سعة الفضاء وطر

اعطت شعور بالترحيب واالنفتاح ونالحف تصميم الفضاء بشكل عام يعطي شعور للطفل 

باالستمرارية وان هذه الفئة المحددة تتسم بالميل الى الحركة والحيوية لذلك ان الطبيعة الشكلية 

 للتصميم اعطت الحركة واالستمرارية في التصميم.

ردة في التصميم عن الفضاءات بنية التصميم تحمل صورة منفان -: جماليات بيئة التصميم المتناغم

للمدارس اذ يوجد هناك ترابط بين التصميم والبيئة وان استخدام المساحات الخضراء التي  رىاالخ

طفال اعطت التصميم التناغم و التواصل مع الطبيعة وخلق التشجيرات التي خلقت جو متناغم لأل

جيرات واعطت النباتات المساحات الخضراء وبتقنية عالية من خالل المساحات الخضراء والتش

 تضيف نوع من االثارة البصرية من خالل المساحات الكبيرة الخضراء ووجود المالعب التي

ضافة الى القيمة البيئة التي تحقق تهوية او هواء نقي داخل الفضاء اكسبت التصميم قيمة جمالية وباإل

في بنية التصميم  تكوين المالعب والمسطحات المائية في  وتحقق العالقات الرابطة للعناصر

تصميم المدرسة والنباتات تربط التصميم بصريا  بالبيئة لتحقيق التناغم في التصميم وقد راعى في 

تصميم المسطحات المائية والمالعب البساطة التي يمكن من خاللها ان تحقق التناغم  والتي تعتبر 

مدارس واستخدام االشكال المنحنية لخلق االلفة والمودة بين التالميذ االساس في عملية تصميم ال

واالبتعاد عن المسطحات المائية التي تكون على شكل مستطيل او مربع الي يبعث التناغم في 

 التصميم .

صميم بصورة عامة اعطى نشاط تإن التناغم في ال -:العالقات التقنية التي تؤثر في الفضاء الداخلي

يميز الحياة العقلية لدى الطفل ، ويمثل الجذب أيضا  ما يمكن أن ندركه من أشياء من خالل انتقائي 

 يقاع والتوازن في التصميم ليعطيصفاتها االيجابية التي تجعلنا ننجذب إليها. من خالل طبيعة اال

مبنية بذلك تصميما متناغم والعالقات البيئية في تصميم الممرات والقاعات الدراسية والبيئة ال

بصورة خاصة فيحدث من خالل التنوع التقني والبيئات الغنية ، التي بالتنوع   والتوازن  والتناسب 

  وااليقاع   والهيمنة  التي ساعدت على خلق بيئة تصميمية محققة للتناغم وان مدى الشعور بهذه 

 يةالعناصر الفيزياواخلي، لذا فأن العناصر يتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة الوظيفة داخل الفضاء الد

المكونة للفضاء الداخلي وطريقة تنظيمها ومواقعها وصفاتها المتنوعة وطريقة ترتيب القاعات 

وبطريقة مختلفة في نفس الوقت اعطى نوع من التناغم والتوازن في تصميم الفضاءات الداخلية 

ية للطفل وخاصة في لقاعات الدراسة اذ زادت من الحافز الذي يساعد على زيادة القدرة التعليم

 اساسها هذه القاعات. ىعل تالمرحلة االبتدائية  األحكام التقويمية التي صمم

حققت التناسب في طبيعة  -الفضاءات الداخلية المتناغمة تتحقق على وفق التناسب والتوافق:

نفتاحية اي يتم التنظيم التقني اي يتم تمثيل م اللون االبي  اعطى االحساس باالالتصميم واستخدا

التنوع التقني في الفضاء من خالل استخدام المفردات الشكلية  واأللوان المنسجمة الفاتحة في 

الفضاء نجاحا في االداء الوظيفي للصف ، فموقع النوافذ في الجانب المعاكس واستخدام االلوان 

ق التناغم في التصميم  الفضاءات الداخلية وبذلك تكون الفاتحة في االتجاه المعاكس قد سمح بتحقي
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تصميم مالئمة حققت تناغم في التصميم على مستوى األجزاء 

وجسد  مّضمون الفكرة التصميمية ّضمن المدركات الشكلية التي 

جاءت بخصائ  سطحية عكست روح العصر  تحقق تناغم 

شكليا  ومتناغم مع الوظيفة التصميم التي تعد من أهم أهداف 

بالبيئة المحيطة الرسالة التصميمية التي تحقق التناغم وارتباطه 

وكذلك الملمس واالختالفات المظهرية للبنى الشكلية )الملمس ( 

 ذات الدور  الفاعل  في تحقيق التناغم حسب وظيفة التصميم.

  -الوصف: -مدرسة العراق الدولية النموذجية –النموذج الثاني 

تقع مدرسة العراق الدولية في بغداد في منطقة المنصور شارع 

االميرات وتم بناء هذه المدرسة في البداية بشكل بيت على طراز 

ك الطرق اجنبي من ناحية الهيكل التصميمي الخارجي وكذل

م   والتي بين التأثيرات  2017التدريسية   اذ تم تأسيس المدرسة 

االجنبية والعراقية  اذ تعد المدرسة من احدث التصاميم التي تعبر 

عن النظام المتطور في العملية التدريسية   واستخدام المساحات 

 الفضاء ويتكون (5-3الخضراء بشكل مبسط في الواجهة )

 وفضاء الرسم وفضاء الدراسية الصفوف من للمبنى الداخلي

 سلم على المقدمة في الدخول عند وتحتوي والممرات االدارة

 تصميم في المزخرفة الخشب خامة واستخدام منحني بشكل

 بشكل واالضاءة منحنية بتقنية كانت السقف طبيعة وان السلم

  ( 6-3) رقم الشكل في كما ليت سبوت  نوع من مستقيم خط

 مقاعد ذات واحد لون ذات كانت فقط الدراسية القاعات اما

 البالستك من مصنوعة المقاعد كانت اذ مستقيم بشكل موزعة

 بالون كانت الجدران وان الحركة طريقة في مستقيم خط وبشكل

 30 ل وتسع الغامق االزرق باللون والمقاعد االبي  الى مائل

 الطفل لحركة ومناسب الحادة الحافات على يحتوي وال شخصا

 الدائرية االنسيابية االشكال استخدم حين في الداخلي الفضاء في

 مدار على موزعة واالنارة   البارزة االلوان مع السقف في

 الخضراء المساحات عل المدرسة تصميم ويحتوي (7-3) رقم الشكل في كما مرتب بشكل السقف

 متوسط ومسبح الصوتية االرتدادات لمقاومة المطاط من ارضية ذات تكون والتي المغلق والمالعب

 في كما االعلى من المسبح سقف الغالق االعلى في تقنية على ويحتوي  مستطيل وبشكل الحجم

  (8-3) رقم الشكل

 حجم على ممتد واحد بمستوى للفضاء االنشائية االرضية تميزت اذ الحاسوب قاعة فضاءات اما

 الى المائل االساسي بلونه االسيراميك واستخدام الكلي الفضاء

 في تطابق وقد ، االرضية اكساء في الرصاصي اللون

 الصفوف فضاءات ارضية مع وجماليا وظيفيا مالءمته

 مع(  U) حرف شكل على االثاث ترتيب وطريقة االخرى

 في كما الفضاء بجمالية االحساس تعزيز الى ادى الصيانة

  (9-3) رقم الشكل

التصميم التقني المتناغم ضمن مستويات الجدران والعناصر االنتقالية  -تحليل النموذج الثاني:

التصميم النموذج للمتلقي بالشفافية فقد تم التأكيد على الشفافية في تصميم  ةتتجسد فكر-: وما بينها

بير في الفضاء الداخلي والتي وفرت االضاءة الطبيعية من خالل النوافذ المستخدمة بشكل ك

 ( يوضح الواجهة 5-3شكل رقم )

( يوضح تقنية 6-3شكل رقم )

 االنارة في السقف

 ( القاعات الدراسية 7-3شكل رقم )

( يوضح التقنيات 8-3شكل رقم )

 المستخدمة في المسبح

 ( فضاء الحاسوب9-3شكل رقم )
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الفضاءات الداخلية وخاصة الممرات التي اعطت الشفافية للتصميم والتي توحي بألُفة والمودة في 

مبدأ الشفافية من خالل تعدد عدد ومساحة النوافذ والتي تعطي  ىالتصميم اذ اكد تصميم المدرسة عل

االحساس بالتفاعل للتالميذ داخل المدرسة وبذلك حققت نوع من االحساس بتناغم التصميم اذ ان 

تصميم القاعات الدراسية فقد حقق مبدأ الشفافية وبتقنية عالية والتي امتزجت مع طبيعة التفاعل 

ة للحركة داخل الفضاء فقد ُصممت بشكل ُمنتظم وُمرتب اذ تم توزيع المقاعد لدى االطفال  اما بالنسب

بشكل خطي مما حقق التناغم في أسلوب الحرك ة وخاصة في القاعات الدراسية والحركة المنتظمة 

في الممرات مما زاد من عملية التناغم في التصميم ودخول الضوء وتالئم حجم الباب وموقعه مع 

 لي.هيئة الفضاء الك

لقد جاء تصميم مدرسة العراق الدولية بشكل يتالئم مع الطبيعة -جماليات بيئة التصميم المتناغم :

من ناحية النباتات المستخدمة في الساحات ولكن بشكل بسيط التي تعطي نوع من الراحة النفسية 

تي لدى مستخدمي الفضاء او مستخدمي المدرسة والتي تحتوي على مساحات خضراء قليلة وال

كبيرة مغلقة  توحي باالنسجام وبذلك تحقق التناغم بشكل قليل حيث تحتوي المدرسة على مالعب

طفال   وان االحساس بطبيعة الفضاء يعطي فاعلية وانعكاس ايجابي لممارسة الرياضة لأل

لمستخدمي الفضاء اذ ان تصميم المدرسة بشكل يوفر فيه المساحات الخضراء والمالعب حقق 

التصميم اذ ان المالعب المسقفه حققت الراحة وتوفير الجو المالئم في التصميم   وان  التناغم في

لى بع  الوحدات من ابرز القيم الجمالية في التصميم واقتصرت على توظيف العناصر الحياتية ع

كنوع من التنظيم الشكلي الجمالي الذي يهدف الى حضور الطبيعة كعنصر اساسي  ةالنباتية التزيني

م ال يمكن االستغناء عنه في التصميم الجمالي للفضاءات الداخلية وتعمل هذه النباتات كمبدأ ومه

 تصميم بشكل اساسي .اليساعد على تعزيز المشهد البصري لتعزيز التناغم في 

ان تصميم الفضاء الداخلي يقوم على اسس   -لعالقات التقنية التي تؤثر في الفضاء الداخلي:ا

ناغم من خالل الوحدة في تصميم الفضاءات الداخلية للمدارس حيث تظهر بوادقها تصميمية تحقق الت

في العديد من األسس التي تصممها كما في فضاء غرفة الرسم   اذ تقوم الوحدة من الضروريات 

االساسية لتكوين التناغم في التصميم وجود التوافق بين العناصر التأثيثية واأللوان المستخدمة في 

أساس الجمع بين الوحدات الُمتعارضة اال انها  ىالتأثيثية التي تحقق التوافق والتي تقوم علالعناصر 

في التصميم  نمتوافقة من ناحية االلوان واالثاث والتي اعطت الوظيفة في التصميم وقد تحقق التواز

ة لتحقيق الفضاءات من خالل التأثيث وبتقنيات اإلضاءة الطبيعية واإلضاءة الصناعية اي الموازن

االضاءة التي تعطي التناغم من ناحية االضاءة لتعطي الوظيفة في الفضاء وتوفير اجواء مالئمة 

تحقق الهدف االساسي من التصميم وبذلك تحقق التناغم وان طريقة ترتيب االثاث حققت التوازن 

في الفضاء مع  البصري لدى المتلقي ) التلميذ ( وتمثله التصميم في المالئم حيث مالئمة كل عنصر

وكذلك مالئمة االلوان المختلفة في الفضاء التي توفر التناغم في عملية التصميم  ىالعناصر االخر

والتي حققت بذلك االيقاع في الفضاء الداخلي والتي وفرت فضاءات تعليمية متناغمة للغرض من 

 العملية التصميمية

ن في تصميم القد تعددت األلو  -لتوافق:الفضاءات الداخلية المتُناغمة تتحقق وفق التناسب وا

االلوان الحارة في التصميم واعطى التصميم ت رسة وخاصة تصميم المرسم اذ هيمنفضاءات المد

الحيوية لدى االطفال  ان تصميم القاعات الدراسية لم يكن هناك  تعدد في اللون وكانت ذات لون 

المنعكس في الفضاءات الداخلية للقاعات  موحد وان استخدام االلوان الفاتحة التي تعكس الضوء

الدراسية والترفيهية . حيث تم انتقاء االلوان المائل الى الوان الطبيعة ) التي توحي بالراحة النفسية 

لمستخدمي الفضاء( وكذلك استخدام اللون االزرق القاتم قد اعطى الفضاء نوع من الرتابة بينما 

كسر الرتابة والملل في نفس الوقت خلق جو مريح  ىعل ساعد االلوان الفاتحة في الجدراناستخدام 

للتالميذ اما بالنسبة لأللوان المستخدم في الفضاءات االدارية فكانت ذات تدرج من األلوان الغامقة 

الى االلوان الفاتحة التي اعطت التناغم في تصميم الفضاءات االدارية وكذلك ان تصميم المدرسة 
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استخدام االلوان الغامقة في نفس الوقت لوني من حيث التناسب والتوافق في  كل عام كان ذا تناغمبش

استعمال االلوان الفاتحة تعبر عن الراحة واالنفتاح في التصميم وان استخدام االلوان في المرسم 

فقد كان ذا االلوان متعددة  اذ استخدام اشكال متعددة وبأحجام متعددة للقضاء على الملل والرتابة 

اءات والخامات المستخدمة في التصميم اذ تعطي هذه الخامة المستخدمة في التصميم  تعطي فضلل

 المعان في طبيعة االثاث وكذلك بالنسبة لألرضية مما حقق التناغم الشكلي في طبيعة التصميم.

 

  نتائج البحث ومناقشتها -4-1

حساس باالنفتاح اال( بتكوين 1اسهمت طبيعة التصميم الداخلي للفضاءات في النموذج ) -1

طفال والتواصل مع الطبيعة من خالل الشفافية  وتعزيز القيم النوعية للحياة وتحقيق لأل

التباين والتميز في التصميم وخلق نقطة تواصل مع الطبيعة والمحيط الخارجي اذ ان 

 (   اذ2 1مستوى ارتفاع النوافذ حقق توافقا مع مستوى ارتفاع االطفال كما في النموذج )

( كان ذا اتجاه الى الطبيعة والبيئة المحيطة افضل 2ان تصميم المدرسة في النموذج )

 ( 2استغالل والذي تحقق بشكل نسبي في النموذج )

( خاصة في الفضاءات الداخلية التعليمية 2 1حقق نظام ترتيب االثاث في كل النماذج ) -2

جمالية حيث كان التصميم في مالئمة من الناحية االدائية ومتحققة نسبيا من الناحية ال

( مالئم من حيث ترتيب االثاث واالرضية والسقوف اذ كانت ذا مالئمة في 1النموذج )

تحقيق التناغم الشكلي من حيث مالئمة االرضية مع طبيعة الجدران  في القاعات الدراسية 

ي وطبيعة االثاث وطريقة ترتيب االضاءة أيضا كانت تستند الى االضاءة الطبيعية ف

الفضاءات التعليمية والخدمية واالضاءة الطبيعية الحيوية في التصميم اذ تحقق في كال 

 ( 2 1النموذجين )

 ( وله دورا 2 1كما في النماذج )محققا للتناغم كان التناسب في تصميم القاعات الدراسية  -3

طفال اذ ان ألالكافية ل طفال اذ تم تحقيق المساحاتي جعل البيئة الداخلية مناسبة لألبارزا ف

طفال وبذلك حقق التناغم الشكلي رية اكبر في الحركة واالنتقال لألفقد حقق ح (1موذج )الن

 في طبيعة الحركة والتنقل في الفضاءات الداخلية

العالقة التناغمية نجدها متحققة بصورة جيدة في الشكل واللون والملمس التي كانت توحي  -4

يرية وادائية في طبيعة التصميم كما في االنموذج بطبيعة التصميم التي تحقق جوانب تعب

 (2( ومتحقق نسبيا كما في االنموذج )1)

جاء تصميم الفضاءات الداخلية بشكل موحد ادى الى اضعاف التناغم وعدم وجود التنوع  -5

( متناغم 1في التصميم ادى الى اضعاف العالقات التناغمية نوعا ما   بينما جاء النموذج )

حيث المساحات الخضراء والمسطحات المائية والمسابح التي حققت التناغم  مع الطبيعة من

 (2في التصميم ومتحققة نسبيا في النموذج )

  االستنتاجات -4-2

تكتسب الفضاءات الداخلية في تصميم المدارس لتحقيق التناغم اهمية كبيرة النها تحقق  -1

نفسية لدى الطفل اذ تحقق راحة نفسية التناغم في الجوانب التعليمية والبيئة واالجتماعية وال

 الوعي لدى الطفل  ةللطفل والجمالية واالدائية الوظيفية التي تحقق الوظيفة من خالل زياد

ارتكزت النماذج التصميمية في طريقة ترتيب الفضاءات الداخلية الذي ادى الى تحقيق  -2

ن خالل الترتيب والتوازن التناغم والمرونة في التصميم اذ ان تحقيق التناغم في التصميم م

 اللذان يحققان التناغم لتحقيق وظيفة جيدة من العملية التصميمية 
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يعمل الفضاء المتناغم على تعزيز عملية التعليم التي تسعى الى تحقيق التصميم الناجح  -3

وذلك من خالل استخدام اساليب واشكال تصميم متناغمة عن طريق ارتباط التصميم 

 ترابط التالميذ مع بيئتهم وعناصر مماثلة للطبيعة. بالطبيعة الذي يحقق

مثل التنظيم الشكلي للقاعات الدراسية بشكل مستطيل وبشكل واضح يؤدي الى اضعاف ت -4

التناغم وفي نفس الوقت يحقق الراحة لمستخدمي الفضاء الداخلي ويشير الى سمات 

ل الترتيب سواء في البساطة والتجريد وحقق التناغم من خالل التوازن الشكلي من خال

 .اماكن استراحة التالميذ او داخل القاعات الدراسية اتسمت 

ان لتأثيث فاعلية في تحقيق الكفاءة التطبيقية من خالل توفير التأثيث المناسب والمكمالت  -5

 من العاب واحواض الزهور وغيرها

 

 التوصيات   -4-3

الي يوفر نوع من  النظام الخطيضرورة تغير الفضاءات الداخلية   ومحاولة االبتعاد عن  -1

خلق التنوع من خالل استخدام العناصر الطبيعية من في بع  انواع الفضاءات ل الرتابة 

 اجل خلق تناغم في التصميم وخلق الراحة لمستخدمي الفضاءات الداخلية 

نحو تناغم تصميم ابنية المدارس الداخلية والخارجية واالخذ  توجيه االهتمام بشكل رئيس -2

 ظر االعتبار اهمية كل منها ودورها في تحقيق كفاءة العملية التعليمية بن
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من حكايات الموروث الشعبي في  المتحركــةتـوظيف مفــردات رســوم الدمى 

 التطبيقية لمفروشات األطفال التصاميم

 

 خبير استشاري /د. هند محمد سحاب

 نادية تركي حمد / مهندس اقدم

 االء عبد الرزاق / معاون رئيس مهندسين  

 

 ملخص البحث:

لما كان الموروث الشعبي فنًا محيطًا بالرغبات الجمالية والوظيفية الي مجتمع وعلى مر 
العصور كونه مثل حضارات انسانية كان لها االثر البالغ في تطور المجتمعات ونقل نسيج الحضارة 
من عصر الى اخر كان على المصممين ان يتوجهوا نحو استلهام هذا الفن وتوظيفه في تصاميم 

شة ومنها اقمشة االطفال لترسيخ هذا الجانب الحضاري المهم ومنذ الصغر لدى االفراد السيما االقم
ان تم اعتماد رموز لمفردات تاريخية كان لها االثر الكبير في معرفة سير االحداث انذاك، وبما 

يرتبط ان فن تصميم االقمشة يعد من الفنون المالزمة لحياة االنسان وطبيعة وجوده كان والبد ان 
هذا الفن شكال ومعنى مع الوظيفة التي سيؤديها من حيث معناه الفكري وتكويناته التراثية، وتصاميم 
المفارش التطبيقية سواء كانت مطبوعة ام مطرزة ام مضافة تمثل حيزًا واسعًا في الوقت الحالي 

لدمى المتحركة كونها تخدم كافة العوائل وضمن كافة المجتمعات لذا فان توظيف مفردات رسوم ا
من حكايات الموروث الشعبي المحببة عند االطفال مثل سندباد وياسمينة وعالء الدين والمصباح 
السحري...الخ بدل االشكال الدخيلة في التصاميم التطبيقية القمشة مفروشاتهم سيعد توظيف لثقافة 

منفردة ام مدمجة مع البلد وخصوصيته وزيادة لوعي الطفل بمفردات حضارته العريقة سواء وظفت 
مفردات معاصرة.. من هنا جاء موضوع بحثنا الحالي الذي تضمن اربعة فصول.تناول الفصل 
االول مشكلة البحث واهميته واهدافه التي تتلخص في التعرف على مفردات رسوم الدمى المتحركة 

فال. اما من حكايات الموروث الشعبي وتوظيفها كمفردات تصاميم تطبيقية في مفروشات االط
الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين االول الذي تناول حكايات الموروث الشعبي بمحوريه االول 
شخصيات الحكايات في الموروث الشعبي والثاني رسوم الدمى المتحركة وادراكها عند االطفال، 

ول اما المبحث الثاني فهو عن تصاميم اقمشة مفروشات االطفال التطبيقية وقد ضم محورين اال
مواصفات تصاميم اقمشة مفروشات االطفال والمحور الثاني عن شخصيات الحكايات تصاميم 
تطبيقية لمفروشات االطفال.اما الفصل الثالث فقد تضمن اجراءات البحث من حيث عرض الفكرة 



139 
 

التصميمية للبحث وتنفيذ التصاميم ومكونات التصاميم المقترحة.فقامت الباحثة باعتماد مفردات 
وشخصيات حكايات الموروث الشعبي من رسوم الدمى المتحركة ودمجها مع مفردات  ورموز

وشخصيات رسوم الدمى المتحركة المعاصرة وذلك لتحقيق اهداف البحث بتقديم عشرة تصاميم 
مقترحة وظفت فيها هذه المفردات والشخصيات والرموز منفردة او ضمن تكوينات تصميمية مبتكرة 

التنظيمات التصميمية المنتظمة وغير المنتظمة وقد نفذت على وفق  معاصرة موزعة على وفق
 تقنية الحاسوب مهيئة لتطبيقها مطبوعة او مطرزة او مضافة..بحسب التقنية الميكانيكية المتاحة.

 اما الفصل الرابع فقد ضم اهم النتائج والتي تلخصت باالتي:

دمة بهيئة رسوم الدمى ظهر ان اعتماد مفردات من حكايات الموروث الشعبي المق -1
المتحركة في التصاميم التطبيقية القمشة مفروشات االطفال سوف يؤدي الى تعزيز 
الجانب التراثي عند فئة تعتبر اللبنة االولى في بناء المجتمع مما سيعمل على توعيتهم 

 بالجانب التراثي وتعميق جذورهم نحو بيئتهم.
اميم التطبيقية القمشة مفروشات االطفال يعمل ان تكرار ظهور المفردات التراثية في التص -2

على ترسيخ الفكرة المراد ايصالها أي تحقيق الموروث باسلوب معاصر وبوضوحية السيما 
ان كانت االشكال بسيطة من حيث الفكرة والتوزيع وامكانية فهمها بسهولة من قبل المتلقي 

مفردات رسوم الدمى )الطفل( لقربها من واقعه االجتماعي وخاصة عند دمجها مع 
 المعاصرة.

 اما اهم التوصيات فهي:

دراسة التراث بكافة مفرداته الثرية وذلك من خالل ايجاد سبل تعمل على تحقيق المواءمة  -1
في توظيف هذه المفردات ضمن مقتنيات هذه الشريحة من االفراد بغية تحقيق االصالة 

 في التصميم بانواعه وخاصة تصاميم االقمشة.
مام بطرق توزيع المفردات الشكلية المستمدة من الموروث وباسلوب معاصر ان االهت -2

يعمل على اظهارها بمظهر حيوي السيما ان اعتمد اساليب منوعة من التنظيمات الشكلية 
 المنتظمة وغير المنتظمة التي تبتعد عن االطر التقليدية في تحقيق الوحدة والتنوع.

 ث باللغة االنكليزية والمالحق.ومن ثم المصادر والمراجع وملخص البح

 ومن اهلل التوفيق

 الفصل األول

 )اإلطار المنهجي(
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 مشكلة البحث والحاجة اليه

تمثل تصاميم اقمشة االطفال نسقًا تزيينيًا يحمل سلسلة من الصور والوحدات البصرية 
لمفاهيمهم االدراكية التي ينتجها الفنان )المصمم( ليحقق تواصالً مع فئة االطفال من خالل استيعابه 

السيما لالشياء الموضوعة في تصميم القماش. وتصاميم اقمشة المفروشات عند االطفال تحمل 
سمة البساطة في التشكيل وغنى في المفردات الشكلية، كونها ترتبط بثقافة الطفل وما يدركه من 

مل قيم مجتمعه خالل مشاهداته لما يفضله من موضوعات من واقعه العام، وخاصة ان كانت تح
وموروثه الذي يزخر بالقيم الجمالية ذات المعنى المؤثر في ذاتية الطفل وذلك الرتباطها بواقعه 
الحقيقي كقصص الف ليلة وليلة وسندباد...الخ.وهذه الموضوعات لها السيطرة الكبيرة على الكثير 

سنين.ودراسة هذا النوع من من القيم والعادات والتقاليد المترسخة في المجتمعات العربية وعبر ال
تصاميم الموروث في المفروشات يكون نتاجات ذات معاني وقيم ابداعية متجددة تكشف عن اشياء 
جديدة واصيلة تتعدى معناها الصوري المتعارف عليه الى الوظيفي الذي يدخل الفرحة اوال الى 

كمفرش جذاب من حيث الشكل  الطفل القترابها من مفهوم ثقافته العامة ويخدم في نفس الوقت هدفه
والوظيفة مما يسهل توزيعه بنجاح في االسواق أي يسهل تحويله من صورة جامدة الى معنى جديد 
يتجسد من خالل االقمشة، وهي بذلك )مفردات حكايات الموروث الشعبي( تتعدى مفهومها العام 

م استحداثه وابتكاره كشكل صوري متحرك ضمن حدود معينة )التفاز( الى شكل متجدد ومتطور يت
في تصاميم اقمشة المفروشات التي تتغير وتتجدد بشكل يتواءم مع كل عصر ومتغيراته.فبدل ان 
يكون المفرش مجرد خامة اعتيادية فانه سيصبح وصفًا تشكيليًا يعبر عن حالة تاريخية مصورة 

مجتمعنا العربي تتعلق بمعنى معبر ينقل للطفل معلومات بتفاصيل معرفية دالة على شخوص من 
وهذا سيوفر عالقة بينه وبين االفراد ضمن فئته العمرية يتبادل من خاللها مواقف الشخوص في 
تلك الفترات الزمنية الماضية كونها تعكس تمثيالت حية لذلك الواقع من الموروث الشعبي، ورغم 

انواعها. من هنا ذلك نجد االهتمام القليل بها السيما في مجال تصاميم االقمشة على اختالف 
برزت مشكلة البحث في عدم توظيفه رموز تراثية عراقية في تصاميم االقمشة وعليه تتلخص 

 المشكلة في التساؤل االتي:

هل باالمكان استعارة اشكال رسوم الدمى المتحركة من حكايات الموروث الشعبي لتطبيقها ضمن 
 م.تصاميم اقمشة مفروشات االطفال بما يتوائم مع مدركاته

 أهمية البحث
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تظهر اهمية البحث من خالل المفردات التراثية التي ستوظف في تصاميم اقمشة مفروشات 
االطفال بشكل معاصر وبذلك ستكون ثمرة حضارية ال ينقطع عطاءها النها تعد مصدرًا مهما 
 يستقي منه المصممين من ذوي االختصاص والخبرة والعاملين في مجال تصميم االقمشة والطلبة

 والدارسين.

 اهداف البحث

 يهدف البحث الى االتي:

 التعرف على مفردات رسوم الدمى المتحركة من حكايات الموروث الشعبي. -1
توظيف مفردات رسوم حكايات الموروث الشعبي في التصاميم التطبيقية القمشة مفروشات  -2

 االطفال.
 حدود البحث

 يتحدد البحث بدراسة االتي:

استلهام مفردات من رسوم الدمى المتحركة من حكايات الموروث الحدود الموضوعية:  .أ
 الشعبي وتوظيفها في التصاميم التطبيقية لمفروشات االطفال.

الحدود المكانية: اعداد تصاميم تطبيقية لمفروشات االطفال وانتاجها في الشركة العامة  .ب
 لصناعة االلبسة الجاهزة في الموصل.

تطبيقية القمشة مفروشات االطفال تزخر بمفردات تراثية  الحدود الزمانية: اعداد تصاميم .ج
شعبية تتمثل برسوم الدمى المتحركة من الحكايات الشعبية ضمن خطة البحث للعام 

 ، لدار الطراز والبحوث النسيجية.2012
 

 تحديد المصطلحات

 (1)الغرض من ابتكار االشكال التي يجب تحقيقها.التوظيف: -1

العناصر االولية واالساسية لتعريف وتمييز االشياء فيما بينها، وباالستعمال عنصر من المفردة: -2
  (2)العام لكلمة مفردة يتبين انها تدل على جزء من االجزاء تكمل الواحدة االخرى.

                                                           
 .11، ص 1983يونس يوسف حنفي: اسس التصميم الداخلي وهندسة الديكور، مطبعة شركة الشرق االوسط، عمان،   (1)
 .18، ص1998البزاز ، عزام: التصميم في التصميم، بغداد،  (2)
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الرسم )مص( ج رسوم وارسم: تمثيل الشيء]العالمة[ يطلق على ما يقابل الحقيقة  الرسوم:-3
ًا وودي حقيقة/)ف ج( تمثيل االشياء او االشخاص او المناظر كقول الشاعر "ارى ودكم رسم

 .(1)الطبيعية او المناظر القروية بقلم الرصاص او بريشة المصور(

 .(2))الدمية ج ُدمى: الصور المزينة فيها ُحمرة كالدم/الصنم(ُدمى: -4

ه( اذا )ح ك ي( )حكى( عنه الكالم يحكى و)حكا( يحكو لغة. وحكى فعله و)حاكاالحكاية:-5
)والحكاية الشعبية: استجابة مباشرة لالحساس بالحاجة الى ضرب من التمييز  .(3)فعل مثل فعله

 .(4)بين اطار قصص ادبي واخر يتسم بالحرية والمرونة ومسايرة العقول واالمزجة والمواقف(

 .(5))مجموع العناصر الثقافية المادية والروحية للشعب(الموروث: -6

هي اضافة مواد تزيينية على المالبس من شانها المساعدة على تحسين التصاميم التطبيقية: -7
 .(6)المظهر واكسابه رونقًا وجمااًل والعمل على رفع قيمته الجمالية والنفعية(

هي عملية ابداع اشياء ممتعة ونافعة لالنسان وهي عملية لتخطيط  تصاميم اقمشة المفروشات:-8
  (7)الشباع حاجة االنسان وظيفيا ونفعيًا وجماليًا في ان واحد. شكل ما وانشاؤه

 
 الفصل الثاني

 حكايات الموروث الشعبي

تمثل الحكاية الشعبية اسلوب اجتماعي هدفه االصالح والتقويم والتوجيه والموافقة في مجال الحياة 
العامة، وتطورت بتطور المجتمع وتنوعت بتنوع مصالحه واغراضه وهي  ال تقتصر على جانب 

وبهذا  واحد وانما تشمل جوانب البيئة المختلفة في اسلوب التواصل والتعامل بين االفراد والجماعات

                                                           
 .259، ص 1966اليسوعي، لويس معلوف: المنجد االبجدي في اللغة واالدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت،   (1)
 .225اليسوعي، لويس معلوف: المنجد االبجدي في اللغة واالدب والعلوم، مصدر سابق، ص   (2)
 .11، ص1962طابع االميرية، القاهرة، ، الهيئة العامة لشؤون الم9: مختار الصحاح، طمحمد ابي بكر الرازي،   (3)
، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، الجمهورية 86الطالب، عمر محمد: اثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية، الموسوعة الصغيرة،   (4)

 .3، ص1981العراقية، 
 .31، ص 1983شوقي عبد الحكيم: الفلكلور واالساطير العربية، بيروت،   (5)
العاني، هند محمد: القيم الجمالية في تصاميم اقمشة وازياء االطفال وعالقتهما الجدلية، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كية الفنون   (6)

 .84، ص 2002الجميلة، 
مروان توفيق عبد حميد: الدالالت التعبيرية في تصاميم اقمشة االطفال في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون   (7)

 .6، ص2009الجميلة، 
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 (1)فقد اصبحت الحكاية الشعبية وعاء لكثير من احداث التاريخ وتصوير دقيق لوقائع هذا التاريخ(
من خالل االشخاص الذين تناولوها وسردوها باسلوب جمالي ادى وظيفة محددة فقد ركزت اقالم 

ليته وقيمته )المفكرين والمتذوقين الدارسين لتصوير هذا االبداع الفني بمفهومه الشعبي على جما
االنسانية العليا والطاقة االنسانية فيه والتي تتسم باالبداع من خالل اخراج الكثير من الماثورات 
الشعبية التي تعكس االسلوب المتفرد لدى الفنان. امثال سيرة عنترة العبسي الذي جمع ما بين 

دمنة التي جسدت الغاية الشعر والبطولة في شخصيته والشجاعة والفروسية والمروءة وقصة كليلة و 
االخالقية ويقرر هذه الغاية بعبارة مركزة تتخذ في الغالب االعم شكل المثل السائر الذي يتردد في 
يسر على السنة الناس وكانه خالصة الحكاية باكملها كذلك حكايات الف ليلة وليلة وشهرزاد 

دباد التاجر البغدادي ورفاقه .وحكايات سن(2)وشهريار والحكايات الرمضانية وقصة حاتم الطائي(
وعالء الدين والي بغداد والعصفورة ياسمينه هذه الحكايات التي هي موضوع بحثنا الحالي من حيث 
شخصياتها التاريخية التي جالت العالم بحثًا عن العلوم والثقافات المتنوعة والثروات المتعددة، 

ميرة بدر البدور...الخ.وخالصة القول وكذلك شخصية جحا البغدادي والشاطر حسن وعلي بابا واال
ان حكايات الموروث الشعبي هي حلقة كبيرة من التراث الشعبي الذي له ومضات في الفنون 
الجميلة والرفيعة على اختالفها من خالل كونه ثمرة نظرة سايرت حياة االنسان وطبيعته في 

 (3)العليا. المجتمعات البشرية وحافظت في ظل اطوارها وبيئاتها على القيم

 

 شخصيات الحكايات في الموروث الشعبي  -1-1
تمثل الحكايات في الموروث الشعبي ابطال تاريخيين اثروا في المجتمع بما خلفوه من  

ذكرى حية في نفوس ابناء االجيال التي جاءت من بعدهم، فكانوا يتحدثون عن انفسهم من خالل 
امجادهم بوساطة رواتهم الذين قدموهم الى االمة من خالل قصص تراثية تسرد كمًا هائاًل من 

ضات التي اكتسبوها لدى حلهم وترحالهم في انحاء البلدان التي زاروها واالشخاص العبر والع
الذين التقو بهم واكتسبوا خبرات منهم امثال كلكامش وانكيدو والملك شهريار وشهرزاد وكما ذكرنا 
سلفًا سندباد البحري التاجر العراقي الصغير بالسن ورفاقه واالميرة بدر البدور وعالء الدين 

                                                           
 .3الطالب، عمر محمد: اثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية، مصدر سابق، ص  (1)
-20، ص 1987السنة  ، بغداد،5عبد الحميد يونس: االبداع الشعبي، الماثورات الشعبية، مجلة فصلية علمية متخصصة، العدد  (2)

29. 
 .32المصدر السابق نفسه، ص عبد الحميد يونس : االبداع الشعبي ،   (3)
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بغدادية( تم عرضها بشكل –باح السحري وشخصية جحا، كلها شخصيات عربية )عراقية والمص
)عروض سينمائية وتلفزيونية ناقشت التراث البغدادي بطريقة مشوقة جدا وضمن افكار مبتكرة 

. اال انه تم ذلك من قبل دول الغرب وخصوصاً فالمسلسل (1)مثلت الموقف التراثي بادق التعابير(
سندباد وحتى عالء الدين والمصباح السحري، فأين المنتجين العرب من تراثهم الذي الكارتوني ال

يتم تقديمه حاليا من قبل الغرب الذين برعوا في استغالل هذه الشخصيات التراثية على وفق 
 (1قصص مستحدثة وباحدث تقنيات االخراج السينمائي والتلفزيوني. شكل )

 
 (1شكل )

الشخصيات وبيئتنا مصدرها االصلي ان ال نهتم بمثل هذا الموروث الذي فكيف ونحن اهل هذه 
كان وما يزال يميز بين العاقل الذي لطالما احسن تدبير اموره ونجح في مسعاه والمجنون الذي 
قاد نفسه الى التهلكة، وكيف انتقد الموروث في شخصياته تلك كل الرجال واعتمادهم على 

ة الذاعة وكيف كره الحقد والبخل واالستجداء والخيانة والشعوذة، مكاسب غيرهم وسخر منهم سخري
وكيف كان الهدف لكل الشخصيات التراثية الخيرة هو االتصاف باالخالق الحميدة كالذكاء 
والشجاعة وطيبة النفس والعدالة في االحكام واالستفادة من حكمة الشيوخ والرفق بالحيوان والوفاء 

ة االخرين وطاعة الوالدين ونصر المظلوم واالمل وذم اليأس وعدم بالعهد والعفة وصيانة حرم
، فان (2)القنوط من رحمة اهلل الن اهلل دائما ياخذ بيد المظلوم وينتصر له مهما طال امد الظالم(

كل هذه الصفات كانت مجتمعة في ابطال شخصيات الحكايات التراثية العراقية والبغدادية، فكيف 
 ايات الشفوية عند المجتمع العراقي وانتشرت بشكل واسع لدى الغرب.لم تظهر اال في الحك

 

                                                           
 .5، صعبد االله رؤوف: التراث في صحافة االطفال، دراسة، ب.ت  (1)
 .55-53مر محمد: اثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية، مصدر سابق، ص الطالب، ع  (2)
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 رسوم الدمى المتحركة وادراكها عند االطفال -1-2

تمثل رسوم الدمى المتحركة احدى المرئيات التي تضفي على حياة االطفال المتعة البصرية، لما 
تؤديه من دور بارز في تسجيل وقائع قريبة الى مستواه االدراكي وتعمل بالتالي على توعية 
االطفال بما حولهم من موجودات، من خالل انعكاسها في الوسائل االتصالية )المرئية( وبما 

التوافق التعبيري للمضامين المنتقاة بشكل مقنع في التصميم النهائي.وتعد رسوم الدمى  يحدث
 المتحركة صورًا لشخصيات مالوفة وهي بذلك تمثل احدى الوسائل التعبيرية المستقلة والتي 

 

 
 (2شكل رقم )

ه الشكل تتضمن مضموناً مميزاً يسعى مصممها الى اظهار توافقها الكلي مع المضمون الذي يؤدي
وهي بذلك  ( الذي يمثل شخصيات كارتونية متنوعة2كما في شكل ) (1)البصري المتحرك فيها.

تعد من اهم عناصر التصميم االعالني الذي يروج للشركات التي تنتجها وكذلك عند االطفال 
فهي تعد بمثابة مثل في البطولة والشجاعة والذكاء وحسب الصفات التي تظهر الشخصية 
الكارتونية عليها، بما تملكه من مميزات فاعلة للتاثير في مدركاتهم الحسية، اذ انها ال تعد شكاًل 
صوريًا فحسب، وانما تجسيد حي للفكرة التي وظفت في االخراج المرئي بقصدية واضحة لما 

 (2)تملكه من قوى كامنة مؤثرة ومحفزة لجذب انتباه الطفل نحوها.

كة( تحددت بوظيفتان اساسيتان للرسالة الصورية واللغوية التي تؤديها وهي بذلك )الرسوم المتحر 
 وكاالتي:

                                                           
 .388، ص 1999، بنغازي، منشورات جامعة قار يونس، 1الوحيشي، كمال عبد الباسط: اسس االخراج الصحفي، ط  (1)
 .112، ص 1956،  ول، ديورانت: قصة الفلسفة من افالطون الى جون دوي، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة  (2)
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وظيفة االرساء او الرسوخ: وتتمثل في العمل على توفيق مسيرة تدفق معاني الصورة وما  االولى:
 تؤديه من مضمون تربوي او ارشادي او ترفيهي لدى الطفل.

هام التعبيرية التكميلية العديدة الموكولة للرسالة وظيفة تكميلية: وتتجلى اساسا في الم الثانية:
اذ تؤدي الى نقل المعنى وتقريب الفكرة (1)البصرية للصورة الكارتونية في خطابها اللغوي.

للطفل بايسر السبل، فالمصمم يسعى الحداث التوافق االيضاحي لمضمون الصور في 
طابعاً تعبيرياً كلياً لمجمل التصميم، الرسوم المتحركة باعتماد قدرته على انتخابها بما يضفي 
فهي اذن تعد مركزًا جاذبًا ومدخاًل  (2)فضاًل عن الجذب البصري والتشويق الذي يتوفر فيها.

فعااًل الى مركز التاثير البصري في الطفل الذي تنجذب انظاره نحو الصور مباشرة في 
ر الثانوية المساندة لمضامينها عملية االتصال المباشر االني، ثم االنتقال الى بقية العناص

الظاهرة. اذ البد ان يسعى المصمم الى احداث قدرًا من التوافق للتمثيل الداللي مع العناصر 
االخرى، بهدف التاثير الناتج عن توافق المحفزات الحسية لدى الطفل كاللون واالضاءة 

ية والتحفيزية بما تحمله فهنا تجمع الصور بين الوظيفة التعبير (3)وتطابق الصوت مع الحركة.
من امكانات فريدة في توجيه الطفل خصوصا نحو الموضوعات االرشادية والتربوية والتراثية 
بصورة يسهل تقبلها من قبله لتفاعله بسهولة معها.ويعتمد توجيه توظيف الصور المتحركة 
في موضوعات هادفة على ثالث عوامل هي )الموضوع، التعليق، السياق( الحضاري 
واالجتماعي وعليه فالمضمون اللغوي ينبغي ان يتوافق مع الصور لتوضيح المعنى، كما 
تساعد الدالالت الرمزية للون على اعادة تركيب الشكل في الذهن ورسوخه في الذاكرة، اذ 
يعتمد جانب كبير من التفكير االنساني على تداعي معاني الرموز في الذاكرة المعرفية 

وخصوصا عند االطفال.أي انها تؤدي الى تحفيز الخزين المعرفي  (4)المتمركزة على الصور
للمتلقي )الطفل(، وامكانية توافق مضامينها التعبيرية المجسدة لحالة ما خالل التصميم، 
ومدى تطابقها للتمثيل الصوري للفكرة المعدة الحداث االستجابة نحوها.ومن هذا يتضح ان 

لصور تتداخل في بنائها عناصر داللية متنوعة، عملية بناء التصاميم التي تتضمن ا
كالموضوع والرمز الذي يؤدي دوراً في توجيه هذه المفردات من الصور او الرسوم المستنبطة 
من الحكايات الشعبية لتوظيفها في تصاميم اقمشة المفروشات لالطفال التي تعد وسيلة 

                                                           
 .124، ص 2002، مكناس، 118، مجلة عالمات، عيعبد العالي بو طيب: آليات الخطاب االشهار   (1)
 .107، ص 1998، دار اليازوردي العلمية، االردن، عمان، 3الغانمي، عبد الجبار منديل: االعالن بين النظرية والتطبيق، ط  (2)
 .272ج الصحفي، مصدر سابق، ص الوحيشي، كمال عبد الباسط: اسس االخرا  (3)

(4) Definition of poster in the ninth edition of Webster dictionary, n.d, p.156. 
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صميم بما يفرضه من ادراك للرموز اتصالية، فهذه الرسوم هي اهم العناصر االتصالية في الت
ومدى توافقها مع العناصر االخرى، فهو ال يوجد أي )التصميم( على نحو مستقل، بل 
يتضح من خالل تفاعل وتالحم العناصر االخرى، فهو يظهر داللة فردية محددة، فضاًل 

الطفال بحسب عن داللته السياقية ضمن التعبير الكلي وانعكاساته التوافقية مع المتلقين من ا
 قدراتهم االدراكية الحسية والنفسية والعقلية.

 

 مواصفات تصاميم اقمشة مفروشات االطفال -2-1

تتصف تصاميم اقمشة المفروشات المخصصة لالطفال بعدة خصائص تجعلها تحافظ على 
 ديمومتها وبقائها لفترة اطول لدى هذه الفئة كما يلي:

هذه الخاصية في االحتفاظ بمظهر القماش اثناء التحمل والمقاومة عند الغسيل: تؤثر  .1
 (1)االستعمال وعند الغسيل وبدون الحاجة الى عناية خاصة مثل )الكي(.

 المتانة ومدى تحمل القماش لظروف التاكل والتمزق اثناء االستخدام. .2
 مواءمة الخامة من الناحية العمرية والجنس. .3
ونقه من ناحية النعومة او الخشونة المظهر الخارجي: تتمثل في "حسن مظهر القماش ور  .4

والسطح المستوي غير المتعرج حيث تجعل من القماش سهل الطباعة وتنفيذ التصاميم 
 .(2)عليه بدقة واحكام"

 
 خامة القطن:

تعد احدى الخامات المستخدمة في تصاميم اقمشة المفروشات المخصصة لالطفال، تمتاز االقمشة 
 القطنية بعدة مميزات وهي:

 تستخدم في االجواء الحارة والباردة. .1
 تتحمل عمليات الغسل المتكرر. .2
 تتحمل درجات الحرارة العالية. .3
 الراحة عند االستعمال. .4

                                                           
 .65مروان توفيق عبد حميد: الدالالت التعبيرية في تصاميم اقمشة االطفال في العراق، مصدر سابق، ص  (1)
 .65،ص1990المنسوجات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دار الحكمة،  :المصدر نفسه، نقال عن النجار، امل  (2)
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 قلة الشحنات الكهربائية. .5
 المتانة. .6
 (1)القدرة على تحمل االستهالك لفترة طويلة. .7

 اللمعان والنعومة. .8

ية تغلغل مادة الطباعة والصباغة "ان مسامية القطن وتركيبه الكيمياوي يساعد في امكان .9
 .(2)خالله"

 القابلية على امتصاص الرطوبة. .10
 مقاومة التجعد. .11
والمرونة فضال عن لمعانه وقلة تاثره باالشعاع قياسا الى بقية  "قابليته على االلتواء .12

 .(3)الخامات لذا اطلق عليه اسم )ملك الخامات النسيجية(
 منها البقع والبكتريا وغيرها. مقاومة االقمشة القطنية لمختلف الظروف .13

 

والبد لمصمم االقمشة ان يكون على معرفة ودراية بنوع القماش المراد طباعته وخواص الخامة، 
ليضع تصاميمه بما يتناسب مع الخامة وطريقة التنفيذ، لنجاح عملية التصميم.وعمومًا فان الطفل 

لذا فان توظيف المفردات باساليب تصميمية  (4)"يميل الى االلوان من اجل االستمتاع الالشعوري".
بسيطة من حيث اللون والشكل والخط والملمس ودرجة افضليتها لدى الطفل تضفي عليه شعورًا 
بالمتعة."وليتمكن الطفل من ادراك التكوينات الشكلية لتصاميم االقمشة الخاصة به فمن الضرورة 

كل واللون والملمس والخطوط...الخ( ثم تجري بعد ان يركز انتباهه اليها الستالم المثير، مثل )الش
. حيث (5)ذلك عملية االستجابة لتلك المثيرات، ومن ثم يصبح االدراك لدى الطفل اكثر وضوحا"

 علية الدالالت التصميمية المعبرة.انه يستطيع ان يكون عالقة اللون والرمز النجاح فا

 

                                                           
الناصري، ايام طاهر: اسس توظيف الخيوط الملونة في التركيب النسيجي للمالبس الرياضية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية   (1)

 .33الفنون الجميلة، ص
القمشة االطفال القطنية المطبوعة محليا، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون  العامري، هند صالح الدين: مرتكزات تصميمية  (2)

 .47، ص2003الجميلة، 
 .48-47المصدر السابق نفسه: ص العامري ، هند صالح الدين :   (3)
 .22، ص1962 مصر، حمدي خميس: رسوم االطفال، دار المعارف ،  (4)
 .73-72مروان توفيق عبد حميد: الدالالت التعبيرية في تصاميم اقمشة االطفال في العراق، مصدر سابق، ص   (5)
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 االطفالشخصيات الحكايات تصاميم تطبيقية لمفروشات  -2-2

تؤدي شخصيات الحكايات في القصص الخيالية المستمدة من الواقع العراقي دورا مهما في 
كونها تعد وسيلة اتصال  (1)المحافظة على تكوين شخصية الطفل من خالل ارتباطه ببيئته التراثية

بصرية تؤدي رسالة هادفة يتفاعل من خاللها المصمم وجمهور المتلقين بسبب ما تحتويه من 
مفردات شكلية ذات معاني محددة تعكس بها الموضوع الذي اعد من اجله التصميم ليؤدي وظيفة 
معينة، وما استخدام الرسوم المتحركة في تصاميم االقمشة الخاصة باالطفال اال احد هذه 
الموضوعات التي لم تلقى االهتمام الكبير في مجتمعنا العربي خصوصا من ناحية توظيف رسوم 

واقعنا العربي )شخصيات من التراث العراقي القديم( التي لم يظهر أي عنصر منها  مستمدة من
في مفروشات االطفال الحالية رغم انتشار هذه الشخصيات في افالم الرسوم المتحركة من قبل 
الغرب اال اننا لم نلحض وجودها ولو قليال في مجتمعنا العربي باستثناء ما يصلنا عنها من الغرب 

حظ ان غالبية تصاميم اقمشة مفروشات االطفال تضم اشكاال لرسوم الدمى المتحركة فقط، فنال
االجنبية والتي تضم الشخصيات المعروفة وغير المعروفة من والت دزني وغيرها من الشخصيات 

(. ونظرا الهمية تلك الشريحة )االطفال( وما يمكن ترسيخه من افكار تحمل 9غير العربية شكل)
باسلوب معاصر نجد انه من المهم تطبيق هذه الرسوم التي هي ليست مجرد صور اصالة الماضي 

او شخصية تحتوي دور كارتوني معين بل انها ذات تاثير فاعل لدى االطفال على مفروشاتهم، 
، (2)النها مستمدة من بيئتهم وكونها احدى المدركات البصرية التي ينبغي ان يعي وجودها حوله

معبرة تحكي واقع تراثي اصيل وعميق فعند توظيف هذه المفردات في ولما ترتبط من قصص 
تصاميم اقمشة االطفال العراقية فانها ستعمل على اثراء الجانب الفكري لدى هذه الفئة كونها ستنقل 

 مشاهدات تنتمي الى واقعهم وتقترب من مستواهم الفكري وتؤصل الجانب التراثي لديهم.

                                                           
كليه الفنون الجميله بغداد، جامعه العاملي، شذى حسين محمد: التوظيف الفني والجمالي للخيال في الخطاب الصوري الموجه للطفل،   (1)
 .117، ص2008، 
 .36، ص 1979(، وزارة الثقافة، بغداد، 44سايكولوجية الطفل في مرحلة الروضة، الموسوعة الصغيرة)مدحت عبد الرزاق:   (2)
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 (9شكل )

شخصيات الحكايات التراثية بشكل تطبيقي في تصاميم المفروشات ان يتم  ويراعى عند توظيف
اعتماد التنظيمات الشكلية المتعددة كالخطي والمركزي او الشعاعي او التنظيم العنقودي والتوزيع 
على وفق التنظيمات الحرة )غير المنتظمة(.فالتنظيم الخطي تظهر التشكيالت فيه متوزعة على 

متقطع او مستقيم وترتبط مع بعضها ارتباطا مباشرا او مع اشكال اخرى هيئة خط مستمر او 
ويتسم هذا التوزيع باالتجاهية واالستمرارية واالستطالة والنمو الناتج من تكرار  (1)ارتباطا غير مباشر

وامتداد الوحدات فيه، وللتقليل من رتابة هذا التنظيم يفضل توزيع العناصر باعطاء سيادة لعنصر 
اما التنظيم المركزي فهو التنظيم المتمركز حول ذاته والمتالف من عدد من (2)لى البقية.منها ع

وهو توزيع قائم على التماثل النصفي  (3)االشكال الثانوية المتمركزة حول االشكال االصلية السائدة
او الربعي بحيث تلتف فيه جميع الفضاءات والعناصر الثانوية حول المركز فتظهر مكافئة لبعضها 

                                                           
الخفاجي، ساهرة عبد الواحد حسن: تقييم واقع الدليل االعالمي في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة،   (1)

 .24، ص 1999
، 1986ماجستير، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، رسالة اميم والوان االقمشة المفضلة لدى البنات، العوادي، منى عايد كاطع: تص  (2)

 .154-153ص 
 .23الخفاجي، ساهرة عبد الواحد حسن: تقييم واقع الدليل االعالمي في العراق، مصدر سابق،ص   (3)
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في الشكل والوظيفة واالبعاد مكونة شكال منتظما ومتناسقا في محورين او اكثر ويتمثل باالنماط 
.وبالنسبة للتنظيم الشعاعي يالحظ في هذا التوزيع ان الدائرية وانواعها االشعاعية والحلقية واللولبية

التنظيم الخطي يجهز مسلكًا للحركة واتجاهها بين الوحدات داخل الفضاء بحيث توجه اتجاه الخط 
وتجتمع فيه التشكيالت حول ذاتها مركزيا اذ يمتد  (1)بشكل كانه ينطلق من مركز التركيب المرئي

عية فيه ويجمع هذا النمط المركزي والطولي )الخط الممتد( اذ عدد من االذرع الخطية بطريقة شعا
ويالحظ ان  (2)يتضمن شكال مهيمنًا تنطلق منه تنظيمات طولية او خطية تمتد بطريقة شعاعية

اما (3)التداخل والتطابق التام للمقاطع الشعاعية المرتدة نحو الخارج يعمل على احداث تنظيم مركزي.
نتظم( الحر فرغم انها تتسم بعدم التناظر في التشكيالت الموزعة اال ان عالقات التوزيع )غير الم

بناءها الخاص يحقق استمرارية وتوازن ووحدة في التصميم، فيظهر فيه تعددية اتجاهية نظرا للتوزيع 
الحر الذي يصعب تحديد اتجاه التصميم من خالله وعليه تكون اجزاء التصميم الناتج غير متشابهة 

وهذا التنظيم يعد من اصعب  (4)االرتباط بين التشكيالت واالرضيات الظاهرة فيه لعدم تماثل
التنظيمات النه اليخضع الى قاعدة معينة بل يتم تحقيقه من خالل التوازن الوهمي المحسوس.وبهذا 
يمكن االستفادة من هذه التنظيمات التصميمية المنتظمة وغير المنتظمة الحرة في توزيع التصاميم 

بيقية على المفروشات المعدة لالطفال مع االستفادة من مفردات رسوم الدمى المتحركة المقتبسة التط
من حكايات الموروث الشعبي لتوظيفها في تصاميم مبتكرة معاصرة سواء كانت منفردة او محققة 
تداخال مع شخصيات من مفردات رسوم الدمى المتحركة االجنبية المعروفة لدى االطفال مؤلفه 

ئة خيالية يحب االطفال التعايش معها من خالل شخوص ابطال الحكايات التي يفضلونها على بي
جميع االشكال التي تراها اعينهم مع االنتقاء المحكم لاللوان المحببة لديهم هذا التوليف من االشكال 

لية تطويرية وااللوان والرموز المعبرة عن الموضوعات يحقق فعال متنامياً ذا هدف وظيفي بابعاد جما
 تعد عطاءًا متواصال في المنتجات التصميمية الهادفة

 

                                                           
دينة بغداد، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، لبنى اسعد عبد الرزاق: االسس التصميمية الثاث الشارع في م  (1)

 .30، ص 1999
 .24الخفاجي، ساهرة عبد الواحد حسن: تقييم واقع الدليل االعالمي في العراق، مصدر سابق، ص   (2)
 .174-173العوادي، منى عايد كاطع: تصاميم والوان االقمشة المفضلة لدى البنات، مصدر سابق، ص   (3)
 .87العاني، هند محمد: القيم الجمالية في تصاميم اقمشة وازياء االطفال وعالقتهما الجدلية، مصدر سابق، ص   (4)
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 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 عرض فكرة البحث:

تقتصر فكرة البحث الحالي بتقديم مجموعة من المقترحات التصميمية تاكد على نهج مركز 
االقمشة وذلك من خالل دار الطراز والبحوث النسيجية من اجل تحقيق الطراز العراقي في تصاميم 

استنباط رموز ومفردات واشكال وشخصيات حكايات الموروث الشعبي من خالل افالم رسوم الدمى 
 المتحركة لتوظيفها في التصاميم التطبيقية القمشة مفروشات االطفال.

 تنفيذ التصاميم:

ملحف ووسادة تتراوح تم اعداد مجموعة من التصاميم التطبيقية القمشة مفروشات االطفال المصنفة 
قياساتها على وفق قياسات المنتج من مفروشات االطفال في الشركة العامة لصناعة االلبسة 

 الجاهزة في الموصل المؤمل تطبيق التصاميم المقترحة فيها وهذه القياسات:

 سم.90عرض  سم 145ملحف طفل طول  (1
 سم30عرض  سم   46وسادة طفل طول  

 سم75ض عر  سم 95ملحف طفل طول  (2
 سم30عرض  سم   40وسادة طفل طول 

 يمكن تطبيق هذه التصاميم بتنفيذها مطبوعة او مطرزة على مفروشات االطفال.

 مكونات التصاميم المقترحة

اعتمد البحث على مجموعة من المفردات والرموز واالشكال من حكايات الموروث الشعبي التراثية 
 تجدد بقيمته الفنية والنفعية والجمالية.المعبرة عن احداث التاريخ والماضي الم

وقد تمثلت بالعناصر والشخصيات التاريخية التي تقدم باشكال كارتونية من خالل رسوم الدمى 
المتحركة امثال سندباد البحري وعلي بابا والعفريت والمصباح السحري وياسمينة العصفورة وعالء 

ا البغدادي وحماره والشاطر حسن ومفردات الحكايات الدين واالميرة ياسمين واالميرة بدر البدور وحج
الرمضانية كالبيوت البغدادية وهالل وفانوس رمضان، وظفت هذه االشكال بتنوع حركاتها واتجاهاتها 
والوانها ضمن تكوينات تصميمية وقد اضيفت لها مجاميع من مفردات رسوم الدمى المتحركة 

 Helloة فراولة واالميرات من والت دزني والقطة )الجديدة امثال النمر الصغير وشخصية الفتا
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Kitty ولولوكاتي والنحلة زينة اضافة الى شخصيات متعددة اخرى من الفتيات والصبيان ومفردات )
متنوعة من اجل ربط الماضي بالحاضر للحصول على تصاميم مبتكرة معاصرة. خرج البحث 

 فال.بعشرة تصاميم تطبيقية مقترحة القمشة مفروشات االط
 

 -1-التصميم المقترح رقم 

استمدت مفردات الوحدة االساسية للتصميم التطبيقي في الوسادة من شخصيات الحكايات في 
الموروث الشعبي )رسوم الدمى المتحركة( القريبة الى واقع الطفل العربي والتي يسهل ادراكها 

دي ، العصفورة ياسمين( بسهولة من قبله حيث تمثلت بشخصية )سندباد البحري التاجر البغدا
باالضافة الى عنصر كارتوني معاصر هو )شخصية القطة لولوكاتي( وقد تمركزت هذه المجموعة 
الشكلية في منتصف التصميم اما الخلفية فقد تم فيها توظيف لمجموعة من العناصر الخطية التي 

فقي سميك باالسفل توحي على انها الوان الطيف الشمسي )قوس قزح( باالضافة الى توظيف خط ا
ليؤكد اتجاهية المفردات بصورة افقية. اما القيم اللونية فقد تم اعتماد الدرجات اللونية المتباينة الحارة 
البرتقالية والصفراء وتدرجاتهما واستخدام اللون الوردي الغامق وتدرجاته والدرجات اللونية الباردة 

ش فقد وظفت فيه العناصر الشكلية ذاتها ورافق الخضراء والزرقاء وتدرجاتهما، اما تصميم المفر 
ذلك اعتماد اشكال القباب )كرمز للجوامع موحيًا للحكايات الرمضانية( وقد ظهرت المفردات بحجم 
اكبر من السابق واعتمد مبدا التنصيف في التوزيع حيث شغلت المكونات التي سبق ظهورها في 

فقد شغلت اسفل التصميم وحدد اعلى التصميم  الوسادة اعلى التصميم اما الرمضانيات والقطة
بخطين افقيين متوازيين اما اسفله فقد اعتمد خط سميك كذلك ظهر على جانبي التصميم استخدام 
خط عمودي تكرر عليه ظهور القطة من اعلى الى اسفل ، اما القيم اللونية فقد تم اعتماد نفس 

ف تحقيق الوحدة والتنوع في التصميم من حيث الشكل الدرجات اللونية المتباينة الحارة والباردة بهد
 (1واللون والحجم واالتجاه. ينظر الملحق رقم)

 

 -2-التصميم المقترح رقم 

وظف في تصميم الوحدة االساسية التطبيقية للوسادة مفردات مستمدة ايضا من شخصيات الحكايات 
في الموروث الشعبي )رسوم الدمى المتحركة ( القريبة الى واقع الطفل العربي تمثلت بشخصية 
)سندباد البحري التاجر البغدادي، المارد، المصباح السحري( باالضافة الى عناصر كارتونية 

صرة هي )شخصية النمر، والفتاة فراولة( وقد تمركزت هذه المجموعة الشكلية في منتصف معا
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التصميم اما الخلفية فقد تم فيها توظيف لمجموعة من العناصر الخطية الى اعلى واسفل التصميم 
ية لتوجيه مسار الرؤية بصورة افقية باالضافة الى تكرار شكل الفتاة اعلى التصميم ليؤكد هذه االتجاه

اما النمر فقد وظف في االسفل مع مجموعة من اشكال الخطوط المتنوعة االتجاه والتي تمثل 
الحشائش، وبالنسبة للقيم اللونية فقد تم اعتماد الدرجات اللونية المتباينة الحارة الحمراء والصفراء 

للون البنفسجي وتدرجاتهما والدرجات اللونية الباردة الخضراء والزرقاء وتدرجاتهما مضافا لها ا
الفاتح، اما تصميم المفرش فقد وظفت فيه العناصر الشكلية ذاتها ورافق ذلك اعتماد اشكال القباب 
الممثلة للقصور القديمة والجوامع )موحية بالرمضانيات( وقد ظهرت المفردات بحجم اكبر من 

سبق ظهورها في السابق واعتمد مبدا التنظيم المركزي في التوزيع حيث شغلت المكونات التي 
الوسادة مضافًا لها القباب وسط التصميم وحدد اعلى التصميم بخط افقي يعلوه خط ذي مسار 
متعرج يتمثل باالمواج توزعت عليه مجموعة متكررة من شكل الفتاة الفراوله المتزلجة اما اسفله فقد 

طي، اما القيم اللونية اعتمد نفس مفردات الوسادة في االسفل تم توزيع االشكال بحسب التنظيم الخ
فقد تم اعتماد نفس الدرجات اللونية المتباينة الحارة والباردة مضافًا لها اللون البنفسجي الغامق 
وتدرجاته بهدف تحقيق الوحدة والتنوع في التصميم من حيث الشكل واللون والحجم واالتجاه. ينظر 

 (2الملحق رقم )
 

 -3-التصميم المقترح رقم 

ميم التطبيقي للكل العام للوسادة استخدام مفردات مستمدة ايضا من شخصيات اعتمد في التص
)بشخصية  ( التي يدركها الطفل العربي تمثلتوروث الشعبي)رسوم الدمى المتحركةالحكايات في الم

جحا، الفانوس والهالل والنجوم والشناشيل وقباب الجوامع عن الحكايات الرمضانية( وقد تمركزت 
ميم، اما الخلفية فقد تم فيها توظيف لمجموعة من العناصر الخطية المكررة في منتصف التص

بنفس االبعاد من اعلى الى اسفل التصميم وبصورة افقية مع مجموعة متكررة من االشكال الهندسية 
)المستطيالت( لتوجيه مسار الرؤية بصورة افقية ، وبالنسبة للقيم اللونية فقد تم اعتماد الدرجات 

المتباينة الحارة البرتقالية والصفراء والحمراء والبنفسجية المائلة لالزرق والمائلة لالحمر اللونية 
وتدرجاتهما باالضافة الى الدرجات اللونية الباردة الخضراء والزرقاء وتدرجاتهما والقيم الضوئية 

ية ذاتها المعتمة السوداء والمضيئة البيضاء، اما تصميم المفرش فقد وظفت فيه العناصر الشكل
ورافق ذلك اعتماد شخصية كل من )سندباد التاجر البغدادي وصديقه حسن، جحا والفانوس،واالميره 
بدر البدور والرموزالرمضانية( باالضافة الى عناصر كارتونية معاصرة مؤلفة من شخصية )فتاتين 
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دا التوزيع وصبيان( وقد ظهرت المفردات بحجم اكبر من السابق وبظهور متناوب، كما اعتمد مب
المركزي حيث شغلت شخصية )جحا والفانوس والرموز الرمضانيات( منتصف التصميم  كما اعتمد 
نفس مفردات الوسادة من الخطوط اما االشكال الهندسية فقد اعتمد ) المربع ( الذي تكرر ايضا 

الدرجات اللونية  في اعلى واسفل الصفحة وبقيم لونية متنوعة ، اما القيم اللونية فقد تم اعتماد نفس
المتباينة الحارة والباردة بهدف تحقيق الوحدة والتنوع في التصميم من حيث الشكل واللون والحجم 

 (3واالتجاه من خالل اعتماد التناوب في الظهور للمفردات والقيم اللونية . ينظر الملحق رقم )
 

 -4-التصميم المقترح رقم 

تطبيقي في الوسادة مفردات مستمدة من شخصيات استخدم في الوحدة االساسية للتصميم ال
الحكايات في الموروث الشعبي)رسوم الدمى المتحركة ( التي يدركها الطفل العربي تمثلت بشخصية 
)سندباد البغدادي ، الفتاة ياسمين ( وقد تمركزت في منتصف التصميم وقد توزعت عناصر نباتية 

صيات، اما الخلفية فقد تم فيها توظيف لمجموعة )ازهار باسلوب حداثوي( بوضع افقي اسفل الشخ
من العناصر الهندسية )الدوائر( بصورة متنوعة، وبالنسبة للقيم اللونية فقد تم اعتماد الدرجات 
اللونية المتباينة الحارة البرتقالية والصفراء والحمراء والبنفسجية والوردي المحمر وتدرجات بعضهما 

الباردة الخضراء والزرقاء والقيم الضوئية المعتمة السوداء والمضيئة  باالضافة الى الدرجات اللونية
البيضاء، اما تصميم المفرش فقد وظفت فيه العناصر الشكلية ذاتها ورافق ذلك توظيف مجموعة 
من الخطوط العمودية التي تكررت بوضع متوازي على جانبي التصميم، اما القيم اللونية فقد تم 

للونية المتباينة الحارة والباردة والقيم الضوئية المعتمة السوداء والمضيئة اعتماد نفس الدرجات ا
البيضاء بهدف تحقيق الوحدة والتنوع في التصميم من حيث الشكل واللون والحجم ،وهنا تحقق 
الموروث الحضاري باسلوب بسيط وصريح من خالل طرحه المباشر للفكرة الموضوعية. ينظر 

 (4الملحق رقم )
 

 -5-م المقترح رقم التصمي

اعتمد في التصميم التطبيقي للوسادة مفردات مستمدة من شخصيات الحكايات في الموروث الشعبي 
)رسوم الدمى المتحركة ( التي يدركها الطفل العربي تمثلت بشخصيات )عالء الدين، واالميرة 
ياسمين، والمارد( وقد تمركزت في منتصف التصميم وحوله اطار توزعت فيه عناصر مكررة من 

لمارد ( باسلوب التوزيع المنتظم المتناوب ، وبالنسبة للقيم اللونية فقد تم اعتماد الدرجات شكل )ا
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اللونية المتباينة الحارة الصفراء واالحمر الغامق والوردي والبني باالضافة الى الدرجات اللونية 
ضاء، اما تصميم الباردة الزرقاء والبنفسجي المزرق والقيم الضوئية المعتمة السوداء والمضيئة البي

المفرش فقد وظفت فيه العناصر الشكلية ذاتها باستثناء ظهور االميرة بشكل كامل، اما القيم اللونية 
فقد تم اعتماد نفس الدرجات اللونية المتباينة والمنسجمة ونفس القيم الضوئية المعتمة والمضيئة 

 . (5الملحق رقم ) بهدف تحقيق الوحدة والتنوع في الصفات المظهرية للتصميم. ينظر

 الفصل الرابع

 النتائج والتوصيات

 نتائج البحث:

 المقدمة بهيئة رسوم الدمى المتحركة الموروث الشعبي حكايات ظهر ان اعتماد مفردات من -1
قمشة مفروشات االطفال سوف يؤدي الى تعزيز الجانب التراثي عند التطبيقية التصاميم الفي 

ناء المجتمع مما سيعمل على توعيتهم بالجانب التراثي وتعميق فئة تعتبر اللبنة االولى في ب
 جذورهم نحو بيئتهم .

االطفال يعمل  مفروشات قمشةالتطبيقية ال تصاميمالان تكرر ظهور المفردات التراثية في  -2
على ترسيخ الفكرة المراد ايصالها ، اي تحقيق الموروث باسلوب معاصر وبوضوحية السيما 

بسهولة من قبل المتلقي وامكانية فهمها التوزيع و ان كانت االشكال بسيطة من حيث الفكرة 
 .وخاصة عند دمجها مع مفردات رسوم الدمى المعاصرة )الطفل ( لقربها من واقعه االجتماعي

مع المفردات  الدمى المتحركة(رسوم ان اعتماد مفردات شكلية معاصرة من شخصيات ) -3
 قمشةالتطبيقية التصاميم الالدمى المتحركة( في رسوم الشكلية التراثية من شخصيات )

 ر.االطفال يعمل على تحقيق تواصل حضاري مابين الماضي والحاض مفروشات

التنفيذي سوف يعطي مظهرية متجددة للمفردات الموروثة مع ان التنوع التنظيمي والتقني  -4
 التاكيد على اصالتها.

 التوصيات:

في المواءمه دراسة التراث بكافة مفرداته الثرية وذلك من خالل ايجاد سبل تعمل على تحقيق  -1
هذه الشريحة من االفراد بغية تحقيق االصالة في التصميم مقتنيات ضمن  توظيف هذه المفردات

 انواعه وخاصة تصاميم االقمشة.ب
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ان االهتمام بطرق توزيع المفردات الشكلية المستمدة من الموروث وباسلوب معاصر يعمل  -2
اساليب منوعة من التنظيمات الشكلية المنتظمة على اظهارها بمظهر حيوي السيما ان اعتمد 

 تنوع .بتعد عن االطر التقليدية في تحقيق الوحدة والتي تال وغير المنتظمة

االهتمام بالقيم اللونية المنسجمة والمتكاملة في ابراز االشكال التراثية فانها وان ظهرت  -3
 متجددة مع كل وقت وكل تقنية اظهارية وتنفيذية . تظهر وكانها بنفس هيئتها 
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 اليدوي الكرافيك مقرر تدريس تطور في ودورها الطباعية الخامات تكنولوجيا

 " إنموذجا الحفر تقنية"

 

 د. عبد الجليل مطشر محسن

 

 تكنولوجيا الخامات والدرس االكاديمي

 الملخص 

التطور التكنولوجي المختصين بشأن الدرس االكاديمي ويحفزهم دوما   للبحث عن  يشغل  

مساااتجدات ذلك التطور ومواكبته والعمل على التواصااال والتفاعل وايجاد مفردات دراساااية يكون 

ها  لدرس االكاديمي بمختلف مجاالته ومن حاضاااااارا في ا فة   ته المختل ما خا تاج التكنولوجي ب الن

اسااااية وبالخصااااوص درس تقنيات الحفر والكرافيك الذي يعد من دروس محاضاااارات المواد الدر

 الطباعي . –النتاج التطبيقي لقسم التصميم 

ولمساااااايرة التطور التكنولوجي وما اساااااتجد من خامات مختلفة صاااااار لزاما على راعي  

 الدرس االكاديمي وضع مفردات المنهج الدراسي على وفق ما استجد من تلك الخامات وما يرافقه

من صااااااناعة اجهزة وادوات تدخل تلك الخامات في صاااااالب عملية صااااااناعة الطباعة بشااااااقيها 

الكالساااايكي والمعاصاااار   واتاحة الفرصااااة للطالب بالعمل والتجريب والبحث عن جديد الخامات 

 واالدوات ليكون درسا اكاديميا يوازي التطور التكنولوجي المتسارع .

زء كبير من مسؤولية وضع المنهج ا لدراسي اضف الى ذلك استاذ الدرس الذي يتحمل ج 

الفاعل ومتابعة ما استجد من جديد الخامة واالداة   ويحدث الفرق الالزم بمسايرة العالم وتطوراته 

نة  لدرس االكاديمي لب يات التفكير واالداء التي تجعل من ا مد تاح على  ما يحقق االنف المحمومة ب

ايير الجودة العالمية الواجب تحققها للنهوض اولى نحو نوعية دراسااااااية منضاااااابطة بضااااااوابط مع

 بمستوى الكلية ومن ثم الجامعة وتحويلها من محلية الى عالمية .

 

 Technology of raw materials and academic study 

Summary 
The technological development of specialists on the academic lesson is 
constantly stimulating and stimulating, to search for developments in this 
development and to keep pace with it and to work on communication, 
interaction and finding vocabulary. The technological output of its various 
materials is present in the academic lesson in its various fields, including 
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lectures on the subjects and in particular the lesson of drilling techniques 
and graphics. Design - Typography. 
In order to keep pace with the technological development and new 
materials, it is incumbent on the sponsor of the academic lesson to 
develop the vocabulary of the syllabus according to what is emerging from 
these materials and the accompanying equipment and tools that enter 
these materials in the process of printing industry in both classical and 
contemporary, and to allow the student to work, New materials and tools 
to be an academic lesson parallel to the rapid technological development. 
In addition to this, the lesson professor, who bears a large part of the 
responsibility of developing the effective curriculum and follow-up of the 
new material and tools, and makes the difference necessary to keep pace 
with the world and its hectic developments to achieve openness to the 
dimensions of thinking and performance that make the academic lesson 
a first brick towards the quality of study disciplined controls International 
quality standards to be achieved to improve the level of the college and 
then the university and transform them from local to global. 

 

 كلمات مفتاحية 

 المقرر العلميتكنولوجيا الخامات , 

 المقدمة

ي جزء من ثقافة توارثناها   واكتسبناها  وطورنا درجنا على التعاطي مع مسلمات ه 

البع  االخر فلم يكن هذا التطور المحموم بالمعرفة واالبتكارات المتجددة مح  صدفة ، او 

قراءة لناتج ما دون خوض في تفاصيل  تبدو للمتلقي أشياء عابرة ال تلبث ان تزول ، او يتم تجاوزها 

اجل التواصل والبحث عن كل ما هو جديد ومبتكر، و ،وفي الحقيقة هي نتاج صراع مستمر من 

البد من وجود عوامل تكون بمثابة مغذيات ترتكز عليها عمليات تطور عمليات صناعة االشياء 

الخامات واالدوات ، وتكون في النهاية نتاج  لعمليات مركبة ، متفاعلة ، متداخلة  تكنولوجيا ومنها

،تحاول ان ترتقي بالمعرفة وما تنجزه من اثر يتلون ثمره ، ويحاكي الطبيعة االستخدامية لتك 

 المعطيات .

الخامات وابتكاراتها المتواصلة  هاجسا لدى المهتمين بالشأن  تكنولوجياوقد شكلت  

في االكاديمي بمختلف صنوفه الفكرية والتقنية وأصبحت المعاش " بضم الميم "  اليومي المعر

الذي يتغير وفق متغيرات زمنية محسوبة ، وصارت االبتكارات متواصلة بال انقطاع ، حيث شغلت 

الكرافيكي ، الذي تأثر بشكل  المقرر العلميتلك االبتكارات أصحاب الشأن االكاديمي، ومنهم اساتذة 
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واضح وجلي بما حصل و يحصل وسيحصل في عالم صناعة الخامات ، وعند الخوض في عوالم 

 تلك الصناعة تبادر السؤال التالي :

هل تمكنت المؤسسة التعليمية  االكاديمية من مواكبة جديد تكنولوجيا الخامات ووفرت  

 على وفق تلك التكنولوجيات المعاصرة ؟ المقرر العلميادوات 

 البحث في :ويكمن هدف 

كشف المعوقات التقنية والخاماتية والبيئية االكاديمية التي تعرقل عملية التواصل مع  

 . الخامات والتكنولوجيةجديد 

ثم تال ذلك محاور االطار النظري الذي قسم الى محورين ذات عالقة بالموضوع   كما افاد البحث 

يات   ثم ختم البحث بقائمة المصادر من معطيات االطار النظري في استخراج النتائج والتوص

 العربية واالجنبية والدوريات   فضال عن مواقع االنترنيت .

 

 االطار النظري

 تكنولوجيا الخامات

ان رؤية االشياء في حركتها قد تحققت بصورة اكبر مما سبق . وخالل الجزء االخير من  

ان تكنولوجيا الخامات وادواتها التي  القرن الماضي امتدادا الى ايامنا هذه  قد اصبح من الواضح

تطورت في اعقاب الثورة الصناعية لها تأثيرات جذرية على الطرق التقليدية المتبعة في صناعة 

  لهذا القرن العمل الفني   وايضا تفاعل المشتغلين في الفن مع المتغيرات السريعة والغير المألوفة

تكنولوجية الكبيرة . ومن ثم فقد تقبلوا بع  المفاهيم بما في ذلك التغيرات السياسية والعلمية وال

التي تتعلق باالنساق الجمالية التقنية المقلوبة راسا على عقب . وقد تبنى الفنانين والمشتغلين في 

الفن التكنولوجيا المعاصرة ببرامجها ومنظومات الميديا وانظمة المعلومات االلكترونية والمجال 

 الرقمي .

فنان بتكنولوجيا الخامات والوسائط المتعددة لغرض عرض اعمالهم المشغولة استعان اللقد) 

بطرق غير تقليدية وبمواد قابلة الزوال فوثقوها صوت وصورة , اضف الى ذلك اختالف طرق 

 .1العرض من سطوح مرسومة الى اضواء وشاشات عمالقة (

 ان الفن في مشتغل أي بحث موضع هي الخامة أو المادة ومع هذا التطور السريع ظلت  

 الشتغاالته والملجأ. ماديا   فكرته يحقق الذي الوجودي المتمظهر فهي ، محترفا فنانا او طالبا كان

 وحداثتها الخامات تلون ومع.  فكرته معطيات وحسب الخامات عديد فيها يستخدم التي  الفنية

                                                           
داثة وتغير المفاهيم   بحوث في التربية الفنية  كلية التربية عماد عبد النبي ابو زيد : الوسائط المتعددة في فنون ما بعد الح 1

 .  2012   189الفنية   جامعة حلوان . ص 
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 وحفر قطع من خامة لكل المعدة والمكائن االدوات توفر خالل من االدائية المطاوعة وامكانيات

صار من الضروري استقصاء تلك الخامات والمواد ودراستها  وغيرها ولصق وتفتيت وطي

. التعبير في قوة أكثر وجعلها لفنه تطويعها على يعينه أكبر فهم إلى ليصل والتعرف على امكانياتها

 أيسر استخدامها كوني ومتى. أفضل لشكل محققة تكون متى يعرف تلك دراسته خالل من ألنه

 عن فيها المادة له تفصح كبيرة ألفة وبينها بينه فتتحقق. تمنحه أن يمكن عطاء أقصى وما. وأسهل

 طبيعتها في فقط للخامة دراسته على يقتصر ال الفنان وجهد. لها معايشته بحجم له وتقدمها أسرارها،

 عالقات إيجاد في نجاحها ومدى األخرى المواد من غيرها مع تآلفها عن يبحث هو بل األولية

 في تسهم فهي ومتحركة نابضة بل جامدة ليست المادة لكون نظرا  . البع  بعضها مع صحيحة

 .للفنان االبداعي النشاط توجيه

قد أبدع الفن المعاصر أنماطا  جمالية تتواءم مع المد التكنولوجي ،و تقلصت الهوة بين ل 

الفنان وبين المتفاعل وليس المتلقي حيث صار المستهدف من عملية التواصل جزءا مهما من اجزاء 

ي عملية النتاج الفني بل ومقيما ومصححا لها ، وكذلك بين التيارات الحديثة والتيارات القديمة ف

وانتاجه  فصار النتاج الفني ومنه الكرافيكي يتسم بالتفاعلية والتداولية وتلونت صناعته  .الفن 

  وطريقة عرضه وبثه وكيفية استخدامها و التفاعل معه ومواد اظهاره  واساليب التعاطي معه  

وبهذا يكون  العمل الفني هو بمثابة ثمرة لعملية منهجية خاصة ، أال وهى عملية تنظيم العناصر 

التي تتألف منها حركته. وهذه الحركة هي الكفيلة بان تخلع عليه طابعا  زمانيا يجعل منه موجودا  

متلك قدرا من تحيا تشيع فيه الروح. ومعنى هذا أن العمل الفنى البد أن يصدر عن مهارة إبداعية 

بعديد المواد ، وهنا يستعين الفنان المعرفة والتعلم من اجل التعايش مع ما استجد من تكنولوجيا 

والخامات واالدوات والوسائل والتقنيات  ويخلق عالقات ادائية وجمالية يوظف فيها فنون التشكيل 

مله الفني بما يجعله قريبا والشعر واالدب والموسيقى والسينما والتلفزيون والكومبيوتر ويعصرن ع

اما مادة العمل الفني ومنها الكرافيكي فهي  جملة العناصر الحسية  من الحراك التكنولوجي المستمر.

تدخل خامات الطباعة واحبارها وادوات تشكيلها وسطوح عرضها وطباعتها والتي يتألف منها ، 

الفنون. فلكل فن مادته. والمادة الخام ووسائل العرض المختلفة بأدواتها وخاماتها  وهكذا فى سائر 

تكتسب الصبغة الفنية بعد أن يتعامل معها الفنان، ويقوم بتحويرها وتنظيمها، وتنسيق عناصرها 

جوهره العيني أو جسمه، وبدونها ال يكون هنالك عمل  ,بالنسبة للعمل الفنى وهي"  . المختلفة

ي عمل فنى. فال يمكن أن تقوم القصيدة دون هي مجال العمل، وبدونها ال يكون هناك أ و 1فني "

الكلمات، والرق  دون وجود الجسم البشرى الذى ينفذ الحركات المعبرة او اخيلة له او انعكاسات 

                                                           
 -الطبعة الثانية  -الهيئة المصرية العامة للكتاب.  -ترجمة فؤاد زكـريا  -دراسة جمالية وفلسفية  -ستولنيتز ، جيروم: النقد الفنى  1

 .327ص  -1980 –القاهرة 
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هولوغرامية ، والعمل الكرافيكي دون ادواته وخاماته المختلفة ال يعطي نتائجه . والفنان ليس 

بل هو بحاجة الى ادوات تكون الفاعل  ا  كامالبوسعه التصرف فى المواد التي يختارها تصّرف

والجدير بالذكر أن صفات العمل الفنى تتوقف إلى حّد  الحيوي واالدائي لتطويع تلك المادة الخام  

 المستخدمة. واالجهزة والتقنيات كبير على نوع المـواد

ال تعبر عن األجسام المادية فحسب بل عن كل ما يدخل فى صنع شيء ما،  الخام مادة ان ال

ولكن لكى تكون عمال فنيا يجب أن يتم تنظيمها وتشذيبها وتهذيبها حتى يكون بالوسع إدراك العمل 

ومّحددة تختلف من عصر إلى عصر ومن مجتمع  -الفنى، ويتم ذلك وفق نماذج وصور معروفة 

 لجوهري للفنان المبدع هو خلق نماذج وصور جديدة تتخذها هذه المادة. إلـى آخر، ويكون الدور ا

يبحث  حين الكرافيكيومن هنا نجد أن الفنان او الدارس للفنون بشكل عام او التخص   

يقع اختياره على المواد  عن وقفات ابداعية ابتكارية فهو بحاجة الى مساحة تجريب كبيرة الختيار 

جهدا كبيرا فى عملية االختيار التي مواد وتقنيات عمله ويبذل بل يبذل  ال يختارها بسهولة ويسر،

) تقدم واحيانا  .تكون محكومة لـديه بالموضوع والرؤية التي يريد تقديمها للمتلقي او المتفاعل 

نفسها وهى جاهزة لالستعمال برسم الهدف الذى يراد استخدامها من أجله، وأن تضع نفسها فى 

البد و .1ومن اعطائه الشكل المراد(من انتاج عمل مميز ن ومقاصده كيما يتمكن خدمة نياّت الفنا

كمادة خام  -أن تكون هناك عالقة جدلية بين المادة ومهارة المستخدم لها ورؤيتـه، فالمادة وحدها 

ال تحمل قيمة استاطيقية في ذاتها، بل الفنان هو الذى يضفى عليها هذه و كثير من الخامات  –

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة ليست مجرد أداة سلبية تتلقى كل ما يمليه عليها  القيمة،

الفنان فى إذعان وخضوع، بل إن المادة بصفتها ذات كيفيات حسيةّ ، وخواص محددة تقاوم الفنان، 

وتحاول أن تأخذه فى مسار معين، قد تعدل من خطط الفنان، أو تصوراته، ولكن كلما كان الفنان 

" قد ال تكون فى ذاتها جميلة، ولكنها قد تعطى للفنان والمادة  تحاذقا كلما أمكن التغلب على العقبا

المواد التي يستخدمها الرسام ، منذ بدايات العمل ف 2تكاد تكون مشوبة بلذة، " مختلفةادراكات 

 تناق والمواد المختلفة التي ت الورق و بالزيت كمادة اولية في رسم االعمال الفنية او احبار الطباعة

 فيما بينها لخلق بيئة متنوعة فيظهر نتاج فني من مواد مختلفة المالمس والطبيعة الكيمياوية .

كل هذا التعاطي مع عديد الخامات لم يعد كافيا لمواكبة جديد تكنولوجيا الطباعة واالدوات   

دائرة الكالسيكيات المتوارثة الى التي ظهرت والتي جعلت موضوع النتاج الكرافيكي يخرج من 

 ميدان اكثر رحابة بتعدد خاماته وادواته وطرق التعاطي معها .

                                                           
 1986 -بيروت  -الطبعة الثانية  -دار الطليعة  -ترجمة جورج طرابيشى  -الرومانسى  -الكالسيكى  -هيجل ، فردريك: الفن الرمزى  1

 .208ص  -
باالشتراك مع مؤسسة  -دار نهضة مصر  -مراجعة نظمى لوقا  -ترجمة أنور عبد العزيز  -برتيلمى ، جان: بحث فى علم الجمال  2

 .178ص  - 1971 -يوليو  -نيويورك(  -اهرة )الق -فرنكلين 
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 ماكنة طباعة سلك سكرين )شكل(

كان دور الفنان فى البدء هو قهر المادة حيث بدأ الفن مختلطا بالحرفة  وعلى الرغم من  

 المقرر العلميوطالب  الوضع الخاص بالفنان اال انوجعلها تتواءم مع بع  األغراض اإلنسانية، 

، فقد صار الفن جزء من منظومة التعامل اليومي والدرس االكاديمي كثيرا ، وكذلك بالنسبة للفنتغير 

حيث ظهرت اكتشافات كثيرة وادوات  المعاصرة بتفاصيلها الكثيرة ومفصل مهم من مفاصل الحياة

بقوة على ساحة العمل التصميمي الكرافيكي اال ان وخامات هي نتاج العصر الراهن والتي دخلت 

استخدامها ظل مرهون بالقدرة على توفيرها في المؤسسة االكاديمية والمعايير الموروثة والحاكمة 

 لجودة العمل المنتج من خاللها مقارنة بالعمل الكالسيكي .

                        

         CNC ( 2شكل)  (ماكنة بلوتر لقطع  الستيكر الالصق3شكل )                                                 ماكينة التقطيع 

الصورة أو الشكل. فكره ووإذا كانت المادة الخام ذات سطوة على الفنان، فإنها ذات تأثير كبير على 

عيتها ولكل مادة ،" وذلك تبعا لنوفهي تتحكم إلى حد كبير فى شكل العمل الفنى والقالب الذى يتخذه

وهكذا نجد أن  1" خواصها المحددة التي تسمح لها بأن تتشكل فى صور محّددة وإن كانت متعددة

األشكال الكرافيكية تتأثر بنوع المادة التي تستخدم ان كانت مواد تقليدية ) احبار وورق واثار 

                                                           
 .202ص . - 1971 -القاهرة  -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -ترجمة أسعد حليم  -فيشر ، ارنست: ضرورة الفن  1
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لكالئش مختلفة او خامات تدخل من قبيل تكنولوجيا الديجتال وما استحدث من خامات تجاوزت 

فالشكل  .التقنيات الحديثة ا منوالطباعة الليزرية وغيره  3Dحدود الخامة الكالسيكية مثل الطباعة 

 ( هو نتاج طابعة ليزرية باللون االسود على ورق ستيكر ملون .4)

   

 خامة ضوئية (5شكل )       ( من عمل الباحث                             4شكل )                             

ان االعمال الكرافيكية في فنون المعاصرة اصبحت "مجاال للتأمل العقالني والنقدي .  

حول الفن ووظيفته ,فنرى اعماال هي مجرد افكار يعبر عنها مباشرة بصورة وموضعا للتساؤل 

فقد اختار الفنان مادة اعماله من واقع التجربة 1فوتوغرافية . واوراق مطبوعة على االلة الكاتبة "

المباشر للحياة اليومية  واستخدم في التعبير عنها كافة الوسائل المستحدثة   من طاقات ميكانيكية 

" لتقدم كنولوجيايها خصائ  الطبيعة مع التاو مغناطيسية او كهربائية او الكترونية   اندمجت ف

تهجينا واعيا لجمال الماضي والحاضر برؤية معاصرة, انها اندماج واعي إليجاد عوالم ابداعية 

 ثورة احدثت والتي والتجسيم القطع مكائن احد يمثل( 6) شكل 2جديدة في تحوالتها وتغيرها "

 . وغيرها والفوم االلكوبوند من خاماتها وعديد سي ان السي مكائن التصميم مجال في

 

 سي ان السي مكائن مكائن احد يمثل( 6) شكل

اصبح التعامل مع المادة في االعمال الكرافيكية مرتبط بما تفرزه المرحلة من مواد واجهزة ف

درسا كالسيكيا عقيما بل يجب ان يسير بشكل موازي لما  المقرر العلميمتطورة باستمرار ولم يعد 

تنتجه الحضارة ليكون حاضرا فاعال في تنمية المهارات واالرتقاء بالذائقة بل خلق بيئات ذوقية 

توجه الخيال،  التي هيالمادة "لكونورة والالمتوقفة في مجاالت عديدة هي نتاج التطورات المستم

على الفنانين مراعاة ذلك. وينطبق  صار من الضروري .3وتقود اإلبداع وتشكل التنفيذ الفنـى"

                                                           
 . 257  ص 2000محسن عطية : القيم الجمالية في الفنون التشكيلية   دار الفكر العربي    1
 . 98, ص  2002د الحداثة , المجلس االعلى للثقافة . نيكوالس رزبرج : توجهات مابع 2
 .185ص  -برتيلمى ، جان: بحث فى علم الجمال نفس المصدر  3
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ذلك على كل الفنون سواء كانت اعمال كرافيكية او مرسومة او منحوتة  . ذلك أن إدراك هذه 

فالمادة التي يتركب  مع المادة على يد الفنان. موضوع المراد تنفيذهالعناصر إنما يؤدى إلى توافق ال

منها أي عمل فنى إنما تنتمى إلى العالم المشترك أكثر مما تنتمى إلى عالم الذات، ومع ذلك فإن فى 

الفن تعبيرا  عن الذات ألن الذات تتمثل تلك المادة بطريقة خاصة متمايزة لكى تعاود إخراجها إلى 

والجدير بالذكر أن الفنان عندما  العالم المشترك فى صورة يكون من شأنها بناء موضوع جديد.

ينه  بعملية اإلبداع ال يكون عمله مجرد خليط عشوائي بل هو يقوم بعملية انتقاء، وتنظيـم للمادة 

)وإن كان الفن الحديث ، ويخضع لبع  القواعد والقوانين التي تفرضها اسس وعناصر الفنـون 

القواعد الجمالية فى  نع فخرجسخة كانت را التيقد تجاوز الحدود، واخترق بعض القوانين، 

 لم ينف القواعد نهائيا، وإنما أوجد قيم جمالية جديدة ترتبط بنوعية اال انه .1 (الفنون بشكل عام

وكما في والحاجة وامكانيات التواصل والتفاعل . المادة وتكنولوجيا اشتغالها وتوظيفها

عالجات ببرنامج الكوريل والنتاج (حيث تم تجهيز العمل بواسطة الحاسوب واجراء الم6الشكل)

االخير هو وليد عمليات طباعة دجيتل على سطح ستيكر الصق لتزيين السيارات   فالمشاهد للعمل 

المطبوع بطريقة حداثوية يتبادر الى ذهنه الكيفية التي تم  فيها انتاج عمل كرافيكي مطبوع بوسائل 

  .غير تقليدية  

 

 لتقنيات وخامات مختلفة إلنتاج عمل كرافيكيمن عمل الباحث توظيف  (6شكل )

 

 المقرر العلمي

اختلفت التوجهات في القرن الحادي والعشاااااارين  حيث صااااااارت القدرة العقلية والخيال  

جوهر الصررراع العالمي ) " وانواالبتكار وابتداع تكنولوجيا جديدة هي المفاتيح االساااسااية للتقدم   

وان حقيقة التنافس الذي يجري في العالم  2تطوير التعليم ".االمس واليوم والغد( هو سرررررباق في 

                                                           
 .221،  220ص  -نفس المصدر  1
 نسخة, 2002,  1ط,  العالي التعليم تواجه التي الجديدة التحديات,  المعرفة مجتمعات بناء: الدولي البنك عن صادر تقرير 2

 .الكترونية
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هو تنافس تعليمي   بغية تحقيق المصاااااالح المأمولة لكل طرف من اطراف المنافساااااة والصاااااراع 

 وعلى الرغم من ان هذا الصراع يأخذ اشكاال سياسية او اقتصادية او عسكرية اال ان جوهره في 

الدول تتقدم  في النهاية عن طريق التعليم   وكل الدول منتهى االمر هو صااااااراع تعليمي   الن  

التي تقدمت واحدثت طفرات هائلة في النمو االقتصاااادي والقوة العساااكرية والساااياساااية نجحت في 

ان التاريخ  "هذا التقدم من باب التعليم . ويدلل ارنولد توبيني على صااااااحة هذا االسااااااتنتاج بقوله 

كما لخص االمريكي بول كينيدي  .فسررة بين التعليم والكارثة المجتمعات البشرررية هو تاريخ المنا

في مؤلفه االستعداد للقرن الحادي والعشرين الى ان التعليم هو الوسيلة الوحيدة لمقابلة تحديات 

اساسا محوريا في صياغة ل   فقد اصبح امتالك ناصية العلم الحديث وسطوته  يشك 1"هذا القرن

نا كان الدور المتعاظم للجامعات ولمؤسااااااساااااااات البحث العلمي في معادلة القوة الدولية .ومن ه

سها  المجتمعات الصاناعية المتقدمة   في قيادة حركة التطور في مجتمعاتها   وساعيها الدائم   وتناف

المستمر  من اجل القيام بأدوارها   والوفاء بمسؤولياتها  تجاه تعظيم المصادر العلمية والمعلوماتية 

قدرات ية  فضااااااال عن تصااااااادير نموذجها  للقوة وال ية لتحقيق مصاااااااالحها التنموية واالمن الوطن

الحضااااااري والثقافي الى غيرها من الشاااااعوب ومناطق العالم من جانب اخر مما يساااااوغ هيمنتها 

وقيااادتهااا لهااذا العااالم باااعتبااارهااا المنبع والمروج للمعااارف العلميااة وتلااك القوة التي تحتكرهااا 

سيطرة   نهاية  يفواخضاع االطراف االخرى بما يحسم الصراع لصالحها وتستخدمها من اجل ال

 االمر.

ن اهمية التعليم مسالة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم   فالتجارب اذلك فلو 

الدولية المعاصرة اثبتت بما ال يقبل الشك ان بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هي التعليم   وان كل 

من بوابة التعليم  بل وان الدول المتقدمة نفسها تضع التعليم في اولوية يرامجها  الدول تقدمت

 وانعقد اتفاق اجتماعي على التعليم هو المدخل الحقيقي لتحديث المجتمع . وسياستها  

لقد اصبح التأكيد على التعليم باعتباره قاطرة حديث المجتمع , وفي هذه الحالة قد يعمل  

الثقافة التقليدية اذا كانت معوقة النطالق المجتمع , او تجديدها واعادة بعثها التعليم عل تفكيك 

 المجاالت مختلف في بالتوسع الحالي العصر يتسم. 2اذا كانت مؤيدة لتطور المجتمع وتقدمه 

 هو التربية دور يصبح التقني، والتوظيف العلمي والتطور المعرفي التوسع هذا مسايرة ولضمان

 في تغرس  متعددة، تدريسية وطرق بأساليب وذلك والمهارى، المعرفي الجانب في المتعلم تنمية

 األجهزة من مجموعة التعليمية الوسائل وتمثل. اليومية الحياة في التكنولوجيا توظيف اتجاه المتعلم

                                                           
التحديات الراهنة وازمة التحول , برلين , المانيا المركز الديمقراطي العربي  –هاني محمد بهاء الدين : تطوير التعليم الجامعي  1

 . 7, ص  2016للنشر , 
جامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمن :استراتيجيات التعلم والتعليم والتقويم , مشروع التأسيس للجودة  2

 هجري. 1435-1434.  35ماد المؤسسي والبرامجي , ص والتأهيل لالعت
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 بين ومن والتعلم، التعليم عملية لتحسين التدريس هيئة عضو يستخدمها التي والمواد واألدوات

تعليم  ولضمانالتدريس  في متعددة بأشكال أسهم الذي الحاسب جهاز ذلك في ساعدت التي األجهزة

 العلمي الحقل في المشتغل عليها يرتكز منضبط بأدوات عالمية من قبيل معايير الجودة التي صار 

 منظومة من جزءا ليكون العالمية الجودة سياقات ضمن وتدخله اداءه طريقة له لتنظم االكاديمي

 العالمية المعايير وفق على الجودة معايير تحقيق مدى لقياس المحلية المؤسسات اليها تحتكم عالمية

 من التعليمي بالجانب المشتغل ليتمكن ومحددة واضحة المعايير تلك تكون ان والبد الموضوعة

 ومن عدمها من اداءه جودة قياس من يمكنه موضوعي اطار داخل تجعله معايير وفق على العمل

 1:  المعايير تلك

 عناصرها البشرية بكل االرتقاء اساس على تقوم التعليمية العملية في نوعية نقلة تحقيق .1

 . والمالية والمادية واالدارية

 العاملين في الثقة درجة ورفع وقوعها قبل االخطاء  لتالفي الوقائية االجراءات كافة اتخاذ .2

 . مستمرة بصفة تحسينها على والعمل,  التعليمية المؤسسة حققتها التي الجودة بمستوى

 االجراءات وايجاد الفاعلة المتابعة خالل من والعاملين لإلداريين االداء بمستوى االهتمام .3

 على تأكيدها مع,  الجيد والتأهيل والمستمرة المقننة التدريب برامج وتنفيذ,  الالزمة التصحيحية

 ( . المخرجات – العمليات – المدخالت)  التعليمي النظام مكونات انشطة جميع

 ارض وعلى,  الميدان في واالدارية والتعليمية والنفسية التربوية المشكالت على الوقوف .4

 . تناسبها التي الحلول افضل واقتراح العلمية بالطرق ابعادها وتحليل ودراستها الواقع

 .الشاملة الجودة ومعايير متطلبات تطبق التي االهلية الحكومية الجهات مع التربوي التواصل .5

وتلك المعايير تنسحب على كل التخصصات االكاديمية واالدارية بما يجعلها تحت المراقبة الدائمة 

 بوسائل ومعايير ترتقي بمستوى الخدمة المقدمة وتسعى لتجديد ادائها بشكل مستمر.

ان العمل على وفق تلك المعايير يتطلب جهدا وبيئة دراسية توازي ما يتطلبه معيار الجودة  

 لتحديدالحاكم ألداء التدريسي ومن قبله المؤسسة التعليمية. اضف الى ذبك ان هنالك معاير 

 في الجامعي لألستاذ والثقافي والتربوي االكاديمي بالجانب الخاصة المعاصرة المهنية المتطلبات

 2:  في   الشاملة الجودة ضور

                                                           
 مجلة,  السعودية العربية المملكة في الشاملة الجودة ثقافة لتطوير مقترح تصور:  عائل قاسم,  الحربي   1

 .87 ص,  2006,  55 العدد والمعرفة القراءة
الفلسطيني وفق حاجاته الوظيفية في ضوء العاجز   فؤاد علي   البنا محمد   تطور مقترح لبرنامج اعداد المعلم 2

مفهوم االداء . المؤتمر العلمي الرابع عشر : مناهج التعليم في ضوء مفهوم االداء   جامعة عين شمس   القاهرة   

2002. 
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 تخصصه مجال في المعرفة من متعمقة قاعدة وامتالك,  بأساسياتها والمامه المعرفة امتالك .1

 . االخرى المعرفية المجاالت جميع وفي

 من اكثر بين تربط التي المختلفة المعرفة لمجاالت البينية بالدراسات االهتمام على القدرة .2

 . واحد وقت في تخصص

 اصدار على والقدرة,  المتاحة المعلوماتية البدائل بين من واالنتقاء االختيار على القدرة .3

 المعلوماتية بين المتبادلة للعالقات المعقدة للطبيعة وفهمه,  المطروحة القضايا بعض على االحكام

 . االخرى المجتمع قطاعات وبين

 وتقويمها المعلومات نوعية على والحكم الذاتية والرقابة المعلومات معالجة اجادة على القدرة .4

 . نقدي بأسلوب

 تنظيم بكيفية المرتبطة المهارات واكتساب المناسب النفسي واالرشاد التوجيه على القدرة .5

 . وادارته الوقت

 والمعارف المهارات بعض اكتساب هذا ويتطلب االفتراضية العوالم مع التعامل على القدرة .6

 . االفتراضي الواقع نظم مع التفاعل مهارات,  بعد عن الحوار مهارات:  منها

 . المعلومات وتقنيات الحاسب مع للتعامل والمعلوماتية الثقافة من مناسب بقدر االلمام .7

 للتواصل االلكتروني البريد بتفعيل منها واالستفادة االنترنيت شبكة استخدام مهارات امتالك .8

 البرامج لعرض الشبكة على بهم خاصة تعليمية صفحات تصميم على الطالب وتشجيع,  طالبه مع

 . والمعلوماتية التعليمية

 الطباعي التصميم ومنها المختلفة اما على مستوى االداء االكاديمي لقسم التصميم بفروعه 

 والقدرة الفنية بالموهبة يتميز خريج بإعداد يسهم والذي الجميلة الفنون كلية التخصصات احد

 مطويات – صحف – ومجالت كتب اغلفة – اعالن)  متنوعة تصاميم بإنتاج المتميزة التصميمية

 لتخص  االكاديمية المعاييرفان ( . وغيرهاوتصاميم فيكتور  افتراضية وصفحات ويب مواقع –

 : الطباعي هي التصميم

 :1 على قادرا الخريج يكون ان يجب

 . المطلوبة والمهارات بالمعارف وااللمام المتخصصة المعارف تطبيق  .1

 . المشكالت لحل المناسبة والفنية الشكلية الحلول تقديم  .2

,  للمهنة ممارسته في المناسبة التكنولوجية الوسائل واستخدام اليدوية المهارات اتقان .3

 . التخصص مجاالت في الحديثة التطورات مع التفاعل على والقدرة

                                                           
 . 2010قطاع كليات الفنون الجميلة   جمهورية مصر العربية  –المعايير القومية االكاديمية القياسية  1
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 . المتاحة والموارد المعلومات ضوء في القرار اتخاذ .4

 : والفهم المعرفة

 : على قادرا يكون ان يجب

 . الطباعي التصميم مجاالت واسس مبادئ فهم .1

 . المجتمعات في الطباعي التصميم دور .2

 . التخصص لمجالت المتفردة الجغرافية الخصائص فهم .3

 . ومحليا واقليميا دوليا المهنة ال داب الحاكمة القوانين فهم .4

 . تخصصه مجال في الحديثة االتجاهات معرفة .5

 . التخصص بمجال المرتبطة الفنية االعمال بناء اسس فهم .6

 . المختلفة باللغات التخصص بمصطلحات االلمام .7

 اعماله في المختلفة للشعوب الحضارية والقيم والتقاليد العادات من االستفادة امكانية فهم .8

 .التصميمية

 : الذهنية المهرات

 اعماله في التجارية الصبغة وذات الفنية بالمقاصد المختلفة والمقومات الخصائص تحديد .1

 . التصميمية

 . الحديثة عصورها حتى تطورها تاريخ عبر الفنية والتأثيرات االتجاهات تأثير تقييم تحليل .2

 . التقنية لمشكالتها حلول واقتراح الفنية االعمال تحليل .3

 .التخصص مجاالت في المستخدمة االجهزة انواع مختلف ومعرفة تحديد .4

 : المهنية المهرات

 .تخصصه بمجاالت المرتبطة التصميم اعمال من ما يطلب اداء .1

 من تخصصه مجاالت في تصميمه مع التعامل من يمكنه الذي الفني التناول واجادة استخدام .2

 . متنوعة خبرات واقع

 . الفنية االعمال وتحليل قراءة .3

 . عنها التعبير المطلوب للفكرة مختلفة تصورات وضع .4

 .مجتمعه في المؤثرة الفنية واالتجاهات واالعالن الدعاية واساليب بوسائل االلمام .5

) اسبوع (هي مجموع 30وعند النظر الى مفردات المنهج الدراسي اليومية ولمدة تمتد الى  

دة تقنيات الحفر والكرافيك نرى ان مدرس المادة وضعها على وفق المتيسر الساعات الدراسية لما

من البيئة الدراسية ولم يستطع التحرر اكثر لقلة االمكانيات وعدم توفر اجهزة وادوات هي نتاج 
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وفي ادناه جدوال  التكنولوجيا المعاصرة بما فيها من خامات وادوات وقاعة دراسية نموذجية.

دراسي المعمول به هذه السنة والسنوات الثالث السابقة مع بع  االضافات التي لمفردات المنهج ال

 تواكب الجديد التكنولوجي وخاماته المختلفة :

المفردات الدراسية االسبوعية لمادة تقنيات حفر  -الطباعي–قسم التصميم  -كلية الفنون الجميلة -جامعة بغداد 

 هذه المفردات وضعها الباحث 2019-2018الدراسي للمرحلة الثالثة تخص  تصميم طباعي للعام 

 الفصل االول

 االول

مقدمة علمية الغرض منها التعرف على فحوى مادة االساليب الطباعية واالهداف العامة لها والجدوى  -النظري :

بشقيها الكالسيكي العلمية المعرفية بشقيها االكاديمي والتقني . ومحاورة الطلبة حول اهمية دراسة االساليب الطباعية 

 والحديث باستخدام الحاسوب.

التعرف على الخامات المستخدمة في اداء الموضوع لألسبوع القادم وهي الوان زيت مع مخففات نفط او  -العملي :

فرش زيتية مع رولة وقطع قماش للتنظيف مع صحف  – 2عدد  A4قطعة استرلون بحجم  –بانزين او زيت الكتان 

قديمة وعدد من االوراق للطباعة   مناقشة المادة العملية لألسبوع القادم وهي الطباعة من سطح املس بطريقة 

 المونوتايب )الطبعة الواحدة (

الموضوع عمل  –القادم تحضير مخططات اولية لغرض اختيار احدها لتطويره وتنفيذه في االسبوع  -الواجب : 

 تجريدي الغاية منه التعرف على اسلوب طباعة المونوتايب .

 الثاني
 التعرف على طباعة المونوتايب واهم فنانيها كالفنان نزار سليم والفنان غالب ناهي . -:النظري 

 تية .البدء بإعداد المواد واختيار النماذج المراد طبعها . يتم العمل بالفرشاة الزي -العملي :

 اعداد نموذج لعمل تجريدي اخر لطباعته االسبوع القادم وتالفي اخطاء التجربة االولى . -الواجب:

 الثالث

ماهي الجدوى من تعلم اسلوب الطباعة المونوتايب  وماهي المنفعة المتحققة من تلك العملية   والكيفية التي  -النظري:

 تستحق العرض . يمكن ان يتعامل بها المصمم النجاز اعمال فنية

اختيار نموذج لعمل تجريدي وطباعتها بطريقة المونوتايب من سطح املس )استرلون (.بطريقة الرسم  -العملي :

 بالفرشاة الزيتية .

 اعداد تصميم تجريدي وتنفيذه بالرولة   وبالوان الزيت . واالسترلون والورق. -الواجب:

 الرابع

 نجاز عمل فني باستخدام اسلوب الطباعة لمرة واحدة .شرح اسلوب استخدام الرولة ال -النظري:

 التنفيذ بالرولة واعداد اكثر من تصميم تجريدي وتنفيذه بالرولة   وبالوان الزيت .  -العملي:

جلب اوراق وكتر مع تجهيز اشكال هندسية او االستعانة باعمال الفن البصري لغرض اعداد ماسك )قناع(  -الواجب :

 وتنفيذ عمل فني باسلوب الطباعة بالرولة بواسطة الوان االكرليك.  A3قياس 

 الخامس
 النظري : التعرف على ماهية الطباعة باستخدام الماسك الورقي .

 العملي :  اعداد " اقنعة " اشكال هندسية او االستعانة بالفن البصري.

 الهندسي .الواجب : تجهيز مستلزمات الطباعة بالوان االكرليك والقناع 

 السادس

التحاور مع الطلبة عن الكيفية التي يتم فيها استخدام الوان االكرليك مع القناع العداد تجارب عديدة النجاز  -النظري :

 عمل فني متكامل .

 اجراء عدد من تجارب الطباعة من القناع بالوان االكرليك   مع ماسك لالشكال الهندسية .-العملي :

 وكتر مع نماذج لحروف التينية محفورة على ورق .. الواجب : جلب اوراق

 السابع

توضيح االلية التي يتم فيها الطباعة من اصل محفور على ورق الشكال حروف التينية على ارضيه معدة  -النظري:

 سابقا بالوان المائية .

على ارضيه معدة سابقا االشراف على عملية الطباعة  من اصل محفور على ورق إلشكال حروف التينية  -العملي :

 بالوان المائية .

 الثامن
 سفرة علمية زيارة الدار الجامعية للطباعة والنشر .

اعداد قناع الشكال زخرفية مجردة ..ورود واوراق نباتات لعمل تجارب لعمل مطبوع بطريقة الطباعة  -الواجب :

 باالستنسل الوان اكرليك.

 التاسع

 النماذج المطلوبة من اقنعة الوراق نباتات وورود استعدادا للعمل .التهيؤ ال عداد  -النظري:

االشراف على تجارب الطلبة في انتاج اعمال فنية باستخدام االقنعة المعدة بطريقة الطباعة باالستنسل  -العملي :

 بواسطة الرولة والفرشاة واالسفنجة بالوان االكرليك .

وتجهيزها للطباعة عليها من اقنعة معدة من اغصان واوراق وورد   بطريقة اعداد ارضيات بالوان المائية  -الواجب :

 االستنسل بالوان االكرليك او االوفسيت او الزيتية .. 

 العاشر

تهيئة الطلبة للعمل وفق ما تم تكليفهم من واجب باعداد ارضيات بالوان المائية وتجهيزها للطباعة عليها  -النظري:

واوراق وورد   بطريقة االستنسل بالوان االكرليك او االوفسيت او الزيتية بالرولة والفرشاة من اقنعة معدة من اغصان 

 واالسفنجة .

المباشرة بعملية التجريب لطباعة نماذج من اوراق نباتية وورود واغضان من اقنعة معدة سابقا على  -العملي :

 ارضيات معدة سابقا ايضا .

 مجردة لطباعتها بطريقة االستنسل .اعداد قناع لصورة شخصية  -الواجب :

 الحادي عشر

النظري : التحاور مع الطلبة عن الكيفية التي يتم فيها استخدام الوان االكرليك مع القناع لصورة شخصية إلعداد 

 تجارب عديدة إلنجاز عمل فني باستخدام الرولة والفرش المعدة للتلوين الزيتي . 

 لطباعة صورة شخصية من ماسك "قناع".العملي :االشراف على تنفيذ تجارب 
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 الثاني عشر

النظري : كشف العالقة ما بين الفكرة وادوات التنفيذ وتنوع االساليب الطباعية من خالل ايجاد افكار ألساليب طباعية 

ة تكون من ابتكار الطالب باالعتماد على اساليب سابقة لتنفيذ تجارب طباعية ..الطباعة من سطح املس صقيل بطريق

 التالمس الكونتاكت ..

 الواجب: كتابة تقرير دراسي عن احد الفنانين العراقيين او العرب او العالميين .

 مناقشة التقارير  . الثالث عشر

 مناقشة التقارير والتقييم النهائي للفصل االول . الرابع عشر

الخامس 

 عشر
 تقييم الفصل االول 

 الفصل الثاني

 االول
لما تم انجازه من تمارين وتأشير االيجابيات والسلبيات ومحاولة العمل على تجاوز السلبي والبناء مراجعة وتقييم 

 على االيجابي. والتعرف على تصاميم الفكتور التصاميم المتجهة .

 الواجب البيتي : تحضير افكار لتصميم 

 الثاني

ستفادة منها مع ما سيتم تناوله من مواضيع مراجعة للتمارين السابقة من الفصل الدراسي االول والحرص على اال

 جديدة .

التعرف على االساليب الطباعية التي ستكون مادة دراسية للفصل الثاني .الطباعة بالورق الحراري الناقل على القماش 

..الطباعة بالورق الناقل باستخدام الصمغ الالصق)الجل ( على سطح خشبي معد سلفا ..الطباعة على الفيبر كالس 

بواسطة الثنر ..الطباعة من سطح محفور ) كاوجك ..خشب ..فوم (..الطباعة النافذة باال ستنسل ..الطباعة النافذة 

 بالتحسيس .

تصاميم( وتهيئة  5الواجب اعداد تصميم اختباري ملون لطباعته على تي شيرت بواسطة الورق الحراري الناقل )

 طبع عليه .معدات العمل من ورق حراري ناقل ومكواة وسطح ي

 الثالث

النظري : اعطاء فكرة عن اسلوب الطباعة بالورق الناقل الحراري مع ايالء اهمية ألعداد التصميم بما يجعله مالئم 

 لهذا االسلوب.

العملي : تخضير المكواة ومراقبة درجة حرارتها ومن ثم القيام بإعداد التي شيرت وتهيئة التصميم المطبوع على 

 ناقل ومن بعد ذلك القيام بعملية الطباعة بالكي .الورق الحراري ال

 مراقبة الطلبة اثناء قيامهم بطباعة تصاميمهم ومعالجة االخطاء التي تحدث .

الواجب : اعداد تصميم عن الطفولة باستخدام برنامج الكوريل لطباعته على تي شيرت او اي ملبس اخر بطريقة 

 حصلت في التجربة االولى . الورق الناقل الحراري وتالفي االخطاء التي

االسبوع 

 الرابع

 النظري : التطرق لألخطاء السابقة وتالفيها مع مناقشة التصاميم واختيار الناجح منها لطباعته .

العملي : تحضير المكواة ومراقبة درجة حرارتها ومن ثم القيام بإعداد التي شيرت وتهيئة التصميم المطبوع على 

 من بعد ذلك القيام بعملية الطباعة بالكي .الورق الحراري الناقل و

 مراقبة الطلبة اثناء قيامهم بطباعة تصاميمهم ومعالجة االخطاء التي تحدث .

الواجب : اعداد تصميم عن الحفاظ على نظافة البيئة  باستخدام برنامج الكوريل لطباعته على تي شيرت او اي ملبس 

 الخطاء السابقةاخر بطريقة الورق الناقل الحراري وتالفي ا

 الخامس
النظري :التحدث عن اهمية الحفاظ على البيئة ونشر الوعي البيئي ويكون جزء من تلك الحمالت الدعائية هي الطباعة 

 على التي شيرت بطريقة الطبع الحراري .

 العملي : البدء بالعمل ومراقبة الطلبة إلنجاز اعمالهم بأفضل طريق .

 السادس

ى تقنية الطباعة بواسطة المذيبات ) االسيتون ( على سطح بالستيكي )الفايبر كالس ( وماهي النظري : التعرف عل

 النتائج التي من الممكن الحصول عليها وجدوى العمل بتلك التقنية.

الواجب : جلب مستلزمات العمل بأسلوب الطباعة باالسيتون على الفيبر كالس ) اسيتون ..قطعة فيبر كالس ..تصميم 

وبقياس معين.. مناديل  A4واسطة الطابعة الليزرية )اسود وابي  ( شعار خاص بالطالب مكرر على ورقة مطبوع ب

 ورقية .

 السابع

 النظري : اعادة توضيح اليات اسلوب الطباعة باالسيتون وكيفية توظيفه في انتاج عمل مطبوع .

 العملي : البدء بتحضير قطع البالستك بقياس معين ..

 التصميم المطبوع بالطابعة الليزرية بلون اسود .. مناديل ورقية ..األسيتون .. 

طرقة العمل : مسح البالستك والتصميم باالسيتون بواسطة مناديل الورق ومن ثم وضع الورقة على البالستك والضغط 

 حها ..باليد لمدة معينة ومن ثم رفع التصميم لنرى النتائج .. وتكرار العملية ال كثر من مرة لضمان نجا

 الواجب : تحضير نفس المواد للدرس السابق مع تصميم باختيار الطالب .

سفرة علمية الى احد دور الطباعة الحكومية او القطاع الخاص لالطالع على عمل مكائن طباعة االندور والفلكس  الثامن

 والس ان سي .

 التاسع

 ية توظيفه في انتاج عمل مطبوع .النظري : اعادة توضيح اليات اسلوب الطباعة باالسيتون وكيف

 العملي : البدء بتحضير قطع البالستك بقياس معين ..

 األسيتون .. التصميم المطبوع بالطابعة الليزرية بلون اسود .. مناديل ورقية ..

ط طرقة العمل : مسح البالستك والتصميم باالسيتون بواسطة مناديل الورق ومن ثم وضع الورقة على البالستك والضغ

 باليد لمدة معينة ومن ثم رفع التصميم لنرى النتائج .. وتكرار العملية ال كثر من مرة لضمان نجاحها ..

 الواجب : تحضير نفس المواد للدرس السابق مع تصميم باختيار الطالب .

 العاشر
 . النظري : اعادة توضيح اليات اسلوب الطباعة باالسيتون وكيفية توظيفه في انتاج عمل مطبوع

 العملي : البدء بتحضير قطع البالستك بقياس معين ..

 االسيتون .. التصميم المطبوع بالطابعة الليزرية بلون اسود .. مناديل ورقية ..
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طرقة العمل : مسح البالستك والتصميم باألسيتون بواسطة مناديل الورق ومن ثم وضع الورقة على البالستك والضغط 

 رفع التصميم لنرى النتائج .. وتكرار العملية ال كثر من مرة لضمان نجاحها ..باليد لمدة معينة ومن ثم 

 الحادي عشر

 النظري : الطباعة بأسلوب الحفر البارز من سطح كاوجك او فوم ..

التعرف على اهمية اسلوب الطباعة بالحفر البارز والتطرق الهم الفنانين المشتغلين بتلك التقنية وسرد تاريخي عن 

ل التي مرت بها عملية الطباعة من سطح بارز  وماهي التناجات الفنية التي من الممكن ان نحققها بذلك المراح

االسلوب الطباعي . والكيفية التي ممكن فيها اعداد تصميم خاص السلوب الطباعة البارزة ومراعاة مناطق الحفر 

 وسمكها التمام عملية الحفر والطباعة بنجاح.

 م )صورة شخصية (( ممكن تنفيذه باسلوب الحفر البارز على الكاوجك .العملي : اعداد تصمي

 الواجب : تجهيز مواد وادوات الطباعة من السطح البارز .. واعداد تصميم

.. عدد الحفر .. احبار للطباعة ))اوفسيت (( او )) لتر بريس ((..مواد للتنظيف مثل النفط   A4قطعة كاوجك بقياس 

 )زاهي ( وقطع قماش .. ورق للطباعة..والثنر مع سائل تنظيف 

 اقامة ورشة عمل مع الطلبة لرسم وتزيين جدران القسم بطريقة االستنسل  الثاني عشر

 اقامة ورشة عمل مع الطلبة لرسم وتزيين جدران القسم بطريقة االستنسل الثالث عشر

 بطريقة االستنسلاقامة ورشة عمل مع الطلبة لرسم وتزيين جدران القسم  الرابع عشر

الخامس 

 عشر
 التقييم النهائي

  

ان قراءة لمفردات المنهج الدراسي اعاله تبين ان المنهج قد وضع دون التعرض لمسالة  

ما استجد من تكنولوجيا الخامات المعاصرة وذلك لعدم توفرها او عدم قدرة المؤسسة على توفير 

مكائن وادوات وخامات هي نتاج التكنولوجيا المعاصرة   واذا اردنا حصر تلك المكائن فهي مكائن 

الخامات وتخريمها وطباعتها مما يهيئ نماذج امهات لطباعة الكرافيك . اضف الى ذلك  لقطع

الخامات من فوم وفلكس ومواد الصقة واجهزة الطباعة الثالثية االبعاد وهي يتيح للمتعلم والمعلم 

االبحار في عوالم رحبة إلنتاج اعمال كرافيكية هي نتاج المرحلة ونتاج الحراك التقني المعاصر 

الذي يحاول تشكيل انساق ادائية جديدة قد تبتعد عن كالسيكيات العمل اليدوي ولكنها ال تلغيه بل 

 تخلق صالت تقنية بين جديد التكنولوجيا وقديمها . 

أي ان على المؤسسة االكاديمية والطالب العمل على توفير مستلزمات وتنفيذ واجبات  

هدف المؤسسة والقدرة على التواصل والتفاعل  محددة مقننة للوصول الى نتائج واضحة وتحقيق

مع مؤسسات اخرى مشابهة والعمل الدؤوب على مواجهة التحديات الغير مسبوقة التي يواجهها 

ثورة المعلومات واالتصاالت   بيد ان فرصا تبرز  واجمة من تأثيرات العولمة   التعليم العالي الن

تعليم العالي خصوصا يبدو اشد تأثيرا من أي وقت " فدور التعليم عموما والمن هذه التحديات  

فالتعليم العالي هو بالتأكيد  .1مضى في بناء اقتصاديات المعرفة والمجتمعات الديمقراطية "

محوري بالنسبة الى عملية خلق القدرة الفكرية التي يعتمد عليها انتاج المعرفة واستعمالها   وبالنسبة 

الى تعزيز ممارسات التعلم المستمر الضروري لتجديد معلومات الناس ومهاراتهم . وفي الوقت 

لمؤسسات التقليدية على االندفاع الى تغيير نفسه   تظهر انماط واشكال جديدة من التنافس تحث ا

                                                           
, نسخة 2002,  1عن البنك الدولي :بناء مجتمعات المعرفة , التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العالي , ط تقرير صادر 1

 الكترونية.



174 
 

اساليب عملها وادائها واالستفادة من الفرص التي توفرها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت 

 الجديدة .

وعلى الرغم من المحاوالت الجادة لمواكبة هذه التغييرات المتسارعة نجد ان المؤسسة  

التصميم الطباعي عجزت –ميلة جامعة بغداد قسم التصميم االكاديمية العراقية ومنها كلية الفنون الج

عن خلق بيئة دراسية نموذجية على وفق معايير الجودة ومواكبة ما استجد من تقنيات حيث افتقرت 

 البيئة الدراسية ألغلب مستلزمات العمل االكاديمي 

 منهجية البحث :

  ميعلبحث المكتبي( تلخي   او تجاختط البحث الحالي اسلوب البحث الثانوي ) المعروف ايضا با

او ترتيب لبحث موجود بدال من البحث االساس   اذ يتم جمع البيانات من موضوعات وتجارب 

بحثية   ويستخدم المصطلح على نطاق واسع في االبحاث الطبية والقانونية   وكذلك بحوث السوق 

المنهج الدراسي وراقب بشكل والتصميم والفن والنقد  ولهذا الغرض اطلع الباحث على مفردات 

مفصل مفاصل العمل االكاديمي والبيئة الدراسية   وعدها الباحث اطارا بحثيا يلبي متطلبات البحث 

 فضال عن االفادة من حيثيات االطار النظري في تصدير الموضوعات.

 

 النتائج ومناقشتها :

 :في ادناه النتائج التالية 

 المقرر العلمي بينما النطق الموضوعي يحتم علىهناك نق  كبير في توفير مستلزمات  .1

 المهارات تنمية في فاعال حاضرا ليكون الحضارة تنتجه لما موازي بشكل يسير ان

 في والالمتوقفة المستمرة التطورات نتاج هي ذوقية بيئات خلق بل بالذائقة واالرتقاء

 .عديدة مجاالت

الكرافيكي في اغلب فقراته يهيئه االستاذ في  والمقرر العلميدراسية غير نموذجية البيئة ال .2

وهذا ينعكس على تحصيل الطالب الدراسي حيث يظل مما يؤثر سلبا على انسيابية الدرس. 

 منقوصا لجوانب كثيرة من قبيل االطالع والممارسة الفعلية .

 يجعل من المقرر.المقرر العلمي غياب الدعم المادي لتوفير ما استجد من خامات لتطوير  .3

 الدراسي يراوح في نفس المكان وسط حراك دائب ودائم لتكنولوجيات الخامات .

 عدم توفر المكائن واالجهزة الالزمة لعصرنة الدرس االكاديمي . .4

) بريس( ينتج من خاللها اعماال بطرق  قديمة على اطالل لماكنة طباعة تقليديةاالقتصار  .5

التي تخلقها تنوعات المواد الخام  جعل من الدرس ممال وخاليا من الحيوية. كالسيكية

 واالجهزة الحديثة .

اعداد طلبة الدرس االكاديمي العملي ال يمكن ان تتجاوز العشرين طالب اال اننا نرى ان  .6

 ما يؤثر على عملية المتابعة المباشرة من قبل االستاذ .العدد فوق الثالثين طالب .
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ن   ما يؤثر سلبا على سير عملية ضيق قاعات الدرس وعدم توفر شروط السالمة واالما .7

 دراسية اكاديمية نموذجية .

ويحقق االهداف صف دراسي نموذجي ليكون الدرس على وفق معايير الجودة . يجب اعداد .8

المرجوة من المقرر الدراسي   اظف الى ذلك سهولة التنقل والحركة بانسيابية تجنب 

 ك المباشر .الطالب الكثير من االخطاء التي تحصل نتيجة االحتكا

  فالدرس يفتقر للخامات الجيدة  يفتقر الدرس االكاديمي للجديد من تكنولوجيا الخامات .9

هذا اذا ما اخذنا باالعتبار مستجدات  .والبدائل البيئية ومكائن الطباعة والحفر والقطع

التواصل االجتماعي   وكيفية التعاطي معها من قبل الطلبة مما يجعل المقارنة تميل الى  

كفة الجديد التقني الغير متيسر في القاعة الدراسي فيخلق حالة من الملل والرتابة لدى 

 الطالب 

النموذجي بحاجة الى مشتغل محترف لتشغيل وصيانة االجهزة  المقرر العلمياستاذ  .10

 واالدوات والخامات ان وجدت .ليكون عونا له في تنظيم درس نموذجي .

خامات وادوات فان التعامل معها يلزم المؤسسة  للعمل على ما استجد من تكنولوجيا .11

التعليمية على اشراك االستاذ بدورات احترافية داخل وخارج البلد لالطالع واحتراف 

 العمل عليها .

 االستنتاجات:

 في ادناه االستنتاجات االتية :

تكمن اهمية التعاطي مع ما استجد من جديد تكنولوجيا الخامات في مد جسر للتواصل مع  .1

 العالم وخلق بيئة دراسية نموذجية.

عالم اليوم هو عالم معزز بكثير من المعطيات التكنولوجية التي هيمنت على الحياة  .2

 بتفصيالتها   ما يعني ضرورة التعرف على تلك المعطيات والتعامل معها .

 دخول العالم في عوالم واليات تعامل تختلف عن ارث االنسانية الممتد لقرون ما دعي الى .3

تغيير في بنية المجتمعات وكيفية التعاطي اليومي مع االشياء فما كان بحاجة الى جهد كبير 

ومبالغ كثيرة لتوفيه اصبح االن عبارة عن شريحة او برنامج او خامة او ماكنة تختزل 

 الكثير من التفاصيل .

يات تواكب الخامات وادواتها المعاصرة والدائمة التطور تلزم المؤسسة على بناء استراتيج .4

 هذا الحراك المستمر .

 التوصيات 

 يوصي البحث بما ياتي :

على المؤسسة التعليمية تجاوز حدودها االدارية والبحث   ظرا لشحة الموارد الماليةن .1

عن مؤسسات راعية او ممولة لمشاريع الطلبة ببروتوكوالت توقع بين المؤسسة 

 الحكومية والمؤسسات او الشركات الخاصة .

االستفادة من قرب المؤسسة التعليمية من سفارات الدول االخرى لعقد برتوكوالت  .2

 تعاون لتدريب وتجهيز المؤسسة بمستلزمات الدرس االكاديمي .

االهتمام بالمكتب االستشاري لتوفير سيولة نقدية تساعد على توفير ادوات وخامات  .3

 الدرس االكاديمي الكرافيكي .
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ضور معارض مشاريع الطلبة ومحاولة عقد اتفاقات تعاون دعوة الشركات المختلفة لح .4

 مع المؤسسة األكاديمية والقطاع الخ  .

العمل  على توأمة الكلية مع كليات الجوار من اجل خلق فرص للتدريب والتاهيل  .5

 والتعاون على المستوى التقني والفكري .

 المقترح البحثي :

 .ثة ترتبط بما استجد من تكنولوجيا الخاماتلوضع معايير حدييقترح الباحث القيام بدراسة 

 

 المصادر
 دار - لوقا نظمى مراجعة - العزيز عبد أنور ترجمة - الجمال علم فى بحث: جان ، برتيلمى .1

 . 1971 - يوليو -( نيويورك - القاهرة) - فرنكلين مؤسسة مع باالشتراك - مصر نهضة

 التعليم تواجه التي الجديدة التحديات   المعرفة مجتمعات بناء: الدولي البنك عن صادر تقرير .2

 .الكترونية نسخة  2002   1ط   العالي

 التأسيس مشروع   والتقويم والتعليم التعلم استراتيجيات: الرحمن عبد بنت نوره االميرة جامعة .3

 .هجري 1435-1434 والبرامجي المؤسسي لالعتماد والتأهيل للجودة

 السعودية العربية المملكة في الشاملة الجودة ثقافة لتطوير مقترح تصور:  عائل قاسم   الحربي .4

 . 2006   55 العدد والمعرفة القراءة مجلة  

 المصرية الهيئة - زكـريا فؤاد ترجمة - وفلسفية جمالية دراسة - الفنى النقد: جيروم ، ستولنيتز .5

 . القاهرة - الثانية الطبعة -. للكتاب العامة

 حاجاته وفق الفلسطيني المعلم اعداد لبرنامج مقترح تطور   محمد البنا   علي فؤاد   العاجز .6

 مفهوم ضوء في التعليم مناهج:  عشر الرابع العلمي المؤتمر.  االداء مفهوم ضوء في الوظيفية

 .2002   القاهرة   شمس عين جامعة   االداء

 في بحوث   المفاهيم وتغير الحداثة بعد ما فنون في المتعددة الوسائط:  زيد ابو النبي عبد عماد .7

 .  2012.  حلوان جامعة   الفنية التربية كلية  الفنية التربية

 - القاهرة - للكتاب العامة المصرية الهيئة - حليم أسعد ترجمة - الفن ضرورة: ارنست ، فيشر .8

1971 . 

 . 2000   العربي الفكر دار   التشكيلية الفنون في الجمالية القيم:  عطية محسن .9

 العربية مصر جمهورية   الجميلة الفنون كليات قطاع – القياسية االكاديمية القومية المعايير .10

2010 . 

   التحول وازمة الراهنة التحديات – الجامعي التعليم تطوير:  الدين بهاء محمد هاني .11

 .2016   للنشر العربي الديمقراطي المركز المانيا   برلين

 - طرابيشي جورج ترجمة - الرومانسي - الكالسيكي - الرمزي الفن: فردريك ، هيجل .12

 .1986 - بيروت - الثانية الطبعة - الطليعة دار

 .2002.  للثقافة االعلى المجلس   الحداثة بعد ما توجهات:  رزبرج نيكوالس .13
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 وتمظهراتها في اآلرت نوفوالثقافية الجمالية والتربوية لالثنولوجيا  اإلبعاد

 

 أ.م.د.هيال عبد الشهيد

 أ.م.د.اخالص ياس 

 

 مستخلص البحث

االثنولوجيا هو احد فروع االنثربولوجيا الثقافية التي تدرس معتقدات النفس البشرية ونظم 

البنى المجتمعية، وتتحدد االثنولوجيا واهميتها الثقافية والمعرفية والفنية في التشكيل البصري 

يرية المعاصر من خالل تحليل المحسوسات والموروثات الحضارية الى وسائل تشكيلية لها قيمة تعب

كل للتقاليد األكاديمية وحاول تجميل أطر حياة   Art Nouveauالفن الجديد جمالية، لقد رف  

لذا كان اإلنسان اليومية وتوثيق الصلة بين الفنان والحرفي بالمساواة بين جميع الفنون والحرف، 

والجمالية في تكوين البد من دراسة االبعاد االجتماعية والتربوية التي تتداخل مع المعطيات الثقافية 

عن  اإلجابةمشكلة البحث في  تأسستمن هنا جاءت ضرورة البحث الحالي، وقد جديد، الفن ال

االتية: ما هي االبعاد الجمالية والتربوية لالثنولوجيا الثقافية؟ هل لالثنولوجيا الثقافية  تالتساؤال

 تمظهرات في اآلرت نوفو؟

كشف عن االبعاد الجمالية والتربوية لالثنولوجيا من هذا المنطلق انصب هدف البحث  في ال

 واختتم الفصل االول بتعريف المصطلحات.، الثقافية وتمظهراتها في اآلرت نوفو

اما الفصل الثاني فقد تناول المبحث االول االثنولوجيا الثقافية نشأتها واصولها، في حين انصب 

الثالث: االثنولوجيا الثقافية في الفن  المبحث، ونشأتها وتطورها الثاني: اآلرت نوفوالمبحث 

ات االطار النظري. وفي الفصل الثالث تم استعراض منهجية البحث رالحديث، واختتم الفصل بمؤش

( عمال فنيا، 40وقد اعتمدت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي، واشتمل مجتمع البحث على )

الفنية، واختتم الفصل باستعراض الوسائل  ( عينات وتم تصميم اداة تحليل االعمال5اختيرت منه )

على  )اآلرت نوفو(اعتمد كان من بينها  التياالحصائية. وفي الفصل الرابع تم استعراض النتائج 

النزعة التعبيرية وعلى  النزعة الرمزية التزيينيّة الزخرفية. كذلك تحققت االثنولوجيا الثقافية في 

من خالل االستعارات الثقافية القائمة على التسطيح واستخدام الخطوط والمساحات  )اآلرت نوفو(

 المسطحة واالبتعاد عن المحاكاة. واختتم الفصل باالستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

 

The Aesthetic and Educational Dimensions of Cultural Ethnology 

 and its Manifestations in Art Nouveau 

Ethnologie is one of the branches of cultural anthropologie that studies the 

beliefs of the human psyche and the Systems of community structures. 

Ethnologie and its cultural, cognitive and artistic signifiance are 

determined in the contemporary visual composition through the analysais 

of cultural sensations and legacies into aesthetic means of expression. Art 

Nouveau rejected all academic traditions and tried to beautify The Daily 

humane life Framework and the Link between the artist and the craftsman 

in the equality of all arts and crafts, so It was necessary to study the social 

and educational dimensions that interfere with the cultural and aesthetic 
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data in the composition of modern art, Here came the need From this point 

of view, the aim of the research was to reveal the aesthetic and educational 

dimensions of cultural ethnology and its manifestations in Art Nouveau. 

The first chapter ends with the definition of terms. 

As for the second chapter, the first topic dealt with cultural ethnology and 

its origins. The second topic was Art Nouveau and the third topic: Cultural 

ethnology in modern art. The chapter concludes with the framework of 

theoretical framework. In the third chapter, the methodology of the 

research was reviewed. The researchers adopted the analytical descriptive 

approach. The research community included (40) works of art, of which 5 

samples were selected. The analysis tool was designed. In the fourth 

chapter, the results were reviewed, including the adoption of Art Nouveau 

on expressionism and decorative symbolism. Cultural ethnography was 

also achieved in Art Nouveau through cultural metaphors base on flattes, 

the use of flat lines and spaces, and distance from simulations. The chapter 

concluded with conclusions, recommandations and proposals. 

 

 

 الفصل األول

 مشكلة البحث

اختلفت روى العلماء حول األثنولوجيا وهل هي تابعة للعلوم االجتماعية أو التطبيقية أو 

اإلنسانية، ولكن في الواقع كل هذه الفروع العلمية ساهمت ودخلت على مّر التاريخ الثقافي في 

رية تكوينها، ان االثنولوجيا هو احد فروع االنثربولوجيا الثقافية التي تدرس معتقدات النفس البش

ونظم البنى المجتمعية، وذلك لكون االنسان عضوا في مجتمع له ثقافة، ودخلت االثنولوجيا في 

الفنون عبر االسس المحاكية للثقافات والمجتمعات، فالفنون ترسم صورة العالقات االجتماعية تحت 

ات، وتتحدد مظلة االثنولوجيا، الن الفن هو اسلوب الحياة الفكري والمادي التي تحيا به المجتمع

االثنولوجيا واهميتها الثقافية والمعرفية والفنية في التشكيل البصري المعاصر من خالل تحليل 

الفن المحسوسات والموروثات الحضارية الى وسائل تشكيلية لها قيمة تعبيرية جمالية، لقد رف  

اليومية وتوثيق كل للتقاليد األكاديمية وحاول تجميل أطر حياة اإلنسان  Art Nouveauالجديد 

الصلة بين الفنان والحرفي بالمساواة بين جميع الفنون والحرف، كما سعى الى التخلي عن اإليهام 

حركة ذات  (الفن الجديد)البصري والتجسيم ليستعي  عنهما بأشكال مبسطة مسطحة، لذا يعد 

طابع احتجاجي ورفضي، دعا لقلب المفاهيم الفنية واالجتماعية بتغيير الشكل والمضمون ونشر 

العمل الفني على نطاق الجمهور، لذلك فهو يرف  الفن الزخرفي السائد، ويتوخى البساطة بالخط 

الن مجمل  الفني،ويرف  التقليد المباشر للطبيعة؛ لكنه يبحث فيها عن قيم جديدة ينقلها إلى العمل 

ما يتلقاه الفنان ينطوي على دالالت تعبيرية مكتسبة من الموروثات والمتناقلة عبر العادات والتقنيات 

 (اآلرت نوفو)واالفكار والقيم االجتماعية والثقافية والتربوية، لذا أخذت عناصر اللوحة في حركة 

ت، التي تحولت إلى عناصر زخرفية من "العالم المرئي الواقعي في نطاق مظاهر الحيوان والنبا

لهيبيّة، وتأويل جريء  تجريدية متحركة متعرجة، حلزونية أو دائرية مع تموجات رشيقة وتشكيالت

نباتات النادرة، أو الطحالب المتموجة، أو بتمثيل حركات الحيوانات ألشكال األزهار وال

يعة والثقافة وتعد االنسان كائن طبيعي ولكون الدراسات االثنولوجية تعتمد ثنائية الطب، (1)البحرية"

                                                           
 1 https://www.theartstory.org/movement-art-nouveau.htm 
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وثقافي، لذا كان البد من دراسة االبعاد االجتماعية والتربوية التي تتداخل مع المعطيات الثقافية 

، من هنا جاءت ضرورة البحث الحالي، وقد تتأسست مشكلة د(ديجالفن ال)والجمالية في تكوين 

 البحث في االجابة عن التساؤل االتية:

  االبعاد الجمالية والتربوية لالثنولوجيا الثقافية؟ما هي 

 هل لالثنولوجيا الثقافية تمظهرات في اآلرت نوفو ؟ 

 

 اهمية البحث:
 تكمن اهمية البحث الحالي في االتي :

ية يليسهم البحث الحالي في توضيح العالقة الجمالية بين االثنولوجيا الثقافية والمنطلقات التشك .1

 نوفو(.للفن الجديد )اآلرت 

يسهم البحث في توضيح االبعاد التربوية والجمالية للنظام الثقافي وتحوالته وفق آليات متراكبة  .2

 ادائية اكتسبت مظهر قصدي في الفن الجديد )اآلرت نوفو(.

 ينفتح البحث الحالي على تمظهرات االثنولوجيا الثقافية وتأثيراتها في اآلرت نوفو. .3

  جديد.دور االثنولوجيا الثقافية وآليات اشتغالها في الفن اليتقصى البحث مفاهيميا ووظيفيا  .4

 

 هدف البحث:
 الجمالية والتربوية لالثنولوجيا الثقافية وتمظهراتها في اآلرت نوفو. اإلبعادالكشف عن 

 

 حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بتمظهرات االثنولوجيا الثقافية في آالرت نوفو من خالل االعمال 

  .1933-1900الفنية 

 

 تحديد المصطلحات
 عرفها العالم االنثربولوجي )كالكهون( االثنولوجيا الثقافية :khohn  بأنها )دراسة الثقافة في

ضوء نظريات وقواعد بقصد استنباط تعميمات عن اصول الثقافات وتطورها واوجه االختالف 

 .(1)فيما بينها وتحليل انتشارها تاريخيا(

)العلم الذي يدرس  بأنهافي حين وردت عند العالم االثنولوجي االلماني )دلهام شميدت(  

 .(2)تطور الفكر والعمل البشري الصادر عنه في حياة الشعوب

بانه العلم االجتماعي بناء على ما تقدم، عرفت الباحثتان االثنولوجيا الثقافية اجرائيا: 

البنائية ذات االتجاه التاريخي من خالل )الفلكلور، التراث، الذي يعيد صياغة االفكار المفاهيمية و

 الفنون الشعبية( وربطها باآلرت نوفو.

  الفن الجديد(اآلرت نوفو Art Nouveau :( ْوالهندسة  الف ن   أسلوُب دولُي ِمن

يَُّز  (1914-1880) القرن العشرين الشعبيِة في بِداية تهالذي ب لغ ذرو والتصميمِ  المعماريةِ  ويتم 

فُّقة، وتصميمات ذات خطوط منحنية وأشكال األزهار واألشكال  دَِّدة جدا ، المت د  بتصميماته المتُج 

 عبر١٩١٠ -١٨٩٠ما بين  تازدهر يةفن)حركة بأنه  أيضاكما عرف  .)3(توحاة من النباتاتالمس

المنحنية الطويلة والملتفة حول بخطوطها  تميزتفنون الزخرفة والعمارة ظهرت في  وأمريكا أوربا

                                                           
كالكهون، كاليد: االنسان في المرأة )عالقة االنثوبولوجي بالحياة المعاصرة(، ت:شاكر مصطفى سليم، مؤسسة فرانكلين للطباعة   1

 .70، ص1964والنشر، نيويورك،
 .16لمصدر نفسه، صا   2

3  https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
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وكان هدفها تحديث التصميم هروب ا من انتقاء الطرز  ،مشتقة من أشكال طبيعية ، وهيبعضها

 . (1)(التاريخية

 

 لفصل الثانيا

 اواصوله انشأتهالثقافية االثنولوجيا المبحث االول: 
درس علم االثنولوجيا معتقدات يو ،بدأت الدراسات االثنولوجية في منتصف القرن العشرين

المكتسب  هسلوكواكتشاف طبيعة النفس البشرية و ،االنسان كونه عضوا تقوم عليه البنى المجتمعية

الثقافة و ،مجتمع مثقفله اال ضمن االنسان كائن ثقافي ال وجود ف ،الذي يتناقله افراد مجتمع معين

مخططات الحياة التي تكونت على مدى التاريخ بما في ذلك المخططات الضمنية  هي "جميع

وقت كموجهات السلوك عند الناس عند والصريحة العقلية والالعقلية وهي موجودة في اي 

وجيا ليبحثوا في أسس البناء االجتماعي لونوقد أعطى هذا التنوع مادة لعلماء األث، (2)الحاجة"

الحضاري واالجتماعي والعادات والتقاليد االجتماعية التي يقوم بتحليلها وتحديد والتاريخي و

النماط الثقافية التي لتخضع التي عناصرها بهدف الوصول الى الصورة الكلية لوظائف هذه النظم 

تتمازج وتقترن مع بعضها لتؤثر في سلوك االفراد في مجاالت الحياة المختلفة من خالل المعيشة 

 . ان وفعاليات الحياة المختلفةواالقتر

 ،اآلركيولوجياو الثنوغرافيامثل ا لوجيا ببع  العلوم اإلجتماعيةوعالقة االنثلقد تحددت 

مشكالِت الُمجتمعات المعقدة و لظواهر اإلجتماعية أالكثر تقدما  ادراسة  كونها جميعا تتفق على

، ودراسة العالقة بين اإلنسان وبيئته والمتطورة التي تنبثق عن العالقات بين المجموعات البشرية

من  جملة بوصفهيدرس االنسان ا اجتماعي اعلمبوصفها االثنولوجيا الثقافية وجاءت  ،البشرية

دراسة فضال عن  ،فهو يدرس البشر ماضيهم وحاضرهم عضوا في مجتمع له ثقافة،والممارسات 

الى جانب مادي وجانب معنوي  تنقسمالتي المؤثرات الخارجية المشتركة الموروثة والمتطورة 

وهذه هي نفس المنطلقات  الترتيبات االجتماعية والسياسية واالساطير،ويتأثر بلعقل ليخضع  ذوقي

لمجتمع لعالقات تعبر عن عمل ونتاجا طبيعيا يخضع  اهالتي تؤثر بالفنان وبمنجزه التشكيلي، ان

قاعدة اجتماعية  على ةسسؤاضعات المالمووالقواعد  نالى جملة م ، فهو يخضعاكثر منه الى الفرد

لغزا انسانيا ( بقوله ان الثقافة شتراوس) ، وهذا ما صرح عنه ن اجل تحديد الذات واالخرمتتشكل 

 ،جمل العالمة المميزة للثقافة ليست االشياء المصنوعة)وان م ،ينتمي الى الثقافة اإلنسانلدى ما كل ف

بل اللغة المنطوقة التي تمثل كيان  ،صانع ادوات وال يتوقف على اعادة تعريف االنسان بكونه

 (.الثقافة والواقعة الثقافية المميزة

في مؤلفات العالم  1854و 1843لقد ظهر مصطلح الثقافة كمصطلح اثنولوجي في عام

)رانزبواس( لتشمل كل ردود فعل الفرد تجاه المظاهر االجتماعية في ظل عادات الجماعة التي 

على حد تعبير )مالينوفسكي( مجموعة من الوسائل التي يصبح االنسان بفضلها يحيا فيها، لذا هي 

قادر على مجابهة المشاكل التي يقابلها في بيئته من خالل اشباع احتياجاته، فيكتسب الفرد المعرفة. 

خاللها تفسير وترجمة  من نكوصفية يم في جوهرها دراسة انسانيةالثقافية االثنولوجية  ان

المهارات واالفكار والمعتقدات واالذواق والعواطف عن طريق اتصال الفرد باالخرين وباشياء 

اخرى كاالعمال الفنية، فالثقافة كما يرى العالم )سيتوارد( هي من االساليب المكتسبة للسلوك التي 

ثقافة تتناقل اجتماعيا، فضال عن كونها سلوك انساني يصب باتجاهين: )اتجاه واقعي، يرى ان ال

هي كل ما يتكون من اشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع او جماعة معينة من البشر، واتجاه 

                                                           
1 http://sc.egyres.com/2gqUP   2010يناير  14ترجمة االء محمود ،Art Nouveau حركة اآلرت نوفو 

 .123، ص1982النوري، قيس: المدخل الى علم االنسان، المكتبة الوطنية، بغداد ، 2
 وأالثنوغرافية اما اآلركيولوجيا: )علم اآلثار( وهي الدراسة أالثنولوّجية  .االثنوغرافيا: وهي الدراسة الوصفية للمجتمعات وحضاراتها

 .لحضارات شعوٍب بائدة من أآلثار التي يجدها العلماء في الحفريات
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تجريدي، يرى ان الثقافة مجموعة افكار يجردها الفرد من مالحظته للواقع المحسوس الذي يشتمل 

 .(1)على اشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع او جماعة معينة(

نشأتها بمراحل عدة حتى وصلت الى ما هو عليه في العصر  لقد مرت االثنولوجيا في

 .(2)الحاضر، وهذه المراحل هي

مرحلة البداية: وتمتد من ظهور االثنولوجيا حتى نهاية القرن التاسع عشر، وكانت هذه المرحلة  -1

بداية تطور الثقافة منذ القدم، وتمثلت بالفنون المصرية وفنون بالد مابين النهرين )وادي 

 دين(.الراف

(، واطلق عليها المرحلة التكوينية، وهي المرحلة 1915-1900المرحلة الثانية: وتقع مابين ) -2

التي ركزت على المجتمعات ذات الثقافات المتشابهة ،او ما اصطلح على تسميته )المنطقة 

دت وهي دائرة تتركز فيها العناصر الثقافية في مركزها، وتقل هذه العناصر كلما ابتع الثقافية(

 عن المركز، وتتمثل هذه المرحلة في ثقافة الهنود الحمر في امريكا.

وتعد فترة ازدهار االثنولوجي واصطلح عليها مفهوم  1930-1915المرحلة الثالثة: وتقع مابين  -3

)المنطقة الثقافية( كأطار تحليل المعطيات الثقافية بغية الوصول الى قوانين ومبادئ عامة يحكم 

ية وتطورها، وتمثلت هذه المرحلة باالنتشار الثقافي للفن الهندي والفن الصيني الثقافات االنسان

 الحديث.

وقد اطلق عليها الفترة  1940المرحلة الرابعة: وهي الفترة المعاصرة التي بدأت منذ عام  -4

التوسعية، وتقسم االثنولوجيا الثقافية المجموعات االنسانية الى سالالت وفق اسس بيولوجية 

افة االنسان ونشاطه )وتشرح االجناس والسالالت المختلفة من حيث خصائصها تدرس ثق

ومميزاتها ونموها الفكري وتطورها البيولوجي واالجتماعي والتراثي بما في ذلك الميثولوجيا 

 )االساطير( والفلكلور(. 

طبيعي يكتسب  االنسان كائنو ،الطبيعة والثقافةاالثنولوجيا الثقافية على ثنائية  تعتمدلقد ا

متراكبة وبنيات آليات وما يختزنه من تراث وفق  هولد معارفتفت قدراته عن طريق التعلم والتدريب

مضمونها رموز يستخدمها في تشكل  ونفسية بيولوجيةتتحكم بها عوامل دماغية وتحوالت ادائية 

وال يمكن  رين،مع االخللتواصل ة اجتماعية وثقافي على وفق معطيات االنسان في التعبير عنها

ثمة تداخل بين العناصر الطبيعية والمعطيات  النفي تكوين المحيط الذي يعيش فيه  هماالفصل بين

ليس ثمة ثقافة غير ؛ فاالنسان نم وتتالقى مع بعضها البع  وتتفاعل في تكويحتتالالتي الثقافية 

 . متداخلة مع الطبيعة

 

 المبحث الثاني: اآلرت نوفو نشأتها وتطورها
 شهد العالم الغربي مع نهاية القرن التاسع عشر والسنوات األولى من القرن العشرين،

حركة فنية لم تقتصر على التصوير وحده، بل شملت مختلف النشاطات الفنية األخرى كالعمارة 

 أو Art Nouveauالحرف، عرفت هذه الحركة باسم )الفن الجديد( ووالنحت والفنون التطبيقية 

وتعني أيضا  Jugendstilأو جوندستيل  ،في فرنسا وانكلترا  Modern Style ديد()االسلوب الج

)األسلو الجديد( في ألمانيا والنمسا وسويسرا، هاجسها التحديث ومجاراة التطور العام في المجاالت 

التحوالت الهامة اقتصاديا  واجتماعيا  وما رافقها من تطور في مجالي العلم والعلمية والصناعية 

مع التطور  التغير على الصعيد الفني أن يتماشىو، انسجاما  مع حاجات المجتمع الجديد لصناعةوا

مع األفكار لها دور هام في تطور الفنون عامة،  كانعناصر جديدة  واوقدماالقتصادي السريع، 
                                                           

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 2بونت، بيار، وميشال ايزاء، معجم االثنولوجيا واالنثربولوجيا ،ت: مصاح الصمد، ط 1

 .424، ص2011
 .94،ص2004د العرب ،دمشق،عيسى الشماس:مدخل الى عالم النسان،منشورات اتحا 2
  المنطقة الثقافية: هي منطقة جغرافية يشترك سكانها من الخصائ  والثقافات المتشابهة مثل اللغة والتراث الفني التقليدي في مجال

 التنظيم االجتماعي، وهذه كلها سمات ثقافية جغرافية تتركز في مركز المنطقة ثم تضعف تدريجيا كلما ابتعدت .
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 ، التي تمثلت باراءوالحركات التحررية االجتماعية والثورية التي ظهرت في القرن التاسع عشر

والكاتب والناقد  (،فيوليه له دوك)، والمهندس المعماري (البورد)اري االث  المفكرين أمثال: بع

دعو للمشاركة في الحركات االجتماعية توكانت طروحاتهم  (،جون روسكين)الفني االنكليزي 

ي( )الفن االجتماعو)الفن للشعب( والفن للجميع( )شعار ة الطبقة العاملة رافع الوااللتزام بنض

ضرورة الجمع بين أشكال بوطالبوا ) ا )اآلرت نوفو(،لتزم بها فنانواوغيرها من العبارات التي 

دم ، كذلك ع(1)(الحرفي أو بين الجميل والنافعوالفنون، إذ ال مبرر في نظرهم، للفصل بين الفنان 

هذه المفاهيم الجديدة ، كل Bauhaus عن عالم اإلبداع كما فعلت مدرسة الباوهاوس ةفصل الحرف

" إنَّ طاولة جميلة لها أيضا  قيمة التمثال الذي قال: 1895سنة  (هنري ريفيير)في تصريح  تنعكسا

ما قبل الرافئيلية" وهي إحدى الحركات الممهدة للفن "كان ممثلوا الجماعة )قبل ذلك، و ،أو اللوحة"

إلى حد كبير بالرسوم التطبيقية وكانت الجديد، قد شاركوا في رسم نماذج لألثاث واآللة وساهموا 

لقيمة التعبيرية كما ان االهتمام با (2)(مسألة التعاون بين الفنان والمهني 1850مجلتهم قد طرحت منذ 

 .  اسم )التعبيرية(فيما بعد للخط قد مهدت للحركة التي حملت 

على الرغم من ضد األكاديمية، وطرحوا مسألة )الفن للجميع( لكن هذه الحركة  تناضللقد 

يمضي عليها زمن طويل ولم هذه الحركة الفنية  توقفتما اال انه سرعان  هذا النمط الفني،غموض 

كان  1906نسية ورغبتها في التجديد، فمنذ سنة اربما ألنها لم تستطع التوفيق بين طبيعتها الروم)

الحرب العالمية الثانية، كما لم تنظم الفن الجديد قد أهمل كليا  ولم يلفت انتباه المؤرخين إليه إالَّ بعد 

، لذلك تبقى هذه المرحلة من أكثر 1960معارض خاصة بهذا النمط الفني في الغرب إالَّ بعد سنة 

التطلعات  يلبيه لم ان )اآلرت نوفو(المآخذ على ولعل من اهم  .(3)(المراحل غموضا  في تاريخ الفن

 بينعجز عن حل مسألة العالقة ، كما انه التشكيلية النظريات الجديدة في مجالي العمارة والفنونو

  :(4)ومن مبررات هذه المأخذ االتيتطور اآللة واإلنتاج الصناعي الكمي، 

 هتمام بطبيعة المواد. الني دون ايتزي نمطبدمج األشكال في إطار  ى )اآلرت نوفو(كتفلقد ا .1

 واهتمت بالجانبهذه الحركة االهتمام نحو القيم التشكيلية في العمارة وفي التصوير،  قد وجهتل .2

فصلت هذه العناصر التشكيلية عن  ، اال انهاألشكال والخطوط والمساحات واأللوانلني يالتزي

مضامينها وحولتها بالتالي نحو التجريد الذي سيشغل حيزا  كبيرا  بعد ذلك في التيارات الفنية 

 .العشرين للقرن

الفن الجديد قد مهد في مجالي العمارة والتصوير للقرن العشرين، لكنه ال ينتمي مع ذلك إلى  ان .3

 ،هجينة مستقلة ةهذا القرن، كما إنه ال ينتمي إلى القرن السابق، فهو ظاهرة تحول أو انتقال

ل  من تركته وسيلة تعبير خاصة، الشك مرتبطة بالقرن الماضي، إالَّ أن هدفها األساس التخو

 وخلق شيء جديد . 

، وقد مالتعبير عن فكرهم واستقالليتهإلى ، )اآلرت نوفو(ء سعي المنضوين تحت لوا لقد

الفن الشرقي  بتأثيرات، وذلك ةنفعاليالالخطوط اوالمساحات الملونة المسطحة،  علىفنانوها  اعتمد

العودة إلى الطبيعة واستلهام ، وكونها تبحث عن جوهر االشياء على نحو خاص،والفن الياباني 

 دروسهم منها وتطبيقها على العمارة بشكل يتعارض مع المفاهيم السائدة. 

)الفن الجديد( في كثير من منطلقاته العامة مع الحركات الفنية المعاصرة له لقد التقى 

عها في وما تعرف باسم ما بعد االنطباعية، فهو يلتقي م كالرمزية ومدرسة البونت آفن والنبية،

عن المنظور التقليدي  اوفي اهتمامه بالشكل والخط والمساحة بعيد موقفها من االنطباعية نفسها،

أخذ تتأويل عناصر الطبيعة وتبسيطها في أشكال ذات طابع تجريدي و والوسائل اإليهامية األخرى،

 .أحيانا  مدلوال  رمزيا  

                                                           
1 http://arab-ency.com  11/01/2013   :الفن الجديدمحاضرة  حيدر عبد االمير رشيد الخزعلي  
2 http://www.newsabah.com             رؤيا حميد ياسين، االرت نوفو)الفن الجديد( جريدة الصباح الجديد 
3 ency.com-http://arab     11/01/2013    :الفن الجديدمحاضرة  حيدر عبد االمير رشيد الخزعلي                                   
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برزت )العديد من االختراعات التقنية، إذ  استعمل انه في هذا الفن ،من الجدير بالذكر

االشكال المتموجة والخطوط المتدفقة واالقواس المختلفة والخطوط ذات االيقاعات المتغيرة التي 

الميزة في استخدام القطوع المتكافئة، وكانت مستوحاة بشكل كبير من  (لألرت نوفو)أعطت 

د من الفنانين الرمزيين امثال )أوبري االشكال النباتية وبرزت تلك الطرز على اعمال العدي

بسرعة  (اآلرت نوفو)وبيرتسلي والفونس موتشا وكوستاف كلمنت( الذين استفادوا من حركة 

وأضافوا الكثير من االشياء على سطوحهم التجريدية ووظفوها في بنياتهم الشكلية، وإثر ذلك برزت 

الشكل والزينة واالزياء واالثاث  الصين واليابان ودول شرقي آسيا في استخدام البساطة في

إذ أتسمت بشيء من الرومانسية  األزياءفي تصميم  (الفن الجديد)أثرت حركة . كما (1)(والعمران

الحالمة والتي ظهرت في الخطوط المنحنية للمالبس ، كما ظهرت تأثيرات الفن الجديد في تصميم 

نباتات والتي رسمت بتلقائية واضحة االقمشة التي كانت تطرز بتصميمات من عناصر الورود وال

، وقد رافق ذلك التأثيرات التي أحدثتها ايضا وانعكست فلسفة هذا االتجاه على ألوان االزياء

التغيرات التكنولوجية والعلمية في التطور الصناعي والتقني على الموضة، األمر الذي ساعد على 

ت االنتاج الميكانيكي في مجال النسيج تغيرها بشكل أسرع ومختلف عن ذي قبل، كما ظهرت بدايا

مع تحسين في خواص االلياف من خالل المعالجات الكيميائية المختلفة وبالتقنيات المتعددة وكان 

من أشهر مصممي الموضة آنذاك هو المصمم الفرنسي )بول بواريه( الذي أظهرت مبتكراته أثرا 

 ة، وكانت مرصع1909الباليه الروسية سنة  شرقيا واسعا فوجدت تلك التأثيرات نجاحها االكبر على

الذي أستخدم  (بواريه)أثرت على الذوق العام بفعل ما حققه  مماباأللوان الالمعة والرونق الشرقي 

في الوان االزياء االرجواني واالحمر والقرمزي واالخضر الزمردي وأعاد الحياة والحيوية الى 

 . (3()2()1االشكال ) االقمشة واالزياء في ذلك الزمن 

   
 (3الشكل) (2الشكل) (1الشكل)

 

أضاف العديد من الزخارف على تصميم االقمشة وطرزها بالجواهر والذهب والفضة والخرز كما 

من أهم المصممين الفرنسيين الذين ظهروا في العقد االول  (بول بواريه)والفراء وغير ذلك، ويعد 

إلرسائه افكارا جديدة لم ( 2)من القرن العشرين بما تميزت به تصميماته من تحرر وتجديد وابتكار

، وقد أحدث ثورة في صناعة الموضة (اآلرت نوفو)تكن موجودة من قبل وكانت استجابة لمؤثرات 

من تصميمات مستحدثة تركت بصمة جمالية مهمة على أزياء في تحرر المرأة بما حققه  تأثر

ويبدو لي أننا نقوم بنفس  وقد صرح قائال: )لقد أحببت دائما الرسامين، النساء في القرن العشرين،

مطبوعة ( بول بواريه) وكانت تصميمات وبالتالي يمكن القول إنهم زمالئي في المهنة(، العمل،

ان الالمعة وتميزت باأللوان الهادئة وتضمنت رسومات الزهور على أقمشة البروكارد ذات االلو

والنباتات والطيور، وكان يصمم رسوم االقمشة واالثاث والمسارح ومالبس الباليه إذ نجده يبسط 

في مالمح عناصره مسطحا أياها مع تعدد الوانها وزهائها صانعا لمرحلة ازدهرت فيها الفنتازيا 

يمة العمل وانما تضفي عليه قدرا من البهجة والحيوية، إذ تحولت الزخرفية التي ال تقلل من ق

وتتميز تلك االزياء )العناصر االولية الى وسائط يستخدمها في توليف حركة ايهامية ال تنقطع، 

لقد  .باالنسجام اللوني الذي يظهر من خالل مجموعة لونية موزعة في جميع الفستان بشكل متوازن

اتسمت الخطوط الداخلية للزي بالزخرفة الهندسية التي تتضح من خالل تقسيم الزي رأسيا وأفقيا، 

                                                           
1 http://www.newsabah.com            رؤيا حميد ياسين، االرت نوفو، الفن الجديد، جريدة الصباح الجديد 
2 http://www.innfrad.com 
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واستخدم االقمشة بوفرة في الموديالت التي أكدت على الليونة واالنسدالية واالنسيابية واالنوثة مع 

الكبيرة اشغال الخرز والتطريز والشرائط النسيجية والزخرفية باالحجار الكريمة واالزرار 

والريش، وكانت الجونالت واسعة وطويلة حيث تبدأ من حول الوسط مسدله على االرداف ثم تتسع 

، إذ كان المجتمع االوربي آنذاك يعتمد على إظهار سمات (1)(تنتهي بذيل من الخلف على االرضل

 ،لويات المجتمعالثراء والفخامة واالناقة مع مزيج من الرومانسية، كما كان االهتمام بالموضة من أو

تدلل االزياء على انتماء مستخدمها الى أحدى الطبقات االجتماعية الموجودة في ذلك الوقت اذ  اذ

كانت سيدات المجتمع يرتدين اكثر من موديالت أربعة في اليوم الواحد، وكانت عناصرها االساسية 

ألعلى مما يعطي لمرفوعا تتكون من البلوزة وتتميز بوقوف )الياقة( إذ كانت تجعل الرأس دائما 

 انطباعا باألرستقراطية.

تلك الخطوط المنحنية ذات  وعلى نحو خاصهو الخط،  (اآلرت نوفو)جوهر ان 

، واألشكال المتموجة، والخطوط المت دفقة ذات اإليقاعاِت المتغيرة، واألقواس االمتدادات المتعرجة

 النباتات األشـــكال المســـتوحاة مـــننمت من التي  والقطوع المكافئة القطوع الزائدةِ ذات  المختلفة

القوالب متجاوزة كأنما دبت فيها الحياة وأشـــكال الزهـــور بتصميمات متجـــددة ومتدفقـــة 

العديد من األنظمة التي تتصل بالخطوط المستقيمة والزوايا الفني )يرف  هذا الطراز و ،التقليدية

الخطوط ذات الحركة المتدفقة والتي تستمد حيويتها العضوية من ذلك القائمة، ويفضل بدال من 

غ والكتلة اوتنمية العالقات المتبادلة بين الفر ،خاصعلى نحو والنباتية  ،األشكال الطبيعية عامة

 .)2((واالتزان واالستمرار في التصميم

 قد مكن اتجاهات جديدة في تصميم الزخارف وظهورللتغيـرات الحاصـلة فـي الحيـاة ان 

إذا عـرف طبيعـة الخامـة المسـتعملة فـي التصـميم  ،أن يتحكم في التصميم بطريقة واعيـةمن  الفنان

األثـر الواسـع والواضـح فـي تطـور تصـميم زخارف األثاث  لذلككـان ووعناصـره وأسسـه، 

 .وطرق تصنيعه في العصر الحديث

 

 الحديثالمبحث الثالث: االثنولوجيا الثقافية في الفن 
 واألدبشعر الرسم والبالفن من خالل دراستها فنون الثقافية ولوجيا نتتجسد عالقة األث

فهذه الدراسات توحي لنا مدى تأثير الثقافة والقيم واالعتقادات  ،لشعوب المختلفةلفلكلور التراث والو

فهم ورموز الفنية تحليل هذه ال( استفاد من اآلرت نوفو) ،الدينية على النظم االجتماعية المختلفة

، الن ثمة معطيات للثقافة يتكيف معها الفنان مع البيئة على طبيعة السلوك االجتماعيونمط التفكير 

على  (الفن الجديدوفق خبراته الشخصية ضمن مجتمع انساني يتيح له انتاج افكار جديدة. ويتجلى )

نقل الصورة وجعلها بهدف س الطبيعة لي يحاككونه يخاص في نطاق العمارة والفن الزخرفي نحو 

ترجمة هذه الطبيعة وتأويل أشكالها في مساحات وخطوط مبسطة ومختزلة  وانمامرئية أو مقروءة، 

الشكل  (دار باتلو) المهندس غاودي: في بناية الفنان هو  من أعالم هذا االتجاه الجديد في العمارةو

التقليدية المرتبطة باألشكال المعمارية التاريخية بالتخلي عن الرؤيا ، لقد سعى الفنان )غاودي( (4)

ووضع حد لتقليد األشكال المعمارية التاريخية واألنماط المختلفة ومحاولة إخراج العمارة من 

األمر الذي يشكل بحد ، اإلطار التقليدى "الكالسيكي" إلى إطار جديد مختلف يتسم بروح العصر

تركيز على التأثير الفني والجمالي ان الكما ، ة ذلك الوقتذاته تطورا  موضوعيا  وحقيقيا  فى عمار

التعبير المعماري يختلف جذريا  عن أساليب التعبير المتبعة  يإيجاد أسلوب ف ومحاولة الفني لعملل

 فى العمارة الكالسيكية القديمة والجديدة.

ذوق ثورة ضد )الذوق الكئيب( وهو الـ بحسب تعبير جان كاسو ان )الفن الحديث( ـ 

فكان البد ، )البرجوازي( في فرنسا، )المبتذل( في ألمانيا، )المقوقع( في روسيا، )الرث( في أسبانيا

ظاهر الحياة اليومية واالجتماعية ويأخذ ممن أسلوب جديد يكون أكثر تزيينا  وزخرفة يشمل مختلف 

                                                           
1 https://fustany.com 
2 www.pua.edu.eg/puasite/uploads/file/art&design 
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سيلة األساسية التي يعبر . وهي الو،باالعتبار المعطيات التقنية والمواد الجديدة )الحديد، األسمنت(

بها الفرد عن أحاسيسه  وأفكاره وميوله واتجاهاته فهو يختزل بها مساحات واسعة من حاالته 

رمزي عن الجانب التعبير للالحاجة الملحة ، وهذا كله ينبع من النفسية والبيولوجية واالجتماعية

الخط ، )فالتعامل مع البيئة ثانيا   في االتصال االجتماعي أوال ، وفي الفنان مادي يلبي حاجات يءلش

حلزوني دائري أو بيضوي مع تعرجات وانحناءات لونية ال تخلو من  ينتهي عند طرفه بشكلدوما 

هذه العناصر يخضع لمفهوم األسلوب الجديد بما  إشارات جنسية وحس شهواني، لذلك فإن اختيار

غرابية ذات الجذور والسيقان الطويلة فيه من تعرجات واعوجاجات كالزنبق زهر النيل النباتات اال

شكل  (1)(وكذلك النباتات البحرية، والحيوانات التي توحي أجسامها بالحركة الملتوية كاإلخطبوط

أشكال الزهور ب هافنانوواستعان قة روأبعادا  غير مط( اآلرت نوفو)وصل الفن الجديد (، لقد 6)

ونبذ الزوايا القائمة التي استبدلت باألقواس الصغيرة  واألوراق النباتية والطيور في الزخرفة

كان الهدف االساسى لهذا ، واالنحناءات اللينة والزوايا المنفرجةذات  والمنحنية اللينةوالخطوط 

االهتمام بمشاعر واحاسيس الفنان الطبيعة وللمواد واالتجاه نحو  الحقيقية القيمة أظهار)الفن هو 

 .(2)الصناعة(م لم ينتج منتجات تقاوالذي 

   
 (6الشكل ) (5الشكل) ( تفصيل الواجهة4الشكل )

بفعل حركتين  على األقل: حركة ذاتية ضمن منظومة البيئة ( اآلرت نوفو) قد تطورل

بالتكنولوجيا او التقنية  ويدخل في )لتي تشكل بمجموعها ما يسمى االمادية تتضمن جميع االدوات 

المنظومة التربوية الثقافية حركة ت مع وتطور تتفاعل، التي الحرفيةهذا المضمار كل االدوات 

العناصر غير المادية )الروحية( وتشكل جميع المبادئ ، التي تتضمن واالجتماعية واالقتصادية

 الفناناتجه ف ،(3)(والمفاهيم االخالقية والعقيدية والذوقية والمعارف الفلكلورية واالدبية والفنون

الحضاري وتراكم المعرفة العلمية نظرا للتفاعل الوثيق بين ما يراد من العمل الفني  للتعبير التراث

 لية تفكير الفنان، وما يجول في فكره من نظم وخطط، لتحديد وآه وسيلة للتعبير، كون

استقاللية وتنوع اساليب اوجد  (اآلرت نوفو) تعدد الرؤى واالتجاهات لدى فنانيلان 

 ، اذالرسم التوضيحيولعل الفنانة )اوبري بيردسلي( كانت ممن تميزت بتجربتها في ، همطرح

 ارسمه ديُعو .افي عصره امن أكثر الفنانين الذين تحدثوا عنه ةاسما  كواحد النفسه (ليدزبيرت )جعل

 اي ملصقهفف ،الفن الحديث إثارة للجدل اساليبمسرحية أوسكار وايلد سالومي واحدة من أكثر  في

مل شخصية سالومي رأس يوحنا المعمدان على الطاولة. كان هذا التمثيل الغريب من سمات تح

 .(7الشكل) رسومات الحبر األسود الخاصة به في ذلك الوقت وعزز سمعته المريبة في الفن الحديث

 . التطور الفني والجمالياآلثار الجمالية واالجتماعية والتاريخية والنفسية المترتبة عن هذا 

امي القرن التاسع عشر كله، وهو من ابرز واهم فناني الحركة االنفصالية الفنية في رس

، وهي مجموعة من الفنانين النمساويين الذين كانت مهمتهم جلب األسلوب الفني األوروبي فيينا

وقد أدت   ،تم انتخابه كأول رئيس النفصال فيينا ألنه طعن في السلطةوقد الحديث إلى النمسا، 

تعامل مع صفاء اللون، ، اذ إلى نجاح مبكر في االنفصال (اآلرت نوفو)شهرته الدولية كفنان في فن 

                                                           
1 ency.com/detail/9211-http://arab 
2 http://kenanaonline.com/users/nuhaline/posts/105403 
3 man in  the world crisis. Ralph  kluckhohn, clyele& William Kelly, the concept of culture,the science of

lintion, colomeia university press, new York, 1945,p.97. 



186 
 

وعملية تجريد الشكل وتطويعه، للترميز بأحالة االشكال الى رموز واشارات في محاولة التسامي 

تميز  لدى الفنان،عن الواقع المعيش، عبر واقع العمل الفني من خالل التاكيد على ما هو حدسي 

بقدرته الفائقة في الدمج بين روح الفن التطبيقي وحداثة التشكيل، وكان قد اطلق عليه )المتمرد على 

عاري، وتميز بعرض اإلثارة الجنسية بشكل  هاجسدعصره( نظرا لجرأته في تجسيد المرأة ب

النزعة التعبيرية  بأسلوبه المميز الذي يجمع بين (متيكل)تميز (، 8الشكل ) صريح في أعماله

كان له أسلوبا فنيا خاص به، والذي أصبح فيما بعد احدى أهم المدارس الفنية في  ورمزية التزيين،

كان مبدعا  في . مجددا  ولم يتقيد بالكالسيكية، ألنه لم يكن فنانا  أكاديميا   (كليمتوعليه، كان ) .العالم

  .تشكيليةإزاحة الفواصل بين روح الفن التطبيقي والحداثة ال

  
 (8الشكل ) (7الشكل )

رد فعل على أساليب الفن األكاديمي في  (اآلرت نوفو)فن بناء على ما تقدم، ترى الباحثتان ان 

وما بعد االنطباعية والرمزية وغيرها من  االنطباعية الى هجذورامتدت  ، لذاالقرن التاسع عشر

الى عملية فكرية روحية الفني تحيل العمل التي محاولة لتاكيد االيحائية الغامضة في ، فنون الحداثة

سمات و، من جهة بحرية الخطوط وانحناءاتها االنثوية تميزت تستمد خواص من سمات شكلية

لخروج من نطاق الواقعية باتجاه غاية الفنان، ولتشد المتلقي باتجاه ما هو فكري، جاءت ل لونية

 م .ايتصدرها البحث عن المعنى المكنون والغوهي عملية 

لمرأة موضوعه األساسي ا وكانت)ألفونس موتشا( جاء الفنان  (كليمت)لى غرار الفنان ع

على الرغم ولتي تم تمكينها اجتماعي ا. واباألنوثة  المفعمةوتحديدا "المرأة الجديدة" ) في لوحاته،

، إال أن أسلوبه كان له تأثير كبير على (الفن الحديثته ضمن رسامي )تسمي (موتشا)من رف  

حتى صارت تتصدر علب المرطبات، ومضى حين من  (موتشا)راجت الفتات وقد  .(1)(الحركة

الدهر اختفى فيه اسم موتشا بعد عودته إلى بلده األصلي، وظل الناس يقتنون المرطبات في علب 

ذات رسوم بديعة، دون أن يعرفوا صاحبها، ما دفع أحد المؤرخين إلى القول إن موتشا كان مغمورا 

صفه رسام الفتات، أسلوبا بالغ الخصوصية تميز ، بو(موتشا)لقد طّور  .بقدر ما كان مشهورا

بأشكال متعرجة، وخطوط عضوية وسلم ألوان باستل )أي فاتحة وهادئة(، هذا األسلوب ما لبث أن 

وعندما فتح المعرض (. 9الشكل ) شكل رمزا لحركة ناشئة في حقبة الفنون الزخرفية هو الفن الجديد

رأس حربة تلك الحركة، حتى أنه لما زار الواليات  (تشامو)، كان 1900العالمي بباريس أبوابه عام 

رغم أنه حاز صيتا ، وعلى الأكبر فنان زخرفي في العالم)ب، ُوسم 1904المتحدة ألول مرة عام 

، ولكن نشاطه كرسام الفتات غطّى على مالمح 1900عالميا، فقد ظل اسمه مرتبطا بصورة باريس 

ورسوما وزخارف وتحفا فنية، وهو ما حرص معرض فنه األخرى التي تشمل لوحات ومنحوتات 

الباريسي على إبرازه، مستعيدا آثاره الفنية ليقّدم للزوار صورة رجل يرسم ” لكسمبورغ“متحف 

تلك المرحلة شهدت خاصة وان ذاته، رجل صوفي صاحب رؤية فنية، مشفوعة بفكر سياسي، 

والخالصة أن المعرض، إضافة إلى ، تجّدد القومية التشيكية وتصدع إمبراطورية النمسا المجر

  .(2)(حرص على تقديم تجربته في شتى أوجههافقد ، (لجديداالفن )التركيز على ألفونس موتشا كسيد 

                                                           
1 nouveau.htm-art-https://www.theartstory.org/movement 
2 https://alarab.co.uk  
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رت نوفو( من مفاهيم يقود الى اشكاليات تتمثل في اندراج صيغة العمل تحيل أليه )اآل ان ما

وراء الواقع المعاش، بطريقة الطرح عبر ومفرداته في الغموض بقصدية الفنان لالحالة لما يقف 

الواقع ذاته، بما يمكن ان تنطلي به مفرداته من صيغة روحية لذاتية الفنان عليه، بما يولد  ما يبديه

اشكالية تواصل مع ذات الفنان وفق تلك المحددات كقيم تعبيرية تتفاوت قدراتها التعبيرية عن ما 

محددات وسمات مشتركة يمكن التقاطها في صيغة الطرح يحول في فكر الفنان بالرغم من ان لها 

 للقيم اللونية والشكلية.

أول فنان يرفع الدعاية إلى مستوى الفنون ( كان هنري دي تولوز لوتريك)اما الفنان 

اعترف بأن العمل الفني المهم يمكن أن يكون الفني؛ وقد الجميلة، ما أدى إلى تحول في التاريخ 

 ،لكسب لقمة العيش (لوتريك)كافح يخالفا لغيره من فناني عصره لم و ،ملهى ليليملصق ا يومي ا في 

الباريسيين الذين  إلى أصحاب األعمال هاإلى صاالت العرض الراقية باع اعماله بدال من بيعف

مساهماته  تتمثل، 1889، الشهيرة ملهى موالن روج ففي لوحته ،استفادوا من رؤيته الفريدة

أصبحت و. (10الشكل ) وتزامنت مع ملصقات موالن روج المؤثرة (الحديث الفن)المبكرة في 

ا لحركة الفن الحديثال رت اآل) كتابة والمخططات المبالغ فيها في هذه الملصقات واللوحات شعار 

وبذلك اخذت ذاتية الفنان تولد اشكالية فهم لما يراد من تفاوت في ظهور المفردات واغفالها ( نوفو

 ل او يرصدها.والمؤالمتلقي يتنبأ بها  ال الفنان والتي ع دوافعبشكل يتوافق م

  
 (10الشكل ) (9الشكل)

 

في )الفن الحديث( تكشف عن اليات االحالة لدى الفنان وممكنات التعبير يل أون نطاق التإ

التي  ،العقلي والالعقلي ،الضمني والصريحعن عوالمه الثقافية بوصفها المعطى المشحون بالمعنى 

، العادة جزئيته الالفني كلية العمل الذي يؤطر تحققها المفردات لالفصاح عن ذلك المعنى الكامن 

 صياغة منجزات الفنان الثقافية عبر وسائط تربوية جمالية وطرائق التفاعل االجتماعي.

 

 موشرات االطار النظري
 اسفر البحث عن عدة مؤشرات من اهمها:

االثنولوجي هي اسلوب او طريقة الحياة التي يعيشها الفرد في اي مجتمع بما ان الثقافة بمعناها  .1

يشتمل عليه من تقاليد وعادات واعراف وتاريخ وعقائد وقيم واتجاهات عاطفية وعقلية ومواقف 

 الماضي والحاضر.

( في االنقالب على االشكال التقليدية والكالسيكية من خالل رت نوفواآلالحديث )الفن  يتحدد دور .2

 اهدتحدتوظيف التشكيل الزخرفي تقوم على رسوم النباتات والزهور والمناظر الطبيعية التي 

 الفني والجمالي.ذاتية الفنان وحسه 

 اظهر الفن الحديث نوعية تجريبية جديدة مع مواد وتقنيات جديدة .3

واالقتصادية والدين والفنون الشعبية وفروع  الثقافية االنساقفي ة الثقافياإلثنولوجيا  تبحث .4

 .المعرفة والفنون الصناعية والفلسفات الخ
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 .من حيث هو كائٌن طبيعي وإجتماعي وحضاري االثنولوجيا الثقافية تبحث دور الفنان .5

 

 ثالفصل الثال

 منهجية البحث واجراءاته 
 :يتناول هذا الفصل االجراءات التي اتبعتها الباحثتان لتحقيق هدف البحث  اوال: منهجية البحث

الحالي من حيث وصف مجتمع البحث وعينته واالداة المستخدمة في تحليل العينات. وقد اعتمدت 

األكثر  ، لذا فهوالباحثتان المنهج الوصفي التحليلي، كونه يهتم بدراسة العالقات بين الظواهر

 لتحقيق هدف البحث.مالئمة، واألقرب 

  :رت اآل)بالنظر إلى الكم الكبير من اإلعمال الفنية التي أنجزها فنانوا ثانيا: مجتمع البحث

والتي يتعذر حصرها احصائيا، قامت )الباحثتان( بعملية جرد واستقصاء ما هو متوافر من ( نوفو

البحث، وتم حصر  المصورات المتعلقة بمجتمع البحث، الختيار عينة وتحديدها ما يغطي هذا

 .افني عمال( 40المجتمع بـ )

 :لكل  عمال فنيا( فنانين، بواقع 5( عمال فنيا تعود لـ)5تم اختيار عينة من ) ثالثا: عينة البحث

 فنان وبصورة قصديه على وفق المسوغات اآلتية:

 الي.تعطي النماذج المختارة من حيث أساليبها فرصة لإلحاطة بالجانب التعبيري والحسي الجم  .1

 .(رت نوفواآل)انها تمثل نماذج لفنانين معروفين لهم دور مميز في حركة   .2

 اختالف اللوحات في أفكارها وأساليبها الفنية وعقود انجازها.  .3

  :لقد استلزم تحقيق هدف البحث الحالي الذي يسعى إلى الكشف عن الكشف رابعا: اداة البحث

ت نوفو، بناء اداة موضوعية لتحليل النتاج الفني في عن تمظهرات االثنولوجيا الثقافية في فن االر

ضوء ما أسفر عنه اإلطار النظري من مؤشرات، لذا قامت )الباحثتان( بتصميم أداة بحثها )استمارة 

محاور رئيسة تفرعت  (4) االداة( مجاالت 4تحليل العمل الفني( لتحليل عينة البحث، وتحددت )

 .(1اور فرعية، كما هو موضح في ملحق )( مح7( محورا ثانويا والى )21الى )

لغرض التعرف على صالحية اداة البحث الحالي في قياس ما وضع لقياسه : صدق األداة

تحقيق هدف البحث، تم عرض و (رت نوفواآل)وان تكون هذه األداة صالحة لتحليل محتوى إعمال 

)أداة تحليل( بصيغتها االولية على مجموعة من الخبراء ضمن تخصصات )الفنون التشكيلية، 

الفقرات من حيث الصياغة بع  التربية الفنية( وعلى ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم، تم تعديل 

إلى الخبراء مرة اخرى اللغوية، ودقة التعبير، وبعد اجراء التعديالت على الفقرات تمت إعادتها 

إلخراج الصدق الظاهري حول الفقرات المعدلة، وبعد استكمال االجراء المذكور حظيت فقرات 

(، %89نسبة االتفاق بين الخبراء ) ت( كانكوبر ةلداداة التحليل بالقبول واالتفاق، وباستخدام )معا

 (.1) ملحق ،تم اعتماد االداة بصيغتها النهائيةو

كونه احد مؤشرات التحقق من دقة المقياس بغية التحقق من ثبات األداة المعدة : بات األداةث

 ،تعطي النتائج نفسها اذا ما تم تطبيقها مرات متتاليةواتساق فقراته في قياس ما وضع الجله وانها 

وتم حساب  عينتين،في مجال الفنون التشكيلية لتحليل  اعتمدت )الباحثتان( اثنين من التدريسيين

 (،%85وكانت نسبة االتفاق ) )الباحثتان والمحلل االول(بين  مل الثبات الستمارة التقويممعا

كانت نسبة االتفاق و)المحلل االول والمحلل الثاني(  (،%84كانت ) و)الباحثتان والمحلل الثاني(

(، وهو معامل ثبات جيد %85( ظهر ان قيمة متوسط الثبات )كوبر ةلدباستخدام )معا%(، و86)

 تحليل نماذج العينة على وفق اداة تحليل اإلعمال الفنية.  في بحثلل

 

                                                           
 التدريسيين: أ.م.د. شيماء وهيب، أ.م.د. ندى عايد 
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 الوسائل اإلحصائية
 ،1984)المفتي،  1: لحساب معامل االتفاق بين المحللين الستمارة الثباتCooerمعادلة كوبر  .1

 (.62ص

 

 تحليل العينات:

 "1عينة "

 "  The Kissاسم اللوحة: القبلة" 

 1918سنة االنجاز: / غوستاف كليمت :اسم الفنان

 

 رجل وامرأة يتعانقلشكلين  يتكون العمل الفني هذا من     

 مزخرفيغطي كل منهما ثوب  بشكل غير مألوف،جسديهما 

 ،مستطيالت سوداء وبيضاءالزخرف بظهر على رداء الرجل ي

، ويغلب اللون المرأة الدوائر الملونة في حين يطغي على رداء

الكيفية وقد اثارت هذه اللوحة جدال حول  ،لباسيها علىذهبي ال

هم  ،ورأسها منحني وعيناها مغلقتان ،التي يقبل الرجل حبيبته

كل ذلك  ،كل شيء في العالم اآلن يدور حولهمو ،وقعوا في الحب

أن االثنان ، وا يرى الحب بشكله الكاملميكفي لكي يجعل قلبه

الرجل والمرأة في هذه اللوحة هم الفنان  وان مكملين لبعضيهما

 . وحبيبته

وظف الرسام فيها إحساسه المترف وشهوانيته  عمل الفنان الرمزية العميقةيغلب على 

جعل من أسلوب ، وهذا والمهارة الفائقة التي نفذت بها والتلقائيةالواضحة تجاه الجسد األنثوي 

لنهائية، فمن خالل لوحته أزاح الستار عن تجربة فنية )كليمت( الفني يصل إلى قمته ويأخذ أبعاده ا

روح اإلثارة يكشف فيها عن مكنونات الالوعي وفريدة من نوعها وعن أسلوب تشكيلي جديد 

 يرسم أقصى درجات العشق الممزوج بالسعادة ويرسم األنوثة الغارقة في الحلم.  هكانوالجنسية 

عماله األخرى األلوان الداكنة والخطوط في هذه اللوحة كما في أ (كليمت)قد استخدم ل

، لذا كان مبدعا  في الدمج بين روح الفن التطبيقي والحداثة التشكيلية ،والمساحات الزخرفية الذهبية

 (رت نوفواآلحركة )ضمن  تندرجالوحة "القبلة"من أشهر األعمال الفنية العالمية التي  دتع

ا أغلب النقاد ضمن أفضل خمس لوحات في اُنجزت في القرن العشرين، بل يصنفهوالزخرفي 

في  (كليمت)البع  "نقاشا " أكثر مما هو فنانا . لقد جمع  وقد لقبه ،تاريخ الفن التشكيلي العالمي

 ، وتقوي التمرد على الفن الجامد معلنا ،تزيينيّةالرمزية النزعة التعبيرية والنزعة اللوحاته بين 

لكالسيكية لمصلحة "أسلوب االنفصال"، ومحاربة فنون ومحاربة األسلوب األكاديمي وقواعده ا

 نالمناديمن الفنانين هو  (كليمت)و ،الذوق الضعيف، ورف  تقسيم الفن بين فن للنخبة وآخر للعامة

 أنه ال فرق بين سكان القصور وبين البسطاء من عامة الناس.ب

 

 

                                                           
1Analysis, th Edition Halt Rinehart and Winton, New York, 1963, Cooper, Jane, Measurement and  

p.27. 
 (ابن غير شرعي. ولكن قرار الفنان أن 14الفنان غوستاف كليمت كان معروفا  عنه حب النساء حتى وصل به األمر ألن يكون أب لـ )

وليس ذلك الفنان ذو النزعة الجنسية الجامحة. الفترة  يرسم نفسه في هذه الوضعية  فهي رسالة للمشاهد بأن يعتبره كشخ  محب صادق

 التي رسم فيها )كليمت( هذه اللوحة تسمى بالفترة الذهبية، ألنه رسم فيها لوحات باسلوب مذهب.
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 (2عينة )

  اسم اللوحة: الفتيات.

 1901موسر /سنة االنجاز: -اسم الفنان: كولومان

 

في قراءة ظاهرية للعمل الفني، لم يحاول الفنان )كولومان(    

تصوير المنظر كما يراه في الطبيعة وانما بذل جهدا لتخرج 

اللوحة بثوب جديد مفعم بالرمزية واالغتراب، وطغت االلوان 

الكرافيكية الصاخبة واالشكال المحرفة بطريقة لم يعهد بها من 

ي عبرت عن افكاره قبل، وهذه اللوحة من اهم لوحاته الت

، فرسم الفنان امرأتين بوضعية الوقوف احدهما امام االخرى (رت نوفواآل)وتوجهاته الفنية نحو 

في هذه اللوحة كما في لوحاته الباقية ( كولومان)وبخلفية مزخرفة باشكال هندسية ونباتية، وقد اتجه 

محاكاة بمعناها المعروف دون الى التسطيح باستخدام المساحات المسطحة والزخرفة مبتعدا عن ال

اي تفاصيل دقيقة مستخدما خطوطا بسيطة للتعبير عن الحواجب والعيون والشفاه وبالوان زاهية 

 يغلب عليها االحمر واالزرق واالسود وبايقاع فني. 

 ةالفنيّ  تجربته الدقيقة، فتابع بالتفاصيل اإلهتمام عدم مع للموضوع العام بالشكل لقد اهتم الفنان     

الواقع البيئي الى  تجريد إلى ميل العربي، مع الفني من الشكل الزخرفيّة األشكال واستعار. بثقة

 والواقعيّة وبمسحة كرافيكية، وكان هدف التجريد بين باثنولوجيا رمزية، وبتناص يتوزع

 واضحة رؤية ضمن بمسحة مترفة بدت التي اكتشفها التي األشياء بين تناغم خلق(  كولومان)

(، رت نوفواآل)اعجاب الكثيرين بعد ان ذاعت شهرته ضمن فناني ( كولومان)لقد حاز فن . وبسيطة

 كان متعدد المواهب يتمتع بمقدرة فنية عالية جعلت له شعبية كبيرة بين فناني عصره. فقد

 

 (3عينة)

 اسم اللوحة: الملكة ماي 

 1933سنة االنجاز: /ماغريت ماكدونالد اسم الفنانة:

   

للملكة ماي بعينين  يتضح مشهدا من المسح البصري للوحة    

مغلقتين حالمة يبدو عليها القلق واالنزعاج، فقد صورت الملكة 

 وقد احاطتها اشكاال ودوائر متداخلة شغلت معظم اللوحة. تنطوي

 الرمزي بالبعد ونعني وجمالية، رمزية أبعاد على هذه اللوحة

 الوجود، سرّ  تستنطق فاعلة بعناصر الفنية الثيمة تخصيب تحديدا

 يمثل المشهد ان الرومانسية لدى الفنانة، األعماق عن وتكشف

 تأمال يحمل ولكنه بتلقائيته ومألوف طرحه في بسيطا موضوعا

الروحي واالسطوري الذي  بالجانب مشبع انه على يدل وطرحا

 فيها جمعت التي التذكر وبرغبة يناغي الالوعي الجمعي،

 مع زمنيا   يتواصل عمل بتناص ال يخلو من تغريبال مفردات

 المشهد فيه غرائبيا ضغط تأمليا   طابعا   الشكل على اسبغ وهذا التواصل زمن ماض، من مشهد

االهتمام باستعارة صورة  بقدر باستعراض التفاصيل فالفنانة ال تهتم الروحي، ببعده ليتسم األرضي

وعي المؤول )المتلقي(  يقود تاملي فكري باثر تاويلها فكان فحسب، لوجودها وفقا وداللتها المرأة

 الجوهري المضمون ان للمشهد، المكانية الداللة صياغات المرأة وغموضها وفق رمز نحو غرائيية

 العمل الفني على لقد رك ز .المفعمة بالغرائبية  الغامضة وذاتيتها الفنانة لحس ومعادل غام ،

 رئيسة داللة تحمل وهي ال الفنانة لذاتية تحيلنا والتي الجمالية الثقافيةاالثنولوجيا الثقافية بانساقها 

  المشهد.  تجسيد في الضاغطة الحدث كونه السمة جو في اال
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  (4عينة )

 سالولي  دلفتش اسم اللوحة: ملصق

 1900بيردزلي/ سنة االنجاز:  اوبري اسم الفنان:

 

بيردزلي( من امرأتين بوضعية  يتكون عمل )اوبري

الوقوف منحنيات الرؤوس مغمضتي العينين احدهما خلف 

االخرى، تحيطهما تصميمات ذات خطوط منحنية واشكال 

مستوحاة من النباتات واالشكال المتموجة، واقواس ذات ايقاعات 

متغيرة، وقد صور المشهد بلون ازرق وبخطوط بارزة يغلب عليها 

 الحبر االسود. 

 والالوعي الغرائبي، الرمزي خلو العمل من االسلوبال ي

 واشكال خطوط إلى تستند بها التنبؤ يمكن ال ديناميكية خطوط مع

وهذا  المكان، خصوصية ايحاءات وفق على منحنية صممت

 (. رت نوفواآليقترب من المواضيع الفنية العمال فناني )

االشخاص  فهم أشكال اشكالية عنحيزا افصح  بيردزلي( )اوبري الفنان ذاتية اخذت لقد

يغلب عليه  وخيال النباتات بايقاعاتها الصاخبة، من المستوحاة الراقصة، واألشكال واإلنحناءات

 تصاميمه أعظم أحد في شك أدنى وبدون بقوة الغموض وحرية التعبير )اللعب الحر( الذي يظهر

 المتلقي بها ال يتنبأ قد اثارة دوافع راد بهاي له الفريدة التوليفة فهذه الشعر، قصيدة تشبه التي الفنية

 بين الكامن ما المعنى ذلك عن لإلفصاح التاؤيل ونطاق االسلوبية المحددات باطار يرصدها اال او

 .والمتلقي الفنان

  

 ( 5عينة)

 اسم العمل: نافذة

 1902تيفاني/ سنة االنجاز  كومفورت لويس اسم الفنان:

 

 انها عملت من الزجاج الملون يتضح من المسح البصري للنافذة     

 من مصنوعتين ويتضح من التكوين وجود شجرتين )الفسيفساء(،

 دوامة فكانت عبارة عن الخلفية كبيرين، اما دائريين ودرعين قبعات

استعار الفنان مفرداته  والفراشات، وقد واألوراق الزهور من معقدة

 . اليابانية للثقافة روث الشعبيمن اثنولوجيا المو

على  للزجاج استخدامه زجاج؛ وكان فنان االصل في )تيفاني( كان

 اذ كان الزهريات، في ومبتكر وفق تقنيات واسلوب انتقائي مزخرف

 والقوام األلوان بينها عبر ليؤلف المقطوعة الصور أحجية يجمع

 الزجاج للحصول من مختلفة أنواع أربعة أو ثالثة أو طبقة فكان يضاعف الوهم، لخلق المختلف

في  المحورية النقطة هي الملطخة الزجاجية )تيفاني( إبداعات لقد كانت دقيقة، ومواد ألوان على

 المتحدة الواليات امتداد على واسع بشكل يقلد واصبح تفوق المجال هذا خالل اسلوبه االبداعي. ومن

 النمط بذلك تأثيرا   فنانيها (، وأكثررت نوفواآلالجديد ) الفن حركة أركان أهم يعد من وأوروبا، لذا

  األمريكية. المتحدة في الواليات الملون الزجاج صناع من غيره عن يميزه الذي اإلبداعي

 

 



192 
 

 الفصل الرابع

  نتائج البحث

 :أسفر البحث عن عدد من النتائج نوجزها على النحو االتي

الزخرفية، وظهر  تزيينيّةالرمزية وعلى  النزعة التعبيرية النزعة العلى  (رت نوفواآل)اعتمد  .1

 .ذلك جليا في جميع العينات

ت العينات مدى ضحاوو، على األسلوب األكاديمي وقواعده الكالسيكية اتمرداظهرت العينات  .2

ورمزية االنساق الثقافية للعالمات، وهذا ما والتأثير المتبادل بين النظم أإلجتمــــاعية الترابط 

  (.2( و)1ظهرته العينات )ا

 من خالل االستعارات الثقافية القائمة على التسطيح (رت نوفواآل)تحققت االثنولوجيا الثقافية في  .3

وبمسحة كرافيكية، كما في  المحاكاة عن واالبتعاد المسطحة والمساحات الخطوط واستخدام

 . (2العينة )

وتمرده الذي  الفنان خالل التركيز على ذاتيةمن  تحققت االثنولوجيا الثقافية في االرت نوفو .4

تمظهر من خالل تصوير شخوص باجواء غرائبية تعكس عزلة الفنان وهمومه، كما في العينة 

 (.4( و)3( و)2)

 مع والخيال، بااللهام المفعم الرمزي عبر االسلوب (رت نوفواآل)تجلت السمات النفسية في   .5

 (.4( و)3( و)1عينة )تجمع بين  التجريد والواقعية، ال خطوط

تمكن الفنان من الخروج على المألوف والتفرد في طرحه اشكاال زخرفية تستند الى اسس  .6

 (.5( و)2تاريخية واساطير واشكال رمزية، كما هو في العينات )

 االستنتاجات

 بناء على ما ورد من نتائج، جاءت االستنتاجات على النحو االتي: 

على المادة وعلى الجانب االدائي كونه وسيلة لنقل الوضع  (نوفورت اآل)استند الفن الحديث  .1

 االجتماعي والثقافي والتربوي الذي يربط الفنان والمتلقي بالنظام االجتماعي والعالم المحيط .

قاربت االثنولوجيا الثقافية بين الماضي والحاضر من خالل ربط الفن بالموروث، الن الفن  .2

جتماعية، وتتكشف ابعادها الجمالية من خالل المعاني التي تنتج الجديد مستمد من الحياة اال

 سالسل متعددة من االتصاالت القابلة للقراءة والتي تعد جزء  من االنساق الصورية الرمزية.

تعمل على خلق التي وتعالقت االثنولوجيا الثقافية مع مرجعيات الفنان الجمالية والفنية والتربوية  .3

  .وحدة إجتمــــاعية

في  اتطبيقاتهُ ب (رت نوفواآل)لـ شكلت االثنولوجيا الثقافية ضاغطا للمنظومة البصرية التشكيلية  .7

 .التراث الشعبيومجاالت التربية، والفن، ومجال الفلكلور 

 تأويالته فكرية على المفاهيم، واعلن والئه للشكل، فكانت (رت نوفواآل)تمرد الفن الحديث   .8

 ائبية. والغر يكتنفها الغموض تأملية

تكشف عن ممكنات التعبير بوصفها المعطى وان االثنولوجيا تبنى على اشكال الثقافة البشرية  .9

 .اسلوب او طريقة الحياةوالنفسية والتربوية كونها طر السوسيولوجية  الالمشحون با

 عبر وسائط ايضا هو نماذج من السلوك الذي يكتسب  (رت نوفواآل)الثقافة مكتسبة، وكذلك هو  .10

 .التربيةالتفاعل االجتماعي و

 التوصيات

  استنادا الى ما توصل اليه البحث من نتائج واستنتاجات توصي الباحثتان باالتي:

  ضرورة استحداث مفردات عن االثنولوجيا في الفن المعاصر. .1

 ضرورة ترجمة المصادر واالدبيات لالطالع على احدث التجارب الفنية. .2
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 المقترحات

 ت البحث، تقترح الباحثتان االتي:استكماال لمتطلبا

 االثنولوجيا الثقافية وتمثالتها في الفن االوربي المعاصر. .1

  االثنولوجيا الثقافية وتمثالتها في الفن العراقي المعاصر. .2

 

 المصادر

كالكهون، كاليد: االنسان في المرأة )عالقة االنثوبولوجي بالحياة المعاصرة(، ت:شاكر  .1

 .1964فرانكلين للطباعة والنشر، نيويورك،مصطفى سليم، مؤسسة 

 .1982النوري، قيس: المدخل الى علم االنسان، المكتبة الوطنية، بغداد ، .2

، 2ت: مصاح الصمد، ط بونت، بيار، وميشال ايزاء، معجم االثنولوجيا واالنثربولوجيا، .3

 .2011المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 

 . 2004دمشق، منشورات اتحاد العرب، النسان، عيسى الشماس:مدخل الى عالم .4

5. Kluckohn, Clyele& William Kelly, the Concept of Culture, the Science 

of Man in  the World Crisis. Ralph lintion, Colomeia University Press, 

New York, 1945. 

6. Cooper, Jane, Measurement and Analysis, th Edition Halt Rinehart and 

Winton, New York, 1963. 

 مواقع االنترنيت

7. https://www.theartstory.org/movement-art-nouveau.htm 

8. https://ar.wikipedia.org/wiki 

9. http://www.innfrad.com 

10. https://fustany.com 

11. www.pua.edu.eg/puasite/uploads/file/art&design 

12. http://kenanaonline.com/users/nuhaline/posts/105403 
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 "1ملحق "

 االعمال بصيغتها النهائية اداة تحليل

 الثانويةالمحاور  المحاور الرئيسة
المحاور 

 الفرعية

 تمظهراتها في النوفا آرت 

 التقنية االسلوب الشكل

 السمات الثقافية

     الهوية

     التلقائية

     اللعب الحر

     التفكيك 

     التقويض

     التمرد

 السمات النفسية

     الالوعي الثقافي

     الوعي الجمعي

     الالوعي الجمعي

 السمات الرمزية

     العالمة

 الرمز

    اشكال ادمية

    اشكال نباتية

    اشكال حيوانية

    كائنات مركبة

    الموروث الشعبي

 االيقونة

    هندسية

    صورية

    كتابية

االثنولوجيا 

 الثقافية

االستعارة 

 الثقافية

 
   

     النسق الثقافي

     التناص الثقافي

     االغتراب

 

 "2ملحق"

 اسماء السادة الخبراء

 مكان العمل والتخصص اللقب العلمي الخبير ت

 جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة استاذ د.مكي عمران 1

 جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة استاذ د. شوقي الموسوي 2

 الجميلةجامعة بابل / كلية الفنون  استاذ د. كاظم نوير 3

 جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة استاذ د.ماجد نافع الكناني 4

 جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة استاذ د. صالح الفهداوي 5
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 رح العراقي المعاصرمسفلسفة التجريد وانشائية الفضاء في ال

 

 أ.م د فرحان عمران موسى

 

 ملخص البحث

تتطور السمات الجمالية واالسلوبية في العرض المسرحي تبعا لمتغيرات العصر وتطوراته، 

وتنافذت اشكال اسلوبية مغايرة للسائد والمألوف في رؤى المخرجين المسرحين المعاصرين التي 

تتبنى إزاحة الوعي التقليدي في انشاء الفضاء البصري للخطاب المسرحي ، عبر تبني انساق وبنى 

رة تعتمد تمثالت التجريد في التشكيل الجمالي للعرض المسرحي المعاصر وهي احدى معاص

اشتراطات مسرح ما بعد الحداثة ، مما تتوالد معطيات جمالية تستند على استعارات تجريدية في 

تشكيل فضاء العرض بغية استدعاء مشاركة من نوع اخر في صناعة المعنى وذلك عبر ترك 

نى لذهنية المتلقي في استقراء السرد الصوري التجريدي كونه الشريك مساحة من انتاج المع

الجمالي في انتاج الخطاب المسرحي ، لذا يتناول هذا البحث موضوع ) فلسفة التجريد وانشائية 

الفضاء في المسرح العراقي المعاصر( ويسلط الضوء على اشتغال االشكال التجريدية ودالالتها 

بوصفها لغة جمالية معاصرة تقترح التكوينات واالشكال والسبل في خطاب العرض المسرحي 

التجريدية في انشاء الفضاء المسرحي ، ويهدف البحث الى الكشف عن فلسفة التجريد وتمثالته في 

فضاء العرض المسرحي ، اما حدود البحث فقد تحددت بتحليل عينة البحث ، مسرحية )سجادة 

( ، 2016ج مختار من عروض العاصمة ) بغداد( للعام )حمراء( للمخرج ) جبار جودي( كنموذ

وإنشائية الفضاء  التجريد مفهومويتضمن البحث االطار النظري مبحثين يتناول المبحث األول: 

، ويتناول المبحث الثاني: انشائية الفضاء التجريدي في تجارب المسرح العالمي ، اما الفني 

ومنهج البحث وتحليل العينة، ومن ثم توصل البحث الى إجراءات البحث فقد تضمن مجتمع البحث 

 عند التأويلية القراءات تعدد احتمالية التجريدي المسرحي الفضاء انشائية عن نتج النتائج واهمها:

 والتشكيالت التكوينات مغادرة من المسرحيين المخرجين التجريد أسلوب ساعد، كما المتلقي

، ويختتم البحث بقائمة متوالدة جمالية بنى يمتلك فضائي تشكيل نحو والتوجه للفضاء الواقعية

 المصادر.

 

 الكلمات المفتاحية :) مسرح، فضاء، تجريد، معاصر(

 مقدمة:

، 2003بعد التحول السياسي عام  كبرى تحوالتشهد العرض المسرحي العراقي المعاصر 

 متأثرا بها عبروض الغربية والعربية المتقدمة، على نمط وجماليات العر االنفتاح وذلك عبر

ناعة الهائل في جوانب التكنلوجيا التي تدخل في ص التقدمالمشاركات واالحتكاك ، فضال عن 

الن يحتل مساحة فنية وجمالية تظهر قدرا من الخصوصية العرض المسرحي، وفي محاولة 

الصوري للعروض، الفضاء تشكيل و نشاءألتشكيل الرؤى االخراجية  االسلوبية والتفرد النوعي في

فنيا وابداعيا، خصوصا تلك التي توجهت نحو جماليات مسرح ما  ت اثراء  وهذه الخصوصية ولدّ 

وابرزها استبدال التجربة  ،تجريديةالمفاهيم ال جهاتبعد الحداثة التي تقاربت هي االخرى من تو
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االستعارية في موضوع التجريد، واعتماد الحسية بالحدس واالعتماد على تقنية تغلب عليها البنى 

االيقاع الشكلي وحركة الخطوط واالشكال الهندسية في الفضاء البصري، بغية تحرير الشكل 

وتنشيط الجانب البصري  يوازاحة الوعي التقليد النمطالصوري في الخطاب المسرحي من قيود 

ن التحوالت الكبرى للعلوم داث بنى جمالية متوالدة ضمحبما يواكب متطلبات العصر من است

ثيث أبدلك استداعى الت ،يق السمى االسلوبية في النظام االشتغالي للرؤية االخراجيةقوالفنون، وتح

البصري لرؤى المخرجين اشتراطات مسرح ما بعد الحداثة ومعاييره، وخصوصا تلك التي تتجه 

يقية، وتسخير امكانياته الال صوب موضوع التجريد ونماذجه الفنية والجمالية والمعرفية والتطب

نهائية في احتواء المنجز الفني، فتنافذت االشكال المستوحات من االشكال التجريدية ودالالته 

المتملثة في العرض المسرحي، وافرزت تجارب المخرجين معطيات جديدة تتبنى البنى التجريدية 

لت اتجاها  هيمن في في صناعة العرض، والتجريد بوصفه لغة جمالية بصرية معاصرة شك

المنظومة الجمالية على مستوى اللغة والحوار والتشكيل البصري للعرض، وفقا لهذه المتغيرات 

تكمن مشكلة البحث في االجابة على التساؤل االتي: ما هي فلسفة التجريد المتمثلة في العرض 

 العرض؟ الفضاء المجرد في التشكيل البصري لصناعةنشاء المسرحي العراقي وكيفية ا

العراقية المعاصرة التي اعتمدت  ضووتكمن اهمية البحث في تسليط الضوء على العر

 فيةء المسرحي، مما يشكل فائدة معرالتكوينات واالشكال والسبل التجريدية في انشائية الفضا

وللعاملين في مجال المسرح عامة، ويهدف البحث الى الكشف عن ، للمخرجين المسرحيين خاصة 

التجريد وتمثالته في فضاء العرض المسرحي لذا يتحدد البحث الحالي باالعمال المسرحية فلسفة 

 (.2016التي قدمت في العاصمة العراقية بغداد،  للعام )

 

 تحديد المصطلحات:

(، كما ورد 115اب والتجريد: التشذيب" )ابن منظور، يتجريد لغويا: هو "التعرية من الثال

بانه ذلك االسلوب الذي "يقوم على تصوير فكر الفنان او شعوره  الفلسفيتعريف التجريد في المعجم 

دسية او االنغام نتصويرا ال يعتمد على محاكاة لموضوع معين مع استخدام االلوان واالشكال اله

(، اما التجريد في الموسوعة الفلسفية الروسية فجاء على انه: 39الموسيقية" )المعجم الفلسفي، 

النوع الخاص من االدراك الذي يعزل ذهنيا خصائ  الشيء او العالقات بين "ذلك الجانب او 

فيعني   (Abstractionism(، اما مصطلح التجريدية )182خصائصه" )الموسوعة الفسفية ، 

"اتجاه حديث يقوم تصوير االشياء باالبتعاد عن العالقات والروابط التي تربط الشكل بحقيقته 

بانه: "تلخي  جوهري من كل ما هو  (سوزان النجر)(، وتعرفه 41 المرئية" )المعجم الفلسفي،

(، اما )هربرت ريد(، فيرى ان التجريد هو "حالة االدراك الحسي قبل المنطقي 58معين" )راضي، 

تقدم فان التعريف االجرائي للتجريد  ا(، وتأسيسا على م65خطوة باتجاه الذاتية في الفن" )ريد، 

 هو: 

الظاهرة والمألوفة للشكل وتبني نوع من العالقات المضمرة ذات الداللة مغادرة العالقات 

 الذاتية والتي تختزل الصفات الظاهرة في الكشل او التكوين في الخطاب المسرحي.
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 االطار النظري

 مفهوم التجريد وانشائية الفضاء الفنياألول: المبحث 

صناعة الفنون منذ لجمالي تعميق الهاجس ال فيت المسيرة البشرية تحوالت كبرى زأفر

نشأتها االولى، ووجد البع  ان مقترحات السرد الجمالية نشأت عند االنسان البدائي في رسمه 

ن البدائي، االبداع الفني عند االنسانحو ها انطالقة الشكال الحيوانات على جدران الكهوف وعدّ 

عبر اختزاله شكل الحيوان دون تظهر لنا انساق جمالية تغاير المألوف  وموفي استنطاق تلك الرس

الولوج في التفاصيل، بل نجد انتقائية في جزيئات الشكل المراد تصويره على جدران الكهوف، وال 

لحالتين ان مصدر االلهام ندري هل كانت رغبة شخصية ام مدلوالت تعبيرية مقصودة، وفي كل ا

تجرد من بع   هليته من الواقع، اال انالرؤية هي الواقع، فان الشكل الفني البدائي استمد ك في تكون

درة الجزيئات بالتجرد، بمعنى الشكل الخال  غاعلى م لقيئيات، لذا نجد بع  الدراسين يطالجز

يحمل في طياته تجريدا وهذا ما دفعهم الى بدايات مفهوم التجريد، فقد تجد بع  االراء يحيل منابع 

نابع التجريد الى الذات الفنية المنشئة للشكل التجريد الى الواقع وهناك اراء ودراسات تحيل م

 االخال ، بمعنى هناك اعتباطية في تأسيس الشكل اشبه باللغة الكالمية في جميع اللغات، لذا وجدو

اللغة تجريد صوري للكالم، اال ان الذات المنفردة تنزع  ،والعكس،بان الكالم تجريد صوتي للغة 

ومنذ القدم نجد االنسان البدائي "يحلم بان يتمكن من تغيير االشياء وتشكيلها في صورة  ،نحو التفرد

جديدة سحرية، فالسحر في الخيال يقابل العمل في الواقع واالنسان من اول عهده ساحر")فيشر، 

(، فاطالق الخيال عند االنسان البدائي في تجسيده الظواهر الطبيعية تعد اولى محاولة لفرض 21

ذلك الى المشاكسة  هة اشكال الطبيعة، ومن المؤكد قادذات واالستجابة لنداء مشاعره في محاكاال

والبحث عن طبيعة هذه العالقة  ،الذهنية في البحث عن العالقة بين الصورة المحاكاة وصورة الواقع

وهذا ما  اهيمها،فمومستوياتها، وبالتالي هذا ما دفعه الى اكتشاف الرمز وكشف ماهيات االشياء و

دفع فالسفة اليونان الى االهتمام بدارسة ماهيات االشياء ومبدائها العامة والخاصة، لذا تجد بداية 

التفكير التجريدي انطلق من دراسة العالقة بين الكلي وجزئياته، وكان لـ)سقراط( الفضل في كشف 

يحمل صفة الجنس  هوم الكليفكل شيء موجود بذاته وان فكرة المفكرة مفهوم الكلي واكد ان 

ما كال وهو بذلك يقصد الصفات التي يصدق عليها اللفف او الشكل جواطلق عليه)المصداق( او الم

لظروف بعكس الجوهر، بينما يرى لصفات المرتبطة بالشيء تتغير وفق ان تلك ال ىاشارة ال

ى الكلي )ارسطو( ان الماهيات في باطن االشياء هي اساس المدركات الحسية، وجعل من المعن

تصورا ذهنيا يرتبط بالعقل وال يتجاوزه ويتمثله، ويعطي مثال فكرة االنسان التي توجد في ذهن 

االنسان منفصلة عن وجود المفردات الجزئية، ويقدر للفرد ان يكون انسان من الناس بمقدار ما 

لتي تجعل من تتمثل به تلك الفكرة المجردة وقوام التصور الذهني المجرد هو الصفات الجوهرية ا

ارسطو االفكار مرتبطة على اساس التشابه والتناق  والتوافق  الفرد المعين عضوا في نوعه، وعدّ 

 (.4-2الزمني والمكاني لالشياء. )ينظر: محفوظ، 

تبنى )ارسطو( مبدأ المحاكاة التي اقرها استاذه )افالطون( ولكن بصيغة تسمح لذات الفنان 

ادرا المثل العليا، اي بمعنى المحاكاة التي غوالذاتية بعكس استاذه من الخيال من ان تدلو بدلوها م

تتناسق في تكوينها بما يجب ان تكون وليس بما هي عليها بالطبيعة، فهو يرى "ان فكرنا يرزح 

خضوع لما ومحمول( ويستخل  من ذلك ضرورة الرابط  –تحت نير خطاطات القضية..)ذات 

(. بمعنى ذلك يتنفس المنتج الفني في ذات االنسان ومقدرته 223كو، الذهني الدائم" )اي ليشبه التداو

 او عالمه وال يتجاوز حدود االنسان.
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ت ر، بل ان )هرب(افالطون)ال شك ان المحاكاة هي المعطى االول لمظاهر الفن من مشاعات 

وس( ريد( يؤكد ان نظرية الفن التجريدي موجودة لدى افالطون ويستند على حواريته مع )فيليب

ويقول: "لست اعني بجمال االشكال ما سيتوقعه الناس مثل جمال المخلوقات الحية.. اعني به 

الخطوط المستقيمة والمنحنيات والسطوح او االشكال المجسمة.. اعني ان تلك االشياء ليست جميلة 

واتا نسبيا الشياء اخرى، انما هي جميلة دائما... وهي تملك متعها الخاصة.. حسن، اعني ان اص

كتلك االصوات الصافية الناعمة التي تطلق نغمة منفردة صافية، ليس جميلة بالقياس الى شيء اخر 

في ازاحة نظرية  (ارسطو)(، وهذا ما استند عليه 68بل هي جميلة في طبيعتها الخاصة" )ريد، 

ناسق وهي النظام وال ،المحاكاة معتمدا على صفات المنجز الفني الجوهرية التي تشكل الجمال

لن يدعي احد ان البيضة يقول )شليغل(:  ،والوضوح، الن المبدأ غير كافي في تفسيره لظاهرة الفن

ايضا بيضة، واصل هذا االحتجاج في نظرية  "هي"بل  :تحاكي بيضة غيرها، مع انهما متشابهان

ا ان الصور عند القديس اوغسطين كما يرى بان لوكانت المحاكاة قانون الفن الوحيد لكان عليه

تنتهي الى زوال الفن، اذ لن يكون الفن مختلفا عن الطبيعة وفق مبدأ المحاكاة، ولكي يبقى الفن قائما 

وهذه التبريرات توجب للدعوى الى قانون اخر غير المحاكاة يقوم  ،ةصمحاكاة ناقيجب ان تكون ال

اذ يجد بع  اجزاء  كد )شليغل( ان محاكاة الشيء المحاكي البد من ان تكون مختلفة،ؤبه الفن وي

الطبيعة  ال نجد فيها لذة، وعلى الفن ان يثير اللذة، فعليه ان يترك تلك االجزاء بذلك يعد االختالف 

في المحاكاة ليس خطأ كما ساد في العصر الكالسيكي بل مفخرة اذا كانت من شأنها تحقيق لذة 

 (.199اكبر. )ينظر: تودوروف: 

واحيانا تكون دون وعي  ،درك في الصورة الذهنية للفنانتُ  ،ان الخطاب الفني يرتبط بغائية

اي ترتبط بالالشعور وهذا ما دفع المعالجين النفسيين الى اعتماد مبدأ التصوير  ،من ذات الفنان

المرضى لغرض الوصول الى اعماق الالشعور لدى الفرد، وبما ان الصورة الذهنية  ندوالرسم ع

، نجد ذهنية الفنان تميل الى التعبير عن الشيء وليس نسخهِ  تتكون من معنى متكامل معرفيا، لذا

وهذا بحد ذاته يعد تواصل ذهني يمتلك ادوات ذاتية وانفعاالت خاصة تحاول مغادرة المنطقي في 

وهذا اشبه بما مر ذكره في الرسوم على جدران الكهوف، فهذا التغاضي عن قوى  ،الخطاب الفني

رؤيا المتكاملة وحالة االدراك الحسي قبل المنطقي تعد خطوة اتجاه العقل التركيبية والعودة الى ال

الذاتية في الفن وهي بالتالي تحاول االرتكاز الفني على مفهوم التجريد الذي ينطلق من بناء ذهني 

او فكري مصمم الظهار عالقة جميع االشياء في مجال الرؤية، كان الدكتور )ثاوليس( اجرى 

جامعة )غالسكو( واظهرت ان هناك اختالف كبير بين ما تراه العين بع  التجارب الهامة في 

وبين التمثيل المنظوري للشيء ذاته، ارجع ذلك الى حافز خارجي يضيف الى خصوصيات الشيء 

 (.65تداد الظاهري الى الشيء الحقيقي )ينظر: ريد، رالحقيقية واسماها باال

وبين الذاتية الناتجة في الخطاب  (افالطون)ثل عند كما يرى )غوته( في اوجه الشبه بين المُ 

الفني، ويجدها قوية ويعتبر العمل العام ناتج للخاص، اي ان العمل التام يكون دائما خاص، وهذا 

الخاص في استطاعته ان يستحضر عاما بمعنى من الخاص الى العام في الرمز ومن العام الى 

الخاص، ويكون في البداية ظاهرة عينية،  –م العا –الخاص في المثل، فمسار كل انتاج هو الخاص 

ق، والفرق االول ان التجريد ليس النهاية الى الصورة ولكن هناك فرثم مرحل تجريد ويوصل في 

 ،واحدا هنا فهناك: ذلك ان المفهوم، وهو من قبيل العقل وحده في المثال يقابله المعنى في الرمز

(، وهنا 332دارك شامل )حدسي(. )ينظر: تودوروف، ولنا ان نعتقد ان التأثيرات تتجه باتجاه ا

ثلي، ينبغي التركيز على تسميات )كانت( حول حدود الصورة، فهو يجدها في ثالثة حاالت المُ 

والرمزي والتخطيطي، واورد هذا في مؤلفه )نقد ملكة الحكم(، وقد قابل الرمزي بالتخطيطي اذ 

بينما الرمزي نزوع خيالي والتخطيطي هي الذاتية ثل افالطون في المحاكاة ثلي ارتبط بمُ ان المُ 
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المفرطة على حساب الشيء في الواقع كما يجد بالتمثيل الصادق بوصفه فعال يتوخى جعل الشيء 

قابال  لالدراك الحسي، فهو نوعان، اما يكون تخطيطيا عندما يكون الحدس المطابق على نحو قبلي 

(، فالرمز 335: تودوروف،رزيا ويرتبط بالعقل )ينظمعطى في مفهوم يدركه الفهم، واما يكون رم

اال انه يمتلك صورة نشؤ ذاتي ينتج من تشكيل الشيء من جزيئاته والخيال المرتبط بذاتية الفنان،

وتعد هذه لحظة تجريدية  ذهنية ذاتية واحدة تمتلك االتفاق الجمعي وهو بذلك اشبه باللغة المكتوبة

متكامل  بيرت التجريد جاءت من الرمز كونه مركب ذاتي وتعلتمثيل الشكل الفني، فاولى لحظا

، اال ان التجريد يفرط بالذاتية ليستدعي عدة تأويالت قد ال تمتلك التأويل الذهني الحاضر للشيء 

ليس اال تعبير. .اذ في  هكما يجدها )كروتشة(، في وصفه للفن: "ان الفن عندفي بع  األحيان، و

غة وسيلة تعبير وتفاهم بين البشر فان الفن يضيف الى القيمة الجمالية الوقت الذي تستخدم فيه الل

للتعبير بوصفه ابلغ مرحلة.. ليس التعبير والجمال مفهومين اثنين فما هما اال مفهوم واحد يمكن ان 

تها عبر بر عن ذا(، لذا فان الصورة التجريدية تعّ 75ندعوه باحد اللفظين على السواء" )كروتشه، 

عناصر وحدة االجزاء وهذه تتمثل في الفن الموسيقي الذي لم يعد يحتاج ان داخلي وتنظيم بنائها ال

 ي،ال بالمضمون، اي في الجانب الروحي للعمل ال الواقعي منه او الطبيعبالشكل  جودهيبرر و

اونيس( بان الفن التجريدي "ظهر كنتيجة حتمية لرد فعل ضد الطبيعة التي بوتأكيد على ذلك يجد )

في ثمانينات القرن التاسع عشر متخذا مسارين رئيسيين تبعا للثقل المسلط في كل منهما على  سرت

المضمون او على الشكل، حيث يعد الرمزيون ضمن التصنيف االول بسبب اهتمامهم بالمعنى 

الروحي، بينما يضم التصنيف الثاني االنطباعين الجدد الذين لم ينكروا دور الفن الروحي تماما، 

هم امنوا بان تجريد اللغة الصورية ينبغي ان يأتي اوال، حيث كان االمر بحاجة الى حلقة وصل لكن

(، واعتمد 197الجمع بين هذين المسارين صار يدعى بالفن التجريدي" )باونيس،  ةكي يولد، وثمر

اللتزام بة ومغادرة مطابقة الواقع وعدم اهذا الفن على سياقات االختزال والتكثيف والتبسيط واالسل

بقواعد وانماط وقيود الواقعية وتجسيد المحاكاة في خطاب الفن التصويري، متخدا رؤى شكلية 

في ظاهرها ال تتطابق مع جوهرها او حقيقتها، عبر  اءل واكثر من ذلك بحيث تكون االشيب ،جديدة

لخطوط عالقات خاصة ال تتخذ تجسيد االشياء في المعطى الجمالي لها بل "المقصود هو جمال ا

م الحركة (. وتزعّ 17ي، نجالمستقيمة والمنحنية والسطوح والفراغات والمساحات الصماء" )الجباخ

والثاني عمل  ،ريرات الفلسفيةبالتجريدية كل من )كاندنسكي وموندريان(، االول صاغ االبعاد والت

طبيعته،  ومن اهم ما نادى به )كاندنسكي( هو "التخلي عن الشيء وعن ،على الجانب التطبيقي

وشرعت العقول الكثير التي ترف  عالما لم يعد العالقة فيه بين الوعي والطبيعة تقوم على اسس 

تقليدي مكرر، بغية اظهار الحقيقة، بل اضحت الحقيقة تؤلف عقبة امام الفرد والفنان، فالحقيقة 

لة والحواس، ومذ الوحيدة هي امتلكت الشرعية وسطوة التـأثير هي الحقيقة الباطنة للعقل والمخي

ذلك الوقت وما بعد، لم تعد مهمة الرسام اعطاء المشاهد صورة وهمية مقنعة، بدرجة تزيد او 

اكثر صدقا وحداثة، حقيقة  -الوهم بالحقيقة -ركة بل االستعاضة عن هذه الصورةدتنق  الحقيقة الم

الحقيقة الذاتية ودأب )كاندنسكي( على التعبير عن افكار مماثلة في  ،تقلستنبثق من فعل الروح الم

كتابه )الروحانية في الفن(، وبه قد طبق تلك االفكار على الجزء الحدسي والعاطفي من عمله 

 .الرسم غير الشخصاني ع  رَّ العقالني الساكن، المركب من عناصر هندسية خالصة، السيما عندما ش  

تجريد هو ارتجال رؤية العمل الفني واعتماد تقنيات جديدة في التعبير (، فال147)ينظر:مولر،

تحاول قلب المفاهيم الجمالية عبر تحويل االثر الجمالي الى غاية بدل من النظر اليه كنتيجة نهائية، 

فرض ذاته في تحليل االشكال التخطيطية الخارجية للمنجز الفني مما لومنح المتلقي مساحة كبير 

حالة من االندماج الفكري والذوقي من خالل فك شفرات العالقات التركيبية وصياغتها يشكل لديه 

تختفي تحت سطح الصورة الشعرية او التاريخية او  تيفي الشكل الفني، والغور في "االشياء ال

، حقيقة هامة عميقة، ال يكشفها العقل اال بعد ان يكون الحس قد اكتفى ولم يعد يتوقع شيئا.. ةالرمزي
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في الصورة )التجريدية( لاللهة او لخصائصها يصنع الفن التصويري اسمى اشيائه، فيلزم المعاني 

(، 342والمفاهيم نفسها بان تظهر لنا ظهورا حسيا، ويرغمها على الدخول في الفضاء")تودوروف، 

( في فالتشكيل الفضائي يشير الى اثارة البديل الجمالي ضد الواقع المعاشي، ويرى )باتريس بافي

كتابة كما في المسرح، الفي  ،معجم المسرح انه "يالحف دائما سياقا تجريديا واسلبة للمادة المسرحية

وكل عمل فني، وخصوصا كل عمل اخراجي يتجرد من اجواء الواقع المحيط به.. ومن طبيعة 

نهج هذا راز حقيقته، ان بع  علوم الجمال تمبجي تنظيم الواقع وغربلته وتجريده واارخالعمل اال

 االنسق من التجريد.. الى التبسيط واالقتصار على الجوهري والمبدئي واالولي في تشكيل مفهوم

(. فالتشكيل 53موحد يواجه تعددية المفاهيم.. وينتج من ذلك شبكة هندسية من االشكال")بافي، 

مساحة الفضائي للوحة مثال في الفن التجريدي، تبدأ في ملئ الفضاء باالشكال المجردة وال

والتوافقات اللونية والخطوط وتتفاعل كمكون يزخر بالمعادالت الروحية التي تنتج تفاعلية بين 

التلقي والتأويل عند  مريداتفضاء المنجز الفني، على ان يحقق لالغائية الخارجية والغائية الداخلية ل

"ال  بقوله: )مورتيتز( يؤكدف فيه اللذة من خالل غائية االجزاء في الفضاء الكلي وقالمتلقي ويو

ان  ال فعليَّ إو ،اللذة بقدر ما كان من شأنه ان يوقف فيَّ  سهة من الشيء نفأبحث عن المنفعة الخارج

اجد في االجزاء المفردة من ذلك الشيء من الغائية وما ينسيني ان اسأل ما فائدة الكل؟ ولك ان 

نفسه وحسب، ولتحقيق ذلك الغرض  تقول : بين يدي الشيء الجميل علي ان احس باللذة الجله في

(. وهذه احدى اتجاهات 263البد من ان يستعاض عن الغائية الخارجية بغائية داخلية")تودوروف، 

مسرح ما بعد الحداثة في الفضاء المكاني الذي يحاول التشتت والتشظي ومغادرة السببية وان كان 

ة الى تأسيسات مرجعية لديه مثل لخطوط الهندسيتصوره لتشكيل الفضاء قد يحيل المتلقي في 

بال او هرما والدائرة كرة او صحنا ولكن نظام العالقات القائمة جالمستطيل قد يكون بيتا والمثلث 

في الفضاء المكاني قد تفرض غير ذلك فربما الدائرة كانت تدل على الشمس او مفهوما فكريا مثل 

اقعية للشيء في الفضاء المكان وهذا ما يشكل االستمرارية، كل ذلك ينتج على مغادرة المحاكاة الو

مشاركة ذهنية للمتلقي في ادارك المكان عبر مغادرة المحاكاة التقليدية الجزاء الفضاء فالمحاكاة 

اال انها محاكاة مثال اعلى ال محاكاة الطبيعة،  –في الخطوط واالشكال  –هي "محاكاة قبل كل شيء 

عرض االشياء فيه كما هي في الطبيعة؟ كال لو كان كذلك ان ما يدعي في المسرح الصدق هل هو 

 ،وصوت ،الشائع فما الصدق على الخشبة، هو موافقة افعال واقوال، وصورة ىلما كان الصدق سو

(، وتتركب هذه العناصر في 209المخرج" )تودوروف، واشارة، لمثال اعلى، تخيلهُ  ،وحركة

درة على ايصال صورة ذات مغزى انساني او تنتج عالم بصري يمتلك قمما الفضاء المعماري 

فلسفي او ادراكا   محسوسا من المجرد فهي عملية تحول المحسوس الى مجرد والعكس صحيح، 

يقوم على عالقة الذات بالموضوع في تأسيس الفضاء المكاني وتبقى اشتراطات الوحدة والتنوع 

لذات المتلقي، فهي  المشاركة  حقق قدرةي امرئي كال  شكل يواالنسجام والتماثل في المركب الفضائي 

عملية اندماج مع عناصر الطبيعة وليس نقلها الى الفضاء المكاني، عبر دالالت ومعاني تكمن خلفها 

وان كانت  ،حقيقة كامنة في تشكيل الفضاء نحوية ذات نزعة خالصة ال واقعية تؤسس رقوى تعبي

تنبع من التجريد الهندسي والصورة المجردة اال انها تبث آلية اتصال تقود الى جوهر االشياء 

 وبالتالي الى المطلق في محاولة لالجابة على ركام االسئلة الكونية.

 

 في تجارب المسرح العالمي. تجريديانشائية الفضاء ال: المبحث الثاني

وهي اول ما يواجه المتلقي من تفاعل مع العرض  ،كاملةبنية الفضاء المسرحي لغة متتشكل 

رح والتكوينات التي تشكل كيانات مسبدأ باستنطاق العالمات الموجودة على خشبة اليالمسرحي، اذ 



201 
 

مام انتاج المعنى العام للخطاب المسرحي، كما يتخذ الفضاء اللحظية االولى عند المتلقي تمقصودة ال

مائته، والشك ان الفضاء المسرحي هو تراطات الخطاب وانته ويعطي كل اشفي تشكيل شعور

دالالت، وهذه الدالالت تحقق اول عالقة وشحنة موجه الى المتلقي  جندسي يهدف الى انتاهتعبير 

" باعتبارها اللغة الصورية التي تعزز المعنى العام للن  والممثل واالخراج وهذه اللغة تجسدت 

احات فشكلت بما نسميه الشحنة المكانية، فالشحنة المكانية هي كيانات من مواد وفراغات ومسب

ق السردي او الشعري او المكان حضور لتاريخ المكان من خالل اللغة، وقد وجدت ان طبيعة السيا

(، وهذا الوعي العام 5رض لغته على الن  وقد يشكل هذا جزء من وعي لغة المكان" )النصير، يف

االجزاء في الفضاء المسرحي، اذ ان المكان نفسه ال ينتج عالقة  هو الذي يعمق االحساس بترابط

ويرى )برادلي( ان الفضاء نفسه  يمكن ان يكون عالقة النه لو  ،بقدر وجود االجزاء في الفضاء

يست لولذلك فالعالقة  ،كان كذلك لصارت العالقة تمثل مكانا ثالثا بين مكانين هذا يصعب تحقيقه

قبول ان الفضاء تربطه بط بين األمكنة، اال ان ) برادلي( يعرض تناق  مكانا وانما هي التي تر

عالقة بالفضاءات االخرى استنادا الى قضية ان عالم الظاهر عالئقي وكونه كذلك يعني وجود 

تناق  به، ويتألف الفضاء من اجزءا جامدة ممتدة، بيد ان هذه االجزاء البد ان تكون قابلة لالنقسام 

وهكذا الى ما ال لفة من االجزاء، وطالما ان االجزء ممتدة فهي بالضرورة تنقسم تكوينات مخت ىال

بشكل يسمح بوجود عالقة تربط بين تلك البؤر نهاية وطالما تستمر االنقسامات الى بؤر مكانية 

فاذا قمنا بتحديد العناصر التي يتألف منها الفضاء لوجدناه ينقسم الى عالقات، بل احيانا  ،المنقسمة

(، وبما ان الفضاء المسرحي يختلف عن 47الضوي،ينظر:لتكوين في هذه العالقات)االشى يت

ساق الفضاء هي نفالعالقات الصورية في ا ،اللوحة او السينما النه ثالثي االبعاد ويبث الحياة االنية

لبصر الن اتساق الفضاء يتمتع بحاسة الشم والسمع وا ،االخرى تختلف عما عليه في اللوحة والسينما

والحركة االنية، مما تتزاحم العالمات في ذهنية المتلقي، وهو مزدوج االستنطاق من الخشبة 

والممثلين وعالمات الفضاء كافة الى الصالة والتداول الذهني لدى المتلقي، فالفضاء المسرحي بؤر 

س يتحرك فيه مكان محسو كونه ناحيةمن  هبالقدر الذي يشتمل ب معقدة للغاية "وواقع معقد للغاية،

الممثلون )خشبة المسرح( او يجلس فيه جمهور المتفرجين من ناحية اخرى، على مكان مجرد 

واتجه الفضاء المسرحي   (،87يضم كل عالمات الحقيقة او الضمنية الخاصة بالعرض")أحمد، 

صور في المسرح المعاصر نحو التمركزات الذهنية عند المتلقي فسعى مسرح ما بعد الحداثة الى "ت

( فالفضاء التجريدي ال ينقل 184عدم التناسق في العناصر البصرية او تجريدها")وايتمور، 

ويمكن تفريق الفضاء التجريدي بانه  ،موضوعا بصريا بقدر تفاعل الدالالت والعالمات المعقدة

يعتمد على تجريد العرض وتحويله الى عالمات سيميائية غامضة بعيدة عما هو حسي وملموس، 

كز كذلك على خلق المفارقات بين الدوال التي يصعب تفكيكها او تأويلها اال بمشقة االنفس، ويرت

ويصبح هذا الفضاء المسرحي تشكيال بصريا يذكرنا بالتجريد السريالي والتجريد التكعيبي، ومن 

ير ما هو خيالي وما هو غثم يتسم هذا الفضاء بالتغريب واالنزياح وتجاوز نطاق العقل والحس الى 

الفضاء التجريدي في كتابات )صموئيل عقالني )ينظر: جميل حمداوي، مقال(، وقد ظهر أوال 

بكيت( حيث تكون الخشبة تجريدية وفضاءا غير محدود  ويتضمن الكثير من البؤر غير المحددة 

 في انتظار)، ففي مسرحية الشكل محدوديةرات االسطورية غير الواضحة والالشفاليطغي عليها 

توسط المسرح )شجرة جرداء( كمحاولة الثبات المعيار ، اذ والتي تتناول فكرة الخالصكودو( 

د عليه مسرح العبث والمتمثل بالعدم، فالشجرة التجريدية دلت على الموت كونها نالفلسفي الذي يست

رة( وهي رمز الحياة، وحتى في تناوله فكرة انتظار رمز الموت وعكسها )الشجرة المخضّ 

او وفق  ،كون االفكار التجريدية ال تخضع للمنطق السائد ،د هناك صعوبة في التفسيرنج ، المخلّ 

وهذه الصعوبة تعد واحدة من االفكار الرئيسية في اتجاه مسرح العبث، وفي مسرحية  ،منطق السببية

فيها اشكال االيمان باالمحدود والالمتناهي، فالفضاء التجريدي  (بكيت))نهاية اللعبة(، التي قدم 
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غير واضح االنتماء، بها حوائط زائفة، ونافذة من جهة اليمين ونافذة  أوىمعبارة عن غرفة مغلقة، 

من جهة اليسار، كما يوجد فضاء بين االثنين يقترب من حالة الالمكان )الفراغ(، باالضافة الى 

على عدد من جذوع االشجار وبقايا )االجداد الملعونة( وهذه  نايحتوين من االخشاب يصندوق

االتجاه العبثي وهو  اهالصورة الترجيدية في جذوع االشجار أحالة المتلقي الى معيار فلسفي اخر تبن

كون دالالت الفضاء اتسمت  ة،كما ال نجد معنى للحيا، التمرد على القيم والعادات القديمة

ربما يكون احدهما ميتا وربما يكون االخر  ةالذي يجعل قبل ان تنتهي المسرحياالمر  ،بالتجريدية

م ينظرون الى الفراغ، وهذا ما التجريد، فهُ  تخذعلى قيد الحياة، وجميع الشخصيات في حركتها ت

مسرحية )نهاية اللعبة( تجعلنا لغة ناء احداث اثو ، دفع )كلوف( الى القول: ان السراب في البداية

ية ان نقترب اكثر واكثر من نقطة الصفر، وان ما يوجد في الحياة هو العدم وال دة التجريالمسرحي

( وهكذا نجد في انقسام الفضاء التجريدي 192-188يوجد شيء يظهر في االفق، )ينظر:ميردوند،

وكانه مكان محايد توجد فيه جميع العناصر، وقد تبدو وكأنه ثيمة ترسم عالقات معينة بين العناصر 

ما يتقرب الفضاء التجريدي من الفضاء  لمكونة للفضاء المسرحي، فالفضاء المغلق والذي عادة  ا

 موعة صغيرة تمثل في فضاءات بالغةالمغلق، اذ يرى )بروك(: "غالبا ما يرى المرء كيف لمج

الصغر ان تحقق نجاحا باهرا وفي نفس الوقت اذا تتم نقل عملها الى مسرح كبير يمكن ان تبدو 

( الن عملية التأطير الذهني للفضاء التجريدي تكون اكثر تأثيرا منها في 106ة" )بروك، قاصر

ي على التساؤل عن قراءاته قد العناصر عمدا ليجبر المتلالمفتوح. وتجد بان الفضاء يحاول اال يوجِ 

الخاصة للصورة التجريدية في فضاء العرض وفي انقسام المكان قد "يفقد مركزه واستقراره 

وده وعالماته المطمئنة، بل معناه... مما يدعو المتفرج الى بذل شيء من الجهد لدمج العناصر وحد

المبعثرة بعضها في بع ، قد يرتكز عمل المخرج على ازالة التناق  بين المفتوح والمغلق، 

فضاء المكان المختار الخارج، واذ يزول التناق  يصبح واالعلى واالسفل والداخل و

تعدد القراءات، اذ يتسم الفضاء التجريدي حرية حرية التأويل والمقصود هنا (، 91 للحرية")احمد،

بتعدد القراءات للصورة التجريدية من قبل المتلقي وقد يختلف تأويل متلقي عن اخر وهذه احدى 

في محاولة لتقديم عروض مغايرة ، لذي سعى اليه المخرجون المسرحيونمزايا الفضاء التجريدي ا

 ياتجه مخرجون الى وسائط بديلة عن انعكاس وتفسير الواقع وااللتزام بابعاد المدون النصللواقعية 

للمؤلف، والبحث عن عمليات حفر وتفكيك الصورة المسرحية في انتاج المعنى بمنطلق ابداعي 

لبحث اولذا حاولوا في رسم الفضاء الى تجريده من مطابقته للواقع في التشكيل الصوري، ديد ج

ن ا( هو الذي بيّ بيآ فالصورة التجريدية، ونجد المصمم والمخرج السويسري )ادلوعن روح 

المسرحية وجوها من خالل تجريد المنظر واالبقاء على االيحاءات التي  روحيةرورة تصور ض

ثل في الفضاء التجريدي "مما يعزز فيه نقطة ضوء موالتأثير الروحي للم جتكتمل في مخيلة المتفر

تتطور في اشكال اكثر تجريدية في فن  -الفضاء -واحدة فقط في فضاء معتم هائل، اهمية المسرح 

بالمناظر التي تخلقها االضواء ايضا بل حسب، فالمنظر المسرحي، لم يتنبأ بامكانيات نقاط الضوء 

الضوء ، اذ ان أثيرا في تشكيل الفضاء المسرحيكثر ت(. فوجد في الضوء العنصر اال77")أفنز، 

وبه يتم تغير المزاج ونظم  عند )آبيا(  الموسيقى –البصري المشابه للعنصر السمعي  العنصر هو

ضوء امكانيات حركية على الديكورات غير التصويرية او لالداللة، اذ يستدعي عنصر ا

ح ذلك في مسرحية )زيغفريد( ان يلقي بظالل وترسم عليها لونا حياديا، وقد اقتر ،التشخيصية

تأويال  ذلكمن  داضوئية ولون اخضر على جسد الممثل الذي يمشى على خشبة المسرح، قاص

تجريديا الى اجزاء شجرة، هو بذلك قد ادرك ان الفن المسرحي ال يمكن اصالحه اال باصالح 

: ان التعاليم التقليدية في بناء الفضاء ومغادرة التشخيصية في التشكيل الفضائي فقد كتب يقول

قناعاتنا وخشبات مسارحنا التي تقام متقابلة ما زالت تسيطر علينا لنترك مسارحنا الى ماضيها 

 (.81ز، نتغطية الفضاء)ينظر: أفد ابنية بدائية مصممة حسب الذي يموت ولنشيّ 
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ولد فالمخرج )فيزومن المخرجين الذين حاولوا تجريد الفضاء من التشكيل االيهامي للواقع 

مايرهولد( الذي حاول تقنين الحركة وفق مبدأ البايوميكانيك "وهناك اكتشف الحركة المنسقة على 

دام الخيال واالرتجال خم طالبه على استوالدوائر والمستطيالت والمثلثات وعلّ  توفق المربعا

ان الواقعية غير ممتعة افقة االيقاعات الموسيقية المتنوعة.. وتعاطف مع الال واقعية معلنا روم

واهتم بدفاعه عن المسرح المؤسلب .... وغير ضرورية، مستبدال ايها بما اسماه )مسرح الروح( 

( شاهد )مايرهولد( معرضا للرسم والنحت اقامه 90-88البارز كالنحت البارز")عبد الحميد،

بحث عن اللتركيبي، والمنظر لديه با سمى)التركيبيون( وتأثر فيها في نظريته لتشكيل الفضاء، و

العالقات الكامنة بين التكوينات مستعينا باستكمال المعنى على ذهنية المتلقي، فقد وضع الديكور 

ففي مسرحية )المخدوع الرائع( اكتفى بدوائر على شكل عجالت مرسوم  ،التجريدي في الفضاء

صتين ينحدر منهما سلمين وفق ومن (،x)تطيالت رسم عليها حرف اكسمسعليها خطوط مبهمة و

المعنى فهو يقول: اذا اردنا ان نضع بابا على  إلكمالتشكيل تجريدي يستجمع المتلقي ذهنيته العالية 

طيل قائم تخشبة المسرح فليس بالضرورة اقامة باب بالمعنى التشخيصي له بل نكتفي بان نضع مس

شترط وجود المشاهد كعنصر رابع في على المشاهد اكمال المعنى وفق مبدأ )الشرطية( والذي ي

المسرح االيهامي الذي يشترط  غايرة( في محاولة منه لم127انتاج العرض. )ينظر: مايرهولد، 

 الجدار الرابع اي بمعنى غياب المشاهد المسرحي.

المخرج )مايرهولد( وعملوا في نفس المسارح في عاصر المخرج )الكسندر تايروف( 

ات المخرج لجأ الى اربعة مفاهيم تشكل جمالي دفي انشائيته للفضاء المجرموسكو، اال ان )تايروف( 

والممثل الذي يرتكز  ،االنتاج التركيبي وهذا يعد اتجاهه الذي عرف فيه :ال  وفي الفضاء المسرحي، ا

الفضاء، واالخير  روالمعلم هو المخرج الذي يستدعي استكمال عناص ، عمله على الجسد واالشارة

اساس الفضاء  ويجد انعتقد )تاريوف( ان الموسيقى هي االقرب الى فن المسرح، االيقاع، وي

المسرحي يشبه االساس التجريدي للموسيقى، وقد اصبح االيقاع مبدأ تركيبيا اساسيا لتأليفات 

المخرج، وتصاحبها في انشائية الفضاء االشكال الهندسية التي تكشف عن ايقاعات بصرية هي 

وط السوداء في تركيبة خشبة المسرح تحدد ايقاعات االجساد والوجوه، فقد وكانت الخط األخرى،

تحول جمال التشكيل الصوري والحركي التجريدي ليمتلك مبررا خاصا يعبر عن نفسه في الفضاء 

المسرحي عبر اشكال االضاءة واللون والحركات والتصميمات الهندسية التجريدية مما جعل 

وهذا دفع المختصين في مجال المسرح بالنظر الى فن )تايروف( على  الجمال البصري مكتفيا بذاته

( 84-78، رانه شيء غريب اال انه تسائل لماذا ال يوجد الجمال في اشكال غير مفهومة )ينظر:ميت

وقد عارض )تايروف( بشدة الواقعية بصيغتها لتقليد الحياة واتجه الى فن البانتومايم عبر اعتماد 

ال يطابق  الانتاج التشكيل الحركي عبر تخيل الحادثة وليس تجسيدها، وهذا الخيالتخيل والخيال في 

كون )تايروف( يؤمن بان الفكرة تسبق اخر، بنى عليه افتراض يالواقع او صوره، بل افتراض 

الكلمة حتى لو لم يظهر ذلك للمشاهدين، لذلك اطلق على مسرحه )المسرح التركيبي( واعد 

ضروريات هذا المسرح، بل اتخذ التجريد عند )تايروف( حتى العناصر الموسيقى من اساسيات و

االخرى مثل المكياج اذ "جعل من ممثليه يتخذون ماكياجا غريبا ال يشبهون به احد في الواقع وبهذا 

كية )ينظر: خليل، يتنشيصبحون اشخاصا متفردين في عيون المتفرجين في ازيائهم الغريبة الفا

تلك التي مقال على شبكة االنترنت(، ربما تعود هذه االعمال التجريدية الى مدرسة )الباوهاوس( 

 دعمت جميع الفنون بما فيها الفن المسرحي وعبارة عن معهد للعمارة والفن وتعني )الباوهاوس(

لت هذه المدرسة ربط وحاو 1919يوس( في المانيا عام باسسه الفنان )فالتر غرو ،بيت العمارة

وتوحيد اشكال الفنون تحت مفهوم التجريدية مستفيدة من التغيرات في التكنولوجيا والحياة 

المعاصرة، تجمع مدرسة الباوهاوس بين االتجاه التكعيبي والتجريدية التعبيرية، درست العالقة بين 
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االشكال  ىي اكد علر( الذماالنسان والفضاء من خالل عدد من المصممين مثال )اوسكار شلي

االساسية للباوهاوس وقال: "االنسان بنية، االنسان يقف في الفضاء مكعب تجريدي هو فضاء 

المسرح... وقد اعطى المسرح الواقعي جوابا واحدا هو تحويل الفضاء الى محاكاة طبيعية والجواب 

اء التجريدي" )عبد االخر يجيئ من المسرح التجريدي الذي يقف فيه االنسان الطبيعي داخل الفض

(، واثرت على عناصر المسرح والمصممين والمخرجين والراقصين في اعتماد مبدأ 190الحميد، 

وقدم  ،التكعيبية والتشكيل التجريدي في الفضاء واللون والشكل والضوء والحركة والصوت واللغة

الشكل  قل  فيهتقصات الباوهاوس( والذي عرضا مسرحيا تجريديا )ر 1920عام ليمر( ش)

 والمسرحي المعمارياالنساني ليتحول الى نموذج مثالي مجرد من خالل االقنعة وكذلك عمل 

)موهوللي ناجي( على اشكال فضائية مختلفة واجهزة تتحرك وتدور ومنصات في كافة اجناب 

المسرح، كما اثرت )الباوهاوس( على حركة المسرح بشكل عام نحو االتجاه التجريدي من خالل 

م الهندسية المربع والمستطيل والمواد المختلفة كااللومنيوم والنايلون واالسالك والبلكسي اشكاله

 غوالورق المقوى )ينظر: النصار، مقال على النت(، ومثلها في براغ تأسيس )معهد برا

للسينوغرافيا( وللمعهد اربعة اختصاصات: النظريات والتاريخ، والفضاء المسرحي، والصوت 

يف زفوبدا( ساهم هذا المسرحي السينوغرافي الشهير )جوزترأسه ئل المسرحية، والضوء والوسا

وخصوصا في مجال تكنولوجيا المسرح،  ،م حركة انشاء الفضاء المسرحي التجريديدالمعهد بتقّ 

ادوك( في ر،  فقد تعاون مع المخرج )الفريد وتأثر )زفوبدا( بالحركة السريالية والتجريدية

متعددة في الخشبة والصالة تستخدم صورا منعكسة على  بر وضعه شاشات)البوليكران( وذلك ع

وتعكس صورا ملونة  ،ق على مسافات متنوعة من المتفرجينعلّ ام مختلفة تُ حجمن ا سبع شاشات 

صد منها التغلب على الشكل البصري للمسرح التقليدي وتجريد الفضاء اال او باالبي  واالسود، قُ 

مسرحية في جريدية يرافقها صوت )ستورفونيك( مجسم كما قدم من الوان متغيرة وصورا ت

)كوميديا الحشرات( لوحين كبيرين على شكل شبكة عسل النحل انعكست عليها صور الممثلين 

( فقد جعل من العالمة 257مون حركات تجريدية تنتمي الى الحشرات )ينظر: عبد الحميد، دوهم يق

وكما حاول تشتيت بؤرة الحدث،  األجزاء،يدي يربط بين ة في فضاء تجرشاشمشوهه عبر المرأة وال

يتم التركيز عليها بقدر تعدد اشتغال البؤر المكانية التجريدية في الفضاء،  محددةاذ ال داللة بورة 

ية روهو بذلك قام بتحجيم مركزية الممثل واعطاء االولوية الى النظم العالماتية الصوتية والبص

ويسهم ذلك عبر استخدامه "للمكان وللصور  ،تعين لواقع معين فيهاالتجريدية التي ال ترى 

والذهول انه يحول المكان وهو ال  ،والعاكسات وااللوان والحركات والمرايا والشكل المثير للذهنية

سمعيا بصريا شامال تتجمع فيه جميع عناصر المسرح للتعبير  يعتمد الن  او الممثل فقط بل كال  

(، وهذه الفكرة ال تخضع للحدث او المنطق التسلسلي، بل تبث 145يتمور، عن فكرة واحدة" )وا

التشخي  والتعيين عن سوده مسحة تجريدية بعيدة يشحنات هارمونية في الفضاء لخلق جوا موحدا 

في الواقع، ان اغلب المخرجين التجريبيين سعوا الى مغادرة تشخي  الواقع بغية الخروج من حالة 

والحقيقة ان معظم المجربين هم عملوا على التشكيل الصوري في  ،لتجريبالجمود تحت غطاء ا

اال ان البع  منهم حاول االقتراب من منطقة تجريد الحدث والصورة  ي،الفضاء التجريد

ر الفضاء الخاص بمسرحية ما، يعني يفتغي ،وخصوصا عند تناولهم نصوصا قديمة ،المسرحية

ع  المخرجين في عصرنة النصوص القديمة، ومن ابرز ايضا تغير معناها وهذا ما يقوم به ب

الذين دخلوا في منطقة التجريد تحت عنوان  التجريب هو المخرج )بيتر بروك( الذي حاول ان 

ينتزع نفسه من الواقعية نحو تجريد اللغة من مضمونها وتحويلها الى حركة "كما انه نجح في 

ء الى كلمات اللغة في محاولة للعودة الى لغة اكتشاف اصوات مجردة تصدر عن الممثل دون اللجو

(، وهذه تعد في مجال 289ش، ددون االستعانة بالفاظ اللغة" )ار .االنسان البدائي ولغة الحيوان..

المسرح الميت ويقصد به المسرح  :تجريدية اللغة من سياقها، وقد صنف المسرح وفق اربعة اقسام
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عل ما هو مرئي مرئيا، والذي يعتمد طقسا موسيقيا، التقليدي، والمقدس وهذا المسرح الذي يج

المسرح  هومسرح الخشن، والمسرح المباشر والخش هو ذلك المسرح الذي يجده )بروك( بان

الثوري، اما المباشر فهو المتمثل في اتجاهه والذي يعتمد االيماءة واللغة التجريدية. )ينظر: بروك، 

ي وفضائه ربة مختلفة تماما عن الن  الشكسبي(.وفي مسرحية )حلم ليلة صيف( مقار136ص 

اراد )بروك( ان يجرد السمرحية من هالة  ،كان متطرفا تجريديا في انشاء الفضاء المسرحي

الجينات الرومانتيكية عبر تجريده النشاء الفضاء من الديكور واالنتماء التاريخي "فقد اغلق فضاء 

بابان غير منتظمان وفي اسفل المسرح على  المسرح بثالثة جدران بيضاء وفي الجدار الخلفي

بان يدخل في عوالم  (بروك)( وقاد مبدأ التجريب عن 278الجانبين ساللم حريق" )عبد الحميد، 

اال انه دون ان يتبناه كاتجاه مع اكثر تصريحاته باهمية تحويل الفضاء الى فضاء تجريدي  ،التجريد

لمكان الفارغ يحذف كل ما هو مصطنع.. المسرح غير تشخيصي او يمت الى الواقع بصلة يقول:"ا

ال يعيد انتاج الحياة بل يفرضها وذلك بحذف كل الفضاء الموجود حول الفعل وتحريره.. عندما 

يكون المكان خاليا من كل ما هو مصطنع يصبح ممكنا توطين ازمنة مختلفة في آن واحد" 

االمر الذي يشابه قراءة تشكيل  ،د القراءات(. وتعدد االزمنة هذا يتيح للمتلقي بتعد144)وايتمور، 

الفضاء التجريدي الذي يتيح هو االخر تعدد قراءات المتلقي، وهذا ما دفع )ريتشارد فورمان( 

يبي كعمغادرة الفضاء التقليدي الى الفضاء التكعيبي اذ " اعلن بان استخدامه للمكان يمكن وصفه بالت

على، او لغرض االن وللممثلين وللمواد وذلك يرفعها الى بسبب المنطق الواعي وراء معالجته للمكا

(، فقد اقتتح مسرحيته )الصين فندق( بلمبتان كهربائيتان 152تنوع الزوايا واالبعاد" )وايتمور، 

مكشوفتان على اعمدة االرض ورجل يجلس خلف كل لمبة احد الرجلين يضع كيسا فوق رأسه 

ى طرف صوب الرجل االخر، وعندما اضيئت ووضعت لمبة فوق الكيس ووضع طرد ملفوف عل

االنوار مرة اخرى حلت صخرة محل الطرد وقال الرجل الذي ال يضع غطاء على رأسه: خذ هذه 

كان الرجال قد  روما ان عادت االنوا ،واجاب الرجل ذو الغطاء: انني لم الحظها ،الصخرة بعيدا

وضعت و  ،النبهر، وعاد الرجويسقط عليها ضوء ملقت صخرة تتأرجح في الهواء ذهبوا وعُ 

عالمات مبهمة على الجدار الخلفي يصاحب ذلك صوت مطرقة تطرق على الصخرة، حتى 

ة ووضع الرجالن صخورا صغير ،اقدام على خشبة المسرح واستقرت 6تدحرجت صخرة طولها 

عد فق مبدأ التشكيل التجريدي في الفن التشكيلي تو( و255، رحول الصخرة الكبيرة )ينظر: ميت

هذه المعالجة للفضاء المسرحي عبر جميع هذه البؤر واالجزاء معالجة تجريدية لمشهدية الفضاء 

 المسرحي.

اولى المقاربات التي ساقها )روبرت ولسن( نحو الفضاء التجريدي هو افراغ اللغة من 

تشبه اعماله و ،ب الن  على حساب حركات في الفضاء الفارغمضمونها وشكلها التداولي وغيّ 

وبعيد  ،الدرامية التماثيل المنحوتة المتحركة مستعينا بالصمت والضوء اللذان يكونا بال معنى محدد

فال توجد قصة او معنى او  ،هتمام بالشكل فقط دون المضموناالعن وجودهما المادي وكذلك 

كل ذلك  ،خطوط زوايا ،شكل ممثل منحوت،مة غن ،شخصيات او بناء او حوار بل يوجد حركة

فلتذهب الى مسرحياتي كما تذهب للمتحف مع عناصر الضوء والزمن يقول )ويلسون(:" يتحرك

خط الفستان وشعاع الضوء.. ليس عليك ان تفكر في القصة او لتشاهد صورة، تأمل لون التفاحة، 

مع للكلمات الن الكلمات التعني اي شيء فقط استمتع تالنه ال يوجد اي قصة ليس عليك ان تس

يسعى الى محو المعنى عن كل من اللغة و ء  يميل ويلسون الى تجريد كل شيء بدبالمشهد..... و

ويرجع اهتمام ويلسون بالفضاء التجريدي  ،عبر االصوات والضجيج المعنى ويسعى الى تشوه ،شي

عطي مسرحه القدرة على اكتشاف المكان اكثر من اللغة ي ذيالى اهتمامه بفن الرسم التجريدي وال

وحتى عندما يسأل عن اي شيء في مسرحه غالبا ما يجيب  ،يل المسرحيعبر عناصر التشك
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يترجم افكاره في الفضاء عبر خطوط عامودية وة تجريدية  واصفا فيها المشهد، حرسم لوبببساطة 

واقعية حيث تتحرك االجسام ببطء في خطوط مستقيمة بمصاحبة الضوء الذي يعد اهم عنصر في 

( وبسبب حبه للرسم التجريدي لذلك يميل الى 316، رتميظر: )ين (.ويلسون) المشهد عند رسم

مسرح االطار )العلبة( ويؤكد على عزلة المشاهد مكتفيا بمشاركة المتلقي عبر االتصال البصري 

المسافة المتوفرة في وهذا ما دفعه "الى استخدام مسارح االطار حصريا.. ويقول: احب الرسمية و

وهو بذلك يعمل وفق نظام تجريدي يعتمد الصورة الغامضة، (، 146)وايتمور،  "مسرح االطار

وغير المستقيمة "يظهر التصوير وتوزيع الكتل مجرد تجريد او رموز ومع ذلك تكشف داللة 

الصور والرؤى والحركة التجريدية" )وايتمور،  ىعتمد في الغالب علاالمعاني غير الحرفية و

عناصر العرض حتى في استخدامه لالزياء يتم  (، ويتحقق فعل التجريد الجمالي على كافة155

 الواشكال والوان وطرز واالزياء بشكل تجريدي واحيانا عشوائي لغرض تقاطع الدو وماختيار حج

متناقضة )اسود وابي  فضفاضة المتزامنة والمختلطة والتاج المعنى العام، دوال االزياء في ان

ة )ينظر: عورخيصة، تاريخية ومصطنخشنة وناعمة، غالية الثمن صغيرة وضيقة كبيرة و

وال حوار ذات  ،فالممثل بيس لديه ابعاد شخصية ،(، وحتى في تعامله مع الممثل184وايتمور، 

ذات  (ويلسون)فقط شكله بصفته كتلة ناطقة متحركة، فالكتل عند  ،بل كل شيء مجرد منه ،معنى

ى جمود الممثلين ككتلة وتحرك تر، فأحينا الممثلهي داللة جامدة واخرى ذات داللة متحركة، و

اي وضع الممثلين جامدين والمناظر تتحرك على خشبة المسرح، ونسق الحركة  الجامدة الكتل

ن من قبل المتفرجين يتم تحريك الشخصيات وللممثلين يسمى توزيع الكتل "ليكون الممثلون مرئي

والمتحرك( )الواقعي للتواصل بواسطة التكوين البصري )الثابت  رجهعلى المسرح وحوله وخا

وعند  ،(، بذلك تكون حركة الشخصية بدوال غير ذات معنى154والتجريدي(" )وايتمور، 

تكون حركة الممثل في الفضاء االكثر تجريدا من بين المخرجين كون الحركات غير   (ويلسون)

ملموسة ، تجربة الممثل عن االبعاد الاالبعاد التجريدية في  تفاوتمبررة وبدون دافع معين "وت

ية الشخصية العاطفي لاالحكام النقدية تكتسحها فاعالعيانية التي يراقبها الجمهور، فاآلراء و

الشخصيات بطريقة  وتشكل مغايرة العالقة المسافية بين ،(58واالنفعالي والتعبيري " )مهدي، 

واقع بل االيهام خلق ايهاما من نوع اخر ليس باللمحاولة  مصدر شد وانتباه المتلقي فيوغير مبررة 

 كسر تواقعاته عبر مفهوم التشكيل التجريدي.يالتجريدي الذي يستفز ذائقية المتلقي و

 

 ما اسفر عنه االطار النظري:

طوقة، بينما التجريد يستدعي عدة نيحمل الرمز صورة تأويلية متفق عليها اشبه باللغة الم -1

 صور ذهنية تأويلية .

ها الداخلي والنظام االشتغالي لعناصر وحدة ئِعبر بناالصورة التجريدية تعبر عن ذاتها  -2

 األجزاء، وتتفرد بعالقات داخلية جمالية ال تتطابق مع الواقع الطبيعي .

 تحاول التعبير في جديدة تقنيات على الفني للمنجز الجمالية الرؤية بناء في التجريد يعتمد -3

 كنتيجة اليه النظر من بدال غاية الى الجمالي األثر تحويل طريق عن الجمالية المفاهيم قلب

 .نهائية

على  والتكوينات االشكال بين العالقات تكوين في والمألوف السائد ينتهك التجريدي الفضاء -4

 واالختزال التكثيف عبر الواقعية الصفات تختزل ببنى عنها ويستعي خشبة المسرح 

 . واالنزياح بالتغريب وتتسم الغموض ترتجل ذهنية صور الى ويحيلها واالسلبة والتبسيط
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يواجه تعددية في المضامين، مما ينتج في الخطاب المسرحي تشكيل الفضاء التجريدي  -5

تعددية في القراءة ويميل المخرجون المسرحيون نحو الفضاء المجرد كونه يتسم بتعددية 

 القراءات للصورة التجريدية من قبل المتلقي .

المكان الدرامي على مشاركة المتلقي في يعتمد تشكيل الفضاء التجريدي في ادراك  -6

استكمال المعنى عبر العالقات بين األجزاء، وتعد اشراك المتلقي في استكمال المعنى غاية 

 الفضاء التجريدي .

يتوافق الفضاء التجريدي مع الفضاء المغلق ويجدها منطقة تحقق المعطى الجمالي للمنجز  -7

 الفني كونها تشكل تأطير ذهني للمتلقي .

تشكل البؤر المكانية للتكوينات الهندسية في الفضاء كعالمات تربط األجزاء في عالقات  -8

داللية تنتج بكلها المعنى العام للعرض المسرحي بحيث يتالشى التكوين الجزئي في المعنى 

 الكلي . 

 

 إجراءات البحث 

 مجتمع البحث:

يثة وقدمت في العاصمة يتحدد مجتمع البحث بالعروض العراقية التي انتهجت أساليب حد

( ، ويقتصر البحث على عرض مسرحية )سجادة حمراء ( كعينة تم 2016العراقية بغداد للعام )

أختيارها بشكل قصدي لما يتوخاه الباحث من تحقيق مريدات البحث كونها تمتاز بتشكيالت غرائبية 

فضال عن كونها تمتاز ومساحة كبيرة من الخيال وال تنتهج السبل التقليدية في انتاج العرض، 

 بالبساطة في التشكيل وعمقه التركيبي، إضافة لمشاهدة الباحث لعينة البحث .

 عينة البحث:

 عرض مسرحية ) سجادة حمراء(

 اخراج : جبار جودي

 2016زمن التقديم: 

 مكان التقديم: صالة المتحف

 منهج البحث:

 يتخذ الباحث المنهج الوصفي في تحليل عينة البحث .

 العينة: تحليل

 ارتحاالت مستبطنا المسرحي لمنجزه عنوانا الحمراء سجادة(  جودي جبار)  المخرج اطلق

 المسرح مؤسس الى قديم فكري تحرش تمتلك( الحمراء السجادة) االن   المسرحية  عنوان في عدة

  تقليدا  اليوم تعد الحمراء السجادة كون من بالرغم(   اسخيلوس) االغريقي والكاتب الشاعر وابوه،

 للسير االرض على تفرش قديمة وعادة طريقة وهي  ما لشخ  والتكريم الحفاوة يظهر دبلوماسي

 عام في مرة   اول ذكرها(  اسخيلوس)  ان اال  والتكريم واالحترام بالحفاوة شعورا تعطي مما عليها

 اجا)  زوجة(  كليتمنسترا)  لسان على ووضع(  ممنون اجا)  مسرحيته كتب عندما   م.ق 458
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 بريام)  ابنة(  كاساندرا)  الفاتنة  سبيته معه ويصحب منتصرا الحرب من للتو عودته في(  ممنون

 بعد  القصر باب الى موكبه من الحمراء السجادة له تفرش ان(  كليتمنسترا) نادت  طروادة ملك( 

 يصل حتى الحمراء السجادة على بالمشي حديثها في مصرتا  ( كاساندرا)  لسبيته حبه اكتشفت ان

 قدميك وطئت من يا:" تقول اذا التحدي وربما  الحقا سيسفك الذي دم الى داللة في   موته الى

..  بنات يا اليَّ ....  بخس فالتراب االرض قدماك اليوم تمس لن... ال...  الشقية الغاصبة الطروادة

 ابهر قد فمجده ارجوانا بساطا لتفرشوا العريق للعاهل بساط الطريق مدى على ولتفرشوا عذارى يا

 من خوفا االرجواني البساط على السير في يتردد(  ممنون اجا)  ان ،اال(104  اسخيلوس)  الزمانا

 كمكافئة  ايها قانعة   االحمر البساط فوق سيره على بإلحاح زوجته وتصر....  االلهة غضب

 وتحت استحياء على القصر فادخل للرجاء استجيب االن( : "  ممنون اجا) يقول ثم...  إلنجازاته

 ،(107   اسخيلوس" )  قاني والتراب قرمز فاألرض بأرجوان غاصتا ورجالي النفائس اطأ نعلي

!!  االرجوان: )  قائلة تهمس(  كليتمنسترا) تجد لذا   المعركة في سال الذي الدم الى القاني وداللة

 هذه وفق(   108   اسخيلوس( )  االرجوان عيون من ينبع فانه بالدماء بحر هناك!  االرجوان بحر

 الرمز فان ،(1) رقم المعيار مع منسجمة الرمزي التركيب مقترح نحو تنقاد التي االرتحاالت

 خطاب على ينطبق وهذا والقتل، الدم الى االحمر اللون رمزية في عليه متفق تأويال يستدعي

 يافطتين  عالمتين يحمالن  بطفلين العرض يبدا اذا   االنتظار صالة في المتلقي مواجهة منذ العرض

 لتأويل محاولة في( التدخين ممنوع) عليهما كتب واالخرى(  مسدس)  عالمة عليهما جسد وقد

 في القتل ظاهرة الى تجريدا وليس كرمز العراقي، المجتمع عالمات احد اصبح الذي السالح رمز

 الى تشير رمزية فهي الثانية العالمة وحتى   الدولة نطاق خارج السالح انتشار وثقافة المجتمع

 فضاء انشائية الى العرض سعى كما.  العراقي المجتمع في ممنوع هو ما للكل الثقافي المهيمن

 بمنهج اشبه مغايرة استراتيجية العرض تبنى اذ   الفضاء معمارية واختيار تاثيث في للسائد مغايرة

 تحديد عبر االخر تلو الواحدة العرض لوحات بين يتنقل المتلقي من جعل اذ ،( الواقعة مسرح) 

 وفق ويتنقل يدور فالمتلقي   معين باتجاه المسار تحديد حول داللة االخرى هي اعطت اشرطة

 فخطاب   والصالة الخشبة مفهوم عن وانحراف التلقي نظام تحويل عملية وهي   الصوري النسق

(  الحمراء السجادة)  األخيرة واللوحة وحتى االنتظار  صالة فمنذ نهاية، او بداية له ليس العرض

 ذاتية يواجه والعرض الحمراء، السجادة حول والحوار المتلقي مع بلقاء تنتهي مباشرة بصيغة تكون

 الالقط امام يتحدث وهو ظهر وقد ومرة بتصويره ومرة مالمحه بإبراز مرة شاشات، عبر المتلقي

 وتجريدهِ  التقليدي العرض  نسق من للخروج محاولته هذه وتعد(     Live)  المباشر النقل بطريقة

 الى واحالته الطبيعي سياقه من الفضاء شكل تجريد على ينبع هنا التجريد  فمفهوم   اساسياته من

  وفكها العرض  شفرات استالمه عبر ومتلقي الشاشات عبر ممثال فيها المتلقي يكون متحفية،

 بقدر االدبي تناص على يستند ولم درامي ن  على يرتكز لم العرض ان اذ  العرض ثيمات وتتابع

 والحوار اللغوية االتفاقات المخرج غادر لذا   لها الصوري التشكيل عبر المفاهيم توظيف حاول ما

 ففي   حواري توضيح دون ذاتها عن تعبر والتي الكالم ايضاحات من التجريدية، الصورة نحو

 مكمالت اي من تجريدية وبصيغة   االبي  الرجل_  االسود الرجل   العرض لفضاء االولى اللوحة

 االسود وكذلك   االسود الرجل على  سالحه شاهرا االبي  الرجل يظهر   المشهد بناء في المعنى

  لشي ال االخر مع الصراع الى المتلقي تحيل التجريدية فالصورة األبي ، باتجاه سالحه شاهرا

 محاولة في( 5)  رقم المؤشر مع تنسجم اللوحة وهذه االخر، مع أثنية أي في الختالفه مجرد بل

 ان اال  معنى من ألكثر الصورة دالالت وتحليل المتلقي لدى المضامين تعددية نحو المخرج من

  االنسان هو واحد االصل ان بداللة(  االسود_  االبي )  االثنين بين المزج عملية في تنتهي اللوحة

 بدلة ارتدائه الى االحمر من الخطاب منصة امام ازيائه بتغير الممثل يقوم  الثانية اللوحة وفي

 حزام)  التفجير عدة مع االرهابين تخ  بدلة يرتدي ثم ومن السياسي، الرجل على تدل رسمية
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 الذي االشتغالي النظام في المحاولة هذه وتعد الجهات جميع من بتصويره طفلٌ  ويقوم ،( ناسف

 ذهنية في عليها االتفاق تم رمز تشكل االزياء معظم اذ   تجريبية من اكثر  رمزية بنى على يتركز

 حتى بل  الصحف في ويقرا ويعتاش ينام الذي المثقف للرجل الثالثة اللوحة في نجد ولكن   المتلقي

 جعل مما   والجرائد الصحف الى المخرج حولها مالبسه وحتى   الصحف عبر تتم  للناس رؤيته

 واالخبار االعالم نحو المجتمع شرائح بع  النصياع اشارة في   الصحف هي اليومي نشاطه جميع

 والتسلية اللعب الوسيلة هي الصحيفة ان لدرجة فكرته انتاج في الممثل يبالغ و  الحقيقة تمييز دون

 االعالم وسائل في البع  النغماس داللة في  الفرد النشاطات وجميع واللبس واالكل والنوم

 .به االعمى والتصديق

 في التجريد انشائية على الرابعة لللوحة الفضاء تشكيل في( جودي جبار) المخرج اعتمد

 حمراء مستطيالت ثالث اللوحة في يظهر   متعالية وجمالية فكرية بنى وتصدير المعنى، انتاج

 الجدران تاركا الخشبة أرضية في والثالثة جداريا، معلقة اثنان  األحمر( الكاربت) من مصنوعة

( رجل) من اال أسود، كرسي الحمراء االرضية وتوسط   األحمر بالشريط ومحددة مفتوحة الباقيان

 او اللوحة حركية لغرض وتنطفئ الكرسي على دائرية ضوء بقعة وتضاء  ابي  لونها واحدة

 الهاجس تعميق منها المخرج اراد الحمراء الغرفة اما  المسرحي للفن االنية الحياة مفهوم مع لتقاربها

 الى تسعى الصوري التشكيل في التجريدية والصورة التجريدي، الفضاء معماريه في الجمالي

 بقعة-المستطيالت-الكرسي-األحمر) واالجزاء العناصر تراكيب في لها الداخلية البنى استغالل

 تلتقي بذلك ،وهي الطبيعي والواقع المألوف مع تتطابق ال األجزاء ،هذه(البيضاء الرجل -الضوء

 الفضاء إلنشائية التأويلية المرجعية وكذلك النظري، االطار عنه اسفر ما معايير في(1) فقرة مع

 التجريدية للصورة العام المعنى انتاج في المضامين تعددية أستدعى التشكيلية الصورة في المجرد

 الخالص في االمل الى وتارة الجريمة، الى أخرى وتارة  تارة السلطة الى تحيل فهي اللوحة، في

 ومهددة عرجاء السلطة بان داللة الى المتلقي تحيل وقد ،(الكرسي في البيضاء الرجل) الدم من

 المتلقي ذهنية تنشيط الى التجريدية الصورة تسعى بذلك المطلوبة، العدالة استكمالها لعدم بالسقوط

 مفهوم في(5) الفقرة مع تلتقي التجريدية الصورة وهذه الداللي، المشاع تجاوز في استفزازه عبر

 استكمال في كمشارك المتلقي فيه يعتمد الذي المعيار في(6)الفقرة مع تلتقي كما المضامين تعددية

 اذ التجريدي، الفضاء غاية يشكل الذي للمعنى، المنتجة والعالقات األجزاء ترابط عبر المعنى

 فبؤرة التجريدية للصورة واأللوان التكوينات ضمن مكانية بؤر  الصورة تلك تشكل

 تتالشى داللية عالمات تشكل( الضوء بقعة) اإلضاءة وبؤرة( الحمر المستطيالت) وبؤرة(الكرسي)

 النظري االطار لمعاير( 8)الفقرة مع يلتقي ما وهذا الكلي، للمعنى التجريدية الغاية في خصوصياتها

 الية اعتمدت الخامسة اللوحة في. المعنى انتاج في الكلي الفضاء امام المكانية البؤر انصهار في

 بأرضية التجريدية الصورة وجاءت المألوف، او النمطي تجسيدها من الفكرة تجريد على اإلخراج

 موسيقية جمل ويعزف الجلو الة عازف الوسط في ويجلس شموع، حولها انتشرت صفراء مستطيلة

 والثاني المكان ألضاءه شمعة بإشعال يقوم األول المسرحي بالفعل ممثالن يقوم بينما حزينة،

 مفهوم جسدت وقد والشر، الخير صراع عن العام الفضاء في التجريدية الصورة وتكشف يطفئها،

 اطفائها، يحاول واألخر الكراهية،-الظالم-الجهل-الفضاء– اضاءة يحاول او يضيئ من هناك بأن

 الخير بين الصراع وهو الخليقة بدء الى يمتد قد ازلي مفهوم انتاج في المتلقي تثير الجدلية وهذه

 ال تجريدية وازياء بممثلين واكتفى الواقع استنتاج مغادرتها عبر تجريدا امتلكت انها اال والشر،

 الصراع كداللة النور، إطفاء واألخر النور بإضاءة احدهم يقوم اذا  حيادية كونها تأويل ألية تنتمي

 المتلقي إحالة الصفراء األرضية ان اال بإطفائها، المتمثل والشر  الشمعة بإضاءة المتمثل الخير بين

 الصورة وتفرض اخر، تأويل ربما او االنانية، الى المتلقي يحيل اذا لألصفر، اللونية المرجعيات الى
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 المسرحي للمشهد إضافيا سحرا أضاف فقد الجلو الة عازف اما متعددة قراءة وسائل التجريدية

 الموسيقي الفن ان اذا اخر تجريديا تموضعا الموسيقى تكتشف كما حزينة، موسيقية انغام بعزفه

 تدخل التي الحسية  مدلوالتها عبر  اخر جماليا بعدا ويضفي التجريدي الصورة يعزز ما غالبا

 العنصر ان ذا  المكان إنتاجية في الصورة تأويل الى المتلقي وتحيل المسرحي الحدث جريان ضمن

 بذلك وهو النغمية الجمل طريق عن الدرامي المكان تأسيس في مساعدا جماليا عامال يعد الموسيقي

 . الدرامي المكان تشكيل في النظري االطار معايير من( 6)فقرة مع يلتقي

 والمرئي الرائي هو يكون بأن المتلقي اشراك محاولة الى(مالمحك على تعرف) لوحة سعت

 وتلتقط امامها، الوقوف يتم التي الجدار في فتحة من مالمحة تصوير عبر وذلك الوقت، نفس في

 من الذات كشف الى تسعى بطريقة  الجدار في كبيرة شاشة على وتبثها المتلقي مالمح الكاميرة

 بأنه إحساسا امتالكه للمتلقي تضيف كما   المتلقي مالمح عن والزمن التاريخ حركة وتأثير جانب

 ان الرئيسة، الشاشة على فيها مبالغ بمالمح صورته ضهور عبر  المسرحي الخطاب من جزء

 تلك نفسها وهي نفسه بها مر التي باألحداث التفكير في تدفعه المتلقي مالمح تفاصيل على التركيز

 وجوهنا مالمح على اثارها تركت واالم وحروب ويالت من جرى وما الوطن بها مرّ  التي احداث

 تليها التي اللوحة وكذلك   الوطن آالم خلفتها التي والندوب المتبقية االثار سوى التجاعيد تلك وما

 خمسة يسكنها معزولة زجاجية بغرفة الوطن عن استعاض اذا  الوطن تجريدية بصورة جسدت

 تعاملهم عبر والترقب الخوف على تدل حركات وفي الوقاية، قناع يرتدون مختلفة بألوان شخصيات

 أطياف اختزاله طريق عن المألوف مغادرة التجريدي التشكيل في المخرج استطاع   بعضهم مع

 الوطن اختزال الى سعى كما الممثلين، أزياء في تمثلت التي الخمسة األلوان في العراقي المجتمع

 ألطياف تجريدية كداللة األلوان المخرج واستثمر الزجاجية، الغرفة تكوين في تجريدي بشكل

 والترقب الخوف حالة في بالتغريب تتصف األزياء كانت مما ازيائهم، طريق عن العراقي المجتمع

 من والخوف العزلة حاالت من وابنائه الوطن أصاب ما الى التجريدية الصورة فإحالة  االخر، من

 اختزل المجرد الفضائي والتكوين العراقي، المجتمع بها مر التي االحداث الى إشارة في االخر

 فجاءت الزجاجية، الغرفة داخل الممثلين حركات في والصراعات الحروب خلفتها التي الصفات

 في التشكيلية البنى وهذه الصوري التشكيل في التقليدي الوعي إزاحة تستدعي بمرجعية الصورة

 استخدام وبين النظري، االطار عنه اسفر مما( 4) الفقرة مع تلتقي بالتجريدية اتسمت والتي الفضاء

 معطى ذات دالالت وتنتج الواقعية الصفات وتختزل تستعي  بشكل المجردة وااللوان االشكال

 عند الذهنية المتمركزات تشاكس وربما الحالي، العصر متلقي ذائقة وتستفز تثير وفكري جمالي

 لما   فقط األوان عبر وذلك تلتاها، التي اللوحة في التجريد أليات المخرج وظف كما    المتلقي

 بدت فقد   التجريدية للصورة واستقراء معنى من اكثر تنتج مجردة كبيرة دالالت من األوان تحمله

 تصبح بذلك حيادية وسطى منطقة تتوسطها معينة بخطوط المحددة االلوان من منطقتين من اللوحة

 الوسطى المنطقة وفي لها، حددت التي األلوان نفس يرتدي ممثل منطقة كل في يقف مناطق ثالث

 نحو توقعه افق في المتلقي تحيل اللون في التجريدية وهذه  حياديا لونا يرتدي ممثل يقف الحيادية

 التمايز، يكشف بشكل المتلقي ذهن في جسدت التجريد وألية العقائدية، او االثنية او الفكرية االنتمائية

 للفكرة الحقيقة الصفات على يستند ال التجريد ان بمعنى  الظاهرة نحو المباشر التجريد دون ولكن

 االطار عند اسفر مما( 2)الفقرة مع يلتقي المفهوم وهذا الداخلية، العالقات عبر يتجاوزها بل

 على حيادية الغير المنطقة يدخل ان الحيادي الممثل ويحاول المجرد، التشكيلي الفضاء في النظري

 منطقة الى الدخول محاوال الثاني باتجاه المحاولة ويكرر   المخططة بألوان الممثل ويمنعه يمينه

 المنطقتين اختراق من الحيادي الممثل يستطيع ال ثم ومن يرفضه، كذلك واألخر أخرى،

 من الصوري التشكيل افرزه وما الحيادية، الصغيرة منطقته في محصورا فيبقى المجاورتين،
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 في سادت كثقافة تقبله وعدم االخر رف  مفهوم عبر للمتلقي ذهنية وقراءة معنى أنتجت دالالت

 في لأللوان التجريدي التوظيف فكرة ان بها، مرّ  التي األخيرة االحداث بسبب العراقي المجتمع

 عن مجردة بطريقةالعرض المسرحي  لفكرة والمغايرة التأويل متعة اضاف ،التشكيلي الفضاء

 غير وفضاءات المجرد اللون بإيحاءات جاءت بل ،طبيعية  بوسائل تجسيده او الواقع استنساخ

 مسبقا وبوسائل جديدة ومعاصرة . مشروطة

 بداللة الحمراء السجادة على بنفسه المتلقي ويسير( الحمراء السجادة) بلوحة العرض ينتهي

 التشكيلية اللوحة وجسدت ، الحمراء السجادة طول على يمينه على لوحة تصاحبه والهيبة، االجالل

 التي التجريدي بالشكل امتازت ولكنها المتلقي، وتاريخ الوطن تاريخ به مر ما والوانها بخطوطها

 وأوحت( والهيبة الجاللة) حول السابق المفهوم غايرت انها اال الحمراء، السجادة تشبه بانها اوحت

 مسرحية مع تناص عملية وهي الوطن، هذا أبناء دماء من بحر على يسير بانه المتلقي الى

 بانه زوجته من بقصدية القرمزي البساط على( اجاممنون) سار عندما السخيلوس،( اجاممنون)

 الجمعية ذاكرته المتلقي صاحبة العرض نهاية وفي الحرب، في قتلهم الذين القتلى دماء على يسير

 هذا وما الوطن، ارض صبغت التي الدم من بالبحور الحمراء السجادة على سيره في

: للمتلقي ،وأوحت األرض بدمائهم صبغوا الذين والمغدورين الشهداء دماء من اال( السجادة)التراب

 العرض هذا في سرت فانك منصرمة، جمعية للذاكرة وبالرجوع( الحمراء السجادة) على تسير انك

 المنتشر األسود اللون من التجريدية التشكيلية اللوحة جسدته ما وهذا االخرين دماء من بحر على

 بذلك واالغتياالت، التفجيرات بسبب سال الذي الدم بحر الى داللة في اللون احمر مستطيل على

ل الفضاء، انشائية في التقليدي المتعارف لمغادرة( جودي جبار) عند المسرحي الخطاب سعى  وحوَّ

 النسق في العام المعنى الستكمال ذاتية معرفية خبرة المتلقي من يستدعي بشكل التلقي مفهوم

 صالة بمعنى( العلبة مسرح)  فضاء عن واالبتعاد العرض فضاء مغايرة الى لجأ كما ، الصوري

 نفسه هو المتلقي من جعل( جودي جبار) ذلك عكسَّ  العرض، ليشاهدوا المشاهدين ويجلس وخشبة

 نظام تحويل عملية فان أخرى، الى لوحة من ويتنقل الفضاء، في الصوري النسق ويطارد يسير

 الى العرض سعى كما التقليدي، العرض سياق تستبعد جديدة مفاهيم الى المتلقي أحال قد التلقي

 والفن والعمارة النحتي والفن التشكيلي الفن من العرض، خطاب في المجاورة الفنون كافة توظيف

 النظام استكمال في تظافرت الفنون اجناس من جمالية هجنة شكل مما الموسيقي، والفن السينمائي

 المتلقي، ذائقية استفزت تجريدية لوحات على العرض فضاء انشائية وارتكزت للعرض، االشتغالي

 االدائية اللوحة من بالموحيات واكتفى المعنى تأسيس في والحوار اللغوية االتفاقات غادر بذلك وهو

 محكوما جاء الذي الفضاء، معمارية في البصري االشباع الى بالمتلقي لتدفع المجردة المسرحية

 االخراجية الرؤية واستغنت المتلقي، لواقع اإلنساني االغتراب استدعت التي التجريدية باللوحات

 القتراح محاولة في التقليدي الفضاء معمارية عن استغنت كم والحوار، النصي المدون عنصر عن

 .المتلقي توقع افق تتعدى جديدة إبداعية تكوينات الى يؤسس جمالي

 

 نتائج البحث :

مالية تعدد القراءات التأويلية عند المتلقي، تينتج عن انشائية الفضاء المسرحي التجريدي اح -1

وتمنحه مساحة واسعة في التأويل، عبر عمليات فك الشفرات في العالقات التركيبية 

 الخاصة بأليات التجريد.
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واقعية ساعد أسلوب التجريد المخرجين المسرحيين من مغادرة التكوينات والتشكيالت ال -2

 للفضاء والتوجه نحو تشكيل فضائي يمتلك بنى جمالية متوالدة.

تثير االشكال التجريدية في فضاء العرض المسرحي قوة جذب وأثارة، وتستفز ذهنية  -3

 المتلقي عبر كسر افق توقع المتلقي المسرحي. 

تسعى الرؤية االخراجية في العرض المسرحي الى االرتكاز على الواقع العراقي وما  -4

 افرزه، وتوظيفه في تشكيل الفضاء التجريدي.

تؤسس انشائية الفضاء التجريدي نحو وعي جمالي يستند على االدراك الحسي، مما تتجه  -5

 نحو ذاتية المخرج المسرحي وذاتية المتلقي .

تتيح انشائية الفضاء التجريدي لذهنية المتلقي االستكمال التصوري للمكان الدرامي، وتعد  -6

 ي انتاج المعنى من قبل المتلقي.هذه تشاركية ف

تدفع الية انشاء الفضاء المجرد الى تأثيث الفضاء الصوري نحو تبسيط الديكور واختزال  -7

 التفاصيل األخرى.

 

 

Philosophy of Abstraction and Construction of Space in 

Contemporary Iraqi Theater 

Abstract 

The aesthetic and stylistic features in the theatrical play develop 

according to the changes of the age and its developments.   Stylistic forms 

different from the prevailing and familiar in the visions of contemporary 

theatre directors emerged which adopt the removal of traditional awareness 

in the creation of the visual space of theatrical discourse, through adopting 

contemporary formats and structures which depend on the abstraction 

representations in the aesthetic construction of the contemporary theatre 

show which is one of the prerequisites of the postmodern theater, that  

produces aesthetic data based on abstract metaphors in the formation of the 

display space in order to call another kind of participation in making the 

meaning by leaving an area of production of meaning to the receiver's mind 

in the extrapolation of the abstract  visual narrative    because it is the 

aesthetic partner in the production of theatrical discourse. This research 

deals with the subject of "the philosophy of abstraction and construction of 

space in the contemporary Iraqi theater).  It highlights the use of abstract 

forms and their implications in the discourse of theatrical presentation as a 

contemporary aesthetic language proposing formations, forms and the 

abstract ways in the construction of the theatrical space. The research aims 
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to reveal the philosophy of abstraction and its representations in the space 

of theatrical presentation. 

The limits of the research were determined by analyzing the sample 

of the research, the play (the Red Carpet) director by (Jabbar Joudi) as a 

selected model of the plays of the capital (Baghdad) for the year 2016. The 

research, in its theoretical side has two sections, the first topic deals with 

the concept of abstraction and the construction of artistic space. The second 

section deals with the construction of abstract space in the experiments of 

the world theater. 

The research procedures included the research society, methodology 

and sample analysis. The research came up with the results and the most 

important of which is that the probability of the interpretive readings 

multiplicity by the receiver resulted from the construction of the abstract 

theatrical space, and the   abstraction method helped theatrical directors to 

leave realistic formations and construction of the space and move towards 

a space formation that possesses generative aesthetic constructs. The 

research ends with a list of sources. 
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 دور التقنية الرقمية في إثارة الدافعية نحو الفنون

 

 أ.م.د. سافرة ناجي جاسم 

 محمد حماد رجه

 

 :ملخص البحث
احدثت ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات انقالبا فكريا تجاوز الحدود الزمانية والمكانية 

الفرد واصبح كل شيء في متناول االنسان وذلك بفضل الثورة الرقمية التي اشتغلت على  اطارفي 
الصورة بوصفها العالمة الكبرى التي تشكل خطابا مشتركا بين ثقافات االمم ، وبذلك تتجاوز 

بها الثورة الرقمية تكنولوجيا  اتسمت. وبسبب االمتيازات التي  محددات اللغة الثقافية والرمزية
حت هي الحافز والموجه لسلوك الفرد بمختلف االعمار والثقافات . والن الفنون تشترك معها اصب

بذات السمات بانها خطاب انساني عام وخصوصيته الثقافية هي لتكثيف داللته االنسانية بشكل 
اكبر . والن الفعل االنساني هو نتاج  لحافز داخلي وخارجي يشكل لديه دافعية االستجابة لهذا 

حافز . وبما ان الفنون الرقمية اصبحت هي الموجه لدافعية االنسان في عصر المعلومات ، لذلك ال
. والسيما في  تساءلنا في هذا البحث هل يمكن للفنون الرقمية ان تكون دافعية نحو الفنون

التحول المجتمعات التي تعاني من اشكاليات ثقافية كثيرة ومنها مجتمعاتنا العربية ، واتساقا مع هذا 
.  الفكري يمكن لنا ان نستثمرها لتكون موجه نحو الفنون وبالتالي نحقق فعل التوجيه نحو الفنون

( وقسمنا البحث الى دور التقنية الرقمية في اثارة الدافعية نحو الفنونولهذا صار عنوان البحث )
فرضية البحث ومن ثالثة فصول : االول االطار المنهجي وتناولنا فيه مشكلة البحث وعرضنا فيه 

ثم االهمية والهدف وتحديد المصطلحات. والفصل الثاني هو االطار النظري وتناولنا في الدافعية 
 ، واهم هذه النتائج هي : مية، وتوصلنا الى عدد من النتائجوالسلوك ومن ثم مفاهيم رق

 

  .دل الجمالي لفعل التلقي واالستجابةالمعا الرقمية الفنون تعد .1

 فعل االتصال بحسب طقس المتلقي.  قالرقمية تحقالفنون  .2
 منحت المتلقي الدور االكبر في تحديد زمن المشاهدة.  .3
 .التأثير في االنسان نحو االفضلباع االبداع صنّ من قدرة الفنون الرقمية  تزيد .4
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 الفصل االول
 االطار المنهجي

 
 مشكلة البحث والحاجة اليه: 

اصبحت التقنية الرقمية المهيمن والموجه لسلوك االنسان المعاصر ، وهي الحافز االنساني 
ل على التقنية الرقمية ، وفي يملي عليه فعل الدافعية من اجل التحصيلما  ، وجهتترجم الالذي ي

ها العادة كل ما يصدر عن االنسان من فعل معرفي هو ترجمة الدافعية لدية والمرتبط بالحاجة بوصف
المحفز الرئيس الذي يدفع بالشخصية للقيام باي عمل ، ولهذا ارتبطت الدافعية بكل ما يصدر عن  

، فالدافعية  االنسان من حراك فكري او جسدي،  ، فضال عن انها خاضعة لعنصر الزمن ومتغيراته
ها في ل العلوم والمعارف ، فدافعية االنسان البدائي غير يتعدل من سلوكها بحسب الحاجة لتحص

عصر الزراعة وغيرها في عصر الثورة الصناعية. ولهذا تغيرت الدافعية في عصر الرقميات ، 
ولهذا اصبحت الدافعية هي عالقة جدلية ما بين قدرة االنسان على تحقيق ما يطمح اليه وبين ما 

ات فأصبحت . والن انسان اليوم يعيش عالم الرقمي ينتج الواقع له من تحديات التي تمثل ارادة وجود
من صور الخيال . ولهذا نتساءل هل  يصبوا اليهتحقيق ما في آن واحد لعنصر تحدي ومساعد 

التقنيات الرقمية لها القدرة على تغير مسارات دافعية االكتشاف االبداعي لدى االنسان ، ام انها 
دور ) :عنوان  كان هذا البحث تحتوسيلة تساعد الكشف عن مكنون خياله االبداعي؟ ولهذا 

 (في اثارة الدافعية نحو الفنونالتقنية الرقمية 

 

 اهمية البحث : 
تتجلى اهمية هذا البحث في انه يسلط الضوء على عالقة الرقميات في الفنون المعاصرة 

 ودورها في االستجابة لدافعية المعرفة واالبداع في الفن .

 

 هدف البحث: 
 يهدف هذا البحث في الكشف عن دور الرقميات في تحفيز واثارة الدافعية نحو الفنون. 
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 تحديد المصطلحات : 
 :أوال ـ الدافعية 

الفرد في حالة عدم اتزان وهذه  تجعل فسيولوجية أو نفسية حاجة عن ناتجة داخلية توتريه حالة" (1
الحالة تثير السلوك وتوجهه وتستمر به الى هدف معين حتى يزول هذا التوتر ويستعيد الفرد 

 . (1)توازنه النفسي او الفسيولوجي"
عبارة عن الحاالت الداخلية او الخارجية للعضوية التي تحرك السلوك وتوجه نحو تحقيق " (2

 .  (2)ه حتى يتحقق ذلك الهدف"هدف معين وتحافظ على استمراريت
 .  (3)عملية داخلية توجه نشاط الفرد نحو هدف في بيئته"" (3
مثير داخلي يولد التوتر ويحرك سلوك  الكائن الحي ويوصله ويوجهه نحو هدف معين " (4

 .   (4)ويخفض التوتر ويعيد التوازن"

 

  الفن الرقميثانيا ـ : 

انه من احدث الفنون البصرية التي ارتبطت بالشبكة الى النظرية للفن الرقمي  االدبياتتشير 
 .  (5)العنكبوتية والتي تعتمد النظام العشري لنظام الحاسوب

 

 الفصل الثاني 
 االطار النظري

 الدافعية والسلوك:    أوال ـ 
يهدف علم النفس في بحثه المعرفي الى  فهم السلوك الحيوي )انسان/ حيوان( وبيان اسبابه 
ومسبباته ورصد الفرق بين سلوك واخر، اذ "يسعى علم النفس ... الى دراسة السلوك البشري 
والحيواني دراسة نظامية بغية التعرف على العالقات بين هذا السلوك وجملة من العوامل الداخلية 

                                                           
 .81، ص 2003، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  مباديء علم النفس الرياضي )المفاهيم ـ التطبيقات(مين فوزي :  ااحمد (1)
 .195، ص 2002 د.ب. ، ، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع علم النفس العاموعبد الرحمن عدس :  سف قطامييو (2)
 .164ص،  1997د.ب. ، ،  4، مكتبة العبيكان ، ط علم النفس التربويوآخرون : سيد عبد المجيد (3)
 .21، ص 1987،  ، جامعة الموصل ، العراقعلم النفس الرياضي : حنتوش معيوف ذنون (4)
منتدى التربية الفنية ـ وزارة التربية والتعليم ، شبكة المعلومات  ، )محاضرة( وتقنياته تقنيات الفن الرقمي:  القماشقماش علي (5)

 . 2008 ( ،www.art.g0v.sa/vbالعالمية ، الموقع )
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خارجية التي يعتقد انها السبب في حدوثه بوصفه ترجمة لرد فعل وحافزه، من جهة وعالقة ذلك وال
 . (1)"السلوك باألهداف التي تسعى الى تحقيقها من جهة ثانية

ومن البديهي ان نتعرف على السلوك بوصفه الدالة التي تؤشر الفعل االنساني ايا كان شكله 
له ، كما ان السلوك هو المؤشر لدافعية ما يضمر  الفرد وتستدل على الشخصية وصفاتها من خال

 من  رغبات، لذلك ًعده علم النفس المدخل الرئيس لتحليل الشخصية، فضال عن انه الفضاء
)االجتماعي، السيكولوجي والثقافي،( الذي نرصد منه متغيرات السلوك فكريا  ثقافيا وابداعيا ، وبما 

اوليا عن سمات الشخصية، كما ان اي فعل سلوكي يقوم به االنسان ان طبيعة الوعي تعطي تصورا 
 :(2)البد من انه له سبب ما بقصد الوصول الى هدف ما لهذا قسم السلوك االنساني الى

 .مسبب السلوك .1
 . السلوك قصدي .2

 يكونه، سبب هناك يكون ان دون اعتباطيا يأتي ال الفرد سلوك ان النفس علماء يقر وبهذا
 تحقيقه، السلوك ذلك يقصد معين هدف حيواني ، او ، بشري سلوك لكل ان على العلماء يؤكد لذلك

رتبط بسلوك ي الذي الهدف ان. بمسبباته يتحكم كما. بنتائجه االحيان من كثير في السلوك يتحكم"
ما، له من قوة التأثير على السلوك وما للدافع من ورائه من قوة ، فالسلوك قصدي وهادف وليس 

 .  (3)ا على االطالق حتى ولوكان الغرض من ورائه غير ظاهر للمالحظ الخارجي"عشوائي

ان تحليل هذه األنماط من السلوك قد يكشف عن أهداف يسعى صاحبها إلى تحقيقها , وهي 
نتاج أسباب عادة ما تكون كامنة في قوى تحركها وتنشطها , أو تزيد من طاقتها، ومن هنا فان 

محركات تقوم على ايجاد ذلك السلوك، تسمى ضمن مصطلحات علماء  الواضح للعيان ان هناك
ينظر الى الدوافع على انها المحركات التي تقف وراء سلوك ". ولهذا  النفس )بالدافعية، أو الدوافع (

، كما تتعدد االسباب التي تسهم في ذلك السلوك "فهناك اكثر  (4)االنسان والحيوان على حد سواء"
ء كل سلوك، هذه االسباب ترتبط بحالة الكائن الحي الداخلية وقت حدوث السلوك من سبب واحد ورا

. وكل ما يظهر من سلوك هو اشباع لحاجة  (5)من جهة، وبمثيرات البيئة الخارجية من جهة اخرى"
تماهت من حاجات االنسان ولهذا  يصنف عالم النفس االمريكي )ما سلو(  الدوافع بحسب طريقة 

، إذ قال ان الدوافع يمكن تصويرها على شكل  ، ومبدأ التوازن ، والحاجة الدافعاصحاب فكرة  مع

                                                           
 .139، ص 1984، جون وايلي واوالده ، انكلترا ،  أساسيات علم النفس التربويمحي الدين توق وعبد الرحمن عدس : (1)
 .، م.ن محي الدين توق وعبد الرحمن عدس(2)
 .139، ص .، م.س محي الدين توق وعبد الرحمن عدس(3)
 ، م.ن. محي الدين توق وعبد الرحمن عدس(4)
 ، م.ن. محي الدين توق وعبد الرحمن عدس(5)
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هرم، وضع في قاعدته الحاجات الفيزيولوجية االساسية ووضع في قمته الحاجات الحضارية العليا 
. وكان تقسيم ماسلو للهرم في سبعة اقسام وهي من قاعدة الهرم الى قمته )الحاجات  وتحقيق الذات

، واطلق  ، حاجات احترام الذات( لوجية، حاجات االمن والسالمة ، حاجات الحب واالنماءالفيزيو 
، أما الحاجات الثالث المتبقية في الهرم وهي  على هذه الحاجات االربعة بالحاجات الحرمانية

، الحاجات الجمالية التذوقية( اطلق عليها تسمية  )حاجات تحقيق الذات، الرغبة في المعرفة
. وتكون اهمية الدافع واثره في تقرير سلوك الفرد حسب قربه من قاعدة الهرم،  ت النمائيةالحاجا

وهذا يعني ان الفرد يقوم بإشباع الحاجات الفيزيولوجية وعند ذاك تبدا الحاجات االخرى بتحديد 
 :(1)سلوك الفرد

 ))تصنيف ماسلو الهرمي الشكل للحاجات(( 

 الحاجات
 الجمالية التذوقية

 فـــي المعرفة الرغبة

 حاجــــــــات تحقيق الذات
 حاجـــــــــــــــات احترام الذات

 حاجـــــــــــــــــــــــات الحب واالنماء
 حاجات االمن والســـــــــــــــــــــــــــــــــالمة

 الحاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الفيزيولوجية اسفل

جمة لدافع وتلبية لنداء حاجة واشباعها الذي يظهر على شكل سلوك اذا كل سلوك هو تر 
ايضا يدل على اشباعها او عدم االشباه، الذي يتمظهر في الشكل الظاهر من السلوك الدال على 
الوضع العلقي والنفسي لحالة الدافعية لهذا السلوك او غيره ، ولكل سلوك رمز يدل على مدلوله . 

قدم ان للدافع االثر الكبير في تحديد سلوكيات االنسان المختلفة في وعليه يتبين من كل ما ت
المواقف المتنوعة ، ومن هنا يكون دراسة الدافع من االمور المهمة لفهم االنسان والقدرة على التحكم 
في سلوكياته ، "ان دراسة دوافع السلوك تساعد في التعرف على مقداره وقوته وشكله واتجاهه وبذلك 

لهذا  . (2)يره ... والتحكم فيه وبهذا يمكن تطويره وايجاد الحلول العلمية لمختلف مشاكله"يمكن تفس
، او بالتحليل  ، اما بالتفسير كل ما يصدر من الطبيعة من مثيرات يكون لإلنسان رد فعل ازاءها

                                                           
 .145، ص .، م.س محي الدين توق وعبد الرحمن عدس(1)
 .81، ص، م.س. مين فوزي ااحمد (2)
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ث ، الذي افضى الى سلوك البح واالستنتاج، وكما حدث مع مثير سقوط التفاحة على سبيل المثال
، وأثارة تساؤل لماذا تسقط على االرض وال  بدافعية اكتشاف السبب الذي ادى الى  تسقط التفاحة

ترتفع الى السماء؟ فسلوك البحث هذا جمع بين المسبب والقصدي فكانا سلوك بحث االسباب 
 سلوكا قصديا . والن االنسان بطبيعته عقل دينامي يفكر في ابتكار الوسائل التي تحقق له دهشة

الطبيعة من علوم . وبما ان معارف االنسان تقسم بين العقل  تخبئومتعة وتكشف له عن ما 
والحس ولخلق التوازن البد من ايجاد الوسائل التي تحقق التي ترتقي بمعارفه وتعدل من سلوكه. 
ومع ثورة التكنولوجيا والمعلوماتية ظهرت معارف جديدة غيرت من مسارات تحصل المعرفة التي 

 ف اليوم بالمعرفة الرقمية . تعر 

 

 :الرقميات والفنون المعاصرةثانيا ـ 
ثورة المعلوماتية وثورة  اننا نعيش اليوم عصر المعرفة الرقمية التي جمعت ما بين     
. واصبح لها االثر االكبر في تحفيز  قد غيرت من مفاهيم حياتنا اليومية رفة، وهذه المعاالتصال

. واصبحت هي الموجه  والخاص الذي بات خاضع كليا لتقنية هذه المعرفةدافعية السلوك العام 
، وبالتالي القى  ، وكل هذا انعكس على طرائق العيش وفنون التعبير الذي يتحكم به وبذائقته

، وغير ايضا من بنية المرئي البصري من  بظالله على الفنون مما غير من ذائقة التلقي الجمالية
افة الصورة هي الموجه لمعارف االنسان ، والسيما المعرفة الرقمية التي حولت ان ثق ، وبما الفنون

. في دينامية  متواصلة البتكار الطرائق  ، كل العالم بين يديه كل العلوم الى قبضة يد الفرد فأمسى
التي تخلق الدهشة والتواصل ، لهذا المعرفة الرقمية وضعت كل شيء في مدار نظامها االفتراضي 

"فمنذ انقالب  مجتمع افتراضي، قد تجاوز مجتمع الواقع ، بل اصبح اكثر تواصال فيهفظهر 
المفاهيم التي احدثتها الثورة المعلوماتية واالتصال والسيما بعد انتشار استخدام الشبكة العنكبوتية ) 

... عرفت حضارة  اليوم  ما يعرف بالمجتمع االفتراضي واصبح يعيش في . االنترنيت( عالميا
.... واصبحت حياتنا الرقمية  (DIGITAL) فضاء افتراضي اطلق عليه تسمية الكلمة االنكليزية

... ففي الفضاء الرقمي يكون .في الفضاء االفتراضي ، يختلف عن حياتنا وشخصياتنا الرقمية 
 . (1)الفرد اكثر جرأة وحرية"

وكل  عن شاشة صغيرةبعد ثورة المعلومات التي ازاحت كل الحدود واصبح العالم عبارة 
. وهذا التحول التكنلوجي قد انعكس على  العلوم والفنون صارت في متناول اليد تحضر بكبسة زر

                                                           
، د.مط. ، د.ب. ،  ، السنة االولى( 2)ب الفراهيدي ، عدد امجلة اد : االدب الرقمي والوعي الجمالي ، ثائر عبد الحميد العذاري(1)

 .86ص،  2017
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سلوك الفرد واصبحت كل ما يحفزه ويحرك كيانه هو التحفيز الرقمي الذي شكل دافعية المالحقة 
عام ، وتحول العقل لوجية هي الدافع وصورة السلوك الو الذي تمظهر في سلوك مطاردة هذه التكن

، بل  . وال يقتصر االنزياح نحو الرائي البصري البشري في تحصيل علومه من الكلمة الى الصورة
شمل حتى النص فظهر النص الرقمي والقصيدة الرقمية والرواية الرقمية فعرفه عدد من المنظرين 

 . التي اصبحت ذات تصنيف رقمي

 

 :مفاهيم رقميةثالثا ـ 
المعرفة الرقمية كل مفاصل الحياة التي اكتست بها معارف االنسان المعاصر بعد ان دخلت 

، ومنها فنون التعبير التي استثمرتها لتكون فضاء اتصال  بما افرزت هذه المعرفة من مصطلحات
وتواصل يواكب هذا التحول المعرفي على مستوى الفكر واالبداع ، وُيفًعل من فعل التشارك الجمالي 

جوليا )متناول الجميع ، وعلى ضوء هذا التحول المعرفي ذو السياقات التقنية تعرف الذي اصبح ب
ر لساني، يعيد توزيع نظام اللسان عن طريق يعبتجهاز يمثل " على انه النص الرقمي (افكريستي
ويصفه ايضا )رشيد حدو( من خالل التفاعلية التي  ،(1)بالكالم، بهدف اإلخبار المباشر" هربط

ص الرقمي بين جمهور المتلقين، ويكون فضاء حوار تفاعلي عبر الوسائط الرقمية التي يحدثها الن
تهمين على دافعية االتصال ما بين فكرة النص وتلقيها ، اذ تقوم هذه الوسائط بتحفيز التواصل 
الرقمي وتكون دافعية االتصال فعل تشكيل بنى النص الرقمية لذلك يقول عنه بان "النص الرقمي 

، ونستنتج من هذين التعريفين ان هذه المفاهيم يشترك (2)، وتنكتب فيه القراءة" نقرأ فيه الكتابةهو ما 
بها كل الفنون االخرى، الن المتغير الفكري تتحكم به وتوجهه التقنية الرقمي، لكن جوهر الفعل 

تم نشره ، والذي تغير هو وسيط االتصال، ومن هذا نستنتج ان كل ما ي الجمالي احتفظ بخصائصه
، او  في فضاء الشبكة العنكبوتية هو نص رقمي  سواء كان  بالمسرح ، او السينما ، او التلفزيون

 او اللوحة التشكيلية .، الموسيقى 

ومما نلفت االنتباه اليه ان هذه التقنية قد اتاحت للجميع ان يستثمرها في نشر افكاره متجاوزا 
،  ة باي سلطة سوى سلطة الفرد ذاته فاصبح قرار فرديكل سلطات اجازة النشر، وبالتالي االطاح

، فظهرت الرواية الرقمية  مما نتج سلوك ابداعي اخر عرف باألبداع الرقمي او االبداع التفاعلي
، ومن اكثر د وللعاملين والباحثين في الفنونوالفيلم الرقمي والمسرحية الرقمية مما شكل تحديا للفر 

وبالذات في تحدي ، على وجه الخصوص ، الرقمي هو الفن المسرحيي اعالفنون التي تواجه التد
                                                           

وتغيير الوسيط( ، مركز الكتاب االكاديمي ، د.ب. اياد ابراهيم حافظ وحافظ محمد عباس الشمري : االدب التفاعلي الرقمي )الوالدة (1)
 .30، د.ت. ، ص

 .م.ن (2)
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. بينما في فنون السينما اصبحت التقنية الرقمية احد  الكلمة والصورة ، والوسيط المادي واالنساني
اهم العوامل التي ساعدت على انتشار االفالم بشكل اكبر مما كان عليه االنتاج السينمائي قبل 

، وسلوك  وهذا الصراع التقني الجديد قد انعكس على سلوك الفرد بشكل عام . هذه الثورة الرقمية
مما يمكن  يمكن ان نعدل من سلوكه االنساني . وافرز اشكالية كيف الباحث الجمالي بشكل خاص

له ان يكون دافع موجه نحو الفنون ، وهنا تصبح الفنون الرقمية الفضاء الذي تجسد الرؤية الفنية 
الشكل او المضمون . وبالتالي الفنون الرقمية انتجت لنا خارطة فنون تعبيرية  سواء على مستوى

 توشحتزها مذهبيا . ومنها على سبيل المثال المسرحية الرقمية التي ياخرى لها خائصها التي تم
 :(1)سمات من اهمهاعدد من الب

 لخيال تتيح بمعنى ، اي التقنية هذه باستخدام العمل في الواقعية المشهدية تحقق ان يمكن .1
( الحاسوب أجهزة/جهاز) اآللية بين المزج خالل من مادية صورة يكون ان التصور
 .(الممثلون/الممثل) البشرى والعنصر

. مما ينتج  تفاعل حي ما بين الثقافات من خالل الدمج  مشاركة الجمهور المشاهد أيضا .2
المعرفة بتجاوز مشكلة  . توظيف االيقونة اللغوية لهذه بين قاعة العرض ومكان اخر

 اللغة.. وغيرها. 

وألهمية العلوم الرقمية في تطور الفكر البشري على مستوى السلوك والدافعية نجد ان للفنون 
الدور االهم في توجيه السلوك الجمالي وتحفيز دافع التنمية الجمالية الفنية ، وبالتالي تكون الفنون 

يكون هناك توجيه ايجابي باستثمارها وسيلة مساعدة لتوفير  عندماالرقمية موجه نحو الفنون 
امكانيات تحقيق الخيال باقل التكاليف وبالتالي يمكن لها ان تكون وسيلة من وسائل تحقق رغباته 

، فضال عن ان العالم االفتراضي قابل الى التعديل والتغير بشكل يسير مما يتيح ممارسة  الفنية
ص بها ذائقته الجمالية بشكل مستمر الى ان يصل الى ما يرغب في تجريب اكثر من وسيلة  يفح

بان الفنون عندما تكون فنا رقميا تساعد على التطور الجمالي  )بيارليفي( تحقيقه ، لذلك يقول
المسرح عندما يكون ضمن فكرة العالم االفتراضي وتحول خطابه الى خطاب ان ويضرب مثال في 

على مدى اهمية  . وهذا ما يؤكد عليه )جارافى((2)م اإلنساني، هي عملية ضرورية للتقد رقمي
المعلوماتية على التفكير االنساني المعاصر وانعكاسه  / التأثير االجتماعي والنفسي للمعرفة الرقمية

                                                           
ينظر: السيد نجم : التقنية الرقمية تبدع مسرحها .... المسرح الرقمي ، الحوار المتمدن ـ صفحة االدب والفن ، شبكة المعلومات (1)

 .29/5/3017 ( ،http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=560347&r=0العالمية ، الموقع )
 .ينظر: السيد نجم ، م.س(2)
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 على سلوكه االنساني الن التكنولوجيا اليوم تعد حافزا للتفكير الذي يعبر ويطور من الخبرة اإلنسانية
 .  (1)اقع االفتراضي فيه أساسيا، ويكون الو 

، نجد لها  القدرة على  ومع كل هذه التطورات والتسارع في المعرفة عبر مسارات الرقمية
توجيه السلوك نحو الفنون وخلق معايير اخالقية وانسانية  تتناسب مع ما افرزت هذه التقنية الرقمية 

الكثير من الجهد البدني والمادي في التنفيذ من مفاهيم يسرت ووفرت العديد من الوسائل واختصرت 
، اذا ما تم ستثمار لتوجيه السلوك نحو الفنوناو حتى التلقي ، واصبحت من الوسائل التي يمكن ا

العمل على استثمارها بالشكل الصحيح مما يجعل منها فعل تحفيزي لخلق دافعية البحث واكتشاف 
 احالمه . الوسائل التي تمكن الفرد من تحقيق رغباته و 

ان هيمنة العلوم الرقمية على الحياة العامة لإلنسان، واصبحت الدال والموجه لكل الحياة 
االنسانية ومفاصلها العامة والخاصة ، واصبحت ال يمكن االستغناء عنها ، وما تمتلك من 
خصائص في ان تجعل كل المنجز الحضاري في متناول اليد ، اذ اصبح الموجه الرئيس لجيل 

باب ، وهنا يمكن لهذه التقنية الرقية ان تطور من ملكات التفكير واالبداع وتكون الوسيط الذي الش
، كما ان طريقة اقتنائه واستخدامه واحد من المؤشرات العلمية التي تكشف عن االتجاه  ايعرف به

تجاوز واصبح الفضاء الذي يتحرك فيه بكل حرية ، وقد  الفكري والسلوكية ألنسان عصر الرقميات
. وقد يسرت الرقميات لإلنسان  بذلك كل المحددات االجتماعية التي كانت الموجه لسلوك االنسان

كل الوسائل ، لهذا اصبحت المحرك لحافز رغبة االكتشاف لدى االنسان وتجريب ما يريد فعله ، 
مية من توفيرها الفنون الرق هالن ما تمتلك ، االنسان ، ومنها الفنون ةباتت هي الموجه لدافعي عليه

وسائل االنتشار ، فضال عن انها وسيط اتصالي فاعل يحقق هدفه الفن باقل التكاليف ، وتيسر له 
. وتبقى حاجة االنسان للتعرف  تحقق حاجة البحث المعرفي والتذوق الجمالي في مثلث )ماسلو(
قى هاجس الجمال . وكما نعلم يب وادراك الحقيقة ، فهو في كل عصر يبتكر العلوم لهذه الغاية

والمعرفة الدافع والحافز لفعل البحث ، ومنها البحث الجمالي الذي يجمع بين المعرفة العقلية 
والحسية ، والن المعرفة الحسية هي الصورة او الداللة على المعرفة العقلية وترجمة افعالها في 

موجه لدافعية االنسان وهي . وبما ان الرقميات صارت العلم ال صورة السلوك التي اشرنا لها سابقا
التي تغير من سلوكه ، بل هي التي تضع التصور لهذا السلوك، وعليه نجد ان للفنون الرقمية 
الدور االهم في توجيه السلوك ألنها الحافز االهم الذي يثير الدافعية نحو الفنون، فضال عن انها  

الن القوى الداخلية  اهرة جماليةالوسيط الذي يمكن التصور الذهني من التمثل المادي ويصبح ظ
كما اشرنا الى ذلك في ، المحركة لدافعية االنسان اليوم هو العلوم الرقمية التي انتجت فنون رقمية 

                                                           
، تر: أماني فوزي ، هيئة الكتاب المصرية ،  المسرح والعالم الرقمي .. الممثلون والمشهد والجمهورأنطونيو بيتزو : ينظر: (1)

 .30، ص 2009القاهرة ، 
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، والسمة االهم لتحقق الدافعية نحو الفنون ان العلوم الرقمية اصبحت سهلة وفي  متن البحث
ن انها تخلق دافعية نحو الفنون في وقت فضال ع، الهيمنة من هنا كانت لها ،  متناول الجميع

فتوجيه الفنون الرقمية يفرز لنا شكلين  ، لفن عالقة متصلة لما بعد التلقيلالن ، صناعتها وبعده 
من الدافعية االولى ما قبل السلوك، والثانية ما بعد صورة السلوك المدركة  ليستمر االتصال ، 

ه المتلقي ولحظة اختيار مشاهدة العرض بتجاوز كل فالدافعية الرقمية توجيه حي يحدد فعل تلقي
تشكل ديمومة لدافعية التوجه والتواصل مع الفنون ، الن الفكر المعرفي فالطقوس زمانا ومكانا 

للرقميات يتيح فرصة مشاهدة العرض بحسب ظروف المتلقي ، ال بحسب ظروف الباث ، فتصبح 
ي ان توجيه الرقميات لدافعية االتصال الفني للمتلقي الدافعية توجه االتصال الجمالي منها واليه ، ا

تجعل من الفن الرقمي وارادة التواصل السيكولوجية هي السلطة المهيمنة ، وعليه تكون الفنون 
الرقمية الموجه بامتياز نحو خلق دافعية باتجاه الفنون ألنها تجعل من الدافعية الرقمية عملية توجيه 

الفنون الرقمية تحصيل حاصل تجمع بين المثير الداخلي والخارجي ت اصبح ، ولذا مثيرات وحوافز
والن العصر اليوم هو عصر تقنيات بصرية ، معا وتوجه سلوك الفرد بحسب ما تملي عليه رغباته 

ألنها  ، يمكن تحققها بيسر ، فضال عن انها تجمع بين االثارة واالستجابة بشكل مباشر وسريع
، ل ، وكما  ثبت للصورة من تأثير يحقق رسوخا افضل من الكلمة تتخذ من الصورة معيار اتصا

لذا تمكن للفنون الرقمية ان تحقق هدفين معا من خالل الفنون ، التواصل مع الصورة لفاعلية 
وتطوير  تأسيسمما يمكن من  ، وتخدم رسالة الفنون ودورها في تحصل المعارف بشكل يسير

ة فان سمة توفر الفنون الرقمية من خالل اجهزة الحواسيب البناء المعرفي من جهة ومن جهة ثاني
والموبيل تمكن من خلق فضاء تواصلي بحسب طقس التلقي ورغباته . لذلك هو من اهم التقنيات 

 ة التي تثير الدافعية نحو الفنون.الرقمي

او  وللكشف عن دور التقنية الرقمية في اثارة الدافعية نحو الفنون سواء على مستوى االنتاج
المشاهدة نجد ان مشاهدة الفنون الرقمية عبر وسائط تكنولوجيا االتصال هي اعلى نسبة ، فضال 
عن التواصل اليومي المستمر مع هذه الفنون يمكن من بث رسائل الفن بوصفها الدافعية فضال 

نحوها عن ان استثمار ما تنوفر من تقنيات تساعد على انتاج الفنون الرقمية وتوجيه سلوك التلقي 
والسيما مع انتشار حرية النشر من خالل المواقع التي توفر لهذه الفنون فضاء للبث والتواصل ، 

فضال عن انها تخلق شكال من اشكال التفاعل مع رسالة اي منجز فني ، ما توفر مساحة من 
 حرية التلقي واالستجابة وحتى النقد . 

، توجيه دافعية التلقي نحو الفنون لرئيس فيما تقدم نستنج ان الفنون الرقمية تلعب الدور ام
وبالتالي تعد ، لكل تقنيات هذه العلوم الرقمية  رالن هذه الفنون تتخذ من الصورة البصرية المحو 

 ونعتقد، يليةلتطبيقات الرقميات ، على مستوى المسرح والسينما واللوحة التشك الرحبالفنون الميدان 
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الن الفنون هي صورة ، ثيرها وجذبها من خالل الفنون أقوة ت في هذا ان الثورة الرقمية تكشف عن
، والسيما في الفنون  خالل عنصر الصورة البصرية نالثورة م توائمبصرية في االصل ، التي 

المرئية منها وبالذات الفعل المسرحي ، الن الرقميات يسرت لهذا الفن ان يقدم البصريات الدرامية 
 والتأثير لرسالته الجمالية .  ويحقق فعل االتصال والتواصل

 ومن اهم المؤشرات التي توصلنا اليها في هذا البحث : 

 تعضد مرئية مادية حقيقة المتخيلة الصورة جعل من الفنون في المشتغلين الرقميات مكنت .1
 . الدرامي الفعل من

  .حقق توظيف الوسائط قوة التكثيف للفعل الدرامي المسرحي .2
 .كثافة جماليةمن تحقيق مكنت الوسائط الرقمية الفعل الدرامي  .3
كشفت الفنون انها الفضاء االمثل الذي يخلق دافعية نحو الفنون بوصفها المعرفة الجمالية  .4

 التي تحقق هدف هذه الثورة الرقمية.
 

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث 

 ت مجتمع البحث: العروض المسرحي التي وظفت الرقميااوال ـ 

 عينة البحث: عينة قصدية تحقيقا لهدف البحث قانيا ـ 

 تحليل عينة البحث: ثالثا ـ 

 

 ( :مسرحية رحلة السندبادالعينة.) 
 احمد محمد عبد االمير  :ليف واخراجتأ 
  مرات الكن المؤ ، نص العرض: يقدم رؤية للفرد العراقي ورحلته الشاقة في البحث عن السعادة

وقوى الشر وقفت عائق امام رسالته االنسانية السامية ، غير ان اراداته االنسانية كانت 
 هي االقوى ، وبالتالي قهرت هذه القوى وانتصرت عليه . مما تفرز انها ارادة حية . 

 ف صانع العرض الوسائط الرقمية في تقديم رؤية العرض الجمالية وظّ : النص البصري / الرقمي
رحلة )وهو يقدم كل تساؤالته الفلسفية من خالل  (خيال الظل)و (داتا شو)و (بحاسو )من 

االيقونة الرمزية التي تنتمي الى محمول ثقافي ورمزي لمكان وهوية معلومة االبعاد  (السندباد
وبالتالي ، الثقافية والفكرية ، في استخدام الصورة البصرية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان 



227 
 

الن لغة البصر وعالماتها الجسدية ، تحقق فعل البصريات وخطابها االنساني والجمالي 
وهو جوهر الخطاب الفني ، والفكرية تخاطب كل الثقافات ، وهي هنا تحقق عولمة الخطاب 

. كما ان ثورة الرقميات تحقق رؤية فنية باقل التكاليف ، والصفة  هو خطاب كونيفالمسرحي 
ب الذات االنسانية يّ ميز بها الخطاب الفني الموظف للتقنيات وسيلة خطاب ال يغالمنفردة التي يت

فبها  ، نسان، كما يحدث في الوسيط التقني بل انه يجعل من هذه التقنية وسيلة مساعدة لإل
 طب الهم االنسانيانه خطاب كوني يخافية ألقان يتجاوز خطابه كل الحواجز الثيستطيع 

. لذا كانت شاشة الحاسوب وستارة خيال  قميات معطى فكري وجمالي. وهو هنا يمنح الر ككل 
الظل واالضاءة الرقمية والموسيقى الرقمية والمنظر الرقمي تقنيات بصرية تم من خاللها تحقيق 

، فضال عن انها حققت فعل التواصل ما بين  هدف كل من الرقميات وبصريات الفعل الدرامي
فعية التوجيه نحو الفنون من خالل تفكيك بنية العالقة العرض والمتلقي ، فخلقت لديه دا

البصرية ومرجعياتها الرقمية التي حققت لديه تحفيز واستفزاز لمخيلتها في بحث االشكال 
وهنا حقق العرض المسرحي دهشة بصرية ، البصرية وتعددها التي تتغاير مع الواقع الرقمين 

 ومعرفية في آن واحد . 

 

 رابعالفصل ال
 واالستنتاجات جالنتائ
 النتائج

مناقشة مفردات تحليل العينة في ضوء ما حدد البحث من مؤشرات، بوصفها اداة البحث،  من
 :نستخلص النتائج اآلتية 

 كشف تحليل العينة عن هيمنت الرقميات على سلوك االنسان. .1
 اصبحت الرقميات هي الحافز والمثير الذي يحرك دافعيته باتجاه تحصيل المعارف. .2
 اصبحت الرقميات هي فعل التواصل فيما بين البشر والمعارف. .3
مكنت الرقميات االنسان بان يكون هو الالعب الرئيس وهذا ما ظهر بشكل جلي في رسالة  .4

 العرض المسرحي.
 ساعدت الرقميات على تحقق خيال التصور للرؤيا االخراجية. .5
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 االستنتاجات

مناقشة النتائج التي توصل اليها البحث مع ما خرج به البحث من مؤشرات معيارية يقف البحث  من
 :على االستنتاجات اآلتية 

 .لجمالي لفعل التلقي واالستجابة ا المعادل الرقمي الفنون تعد .1
 . المتلقي  طقس بحسب االتصال فعل تحقق الرقمية الفنون .2
من المشاهدة من الماضي الى اآلن نحو المستقبل منحت المتلقي الدور االكبر في تحديد ز  .3

 .  بتحفيز قدراته العقلية بقراءة الرمزية الصورية
 .  في االنسانااليجابي التأثير على قدرة الاع االبداع الفنون الرقمية صنّ  تمنح .4
 اهمية دور التقنية الرقمية في توجيه دافعية االنسان نحو الفنون .  عن البحث عينة كشفت .5

 

 المصادر
، دار الفكر العربي  مباديء علم النفس الرياضي )المفاهيم ـ التطبيقات(مين فوزي :  ااحمد  .1

 . 2003، القاهرة ، 
، تر: أماني فوزي  المسرح والعالم الرقمي .. الممثلون والمشهد والجمهورأنطونيو بيتزو :  .2

 .30، ص 2009، هيئة الكتاب المصرية ، القاهرة ، 
حافظ وحافظ محمد عباس الشمري : االدب التفاعلي الرقمي )الوالدة وتغيير اياد ابراهيم  .3

 .الوسيط( ، مركز الكتاب االكاديمي ، د.ب. ، د.ت
( 2)ب الفراهيدي ، عدد امجلة اد : االدب الرقمي والوعي الجمالي ، ثائر عبد الحميد العذاري .4

 . 2017، د.مط. ، د.ب. ،  ، السنة االولى
 .1997د.ب. ، ،  4، مكتبة العبيكان ، ط علم النفس التربويخرون : وآسيد عبد المجيد  .5
، جون وايلي واوالده ،  أساسيات علم النفس التربويمحي الدين توق وعبد الرحمن عدس :  .6

 . 1984انكلترا ، 
 .1987،  ، جامعة الموصل ، العراقعلم النفس الرياضي : حنتوش معيوف ذنون  .7
 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع علم النفس العام وعبد الرحمن عدس :قطامي يوسف  .8

 . 2002 د.ب. ، ،
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 مصادر شبكة المعلومات العالمية )االنترنت(

السيد نجم : التقنية الرقمية تبدع مسرحها .... المسرح الرقمي ، الحوار المتمدن ـ صفحة  .9
االدب والفن ، شبكة المعلومات العالمية ، الموقع 

(http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=560347&r=0 ، )29/5/3017 . 
منتدى التربية الفنية ـ وزارة  ، )محاضرة( وتقنياته تقنيات الفن الرقمي:  القماش علي قماش .10

 . 2008 ( ،www.art.g0v.sa/vbالتربية والتعليم ، شبكة المعلومات العالمية ، الموقع )
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تقنيات  التهوية الطبيعية في تصميم الفضاءات االستدامة  ودورها في استخدام 

 الداخلية

 

 م.د. حارث اسعد عبد الرزاق 

 رفيف جواد علي

 

 الملخص
برزت البيئة المستدامة كإحدى اإلتجاهات المؤثرة في الممارسة التصميمية العالمية والمحلية 

البنائية الوظيفية ومحيطها الحيوي الجديدة، لما تحمله من فكر يهتم بالعالقة الكفوءة بين المنظومات 

خالل دورة حياتها الكاملة  لتحقيق أقل قدر من التأثيرات السلبية في البيئة وتوفير الراحة والصحة 

تعد عملية البحث عن التقنيات التهوية الطبيعية للفضاءات التي تحقق اداءا  كفوءا  وفقا   لذا ها يلشاغل

وجود ءات التصميمية، وعلى ذلك تحددت المشكلة البحثية لدينا لمفاهيم المستدام، أحد أهم اإلجرا

ضعف في فهم آليات تطبيق تقنيات التهوية الطبيعية للحصول على فضاءات داخلية للمساكن في 

عملية توفير هذه التقنيات الموظفة للتهوية الطبيعية من أهم  وعليه فإن مدينة بغداد مستدامة بيئيا  

مصمم في عملية إتخاذ القرار لحل المشكلة المتعلقة بهدر الطاقة والعمل التحديات التي تواجه ال

وبنفس الوقت تقليل االضرار التي  الفضاء الداخلي ظروف حرارية مالئمة لشاغلي خلقعلى 

وعلى وفق ما تم طرحه   يحدثها العمران االنساني لضمان استدامة بيئية فاعلة وذات كفاءة عالية

لتهوية الطبيعية في زيادة فاعلية االستدامة بيان دور تقنيات افإن هدف بحثنا الحالي يتجسد في 

فان البحث بشكل العام متمثل  ،بيئية للفضاءات الداخلية للمساكن المحلية في مدينة بغدادال

مستدامة ودور التهوية الطبيعية بالمعرفة المتوفرة لم تبلور بناء نظري شمولي ودقيق حول البيئة ال

 ا.فيه

 ، المساكن.الطبيعية، الفضاءات الداخلية، تقنيات التهوية االستدامة الكلمات المفتاحية:

Summary: 
The sustainable environment has emerged as one of the most influential trends 

in the new global and local design practice, because it has a thought that cares 

about the efficient relationship between functional structural systems and their 

biosphere throughout their entire life cycle, to achieve the least negative impacts 

on the environment and provide Comfort and health of the occupant, the process 

of searching for techniques is the natural ventilation of the space that achieves 

efficient performance according to sustainable concepts, one of the most 

important design procedures, so the research problem has determined that the 

employee sustainable environment has a role in the use of natural ventilation to 

increase the efficiency Interior design, the process of providing these natural 

ventilation techniques is one of the most important challenges facing the designer 

in the decision-making process to solve the problem of energy waste and to work 

to provide suitable thermal conditions for space occupants and the efficiency of 

existing internal space by maintaining Environment, space health and occupants 

are simultaneously considered as the key to reducing energy consumption and 

preserving the environment, the objective of research in detecting the role of the 

use of natural ventilation in the design of interior spaces in sustainable buildings 

and the impact of the evolution. 
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 لبحثية:مشكلة ا
االستدامة البيئية لتصبح منظومة رئيسة مجال خاصة بكبيرة ت اتطورشهدت اآلونة األخيرة 

ة وزيادة جود من جهةوعدم االضرار بها واستنزافها المنفعة بين البيئة  تبادلترتكز على فكرة 

الستدامة اتطبيق  اشتراطاتالمقابل، وفي هذا الصدد تظهر لإلنسان في  الخدمات المقدمة

تصميمية آخري  اشتراطاتاء الداخلي السكني فضالٌ عن جودة الهواء للفض المتخصصة بزيادة

بناءا  على أساس التفاعل بين  ة البيئةفضاء سكني مستدام يعمل على ديموم الحصول على وبالتالي

 خصوصية نظم التصميم المستدام للفضاءات الداخلية السكنية وبما يتوائم مع فكر تقنيات التهوية

مشاكل التلوث لفضاء الداخلي وأن كل اهي رئة الصحيحة التهوية الطبيعية ف الطبيعية للبيئة المحلية،

للتهوية  تقنيات الحديثةتوظيف الفي  كبير خللوجود البيئي في األبنية والفضاءات الداخلية نتيجة 

)التهوية  سبل توظيفهذا الواقع يؤكد على أهمية ، والفضاء مما يؤثر سلبا  على شاغليطبيعية ال

تقليل الملوثات التي تنتجها لخف  استهالك الطاقة و كمفتاح تقني الداخلية الطبيعية( في الفضاءات

وجود وعليه تتلخ  المشكلة البحثية بـ )  المحيطة بها ةيالبيئللنظم  البيئة العمرانية وتصدرها

فضاءات داخلية للمساكن في  ضعف في فهم آليات تطبيق تقنيات التهوية الطبيعية للحصول على

 (.مدينة بغداد مستدامة بيئيا  

 هدف البحث :
في بيان دور تقنيات التهوية الطبيعية في البحثية، تحدد هدف البحث وعلى ضوء المشكلة 

  زيادة فاعلية االستدامة البيئية للفضاءات الداخلية للمساكن المحلية في مدينة بغداد

 أهمية البحث : 
 ي:لأهمية البحث فيما يتكمن     

 لمناظرة لها بمعلومات معرفية يغني البحث الدارسين في مجال التخص  والتخصصات ا

على وفق البيئة  تهوية الطبيعية وتعزيز معطياتههم في رفد الفكر التصميمي المستدام وتقنيات التُس

 المحلية.

  بالبيئة بما يفيد في يسهم البحث برفد الشركات والمؤسسات الحكومية وخاصة المعنية

 العمرانية الخاصة بمدينة بغداد. الحفاظ على البيئة

 حدود البحث : 
 ةالداخلي اتفي الفضاء وآليات تفعيلها تهوية الطبيعيةدراسة تقنيات الحدود موضوعية:  -1

 المحلية المستدامة بيئيا . كناللمس

 .العراق -ي مدينة بغداد المساكن المصممة من قبل المعمار مقداد الجوادي فحدود مكانية:  -2

 .1م(*1998 -م1988) المساكن المبنية ضمن المدة حدود زمانية: -3

 تحديد المصطلحات:
وردت بع  المصطلحات ويقصد منها الباحث ما سوف يتم تعريفه إجرائيا  وحيثما يرد في 

 -متن البحث الحالي وكما يأتي :

 

دوما  ودواما : ثبت واستمر، واستدام "دام الشيء، تعرف االستدامة )لغة(:  االستدامة: -1

 (239. ص1994الشيء: دام، استدام الشيء: طلب دوامـه " )نبيل عبد السالم. 

الرغيد، دوامهُ، استمراره، أي استمر وثبت ودام، مصدرها  العيش"المستدام هو والشيء 

 (77. ص2012)مروان العطية.  استدام"

                                                           
هلية في تمام الساعة الثانية عشر وهو حاصل في جامعة الرافدين األ 2017-10-21*مقابلة مع د. مقداد الجوادي يوم السبت المصادف  1

وعضو الجمعية الدولية لعلوم  1986بريطانية عام  -كالسيكيو -على شهادة الدكتوراه في هندسة العمارة والبيئة من جامعة ستراثكاليد

للطاقة العراقية في مسابقة أفضل فلوريدا وحاصل على العديد من الجوائز منها جائزة اللجنة االستشارية  -ميامي -(IAHSاإلسكان )

 1992  وتكريم الهيئة العليا لرعاية االبتكار العراقية البتكار نظام لحماية األبنية من حشرة األرضة في عام 1992تصميم مناخي عام 
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يصف كيفية تبقى النظم الحيوية متنوعة  وتعرف االستدامة )اصطالحا (: "مصطلح بيئي

ومنتجة مع مرور الوقت، وتعد القدرة على حفف نوعية الحياة التي نعيشها على المدى الطويل وهذا 

 بدوره يعتمد على حفف العالم الطبيعي واالستخدام المسؤول للموارد الطبيعية".
)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 ) 

على انهُ: "احترام الطبيعة، والحقوق العالمية، والعدالة  1في ميثاق األرض* أيضا  وتعرف 

 The Earth Charter Initiative. 2009. P158) )االقتصادية، وثقافة السالم" 

طة يمع الموقع والبيئة المح تكاملةايجابي يشكل بيئة م هو تصميم )اإلجرائي(: التعريف 

البيئة  تتوافق مع تعمل على تطبيق تقنيات التهوية الطبيعية التي التي معيشيةوالمتغيرات ال

  .المحلية
 

 -تقنيات التهوية الطبيعية : -2

"عملية تغيير أو استبدال الهواء في حيز ما لضبط الحرارة أو إزالة الرطوبة  : هياصطالحيا  

استبدال الهواء مع آليات  يا المحمولة جوا   وتشملريوالرائحة  والدخان  والحرارة  والغبار  والبكت

في  إحدى أهم العوامل في الحفاظ على نوعية الهواء الداخلي  هيرج وتدويره داخل المبنى  والخا

)احمد عوض. تهوية ميكانيكية معقدة، وتهوية الطبيعية ".  المباني  تقسم طرق تهوية المباني إلى

 (239د.ت. ص

طبيعية  تهويةالمطبقة في الحصول على  التقنيةبأنها اآلليات  ا :إجرائي تعريفها وعليه تم

التي تعد من أولويات المصمم الداخلي لتحقيق الراحة الحرارية لشاغلي الداخلي للفضاء 

الفضاءات الداخلية وبنفس الوقت التقليل من الملوثات المنبعثة من استهالك الطاقة االحفورية 

تنتجه من غازات مضرة للحصول على مساكن المستخدمة في تشغيل التهوية الميكانيكية وما 

 مستدامة بيئيا .

 

 اإلطار النظري

 

  للفضاءات الداخلية. التصميم المستدام. 1

 ة.مفهوم التصاميم المستدامأ.  
بد وضعها  بنظر االعتبار عند القيام أحد أهم مجاالت التنمية والتي التصميم المستدام اليعد 

ونه مجرد تصميم أو طراز مفهوم متكامل له بعد فلسفي أكثر من ك  فهو المستدامةبخطة التنمية 

شموليته ل   ويعد من التصاميم المستدامة أن أهم ما يميزه كونه يسعى للتكامل مع البيئة إذ معين 

سواء كانت هندسية أو  البانية للبيئة العمرانية مع التخصصات األخرى التقني للتكامل وسعيه

( Nostalgia) 2*جيا  لوالستدامة أحيانا  عن توجها  نوستو صحية  وأعربت ااجتماعية أو اقتصادية أ

فهي  عيشة  بينما هي على العكس من ذلكساليب العالمية البسيطة في الماألالحنين للماضي مع 

تجاه البيئة المحيطة  فهي ادعت إلى تبني أسلوبا  جديدا  للتفكير والتعامل بشكل أكثر مسؤولية 

تحتضن التكنولوجيا المستدامة والمواد المحلية وظروف الموقع المحددة والتفاعالت المعقدة بين 

  (Brian , Edwards. 2005. P52)مستخدمي الفضاء والموقع والمناخ. 

                                                           
لصراع العنيف في إفريقيا. *ميثاق األرض: عقد هذا الميثاق لالستجابة الكافة والشاملة للدعوة إلى حل السبل الجذرية النعدام األمن وا 1

وأمل إن يتم اعتماد الميثاق وتأييده على أوسع نطاق ممكن، بحيث يصبح مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ميثاق األرض الدولية. في 

 2000أكتوبر  4
  وهو مصطلح يستخدم للداللة *النوستالجيا: وهي كلمة يونانية قديمة مكونة من مقطعين هما )نوست( بمعنى الشوق )جيا( تعني الم  2

على الحنين للماضي  وتشير إلى األلم الذي يعانيه المري  اثر حنينه للعودة لبيته  حيث تم وصفها على أنها حالة مرضية في بدايات 

 الحقبة الحديثة ثم أصبحت بعد ذلك موضوعا  ذا أهمية بالغة في الفترة الرومانتيكية .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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في بوجود ضرورة لتغير الممارسات  1(*Dr. Subramanianسوبرامانيان ) ويشير د.

تضمنها تحسين األداء  ائية ولبنل لتصميم دورة حياة اإلدارة اوضع نهج فعا عن طريقالفضاءات 

منظومات اإلدارة التي   وينبغي أن يكون لهذا التصميم والفيزيائي والتوافق البيئي وفعالية التكيف

 -ير متنافسة وذات صلة وهي:يتزود بالحلول التي تحقق التوازن األمثل بين ثالثة معا

 الهندسي )مثل السالمة  والخدمة  ومتانة التصميم(.األداء  -1

األداء االقتصادي )التكاليف األدنى لدورة حياة المبنى  والحد األدنى من التكاليف  -2

 المستخدمة(.

األداء البيئي )الحد األدنى من إنبعاثات غازات الدفيئة  وتقليل استهالك المواد  وكفاءة  -3

 الطاقة(.

س بالجديدين على المصمم، ولكن األداء األخير يقوم بتغير فلسفة ويعد األدائين األوليين لي

كزة على عملية رتلحياة عن النظرية التقليدية المالتصميم بالكامل  حيث توسع التفكير بدورة ا

صبح دورة حياته بأكملها  فأ ضمنالمختلفة المرتبطة مع المنتج لى دمج الجوانب االتصنيع فقط  

تصميم بكل مراحله منذ أن كان فكرة حتى بعد استهالكه وكيفية إعادة ولين عن الؤالمصممين مس

. 2015)غادة محمد إسماعيل. . 2(*Cradle Graveتدويره من جديد  من المهد إلى اللحد )

 (65ص

 

 .مبادئ االستدامةب. 
في كثير من  يصعب الفصل بين مبدأ وآخر إلى درجة فيما بينها االستدامة يءتترابط مباد

نه يوجد تداخل أحيانا  وترابط بين بعضها البع  وال ينبغ النظر إليها على أنها إاألحيان  فال شك 

تشمل المستدامة الخاصة بالفضاءات الداخلية قائمة ثابتة  ولكن إجماال  مبادئ البيئة الخضراء 

 التالي:

 ى ويشيد بأسلوب يقل فيه الحفاظ على الطاقة وكفاءة استخدامها: إذ يجب أن يصمم المبن

االحتياج للطاقة الكهربائية والوقود االحفوري واالعتماد بصورة اكبر على الطاقة الطبيعية )الطاقة 

المتجددة(  من خالل دمج وسائل فعالة مثل: التبريد الطبيعي والتدفئة واإلضاءة وغيرها بالطاقة 

فضال  عن استخدام ، لخاليا الكهروضوئيةالشمسية ويمكن أيضا  تدفئة المياه بالطاقة الشمسية وا

 فذ عالية األداء  والبناء محكم.مستويات عالية للعزل  ونوا

  التكيف مع المناخ: يجب أن يتكيف المبنى مع المناخ وعناصره المختلفة  ففي اللحظة التي

 (29. ص2015)غادة محمد إسماعيل. عرضا  لتأثيرها. ينتهي فيها البناء يصبح جزءا  من البيئة ومُ 

 واالستخدام  مواد االكساء الداخليالمواد المصنعة من قبل اإلنسان  التقليل من استخدام

األمثل لها  وإعادة تدوير الستخدامها في المستقبل  يحث هذا المبدأ المصمم على مراعاة تقليل 

مواد والنفايات استخدام المواد الجديدة في المباني التي يصممونها  و تسهل عملية إعادة تدوير ال

لشاغلي الفضاء من خالل اختيار المواد القابلة للتدوير  ويراعي إعادة تدويرها مستقبال  أي بمعنى 

في نهاية عمرها االفتراضي  يم أو يجعل بع  من عناصر التصميمأن تصمم بأسلوب يجعل التصم

موارد على مستوى العالم مصدرا  وموردا  يمكن إعادة استخدامها  أو يستخدم لتصميم آخر إن قلة ال

 إلنشاء تصاميم لألجيال القادمة تدعو لالهتمام بتطبيق هذا المبدأ بأساليب وأفكار مختلفة ومبدعة. 

  تحقيق المنظر الطبيعي: وذلك من خالل توفير غطاء نباتي يحوي نباتات محلية مقاومة

 (65. ص2002ى. )وزيري، يحي للجفاف ومعمرة )دائمية( تحيد بالمبنى وتتخلل فضاءاته.

 
                                                           

  وعمل في جامعة ( Chennaiالرئيس التنفيذي الستشاري تصميم الكمبيوتر في تشيناي )  ( manianDr. Subra د. سوبرامانيان )* 1

نيين ) برلين التقنية   له العديد من البحوث والكتب   وهو زميل للعديد من الهيئات المهنية   بما في ذلك الجامعة األمريكية للمهندسين المد

American Society of Civil Engineers   ) 
2 (*Cradle Grave ،من المهد إلى اللحد  هو نهج لتقيم المنظومات الصناعية ) يعد تقيم دورة الحياة) )LCA( cycle assessment-Life  بما في )

دقة للمفاضالت البيئة ( رؤية شاملة للجوانب البيئية للمنتج أو العملية وصورة أكثر  LCA ذلك األثر طول دورة حياة المنتج . ويقدم تقيم دورة الحياة )

 الحقيقية
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 .تقنيات التهوية الطبيعية ودورها في الفضاءات الداخلية. 2

 .التهوية الطبيعية اتتقنيأ. 
ر الشامل لعدة عوامل مناخية مثل درجة يولوجية لشاغلي الفضاء على التأثتتوقف الراحة الفس

ة الطبيعية التهويالحرارة والرطوبة وحركة الهواء واإلشعاع الشمسي لهذا سوف نتطرق إلى تقنية 

 .1الراحة الحرارية لإلنسان * تحقيق ثر كبير فيأوتأثيرها على الفضاء وشاغليه لما لها 

األدنى من التهوية داخل الفضاء من العناصر الضرورية لحياة اإلنسان  توفير المعدل إذ يُعد

من اجل راحته وصحته وحيويته  فأهمية التهوية تكمن في أثرها الفعال في تخفيف اإلجهاد الحراري 

)سعيد عبد الرحيم على شاغلي الفضاء، وتساعد على التخل  من الهواء الفاسد والضار بالصحة. 

احد العناصر الرئيسة في المناخ ونقطة  تُعتبرجودة الهواء أن  كما ،(167. ص1994عوف. 

انطالق في التصميم المستدام الرتباطها المباشر مع جودة البيئة الداخلية وأهميتهُ ودورهُ الكبير في 

 لتقليل الزمةالالحر وشدته  وكذلك تعد الحل األنسب لألسباب الرئيسة  ةتخفيف وطأديد الهواء وتج

عل مع هذه فضاءات تتفا بوساطةالطبيعة واالعتماد عليها  الطاقة مرادها التكيف معاستهالك 

نحو تحرك يوالداخلية الفضاءات  منتسرب الحار ي جعل الهواء الصيفيت إذالمتغيرات المناخية 

نعش  وإضافة انه كل شيء طبيعي تتقبله مُ التراكم الحراري وتعويضه بتيار هوائي إلزاحة  الخارج

 ، ومن الجدير بالذكر استلهام(1. ص2010)تتوش. عن مزاياه الوظيفية.  ترتاح له فضال  النفس و

المعاصرة من أساليب التهوية القديمة في المباني التقليدية وطورت لتستخدم المصممين في نتاجاتهم 

لى لتبريد وتحريك الهواء داخل الفضاءات بما يتناسب مع المناطق المناخية التابعة لها  فعملت ع

بتقنية استغالل الطاقة  على أساس عملهاء وتحريكه داخل الفضاءات ظهور أنظمة تبريد الهوا

المتجددة )الرياح( بشكل رئيس  ولقي اهتماما  بارزا  بسبب المشاكل البيئية الناجمة عن تهوية 

. 2015 )جوليت فرحات.. سبب تلوثا  بيئيا  ف الفضاءات بطريقة ميكانيكية تستهلك الطاقة وتُ يوتكي

استثمار التهوية الطبيعية  ية منتصميمة على البيئة ذات الجدوى الن حلول المحافظإف، لذا (123ص

وإيجاد طرز مالئمة للتهوية لسد احتياجات شاغلي الفضاء ولتقليل التأثير السلبي على البيئة  ويجب 

ي على صحة شاغلي الفضاء تجنب التصاميم ذات الغلق المنعدم فيه التهوية الطبيعية لما لها اثر سلب

وجود العنصر  ، كما أن(20. ص2010)أمنة العجيلي تتوش. البيئي.عن تأثيرها على الجانب  فضال  

حمل باألوكسجين  وبالتالي البد من وجود البشري في حيز مغلق يعرضه لتناق  الهواء النقي المُ 

يكون هواء األمكنة المأهولة صحيا  ل الهواء النقي إلى الفضاءات الداخلية  كما يجب أن دخِ فتحات تُ 

ضرة وذرات الغبار وكذلك يجب أن ستحبا  أي أن يكون نقيا  خاليا  من الجراثيم و الغازات المُ و مُ 

ستحبة  وللحصول على هذه الشروط يجب يكون غير ممزوج بالدخان المزعج أو بالروائح غير المُ 

عاكس كي يُ  وبإستمرار هواء خارجي نظيفستمر وذلك  بتزويدها تجديد هواء الفضاءات بشكل مُ 

تنقيته مما فيه من ملوثات للحفاظ على صحة الفضاء من تأثير تلوث الهواء الداخلي و قللو يُ 

 (1. ص2016)أمين. وشاغليه. 

 .في الموضوع التاليختلفة للتهوية سنتطرق لها تعددة  ومُ وهنالك وظائف مُ 

 

 .وظائف التهوية الطبيعيةب. 
تطلبات نوعية تتعلق بنوعية المناخ الذي يحيط بالفضاء مُ  ولكٍل منهاتعددة الهواء مُ إن وظائف 

 -مكن إيجاز الوظائف بما يلي:راد تصميمه، ويُ المُ 

 التهوية الصحية: وتتم من خالل استبدال الهواء الداخلي بهواء خارجي منعش غير ملوث. -1

 ل التهوية من اجل تبريد الجسم.التهوية من اجل الراحة الحرارية لإلنسان: وتكون من خال -2
                                                           

الراحة الحرارية تعرف الراحة التي يشعر بها اإلنسان التي تشمل الراحة الجسدية والنفسية التامة بفعل البيئة الحرارية المحيطة * 1

حرارة الهواء  للفضاء الداخلي وتختلف حدوده طبعا  للجنس والعمر والمكان والفصول المناخية   ويرتبط االرتياح الحراري بدرجة

المحيط والرطوبة النسبية وحركة الهواء ومتوسط الحرارة اإلشعاعية ونوع األلبسة وطبيعة النشاط البشري ودرجة حرارة تدفئة التصميم 

 ودرجة حرارة التبريد .
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 .ان والمحددات والفضاءات الداخلية: وذلك من خالل تبريد الجدرتبريد بنية وغالف الفضاء -3

 الحفاظ على الطاقة: والتي تكون من خالل استعمال الطاقة المتجددة وهي الهواء. -4

 غير المتجددة.الحفاظ على البيئة: وذلك من خالل التقليل من استخدام الموارد والطاقات  -5

(Marten Evans. 1987. P124) 

 

 .وأنظمة التهوية الطبيعية يةالتصميم انةالتقج. 
قبل ظهور األساليب الميكانيكية لتوفير الراحة الحرارية في المناطق الحارة استنبطت بع  

الفضاءات عن طريق استخدام الطاقة الطبيعية واالستفادة من بع  الظواهر  لتبريدالوسائل 

نسجمة مع وظائف جسم اإلنسان الفسيولوجية  فقد شكلت عالقة الفضاء بالشارع الفيزيائية المُ 

واستخدام الفناء الداخلي وتحديد حجم الفتحات الخارجية واستخدام الجدران السميكة وكذلك 

 (13. ص2000)محسن حسين السري. .التقنية ء أهم تلك المعالجاتالسرداب ومالقف الهوا

كانت العالقة بين عناصر الفضاء وخاصة السكنية منها بالخارج الذي : عالقة الفضاء بالخارج. 1

طلة على الخارج  صماء في يحده عالقة ثانوية بوجه عام حيث جعلت الجدران الخارجية المُ 

ضاعفات الصغيرة في الطوابق األرضية بهدف تأمين الحماية من مُ معظمها إال من بع  الفتحات 

 تتعلق بالخصوصية الشخصية تحقيق بع  الجوانب األخرى ننعكسة فضال  عاألشعة الشمسية المُ 

وان عناصر الفضاء تنفتح على الداخل حول الفناء الداخلي الذي يؤمن لها التهوية واإلضاءة 

 .الطبيعيتين

إن الفناء الداخلي هو العنصر والصفة التي تميزت بها التصاميم التقليدية في  :الفناء الداخلي. 2

فالفناء ، (38. ص1997)معتز عبارة.  المناطق الحارة فهو بمثابة الرئة التي يتنفس منها الفضاء.

اء ومحدد بالفضاءات الداخلية من هو فضاء مغلق من جهاته األربع ومفتوح من األعلى إلى السم

صغر من التقلبات المناخية الحادة ة على حماية مناخه المُ يجميع سطوحه الداخلية  وله قابلحد أو أ

الداخلي مع الكثير  وقد تالزم الفناء، (38. ص1988)رائد منصور عودة. في الفضاء الخارجي. 

بيوت ومدارس ومساجد( في العمارة التقليدية حيث أصبح للفناء ثالث وظائف مناخية من المباني )

. 1989)حيدر عبد الرزاق كمونة. نظم للحرارة(.ساسية هي )اإلنارة والتهوية والعمل كمُ أ

إن مواكبة الفناء الداخلي للحضارة اإلنسانية منذ بدايتها وحتى اليوم يدل على نجاحه ، كما (295ص

تي تعمل على الزيادة في لفناء عدد من المعالجات اإلضافية اللكحل تصميمي سليم  وقد يضاف 

. 1989)حيدر عبد الرزاق كمونة. والنباتات الخضراء وغيرها.  افوراتالن من توظيف فاءتهك

 (97ص

كان لتحديد استعمال الفتحات الخارجية وصغرها األثر في  :تحديد حجم الفتحات الخارجية. 3

الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المناسبة دون تأثيرها بدرجة الحرارة سواء صيفا  أو شتاءا . 

الشمسية  وتؤدي المنافذ عادة  وظائف ثالث وهي )إدخال أشعة، (38. ص1997)معتز عبارة. 

  وتوفير المنظر( وتقوم النوافذ بشكل عام في األقاليم واءاله   وإدخالالمباشرة وغير المباشرة

المعتدلة بهذه الوظائف الثالث بأشكال مالئمة  وفي األقاليم ذات المناخ الحار فيندر إن تجتمع تلك 

الوظائف في عمل واحد لهذا طورت بع  المعالجات المضافة على الفتحات الكبيرة للقيام ببع  

عد الشنشول من أهم تلك المعالجات وقد تم تطوير يُ ف، (91. ص1988)حسن فتحي. الوظائف. 

 -:من تلك الوظائف   فهي تعمل على نماذج عديدة منها لتحقيق شروط مختلفة تتعلق بواحدة أو أكثر

 التحكم بتأثير األشعة والتخل  من اإلبهار. -1

 .التهوية الطبيعية للفضاء الداخليتنظيم  -2

 خف  درجات حرارة تيار الهواء. التحكم بالظروف الحرارية عن طريق -3

 شرفية للخارج.تحقيق الخصوصية في الداخل مع السماح بال -4
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 1ختالف مواقعها وأشكالها فمنها ما يعرف بالشناشيل*إتلك المشربيات ب وقد تعددت أشكال

 (91. ص1988)رائد منصور عودة. التي تتميز بتصاميمها المعقدة. 

تعمال الجدران السميكة وكذلك السقوف في الفضاءات إن اس :سمك الجدران وسقوف األسطح. 4

التي تطرأعليها في ة بعيد عن التقلبات درجات الحرارة الداخليعلى الحتفاظ التقليدية ساعدت با

تفاوت الكبير في التميز المناطق الحارة بتو، (168. ص1995)صباح عبد اللطيف. . الخارج

متطلبات األداء الحراري  فقد أدت  تعد من أهم 2ن السعة الحرارية*إارة اليومية فدرجات الحر

ي الموازنة مواد البناء المستخدمة في الجدران والسقوف )الطين  الطابوق  الخشب( دورا  أساسيا  ف

سعة حرارية عالية  وقد ساعد سمك تلك المواد على زيادة التأخير  إلمتالكهاالحرارية الداخلية 

( ساعة. 12-7حدى الدراسات تأخر زمني يتراوح ما بين )سجلت إ إذداخل الفضاءات  3الزمني*

(Warren ,J & Fethi. 1982. p214) إن الفضاء الداخلي يتأثر بمتوسط درجات الحرارة ، كما

على هذه األوجه  فهذه  4للواجهات الداخلية للجدران واألسطح وكذلك لسعة الذبذبات الحرارية*

فضاءات التقليدية حيث تقل فيها سعة الذبذبات على الوجه الميزة تتمتع بها الجدران والسطوح في ال

سهم في تحسين درجات الحرارة فكلما قلت سعة الذبذبة الحرارية للوجه الداخلي الداخلي لها مما يُ 

 (31-26. 1989)محمد وليد يوسف األمام. نحصل على تحسن ملموس في الفضاء الداخلي. 

تتميز الفضاءات التقليدية بوجود فضاء يقع تحت منسوب الدور األرضي وقد  السرداب )القبو(:. 5

عن طريق الفتحات العلوية في  السرداب طبيعيا   ةضاءإيقع تحت مستوى الفناء الوسطي  وتتم 

الصق السقف الذي يكون أرضية للفناء أو تلك الموجودة في الجزء العلوي من جدار السرداب المُ 

عن مالقف في الهواء التي تعمل على إدخال الهواء  تستخدم أيضا  للتهوية فضال  للفناء الداخلي  كما 

 5وقد دلت القياسات الحرارية *، (AL- AZZAWI .S.H. 1996. P93)  النقي من الخارج. 

 18الموقعية على بع  الفضاءات بأن التفاوت الحراري بين السطح والسرداب بلغ أكثر من) 

 (103. ص1989يد يوسف اإلمام. )محمد ولدرجة سيليزية (. 

ملقف  الهواء هو عبارة عن فتحة يعلو عن المبنى وله فتحة مقابلة : ير(كملقف الهواء ) الباد. 6

التجاه هبوب الرياح السائدة القتناص الهواء المار فوق المبنى والذي يكون عادة  باردا   ثم يتم دفعه 

ظهرت مالقف الهواء في األقاليم الحارة )جافة وقد ، (86.ص1988)حسن فتحي. إلى أسفل المبنى.

سمى هذه المالقف ) بادكير أو بادجير( رطبة( مثل: العراق  مصر  إيران  دول الخليج العربي  وتُ  –

تجاه الرياح السائدة وفي الدول التي يتغير فيها اتجاه الرياح إفهي في العراق تتكون من فتحة علوية ب

ها على أربع جهات  وأحيانا  على اثنتين فقط  ويوجد بداخلها حواجز السائدة نجدها مفتوحة من أعال

رتفاع المهوى تعمل على منع الهواء الداخل من إحدى فتحاتها العلوية من الخروج مباشرة  من إب

سفل بالقدر الالزم إلى مستوى الجلوس في الفضاء السفلي األفتحة علوية أخرى وتمتد الفتحة إلى 

ها بالشكل والتصميم واالرتفاع، إال أن الهدف األساس منها ظل ثابت ا  فالتقاط وبالرغم من اختالف

الهواء النقي البارد نسبيا ، الموجود في الطبقات العليا من الجو، وجعله ينساب عبر الفراغات 

طة ممر هوائي رأسي، محاط بجدار سميك يعزل المحيط الخارجي عن داخل المنزل، االداخلية بوس

لخف  حرارة الجو الداخلي للمنزل، وضرورة حياتية لتعايش سكانه مع الطقس  يوهو ضرور

                                                           
ادر الخاصة ... * شناشيل تنحدر من أصل تركي، وإن الكلمة مؤلفة من )شاه( بمعنى الملك و )شن( بمعني المقصورة حسب المص 1

تمثل اإلطاللة الخارجية لواجهات لمساكن نحو األزقة والتي كانت تصمم في أبنية المدينة العربية اإلسالمية  معماريةوالشنشول عناصر 

 . والتي تسمى اليوم بالمدن التقليدية التراثية
 ة .معدل تغير الطاقة الداخلية للمادة بتغير درجة الحرار هيالسعة الحرارية   * 2
: تسمى الفترة الزمنية بين أعلى درجة يصل إليها الوجه الخارجي للعنصر البنائي وأعلى درجة حرارة للوجه  التأخير الزمني * 3

 الداخلي بالتأخير الزمني .
قليلة كلما كان الذبذبات الحرارية وتعني استقراء الحراري بسعة الذبذبة للوجه الداخلي للعنصر البنائي وكلما كانت سعة الحرارية * 4

 استقرار الحراري عالي.
* القياسات الحرارية تعني خاصة تساعد على تحديد حالة الجسم الحرارية، وهي مستمدة أوال  من اإلحساس أللمسي، بينما كمية الحرارة  5

 اختصارا  هي شكل من أشكال الطاقة وتقاس خالل انتقالها من جسم إلى آخر إذا كانت درجتا حرارتيهما مختلفتين. heatأو الحرارة 
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الحار الذي تتميز به البالد العربية  وبع  المالقف الهوائية كانت تزود بشبك من السلك الناعم أو 

ا  الخشن لتنقية الهواء من األتربة والشوائب األخرى كالحشرات، وبعضها اآلخر كان يُزود أيض 

الفحم الذي يساعد على امتصاص الروائح الكريهة من الهواء  فأما في المناطق التي  بكميات من

تتميز بالمناخ الحار الجاف فإن الفرصة تكون سانحة لالستفادة من عملية تبخير الماء في خف  

درجة حرارة الهواء المنساب عبر الممر الهوائي  ويتم في هذه الحالة وضع جرة فخارية بها ماء 

مر الهوائي وعندما يمر الهواء الجاف و يالمس سطح الجرة يتبخر الماء و تنخف  درجة في الم

الداخلي  ومن أجل  فضاءحرارة الهواء وترتفع نسبة الرطوبة وبالتالي يساعد في تلطيف مناخ ال

طة المالقف الهوائية البد من دراسة حركة الرياح، ااالستفادة القصوى من التهوية الطبيعية بوس

 (217. ص1988)حسن فتحي. هها وخصائصها. اتجا

 

 .فوائد و مميزات الملقفأ.  
قف التهوية الطبيعية من خالل التقاط الهواء النقي الخالي من األتربة والشوائب توفر المال .1

األخرى من الطبقات العليا من الفضاء الخارجي، وجعلها تنساب عبر الفراغات الداخلية، 

م للمبنى وعالقته باتجاه الرياح كما يساعد في زيادة سرعة بصرف النظر عن التوجيه العا

 .مسكنالهواء الداخل لل

صاحبان قف الهوائية على التقليل من اإلزعاج والضوضاء من الخارج اللذين يُ تساعد المال .2

 طة النافذة.االتهوية الطبيعية بوس

الحرارة عند يعتمد حجم الملقف على درجة حرارة الهواء في الخارج فإذا كانت درجة  .3

تدنية وجب أن تكون مساحة مقطعه األفقي كبيرة أما إذا كانت درجة مدخل الملقف مُ 

أن تكون  ا  الحرارة أعلى من الحد األقصى للراحة المتعلقة بالمحيط الحراري فيصبح لزام

مساحة مقطعه األفقي صغيرة شرط أن يتم تبريد الهواء الداخل من خالله وذلك عن طريق 

بللة أو ألواح رطبة من الفحم النباتي توضع بين صفيحتين من الشبك ر مُ استخدام حص

المعدني كما يمكن توجيه الهواء المتدفق فوق عنصر مائي كالسلسبيل أو النافورة لزيادة 

 (112. ص2000)سمير محسن حسين السري. درجة رطوبته. 

  .حلول جريان الهواء في الملقف الهوائيب. 
 -قف الهوائية وهي:عبر المال لجريان الهواء ذاتيا   هناك نوعان من الحلول

عمل ضمن احتمالين تحددها الحالة المناخية و يوه /الملقف العامل بفارق الضغط الهوائي -أ

 -وبالصور التالية:

قل أحو الرياح السائدة وبدرجة حرارة الساحب للهواء داخل الملقف والموجه ن الحالة األولى:

النماذج في العراق ومصر وعملها يعتمد على فرق الضغط الهوائي  حيث م وتكثر مثل هذه  33ْمن 

من طبقات  قفة تيارات الهواء الباردة نسبيا  ي المناطق العمرانية المتضامة الترتفع أبراج المالقف ف

ليا زائحة بحركتها نحو األسفل الهواء الراكد في مهوى المالقف وطاردة إياه من خالل الهواء العُ 

تيار الهوائي  وعادة في المناطق الحارة الجافة الدران الجانبية أو المقابلة لمسار فتحات الج

ندى علقة( أو حصير رطبة أو كومة فحم مُ كـ)العراق( يرطب تيار الهواء من خالل )جرات ماء مُ 

عن تمرير التيار الهوائي من فتحته السفلى فوق بركة ماء جاٍر عبر  فضال   فوق مشبك حديدي

 .تهي بساقية ثم حوض ماء في منتصف الفضاءسلسبيل ين

 فطة للتيارعندما تكون درجة الحرارة عالية والهواء ساكن تصبح المالقف شا الحالة الثانية:

 وارد من فناء الدار أو من األزقة المظللة أو الهوائي إلى أعلى الملقف ليحل محله هواء بارد نسبيا  

و في سطح الدار وبالقرب من فتحة البادكير فتكون السراديب والتي تحدده درجة حرارة الج من

يعمل على سحب التيارات الهوائية من عموم المسكن عبر مهاوي المالقف  واطئا   هوائيا   ضغطا  

والتي عادة تزداد فعاليتها في المناطق الحارة الجافة وخاصة في أوقات السكون الهوائي التام والذي 
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)السموم في العراق وفي مصر الخماسين وفي المغرب  والمسماة بـغبرة يستبعد الرياح الخارجية المُ 

 (8. ص2004)بهجت رشاد شاهين. العربي السيروكو(. 

المالقف ذات الفتحات الثنائية أو الرباعية العاملة بالخواص الحرارية لمادة اإلنشاء   -ب

 -للمالقف والمهوى:

من كافة االتجاهات )كما في  نسبيا  تكون التيارات الهوائية في تلك المناطق جيدة وباردة 

وعادة يقسم برج التهوية إلى اثنين أو أربعة مالقف للهواء عبر الجدران  مناطق الخليج وإيران(

العازل عادة بالحجر الجيري خفيف الوزن والمتصلبة في داخله الضامنة لمقاومته الهيكلية والمبنية 

بطبقة من البالط الجيري لإلبقاء على األسطح  موما  الجيد للحرارة بسبب مساميته العالية ثم تغطى ع

الداخلية للجدران رطبة. ويعرف هكذا نوع من المالقف بـ)الكشتيل( في دول الخليج  حيث ينفتح 

 من األعلى نحو االتجاهات األربعة وعادة يفتح على قاعة االستقبال الرئيسة أو قد يستمر نزوال  

آخر  ويشيد بالكامل من مادة الطابوق المدعم بالعروق الخشبية  باتجاه السراديب أو يفتح على مسار 

ويرتبط عادة من الداخل بنوافذ طاردة للهواء الحار وبحسب ماتتطلبه الحاجة  ويتم تقسيم برج 

طة جدارين متقاطعين اسرئيسة متساوية مثلثة المسقط بو الرياح )المربع عادة( إلى أربعة أقسام

طة جدارين اسيقسم بو او قد يقسم على قسمين فقط  وفي حالة إذا كان البرج مستطيال   قطريا  

لى أربعة أقسام مستطيلة الشكل  وقد أعطى )الكشتيل( اتعامدين وموازيين للجدران الخارجية مُ 

للوحدات السكنية وميزته عن بقية العمارة في المنطقة العربية  حيث كان لتصميم  فريدا   طابعا  

أصل الفكرة هي فكرة شراع المركب نبثقة من البنية الطبيعية وشتيل( الشخصية الذاتية والمُ )الك

وعالقته باتجاه الهواء وعادة تزداد كفاءة المالقف بزيادة سرعة الهواء الخارجية ويعتمد عمل 

 -البادكير الرباعي على المؤشرات الفاعلة اآلتية:

 ة في بناء المالقف الهوائي حيث تعمل على خزن السعة الحرارية العالية للمواد المستخدم

للهواء المتحرك  تعطى جزءا  من هذه البرودة تدريجيا   ثناء الليل وعند مرور الهواء نهارا  أالبرودة 

 عبر مهاوى المالقف الهوائي.

 مع تواجد مهاوي  ةاستخدام الجدران السميكة لعموم الهيكل اإلنشائي للمالقف الهوائي

ل المستمر يساعد على زيادة فاعلية تقليل درجة حرارة الهواء المار من خاللها المالقف في الظ

استخدام األلوان الفاتحة وخشونة السطوح الخارجية للمالقف الهوائي وخاصة و ثناء النهار.أ

المالقف ذات الزخارف الخارجية البروزات المظللة تعمل بشكل أساس في تقليل األحمال الحرارية 

 التقليديةالمالقف  ، كما إن(9. ص2004)بهجت رشاد شاهين. . ةوم المالقف الهوائيالمكتسبة لعم

تمتلك رصيد كبير وبالذات في المدن الرئيسة التي في عمومها تشكل نمط بنائي فريد لمساكن 

اء التي تشكل منفردة، حيث تسعى إلى تحديد الجوانب المرتبطة بالخصائ  اإلنشائية ومواد البن

 .مالئمتها لمعايير البيئة الخضراءعلى مدى المساكن وبنية هذه 

 

 المستدامة. الخصائص العامة لتصميم مساكن البيئة الخضراء. 3
تعد تصاميم المساكن للبيئة الخضراء جزءا  ال يتجزأ من قضية االستدامة العالمية التي تشغل 

بقضايا الحفاظ على البيئة وتوازنها السيما المنشغلين ماء والباحثين في كافة المجاالت العل منالكثير 

والتي ال تتحقق إال بالتصاميم الصديقة للبيئة فكافة أشكال التنمية وبخاصة التنمية السكنية التي توفر 

عمل على تلبية االحتياجات الحقيقية للساكنين في الوقت تمن المسكن المالئم المريح   احتياج اإلنسان

لى البيئة  فيعني وارد بما يحقق وحدة أمنة ومريحة ومحافظة عفء في استغالل المالحاضر بشكل كُ 

وارد بما يسمح لألجيال القادمة لبيئة الخضراء بتحمل المسؤولية اتجاه استدامة الملتصميم المساكن 

 ,Brian Edwards  لبي احتياجاتها الفيزيائية والنفسية.ن يكون لها الحق في مسكن صحي الئق يُ أب

David Turrent. 2000. P20)) 

أساسية للتصميم تتمثل بكفاءة التعامل مع الطاقة  يءتبع مباديفالمسكن في البيئة الخضراء 

ها والموارد والمياه ويتمتع بمحلية التصميم من ارتباط وتوافق مع البيئة المحيطة بكافة عناصر

توفير الراحة للمستخدمين وتقليل التأثير  لكفاءة الوظيفية والبيئية منمع تحقيق ا الطبيعية والمشيدة
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للتصميم المستدام  للمسكن بمحلية   فترتبط الخصائ  العامة السلبي على البيئة والصحة العامة

بعة المؤثرة في تصميم التصميم بالكفاءة والدقة والحساسية في التعامل مع العناصر التصميمية األر

. )إيهاب محمود عقبة. ولوجيا   وثقافة المجتمع المحلي(: )الموقع   والمناخ   والتكنالمسكن وهي

 (567. ص2004

 

 مؤشرات اإلطار النظري
 -:وهياستنادا  على الطروحات السابقة، ؤشرات إلى مجموعة من الم البحثتوصل 

االستدامة هي جزء من الوجود اإلنساني وفعاليات اإلنسان الحياتية  وبالتالي يمتد مفهوم  -1

 .والتنوع المكاني لزمانيامتداد االالتصاميم للبيئة بالتطور الفكري والتطبيقي للتصاميم على 

داء البيئة  المستدامة هي التي تمتد دورة حياة التصميم أخذة بنظر االعتبار نوعية البيئة  األ -2

 .ميم على وفق منظور شمولي وتكامليالوظيفي  واألهداف المستقبلية حيث ينظر للتص

لى التوازن اهي نقطة البداية ألي تصميم يهدف التهوية الطبيعية ب ية الخاصةالتقنيات التصميم -3

 المناخي والراحة الحرارية عن طريق تصاميم تستفيد من عناصر المناخ.

الرطبة( تعمل على مشكلتين  - مستوى التصميم للمناطق الحارة )الجافةالمعالجات التقنية على  -4

 .ية من الحر وتوفير التبريد الكافوقا رئيستين هما تأمين و
أخرى فيزيائية تعمل لمالقف الهواء تنقسم إلى خصائص هندسية و التصميميةالخصائص  -5

 .على زيادة أدائية الملقف
استنبطت بع  الوسائل لتبريد الفضاءات عن طريق المعالجات التقنية على مستوى التصميم  -6

الوسائل الطبيعية واالستفادة من الظواهر الفيزيائية شكلت عالقة الفضاء بالخارج واستخدام 

مالقف تخدام الجدران العازلة وسراديب والفناء الداخلي وتحديد حجم الفتحات الخارجية واس

 الهواء ونظام الطلعات والدخالت.

 .كفاءة الوظيفية واألدائية للبيئين البيئة الخضراء مع الطاقة والموارد لتحقيق التتعامل المساك -7

 

 طار المنهجي للبحثاال
 .منهجية البحث. 1

مع  كونه األنسبينة*  الع تحليلاجراء الدراسة والمنهج الوصفي سبيال  في  البحث اعتمد

 طبيعة توجه البحث 

 

 .مجتمع البحث. 2

المطلوبة في مجتمع البحث والمتمثلة في الخصائ  البيئية حيث يوجد بسبب تباين الشروط 

قسم من المساكن التي تتوفر فيها خصائ  للبيئة المستدامة والقسم اآلخر تتوفر فيها لكن بحدود 

ضيقة وذلك بسبب العشوائية في االستخدام الداخلي واإلضافات المتعدية على المساكن من قبل 

لوعي الثقافي وهذا باإلضافة إلى التدهور الكبير الذي حصل عليه صاحبها ناتجة عن غياب ا

وصعوبة تكيفها مع البيئة وهدرها لكثير من الطاقة  لذلك سيشتمل  مجتمع البحث المساكن المستدامة 

اختيار  إن إذ وجدنامناخ الحار الجاف البيئة الخضراء التي تعتبر نموذجا  لتصميم مسكن مستجيب لل

من مجتمع البحث هو السبيل الوحيد للخروج بنتائج تشمل تصاميم صديقة للبيئة ذج ونماال اهذ

 :والذي اشتمل التالي بغدادمدينة لبحث والذي توزع في واستنادا  لهذا تمثل مجتمع ا

 الموقع المحافظة اسم المصمم التسلسل

 

 اإلنشاءسنة 

 

 1988 حي القاهرة بغداد مقداد حيدر الجوادي 1

 1997 حي المغرب بغداد الجواديمقداد حيدر  2
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 .عينة البحث. 3

قصدية من مجتمع البحث لمالئمتها للموضوع المثار، وقد جرى بصورة ة تم اعتماد العين

للمتطلبات المعاصرة للمستخدمين ومالئمة المناخ عن طريق  عينة البحثيةال انموذج يُمثلاختيار 

على الوسائل الصناعية لتبريد الهواء الداخلي   العتمادامن الوسائل الطبيعية للتقليل من  أالستفادة

 -:أدناه اختياره أسبابويبرز 

 لحصوله على جائزة مسابقة اللجنة االستشارية م.1988في سنة  انشيءاختيار المسكن الذي  -1

 .1992للطاقة ألفضل تصميم مناخي 

في اسبانيا ونال  2010السابع والثالثين في سانت اندير  العلمي اإلسكانقُدم في مجلس  -2

 شهادة تقديرية 

 .نموذج لتصميم دار مستحب للمناخ الحار الجافأعلى نشره ك أمريكيتينتنافست مجلتين  -3

   .% من مجتمع البحث الحالي50 يةالبحث ةنسبة العين تشكلبهذا و

 

 .البحث أداة 4

 البحث التالية : أدواتلتحقيق هدف البحث فقد تم استخدام 

  التي حددت بها عدد من المفردات التي تتعلق بوصف واقع 1المقابلة *استخدام استمارة  -1

 حال الفضاءات المساكن البيئة الخضراء 

النظري حيث شملت محاور  اإلطارمؤشرات  إلى  مستندة 2إعداد استمارة محاور التحليل * -2

 .هدافهُ متعددة ذات تفاصيل دقيقة تفي بمتطلبات البحث وتسهم في تحقيق 

 

 .وتحليل العينةوصف . 5

 .وصف األنموذجأ. 

( وصمم بعد العراق /بغدادم في حي القاهرة )1988 عامهو احد المساكن الصديق للبيئة بني 

كي يعتمد أسلوبها في  لمعماري د. مقداد الجواديتطبيقية قام بها المهندس احلقة في سلسلة بحوث 

ة للخطة ، وقد جاء هذا نتيجلمدينة بغدادخصوصية البيئة المناخية ، التي تنسجم مع اإلسكانمشاريع 

ء ـ قسم العمارة ماضية في مركز بحوث البنان سنة ووعشر الثث خاللالتي اعتمدها في بحوثه 

لى أفضل التصاميم ا، للتوصل (.I. A. H. S)مع الجمعية الدولية لعلوم اإلسكان   هوالبيئة، ونشاط

في وضع صيغ سهلة  المعمار ذلك محاوالتبأقل كلفة ممكنة، وك، ومناخيا   مالئمتهامن حيث 

ومبسطة جدا  تمكننا وتمكن المصممين اآلخرين من الربط بين الجوانب العلمية ومتطلبات 

ومدى لتعطي الثقة لمن ينتمي إليها بأصالة هذا األنتماء حضاريا ،  سمات البيئة المحليةاألستخدام، و

  حقيق معايير لالستدامة خاصة بالعراق.نجاعة معالجاته لتحقيق معايير لالعة معالجاته لت

  يحوي (  مواجها  للجبهة الشرقيةم24×م 12)بأبعاد 2م288ارض مساحتها  علىالمسكن يقع 

 2م180مساحتهُ  األرضيعلى طابقين الطابق 

 -:حتوت الوحدة السكنية على ما يليوقد ا

ا تقارب ماستقبال وطعام مساحته ، فضاء2م (22 -17) نوم تتراوح مساحتها بين تفضاءا أربع)

 يمكتبة مساحتها حوال، 2م25مطبخ مساحته حوالي ، 2م20تقارب  معيشة مساحته ، فضاء2م35

مرافق صحية ، 2م4مساحة كل منهما حوالي  2حمام عدد ، 2م17مخزن مساحته حوالي ، 2م35

داخلي مساحته  فناء، 2م36قاعة رياضية مساحتها حوالي ، 2م5 2معدل مساحة كل منها  2عدد 

 (3-1)في الشكل  موضحوكما  (،2م20

 

                                                           
وهو  حاصل على شهادة  12في جامعة الرافدين األهلية في تمام الساعة  2017-10-21*مقابلة مع د. مقداد الجوادي يوم السبت المصادف  1

 -ميامي -(IAHSوعضو الجمعية الدولية لعلوم اإلسكان ) 1986بريطانية عام  -كالسيكيو -والبيئة من جامعة ستراثكاليدالدكتوراه في هندسة العمارة 

  وتكريم الهيئة العليا 1992فلوريدا وحاصل على العديد من الجوائز منها جائزة اللجنة االستشارية للطاقة العراقية في مسابقة أفضل تصميم مناخي عام 

 1992بتكار العراقية البتكار نظام لحماية األبنية من حشرة االرضة في عام لرعاية اال
 (1*استمارة محاور التحليل ينظر إلى الملحق رقم) 2
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 .نموذجتحليل االب. 

 :لمستدامالتصميم ا -1

البيوت  لتقنياتالذي يربط بين الجوانب اإليجابية  المستدام تعكس منظومة التصميم للمسكن   

ومالئمة المناخ عن طريق االستفادة من الوسائل  شاغلي المسكنوبين متطلبات  البغدادية القديمة

عمل على  اذبريد الهواء الداخلي للفضاءات الطبيعية للتقليل من االعتماد على الوسائل الصناعية لت

للفكر التقليدي من  لزمانيامن جهة وعلى التطور الفكري لالمتداد المستدام التصميم  تطور إبراز

مالئمة واقل  أكثرفضاء  إلىعلى التصميم للوصول  وأثرهلمكاني جهة ثانية ورعى في ذلك التنوع ا

عبر  الفضاء إذ حدثت تغيرات طرأت على الفكر التصميمي تأثير على البيئة المحيطة وشاغلي

والتقنيات الزمان إذ ساعد في تحليل الكيفية التي اثر فيها التطور الفكري واالستفادة من الوسائل 

 أسلوبينالتصميم على  من اعتمادوالتنوع المكاني  لزمانياءم مع االمتداد التقليدية وتطويرها لتتال

للتهوية الطبيعية  األول يستخدم التهوية الطبيعية عن طريق مالقف الهواء والثاني يستخدم المبردات 

يرعى فيه الملقف  التبخيرية إذ استخدمت مالقف الهواء بأسلوب أمتد من الفكر التقليدي ولكن بتطور

لألسباب التالية: )مقطعها صغير، ولذلك فإن كمية  كن المعاصرمرفوضا  في المس اديم الذي غدالق

يصبح مرتعا  للحشرات   وعليهصعب صقله من الداخل وتسويته، الهواء الذي تجلبه قليل  وكذلك ي

ى كونه ال يصقل من الداخل، فإن أجزاء من المواد الرابطة تكثر تساقطها من فتحة الملقف السفل

نه موقع مظلم تنزعج منه كما أ، وهذا ما ترفضه ربات البيوت  عند حدوث حركة في الهواء داخله

 داخل الفضاء( .مع التصاميم الحديثة  تهمالئم فضال عن عدمربات البيوت  

لذا فأن التصميم عمل على تطوير ملقف الهواء لكي يتقبله الناس  فصمم ملقف هواء متطور      

كبير  األفقيي المشاريع السكنية وعليه فأن الملقف المطور يتصف بما يلي: )مقطعه وسهل التنفيذ ف

، وليعوض إحداث تحرك هوائي داخل الفضاءات ملموسا  في أثرهاليجلب كمية من الهواء ليكون 

مساحة مقطع الملقف  المصمم لهذا المبنى حوالي  المعمار  للنوم  وقد جعلعن استخدام السطح ليال  

الحشرات وال  يعود مرتعا  ممكنا ، فال  أصبحن صقله وصبغه من الداخل إلكبر حجم الملقف ف  2م3

وبهذا يصبح  األعلىسقف عليه من  أومن المواد الرابطة  عدم وضع غطاء  أجزاءيتساقط منه 

تركب له مجرى لتصريف  األمطار، ولتحاشي تراكم مياه لإلضاءة الطبيعية إضافيا  مضيئا  ومصدرا  

حكمة وجميلة ن تكون الفتحات المطلة عليه شبابيك مأجعل  منه قطعة جمالية في البيت و اه المي

 جمالية للموقع(. ةتجعل الملقف يعطي سم

    :المعالجات التقنية -2

تحقيق التوازن المناخي بين الراحة الحرارية من جهة والحفاظ على الموارد  إلى مصممسعى ال

عمل التصميم الذي  إذ من خال تقنية تحرك الهواء الطبيعي داخل الفضاء أخرىالطبيعية من جهة 

 األفقيالرطبة( في البناء  –في المناطق الحارة )الجافة  لإلنسانسكن مالئم  إقامةيساعد على 

الطبيعية والحفاظ من التلوث  اإلضاءةعلى توفير الطاقة من خالل توفير  ساعدالموجه للداخل الذي ي

 .لظروف المناخ المحليةلتخطيط والتصميم مالءمة ا لىا إضافة ،يج الخارجيالسمعي والضج

عمل على  إذالتهوية الطبيعية )من الناحيتين التوازن المناخي والراحة الحرارية(  تقنيةركزت و

 ليةلتصميم الذي يراعي البيئة المحا الوسائل الطبيعية من بوساطة إلنسانل راحة الحراريةتحقيق ال

اتجاهية حركة لتهوية الطبيعية وا تقنية كما تم توظيف .بأقل كلفة وضررا  للمناخويتعامل معها 

تطبيق الصحيح لتالفي ودراستها، ووضع اليد على ال واالستفادة منها الهواء ضمن الظروف المحلية

األنموذج في  مساويء المناخ من غبار وهواء ساخن قادم من البيئة العمرانية المحيطة ومعالجتها

الغبار في المناطق السكنية يتركز في المناطق القريبة من  نأعلى  ابنجاح باهر، معتمد السكني

الهواء  إدخال، لذا فأن فرعية، ويقل كلما ارتفعنا عاليا  ، وسببه حركة المرور في الشوارع الاألرض

الفضاء الداخلي،  إلىانتقال الغبار  إلىداخل المبنى من فتحات في واجهة المسكن ستؤدي  إلى

 هواءالصمم الشبابيك على واجهة المبنى بوضع يكون فيه ضغط الهواء سالبا  فيصبح تفريغ وعليه 

نه يبتعد عنه نتيجة إيدخل المبنى ف نأالمبنى باتجاه الشارع، وبهذا فأن الغبار بدال  من من  الخارج

كون فيه نسبة الغبار قادم من أماكن ي المبنى إلىن الهواء الداخل إكما الضغط العالي داخل المبنى . 
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تصميم ملقف للهواء ليدخل الهواء من أعلى إذ تم  ،وهي المناطق العالية الأما يمكن، العالق أقل 

د حصل على تحرك هوائي جيد ، فتكون بهذا قى فيغذي أجزاء الفضاءات الداخليةنقطة في المبن

 األرضيملقف الهواء وبين شبابيك الطابق  منالقادم  مود الهواء بيناارتفاع ع في الختالفلنتيجة 

تكون الخصائ  .إذ األرضاالرتفاع عن  زديادبإ، فضال  عن أن سرعة الرياح تزداد واألول

سطح  إلى األربعةترتفع جدرانه  2م3مودي بمساحة مقطعة االهندسية للملقف المصمم من مجرى ع

فوق مستوى السطح  أمتاري والشرقي مسافة ثالثة المبنى يرتفع منه الجداران المتجاوران الجنوب

وهذه  ،(3-2)الستقبال الهواء القادم من الشمال والغرب والشمال الغربي كما موضح في الشكل 

دم الرياح السائرة بالجدارين طهي االتجاهات الرئيسة للرياح المرغوبة في بغداد، حيث تص

فوق الملقف ليسبب ضغطا   األخرداخل الملقف ويرتفع القسم  إلىالمرتفعين فيدخل جزء منها 

وصفير ولجعل الملقف مضيئا  ومصدرا   أصواتمنخفضا  فوق الفناء الداخلي ولتحاشي حدوث 

وال مائل، ويمكن زيادة كمية الهواء  أفقيداخل الفضاء ال ينصح بتسقيف الملقف ال بسقف  لإلضاءة

 يقابل الشوارع موقع الملقف الو المتجاورين الجنوبي والشرقيارين الداخلية بزيادة ارتفاع الجد

حدد عدد المالقف بحسب خارطة جريان ويحتوي المسكن على ملقفين للهواء إذ  المثيرة للغبار

كذلك وجود منفذين بضغوط مختلفة، و تحرك هوائي  إلحداثالرياح المطلوبة داخل المسكن، 

فذ الدخول والخروج مما يؤدي سرعة في حركة وجود اختالف في درجات الحرارة بين منا

داخليا ، وقد فتحت على كل من  ا  فناءفإنه يحوي  المبنى يحتوي على ملقفين ناضافة الى أالهواء.

ا مالملقفين والفناء شبابيك معظم الفضاءات عدا غرفة الضيوف، والمكتبة، حيث فتحت شبابيكه

منها، كما اليه المسكن وليس لدخول الهواء  من إخراج الهواءعلى على الواجهة والتي عملت 

نالحف أن ملقفي الهواء قد ارتفعا عن مستوى السطح بينما نجد أن جدران الفناء الداخلي يتوقف 

ثم يوضع فوقها سياج حديدي مشبك وال يوجد ستارة حول الفناء  األولمستوى الطابق  إلىارتفاعها 

ناء وأن تيار الهواء الرئيس القادم من االتجاهات الن ذلك سيؤثر على عملية سحب الهواء من الف

الملقف وقسم  إلىقسمين، قسم يدخل  إلىبين الشمال والغرب يرتطم بالجدران العالية للملقف فينقسم 

الملقف، حيث يكون نقطة تخلخل فوق الفناء وبهذا يستمر السحب عند استمرار فتح يرتفع أعلى من 

كبر من فتحة أأن تكون فتحة الشباك على الفناء شباك من الملقف وشباك على الفناء، ويفضل 

المالئمة  الراحة الحرارية مما يسرع في الحصول علىالملقف لزيادة سرعة الريح  الشباك على

سيدفع  متر 9الى  7من ارتفاع  األعلىف الضغط بين الهواء النظيف القادم من اختال إن . للمسكن

المبنى قليلة جدا ،  إلى، وبهذا كانت نسبة الغبار الداخلة األماميةالحديقة  إلىالغبار القادم من الشارع 

 حمراألمثل السهم ي إذذلك  (3-3)يوضح الشكل، المسكن من الملقف إلىبسبب نقاوة الهواء الداخلة 

حركة الهواء فوق المسكن التي  األزرقهواء الداخل للمنزل والخارج منه بينما يمثل السهم الحركة 

واء يوضح حركة دخول وخروج اله (4-3)والشكل ، لتخلخل في ضغط الهواء فوق الفناءنتج اي

اء خروج الهو األحمرزرق دخول الهواء والسهم يمثل السهم األ إذوحركة الهواء داخل المسكن 

وان التهوية الطبيعية للمرافق الصحية من المالحظة  نتيجة الختالف الضغط وسرعة حركة الهواء.

في  األرضيوضع شبابيك الحمامات للطابق  إذلمخطط الدار المطلع على ما يوحي بدراسة  األولى

في كل حمام فتحة قرب  هوضع منهوية الحمامات تتم بشكل طبيعي الموقع كان مقصودا  لجعل ت

على من أسم  يرتفع 10، فوق موقع الشباك تتصل هذه الفتحة بأنبوب بالستيك قطر سقف الحمام

نتيجة ضغط الهواء المسلط من  األنبوبطة هذا اسالروائح بو ما يسمح لخروجمستوى ملقف هواء 

و  ق مستوى الملقفالذي فوهته فو األنبوبطة اسالحمام المقفل فيتسرب الهواء بو الشباك داخل

 .(5-3)الجزء المرتفع من تيار الهواء فوق مستوى الملقف كما في الشكل  يسحبه خارجا  

 

 .نتائج البحث. 6 

في  للتطور الفكري والتطور التصميمي المستدامة ةارتبطت الخصائ  التصميمي -1

مع البيئة ط بعالقة وثيقة ارتبفنموذج كن لالالتنوع المكاني في تصميم المس علىاألنموذج 

 .لخبرات السابقةل وتضافروامل طبيعية واجتماعية وامتداد من ع بما تتضمنه ليةالمح
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 استنادا لشاغليهالتوازن المناخي وتوفير الراحة الحرارية  نع لتصميميالمخطط ا عبر -2

 .تعزز الحفاظ على الموارد والتقنيات التيعلى المعالجات 

ء ضمن الهوا ةحركاستنادا على للتهوية الطبيعية  األمثلاالستخدام  الىميم  التص ىسع -3

 واالستفادة منها المسكن. الظروف المحلية للمناخ

 األمثلاالستغالل وتوظيف الخصائ  الفيزيائية  لىا لمالقف الهواء تقنية التهوية سعت -4

 لحركة الهواء الناتجة عن اختالف الضغوط بين الداخل والخارج. 

بفتحات ونوافذ صغيرة في  الابأن يكون مغلق من الخارج في التصميم  األنموذجاعتمد  -5

 تالفي الهواء الداخل من الخارج.على الحديقة الخارجية ل الواجهة المطلة

عمل على التقليل من صرف الطاقة  المدروس نموذجاال اعتماد التهوية الطبيعية في إن -6

 .%65 وصلت الىالكهربائية 

 

 .استنتاجات البحث. 7

في الواقع العراقي مهما  في الوقت الحالي، حيث عمل  المستداميتبنى تطبيق نهج التصميم  -1

 البيئة المستدامة. أساسمبنية على  التقنية التهوية الطبيعيةالتصاميم  إعادةعلى 

يرعى البيئة المحيطة حيث يعمل على ترشيد  المستدامتبني مفهوم نهج التصميم  أصبح -2

دة )كالتهوية( للتقليل من استهالك للموارد المستنزفة كالطاقة استهالك الطاقة المتجد

 الكهربائية  والحفاظ على البيئة من التلوث.

 معالجتها. وأساليبتتبع التصميم المخطط المناخي مراعاة الواقع المناخي للتصميم  -3

الهواء داخل الفضاءات المغلقة   أنتنقية الهواء الداخلي للمسكن حيث نالحف تشير إلى   -4

 المفتوحة على الفناء ومالقف الهواء يعكس ابسط متطلبات الراحة البشرية .

بالراحة النفسية اتصال البيئة الداخلية مع البيئة الخارجية الطبيعية أدى إلى تنامي الشعور  -5

للتخفيف حية مهم في تحقيق الجوانب الص فحركة الهواء تعمل على تنقيته والتهوية الصحية

 .من )الملوثات الداخلية(

دراسة العناصر الخاصة بالتهوية الطبيعية للعمارة التقليدية وخصوصا )مالقف الهواء(  -6

 .لتميزها عن غيرها من عناصر التهوية الطبيعية

 

 .التوصيات. 8

بالنتائج التي خرجت بها الدراسة واالستفادة منها في عملية  تصميم المباني التي  األخذ -1

 تعتمد على مالقف الهواء للتهوية الطبيعية .

واسعة عند  أفاقالمصممين  أماميفتح  إنمتطورة يمكن  بأساليباستخدام مالقف الهواء  إن -2

 اعتماده كمفردة معمارية متعددة الجوانب .

مين يخت  في موضوع تقليل حمل التبريد والتعرف على الطرائق دليل للمصم إصدار -3

 والوسائل التي من شأنها تحقيق ذلك.

قتراب من حدود الراحة لتهوية الطبيعية لكونها عامل مهم في االب بتقنية ضرورة االهتمام -4

 .الحرارية

 

 المقترحات.. 9

القطر العراقي )البصرة، اجراء دراسة حول استخدام المالقف الهوائية في باقي محافظات  -1

 دهوك(.

 اجراء دراسة حول توظيف المالقف الهوائية في انتاج الطاقة المتجددة في المسكن. -2
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 المالحق:

 (:1ملحق )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمسكن قيد  األرضيللطابق  األفقيالمخطط  (1-3)شكل 

 الدراسة

 

وجدرانه  يوضح موقع ملقف الهواء (2-3)شكل 

 ةالمرتفع

 
 يوضح حركة خروج الهواء من المسكن (3-3)شكل 

 
 يوضح حركة دخول وخروج الهواء (4-3) شكل

 وحركة الهواء داخل المسكن

 
 يوضح حركة الهواء في المرافق الصحية (5-3)شكل 



247 
 

 (:2ملحق )

متحقق  متحقق  المحور الثانوي المحور الرئيس

 نسبيا  

غير 

 متحقق

التصميم 

 المستدام

التطور 

 الفكري

امتداد 

 زماني

    

     تنوع مكاني

التطور 

 التصميمي

امتداد 

 زماني

    

     تنوع مكاني

كفاءة التعامل 

مع المواد 

 والطاقة

     وظيفية

     أدائية

المعالجات 

 التقنية

     عالقة الفضاء بالخارج

     الفناء الداخلي

حجم الفتحات تحديد 

 الخارجية

    

     الجدران العازلة

     السراديب

خصائ   المالقف

 هندسية

   

خصائ  

 فيزيائية

     نظام الطلعات والدخالت
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 (3ملحق )

 استمارة المقابلة

 ؟ المستدامةكيف كان استغالل طاقة الرياح في تصميم الفضاءات  /1س

 استخدام مالقف الهواء؟ إعادةبدت الفكرة في  أينمن  /2س

 ختلف؟ت أمالنماذج المطبقة نفس النموذج التقليدي  /3س

 عمل ملقف الهواء؟ل وتقنية الموظفة آليةكيف هي  /4س

 سنة بدأت وكيف كانت النتائج استخدامه؟ أيفي  /5س

 تطبق به هذه الفكرة؟ أناصغر مساحة بيت ممكن  /6س

 ؟اإلنهاءة في عملية المواد المستخدم /7س

 نسبة نجاح هذا لمشروع؟ كفائدته في تلطيف الجو؟  /8س

 ما هي مميزات وعيوب الملقف؟ /9س

 مجتمع البحث )البيوت المنشأة بهذا النظام(؟ /10س

 كيف يتم لتعامل مع هذه المالقف في فصل الشتاء؟ /11س

 خدام ملقف الهواء؟كيف يتم الحفاظ على الفضاء من الضوضاء والشرفية عند است /12س

 ؟أساس أيكيف تم توجيه ملقف الهواء وعلى  /13س

 هل يمكن توظيفهُ في البيوت المنشأة؟ وكيف؟ /14س

تأهيل مالقف الهواء في البيوت المعاصرة؟ و ما هي النصيحة  إعادةالطرق في  أكفأما هي  /15س

 لذلك؟

 كم نسبة االقتصاد في الطاقة تقريبا ؟ /16س

 ؟المعاصرة تصميمية لمالقف الهواءالخصائ  ال /17س

 التشابه واالختالف بين المالقف القديمة والمالقف المعاصرة؟ أوجه /18س

 اصغر حجم ممكن لمالقف الهواء؟ /19س

عند اعتمادها كمصدر للتهوية الطبيعية  أدائهاهل هناك مقياس يعتمد بهِ على التطبيق؟ كفاءة  /20س

 داخل الفضاء؟

 شكل اتبعت في تصميم مالقف الهواء؟ وما السبب؟ أي /21س
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 دراسة استشراف لمستقبل التكنولوجيا السينمائية آفاق بال حدود (النانوسينما)

 

 أ.د. عبد الباسط سلمان
 

 

 مشكلة البحث:

ربما يتبادر للذهن بوجود مفاجئات كثيرة مع خضم التطورات التي تعصف بطرق وأساليب 

أكثر جدوى، فالتطورات التي ال تنتهي علت اإلنسان في حيرة من آمره،  لتأتي بما هو احدث أو

كون أن كل ما يحدث من تطور في الفترة المنصرمة، نجد أن تطور آخر ينافسه غلى الفور، كما 

هو الحال ما سباق صناعة الموبايل على سبيل المثال، أو صناعة السيارات التي تظهر بموديالت 

السباق الكثير من التجليات واآلثار التي قد تكون مبهمة للبع  إال أنها في  متعددة ومتنوعة، ولهذا

الواقع كارثية، فعلي سبيل المثال، في العراق ومع أيام الحصار دخلت مجموعة من أجهزة الفيديو 

" سي دي، ورغم أنها حققت وثبة مهولة في التعامل ما حققت، إال CDالرقمية أو كما نسميها بالـ "

" والتي كلفت مبالغ قد تصل إلى أكثر من VHSالواقع اكتسحت ماليين أجهزة الفيديو الـ" أنها في

مليار دوالر، فكل هذه األجهزة انتهى دورها مع دخول الفيديو الرقمي، وكذا الحال مع الكثير من 

التقنيات التي تدخل الخدمة وتخلف خسائر قد تكون غير منظورة، وما يحدث في السينما هو ذات 

" تقاعدت العديد من العارضات السينمائية باهظة الثمن IMAXلشيء تماما، فمع دخول السينما الـ"ا

ملم كماركة   70 - 35ملم مثال، وكذلك هو الحال مع الكاميرات السينمائية الـ  70كعارضات الـ 

يوهات " ، ويتطور األمر حتى نجد أن اغلب المعدات والمختبرات وربما االستودPanavisionمثل "

أو صاالت العارض بالكامل تغيرت مع التغيرات المتعددة والمتنوعة، بل والمتسارعة في السينما 

والتلفزيون، ليكون مستقبل السينما مرهون بالتكنولوجيا القادمة، التي تتنوع وتتعدد يوم بعد يوم مع 

التكهن به، على ضوء دخول الديجيتال ومشتقاته من تكنولوجيا مرافقة في هجين تكنولوجي ال يمكن 

ذلك يجد الباحث أن المشكلة تكمن عبر التساؤل اآلتي والذي يتمخ  من كثرة وتنوع التكنولوجيا 

ما مستقبل السينما مع تعدد وتنوع  -التي تأتي بمزايا ومكاسب عديدة ومتنوعة للصناعة السينمائية:

 التكنولوجيا العصرية؟ 

 

 البحث: أهمية

ية في أن العالم يتقدم وبسرعة مهولة عبر التكنولوجيا، وان دوال تكمن أهمية البحث األساس

متأخر في الصناعة السينمائية، بحاجة إلى أللحق بالركب العالمي ومنها العراق الذي أحوج ما 

يكون إلى ألتعاط مع سينما مجدية تحافف على التراث والنسيج االجتماعي الذي تمزق كثيرا إثر 

ا المعدلة جينيا بفايروسي الثقافة العمالة واالحتالل والخنوع واإلحباط، والن السينما الوافدة والدرام

الدراسة ستركز على جوانب أكاديمية في الحلول لمشكلة البحث فإنها ستكون أيضا محط رغبة 

 ربما أو اهتمام لمن يتوسم دراسة مستقبل السينما. 

 

 البحث: أهداف

ستؤول من تجليات في اإلنتاج والعرض  يهدف البحث للكشف عن مستقبل السينما وما

واالستهالك، سواء من قبل المتلقي المستهلك للفيلم أو من المستهلك الصانع للفلم الذي سيستهلك 

 عبر استخدامه المعدات والتقنيات السينمائية لتصنيع الفيلم.
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 حدود البحث:

وصعيد عرض المنتجات  يتحدد البحث في التقنيات السينمائية على صعيد الصناعة السينمائية

 .2019 - 2010السينمائية في صاالت العرض وسبل مشاهدة األفالم وضمن حدود زمنية تمتد من 

 

 تحديد المصطلحات:

قد نحتاج إلى تحديد مصطلحات في بحثنا هذا السيما وأننا نتناول موضوع جديد وربما يكون 

األكاديمية منها والنظرية، والن مصطلح  مبهم بحكم انه غير متداول سابقا في الدراسات السينمائية

النانوسينما جديد ابتكره الباحث في بحثه هذا، فانه يضع تعريف إجرائي للمصطلح من حيث انه 

" ويقصد الباحث هنا من هذا Cinema" ومصطلح "Nanotechnologyامتزاج ما بين مصطلحين "

األشياء و ن المعدات والتقنيات المفهوم هو ما يؤول له النانو من عمليات تقزيم أي تصغير 

السينمائية المعتمدة  تصنيع الفيلم السينمائي، ويشمل أيضا طرق العرض السينمائي وما يحقق من 

" وبكل األشكال واألنواع ومصطلح سينما معروف وال يحتاج إلى شرح كونه Entertainmentمتعة "

سات السينمائية، وبذا يكون المصطلح مصطلح كثير االستخدام والفهم السيما للمتخصصين في الدرا

هو مفهوم السينما القزمية أو السينما الحداثوية العصرية بتقنياتها المصغرة أو المتاحة ألغلب 

المختصين بتوافر التكنولوجيا النانوية المستنبطة من التقنيات الديجيتال التي حققت الكثير من 

 قت وما إلى ذلك.المكاسب السينمائية من حيث الجهد والكلفة والو

الباحث يؤكد أن هناك مبحث سيتناول المفهوم للنانوتكنولوجي وما حقق من تطورات مهولة 

على مستوى الحياة البشرية، والباحث يتأمل من بحثه هذا أن يؤطر لمفهوم سينمائي جديد، مع 

لك من تقليل التطورات السينمائية التي تحاول أن تقلل الكلف والجهد والحجم والطاقة وما إلى ذ

الخسائر والحفاظ على الطاقة لحسن استخدامها وبنتائج تبعث على التحسين والتطور لإلنسانية، 

وجدير بالذكر أن تحديد المصطلحات يكون مع المصطلحات األجنبية أو المصطلحات المبهمة التي 

هذا الصدد بينت الكثير تقبل التأويل والتفسير ألكثر من معنى أو أكثر من مفهوم قد يفهمه المتلقي، وب

من المصادر نحو ذلك   في تحديد المصطلحات التي ترى بأنها )تلك المفاهيم غير المعروفة أو 

العلوم السلوكية والعلوم اإلنسانية بعامة  –التي تقبل التفسير. يختلف القراء في فهمها بخاصة وان 

لحات المعربة من لغات يكتنف مصطلحاتها شيئا من الغموض واإلبهام السيما تلك المصط

أجنبية(....... تحديد المصطلح إجرائيا يعتمد على متطلبات البحث وأهدافه كما يعتمد عليه أسلوب 

(  والن البحث يتناول قضية عصرية 1جمع البيانات والمعلومات واألدوات المستخدمة في ذلك

ت، التي قد تكون متاحة حداثوية فأن المستقبل قد يشهد تناول مثل هذه المفردات أو المصطلحا

للجميع، فكان على الباحث أن يتبنى معنى إجرائي لما يتناوله في بحثه، حيث أن البحث سيتناول 

هذا البحث كثيرا ببحثه سواء في مشكلته أو في اإلطار النظري أو في اإلجراءات عموما )تحديد 

لبيانات واألدوات الخاصة " أي بداللة اإلجراءات واOPERATIONهذه المعاني بطريقة إجرائية "

بهذه الدراسة ويساعد تعريف المصطلحات في وضع إطار مرجعي يستخدمه الباحث في التعامل 

أي أن هناك مزيد من المفاهيم ستكون واضحة وجلية للمتلقي من   2مع المشكلة الخاصة بالبحث(

 حيث انه مصطلح واضح عبر التعريف اإلجرائي. 

               

                                                           
 76ص 75ص 1990، بغداد 1علم مناهج البحث، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد ج –أبو طالب محمد سعيد  1

 .50،ص2008مقدمة في منهج البحث العلمي، دار دجلة ، األردن  –رحيم يونس العزاوي  2
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 :منهج البحث

قد يكون منهج البحث غير مألوف لدى الكثير من غير المختصين بالدراسات األكاديمية، 

بحكم انه يعتمد االستشراف كمنهج للبحث من خالل التحليل للمضامين والقدرات الوصفية 

واالستقصائية للحقائق، حيث أن االستقصائية تعد منهج في البحث يعتمد على التتبُّع الدقيق للظاهرة 

بلوغ الغاية المنشودة، وجدير بالذكر تُعّد االستقصائيّة في البحث أفضل الطُُّرق للوصول إلى  حتّى

نتائج سليمة، واالستشراف إنما هو إال المعرفة التامة باتجاهات المستقبل وتحديد البدائل واختيار 

بعيد كل البعد أفضلها معتمدين على قوة هذه االتجاهات والتأثير بها وتوجيهها نحو األفضل، وهو 

عن التنجيم والتكهن وغيرها من األساليب القديمة ولكنه مهارة علمية تهدف استشراف التوجهات 

العامة في الحياة البشرية والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى في مسارات كل فرد أو منظمة أو مجتمع، 

األحداث ، ويرى  واالستشراف يعد فن وعلم التعرف على إمكانات وأحداث المستقبل وتقييم هذه

 1اليأس بلكا بان االستشراف تصور مستقبلي يمكننا من استخالص عناصر التوقع اإلنسانية (

أهمية االستشراف بأنه قد يكون حل ناجع لمشكلة ما يعاني منها المجتمع السيما وان 

معلومات االستشراف هو تطلع نحو المستقبل لتوقع طبيعة وأهمية التطورات المستقبلية باستخدام 

من الماضي والحاضر بمحاولة التنبؤ ببع  ما قد يحدث في المستقبل وهو يختلف عن التنبؤ 

"Forecasting" وعن مفهوم طويل األمد "Long Range Planning" وعن مفهوم اإلسقاط "Pro- 

Ejection "2 ات ، والدراسات االستشرافية تأخذ حيز كبير في دول أمريكا وأوروبا لما لها من قدر

في التخطيط والنظرة الموضوعية للظواهر العلمية والمجتمعية، لذا فان الكثير من المختصين 

يشاطرون هذه الدراسات ألهميتها ودورها الكبير في التخطيط )الستشراف يتضمن التطلع والنظر 

وحديث النفس والتوقع، وهو أول ما نبدأ به، والتشوف هو االستجالء من خالل التطلع والنظر 

الشامل وفيه معنى االرتفاع بغية اإلحاطة بالنظر. فالتشوف إذن قرين االستشراف، وهو خطوة 

تالية له في الدراسات المستقبلية، يصل الدارس من خالله إلى االستجالء بعد أن يكون قد تطلع 

 وأمعن النظر، والرؤية هي ذروة عملية الدراسة المستقبلية وهي النظر بالعين والقلب، والنظر

 (. 3الحاسة والتخيل والتفكر والعلم… بالعين والعقل وإدراك المرئي بطرق عدة هي 

 

                                                           
 340ص  2006الغيب والمستقبل، مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان بيروت  -اليأس بلكا  1
االقتصادية دور استشراف المستقبل في التخطيط الناجح، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم اإلدارية و -عواطف شاكر محمود  2

 66ص 2010 19العدد  6المجلد 
، المركز 2001السنة  2الدجاني أحمد صدقي: الدراسات المستقبلية وخصائص المنهج اإلسالمي فصلية المستقبلية العدد  - 3

 22اإلسالمي للدراسات المستقبلية بيروت لبنان، ص
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 اإلطار النظري:

 NanoCinemaالنانوسينما  

 

قد يكون مصطلح جديد في السينما، أو قد يكون اسم ألحد المنتجات التي تعتمد تطوير صناعة 

مضاعفتها لتتجاوز العشرة انج، وقد ال استخدام الموبايل وشاشته، من خالل تكبير حج الشاشة أو 

يعترض البع  على ما ورد من مصطلح جديد، السيما من يتربع على عرش إطالله في البحوث 

وبع  أفالمه العتيقة التي يعتقد ما يعتقد فيها.... النانوسينما هو العنوان أو المصطلح الذي اختاره 

ا ومتوافرة لدى البع ، بل أنها غزت الوسائط الباحث كنوع فيلمي وصناعة فيلمية قائمة بحد ذاته

المتعددة وفجرت الكثير من المفاجآت السارة وغير السارة وطرحت الكثير من الموضوعات عبر 

" ليس Youtubeاالنترنت أو عبر شاشات السينما، فموقع الكتروني للتواصل االجتماعي مثل الـ"

ف السينمائية من أعظم وأشهر األفالم من السهل تجاوزه وهو يشمل جملة من األفالم والتح

الهوليودية، وبالمقابل يعرض أفالم الموبايالت العفوية وغير العفوية، ناهيك أن القنوات الفضائية 

 باتت تتعامل رسميا اآلن مع هذه اإلمكانيات الموبايلية.

 الباحث وجد أن ثمة تقنيات عصرية في المجال الفيلمي حازت اهتمام وحظوظ كبيرة لدى

الكثير من المؤسسات الهامة،  والبد أن يكون التعامل معها بجدية وحرص مع مستقبل جديد للسينما 

التي تأتي بكل ما هو جديد وما هو عصري وحداثوي، تحت مضلة التكنولوجيا التي تطورت 

وتقدمت هي األخرى عبر انصهارها واندماجها وتعاطيها فيما بينها من حقول واتجاهات متعددة 

 يزر والهولوجرم والديجيتال والنانوتكنولوجي.كالل

تقزيم المعدات السينمائية لم يكن عبثا أو بحثا عن اآلثار في التصنيع، بل جاء على وفق 

متطلبات وحاجات السوق السينمائي، وأنا ال اقصد بالسوق السينمائي بمفهوم سوق تجارة األفالم 

ا، بل السوق السينمائية هو ما يتم تداوله بين العاملين السينمائية ومكاتب بيعها أو لنقل بورصة السينم

في السينما ومتطلباتهم التي يمكن وصفها بالحاجات والرغبات والميوالت أو حتى األحالم التي 

يحلمون بها في العمل السينمائي وفق يوتيبيا خاصة بهم، توفر لهم اإلمكانات في تصوير أعمالهم 

 وبأسلوب ابسط أو استخدامات غير معقدة. الفيلمية بكل يسر وبإنتاج فخم 

تجلى هذا األمر منذ طالئع السينما التي حسنت وطورت العمل بكل تفاصيل المعدات 

المستخدمة، وبكل تقاليد العمل بل وبدقائق أجزاء المعدات التي حققت ثورة في تقدم السينما 
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نوعية اللون والحركة وإدارة  وتطورها، فلو عدنا لبدايات السينما سنجد أن المشاهد رتيبة وان

الكادر السينمائي عموما ال يصل لمستوى الفيلم في هذه اليوم، فدقة اللون وتشبيعه وسالسة الحركة 

ودقة التقطيع الصوري والتحكم بمجريات الصوت وتحسن أداء الممثل وأمور أخرى ال تعد وال 

لسينما في جعبتها األولية، هذا تحصى بعناصر الفن السينمائي، كلها اختلف مع ما كنت تحمل ا

األمر ال يمكن أن نعتبره مح  صدفة، بل أتى على وفق الكثير من المراجعات والعبقريات التي 

أفرزتها الحاجة السينمائية والفكر السينمائي، برجاالتها األبرار للسينما، ال ببع  المتعكزين على 

 المجد الشخصي.  السينما ممن ينمطون األفالم دون وعي مسبق، بحثا عن

رجاالت السينما وممن نهجو الفكر المتطور في السينما، حققوا الكثير من التطورات 

السينمائية التي انعكست على الكثير من السينمائيين فيما بعد، رجاالت السينما هم من فكروا في 

االبتكارات  إيجاد حلول لخلق التأثير واإلبهار كي تصمد السينما وتبقى شامخة أمام الكثير من

" فهناك جم من المنتجات التي Entertainmentsالمختصة بالمتعة أو كما يسميها البع  المتعوية "

تظهر بين الحين واآلخر تنافس متعة صاالت السينما، بل أنها استقطبت بع  رواد السينما، ولو 

حدث واالجدد، ال رجاالت السينما الندثرت السينما كحال أي معدات قديمة تندثر مع ظهور األ

أو  1940ول  1930سيارات من طراز  2019فاليوم ال يمكن أن نجد في الشارع ونحن في عام 

إال ما ندر، وهذا األمر ينطبق أيضا مع ما تعرضت له السينما من اندثار لو  1970وال حتى 1950

 وجود هؤالء الرجال والمفكرين.

والعاشقين للسينما، أثمر بنمو وتحديث رجال السينما من العباقرة والمفكرين والمخلصين 

األجيال السينمائية كي تأتي السينما بأشكال واللوان وأنماط غير تقليدية، جعلتها تحافف على مكانتها 

وهيبتها ما بين وسائل الترفيه األخرى التي تطورت هي األخرى بفعل التكنولوجيا النانوية والتي 

الترفيهية القديمة، فهناك من المفكرين ممن قدموا طرقا قلبت الطاولة على كم هائل من الوسائل 

جديدا أصبحت فيما بعد أسلوب ونهج في الصناعة السينمائية، فعلى سبيل المثال استخدم المخرج 

السينمائي فرانسس فورد كوبوال الكاميرات التلفزيونية في التصوير السينمائي واعتمد على المازج 

" لخلق توافق وتدفق صوري يشاطر TBC- Time base correction" الصوري التلفزيوني مبتكرا الـ

 السينما، هذا االبتكار قلده فيما بعد مئات المخرجين واعتمدوه كمنهج في اإلخراج السينمائي.

الباحث يرى بان تصغير حجم المعدات السينمائية وإقحام تكنولوجيا وافدة لخدمة الصناعة 

، وتسخير كل ما هو ممكن الختزال الجهد والوقت بأتباع الفيلمية وتبسيط إجراءات اإلنتاج

التكنولوجيا الديجيتال سواء في اإلدارة أو التنفيذ لتصوير والمونتاج واإلنارة، كلها تصب وتعمل 

ضمن مفهوم النانوسينما، فإدخال أي تقنية جديدة على العمل السينمائي الختزال الجهد والتكلفة 

ألحجام للمعدات أو للعمل عموما، فظهور الفرتشوال ستوديو مثال والوقت إنما يصب في تصعير ا

" في الكاميرا يسر عمل مدير Exposure Metterإنما قل  الجهد والتكلفة والوقت، وإدماج الـ "

التصوير والمصور بعد أن العمل يستغرق الوقت لكشف الفتحة المناسبة للكاميرا أو الستخدام 

" التي تعمل بطاقة اقل وبحجمها LEDلحال مع المصابيح الـ ""المصابيح المطلوبة، وذا هو ا

الصغير مع تحكم وشدة وتركيز في اإلضاءة، والقائمة تطول بتقنيات وتكنولوجيا فائقة الدقة 

 والتطور والتحسن للعمل السينمائي. 

المستقبل قد يكون مبهم لمن هو غير عاشق للفن السينمائي، وقد يكون بجملة من التعانق 

النصهار والتمازج للعاشق السينمائي كي يبتكر ويتأمل ويتنبأ وما ستصل أو تؤول له السينما، وا

كذلك هناك جملة من البرمجيات والتقنيات والمعالجات الديجيتال في الفيلم السينمائي، كان 

على المصور أن يعي ويدرك آلياتها، كي يستطيع العمل بانسيابية دون أي إشكال أو إرباك، 

" بتصميم وتجسيد وعمل الشخصية، فهو نظام رقمي poserتلك ما هو معروف بـ"ومن 

يوظف من اجل تجسيد "أنموذج بشري مرقمن بالكامل عبر االعتماد على صورة الشخصية 
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، أي أن 1األصلية فيما يخ  الممثل، وثانيا فيما يخ  الرسوم اليدوية المبتكرة لشخصية"

للشخصيات اآلدمية ومن ثم عكسها على الحيوانات أو " simulationهناك عمليات محاكاة "

الروبوتات والدمى وما يشاء فعله المخرج في العمل السينمائي، وحتما هنا استلزم أن تكون 

 معالجات خاصة ودراية باإلنارة وطبيعة التحسينات للصورة.

لية لو افترضنا السؤال يكمن اآلن من أن دور المخرج أين سيكون إزاء هذه التكنولوجيا المستقب

أن المخططات والرسوم الكرافيكية قادرة على أن تجعل شخصية كارتونية مشابهة تماما للممثل 

مارلون براندو أو كلينت ايستوود وتمثل أمام المشاهد؟ هل يكفي بان نأتي بممثلين افتراضيين عبر 

مت بالكومبيوتر؟ هل الجرافك؟ هل سيقتنع المتفرج لو علم أن التمثيل افتراضي من روبوتوات صم

" ستحقق النجاح الجماهيري أو االستقطاب The Virtual Reality Cinemaالسينما االفتراضية الـ "

السينمائي كما كان عليه في خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي مثال؟ أسئلة كثيرة تطرح على 

وسريعة، كي نلحق بالركب، المخت  ومنها األكاديميات السينمائية، علينا أن نبحث إلجابة مقنعة 

 ال يكفي أبدا أن نعلم وال نطبق، كيف سنطبق؟ هو ما أتوسمه كباحث.

" تم تناول اإلصدار السريع البتكار يعود 4DXفي تقرير للقناة العربية خاص حول سينما الـ "

 لشركة سي جاي سي جي بي الذي يتعامل وفق تكنولوجيا سينمائية في العرض أو الصناعة الفيلمية

مع آليات لحفف الحقوق والتوزيع والنشر الفيلمي، وعن حلول ناجعة في محاربة القرصنة التي 

دي اكس فينفق على سبيل  4% من األفالم العالمية، تتم مبادرات جادة لسينما  15وصلت نسبتها  

سبة المثال أكثر من مليون دوالر على بناء وإنشاء صالة سينمائية بهذه المواصفات، كي تكون منا

 للعرض من حيث مستلزمات العرض التي تتطلب دفع هواء وتحريك الكراسي  مضخات الهواء، 

 

 Nanocinemaثورة سينما الموبايل الـ 

مهرجانات سينما الموبايل اتخذت نصيب ومساحة ال باس بها ما بين المهرجانات في العالم، 

الموبايل، هنا وهناك، ال يمكن مسابقات وندوات ومعاهد ودورات تدريبية وورش عمل في سينما 

التغاظ عنها وهي تنال قسط كبير من االهتمام واالنتشار على المستوى العالمي، وبهذا الصدد، فان 

الكثير من طالبي شاركوا في مهرجانات معقولة لألفالم التي تحسب على السينما، ونالوا قسط من 

ما في مهرجانات دول الخليج العري الحضور سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي ك

التي تستقطب أفالم الشباب العراقي، والواقع أن هذه األفالم ال يمكن لغير المحترف أن يميزها عن 

" كذلك هو الحال لو أنها عرضت من على شاشات IMAXباقي األفالم لو أنها عرضت بصاالت "

دية مناسك الحج، وصورنا فيلم بالكامل القنوات الفضائية، السيما وان التجربة حدثت معي إبان تأ

 عبر هواتف الموبايل وعرض رسميا في بع  القنوات الفضائية. 

المهتمين بالسينما يرون انه قد زادت المؤثرات البصرية التي تتم عن طريق الجرافيك 

الم والكمبيوتر، وتغيرت الكاميرات إلى كاميرات رقمية، لكن ظلت أهم اإليرادات التي تحققها األف

من خالل صاالت العرض أو دور السينما، وقد ينتاب البع  نوع من الوجل مع اقتحام هذه السينما 

العصرية المقزمة، فالعالم بات يتعامل بتوجس وحذر من أن تتطور هذه الصناعة لتنافس ما هو 

، والى معمول به هوليود على سبيل المثال، سيما وان اغلب المخرجين الحداثويين يميلون للتقنية

كل ما هو جديد، مستخدمين في بع  األحيان اإلمكانات المتوافرة لديهم للتعبير السينمائي، ومن 

ثم يصدمون رواد السينما بما لديهم من إمكانات تعبيرية هامة وبوسائط متواضعة، وهو األمر الذي 

نفيذ لألفالم يدفع اغلب المنتجين إلى تبني مثل هؤالء المخرجين ومنحهم فرص التعامل أو الت

السينمائية، فكثير من المنتجين يبحثون عن وفرة في األرباح مقابل اقل الكلف، لنجد المخرجين ذو 

                                                           
1 Avi Arad &paulwong, Comicon, A course study for Building Graphic Characters by CGI, San 

Francisco, 2007, 3 days course lectures .     
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الكلف المتدنية ينالون المزيد من الفرص، والواقع أن هذا األمر يحسم من خالل ألتعاط مع 

انع األفالم التكنولوجيا الحداثوية المتجددة بتجدد التطور العصري، وبهذا الصدد يصور ص

االمريكى أماتو رؤيته لمستقبل صناعة الترفيه في العالم بأنه )في االندماج بين الكيانات الكبرى 

وفى البث من خالل االنترنت وفى تطوير برمجة كل شبكة. ويقول أن أيا كان الشكل الذي ستكون 

جهاز كمبيوتر، فاحتياج  عليه مشاهدة األفالم في المستقبل على تليفون محمول أو على تابلت أو على

البشر للقصة الجيدة مستمر على مدار الزمن. وانه البد من الحفاظ على قوة الحكاية وحرفيتها 

وااللتزام باالهتمامات المتنوعة للجمهور وبأصولهم وبخلفياتهم المختلفة. ويقر اماتو أن 

بحت تقنية الواقع المتخيل وال احد يعرف ماذا سيحدث. فإذا أص ،التكنولوجيات تتغير بسرعة شديدة

ويضيف اماتو فكرة مهمة في التعاط مع التكنولوجيا  1)في ار( متاحة ألكبر عدد من الناس مثال(

متفائال بمستقبل واعد لصناعة السينما ودورها في أن تنال الثقة بالحصول على فرص اكبر وأعمق 

ج انطلقت فعال لمثل هذه السينما وربما في المستقبل القريب خصوصا وان بوادر االنتشار واإلنتا

وفق التكنولوجيا المقزمة أو التكنولوجيا عموما، حيث يقول اماتو عن طبيعة هذه األفالم متنبئا 

بمستقل جيد )ربما ستصبح في الصدارة، لكن عدد مشاهديها محدود حتى اآلن، ألنها تتطلب 

ضلون طبعا آن تتم مشاهدة أفالمهم تجهيزات فنية معقدة. وصناع األفالم وعلى رأسهم المخرجون يف

على شاشة السينما الكبيرة لخوض التجربة السينمائية من تركيز المتفرج ومن جودة الصوت 

والصورة. واليوم تتميز صورة التليفونات المحمولة بتقنية عالية جدا ومع الهيدفون ربما يستمتع 

بأن الشباب مرتبطون بالتليفون المحمول المتفرج بتجربة مماثلة لشاشة السينما. ثم يقر لين أماتو 

بشكل كبير. وال يرى في ذلك مشكلة بل العكس ويقول: فكرة انك تحمل معك جهاز الترفيه أينما 

ذهبت فكرة مذهلة تغنيك عن انتظار الوقت المناسب للذهاب إلى السينما، وهى كذلك بها توفير 

لعربي مصدر اهتمام كبير لشركات الترفيه للمال والجهد للمتفرج. ويفسر اماتو أن سوق العالم ا

األهم في العالم. وان هذه المنطقة ليست ممثلة بشكل جيد في الغرب: منطقة جديدة بها مبدعون 

رائعون وموضوعات مهمة والتوسع نحوها قادم، فاألعمال المحلية متصلة بالجماهير ولهذا 

ى اماتو أن األفالم الواعدة سيكون لها حف ير 2سنشجعها لزيادة تعلق متفرج هذه المناطق بأعمالنا.(

وتأثير وكذلك تكون ألفالمهم تأثير انسانى وثقافي أكبر وان تمثل إلهاما ومثاال جيدا للبشر، وسيكون 

المتفرج أسوة بباقي المستهلكين ألي منتج في متابعة وشغف لمشاهدة ما تحويه هذه السينما القزمة 

 كان هناك براعة في تصنيع الفيلم.بإنتاجها والكبيرة بمضامينها، أن 

الكثير يرى بان سينما الموبايل ستطور المواهب السينمائية وتدفعها لألمام، السيما أن معوقات 

اإلنتاج كثيرة للموهوبين أو للهواة أيضا، فتكاليف الفيلم السينمائي الناجح ولنقل الهوليودي، تصل 

يدفع بع  الهواة إلى الولوج في سينما الموبايل إلى مئات الماليين من الدوالرات، األمر الذي 

وربما المنافسة لو توفرت له إمكانيات مادية قد تكون جزء من المليون دوالر مثال، وهنا يوضح 

ذلك المخرج أحمد فؤاد ) إن التطور السريع في تكنولوجيا الهواتف المحمولة يشجع على فكرة 

لغالب، والمهرجانات السينمائية تعد وسيطا لتعريف ، فهي قليلة التكلفة في ا«سينما الموبايل»

الجمهور بأفكار صناع األفالم، فبع  األفالم الروائية الطويلة تم تصويرها بالهاتف المحمول، 

الحل السحري لمواجهة معوقات اإلنتاج، وسينما الموبايل تعمل على تمكين « سينما الموبايل»

تنمية قدراتهم في صناعة األفالم ووسائل اإلعالم والفنون المواهب الشابة في مصر والعالم العربي ل

                                                           
والمسلسالت. وقد تعدت  األفالم إنتاجمجال  في األهم هيوربما  األمريكيةالشبكات  أشهرإحدى « اتش بى او»لقاء مع لين اماتو رئيس شبكة  1

مثل مسلسل حرب  وأشهرها األعمالانجح  وأنتجتجائزة ايمى وجولدن جلوب.  162على  2000نجاحاتها اآلفاق لدرجة حصولها منذ عام 
جريدة  اللقاء د. احمد عاطف درة ونشر في أجرىالعروش وفيلم خلف الكاندالبرا إخراج ستيفن سودربرج وبطولة مايكل دوجالس ومات ديمون، 

 48214العدد  143السنة  2018ديسمبر  8المصرية بتاريخ  األهرام
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، ما ينذر باألفق مع    1المهارات ومساعدة المخرجين الشباب في تنمية وإنتاج وتسويق أعمالهم(

هذا االهتمام في هذه السينما، أن سوقا جديدا لسينما الموبايل سيكون جاهزا للتسويق أو اإلنتاج 

 عاجال أم آجال.

 

 تكنولوجيا النانو "النانو تكنولوجي"مفهوم 

(NANOTECHNOLOGY- NANOMETERS) 

الكثير من األخبار والعناوين نجدها تتناول النانوتكنولوجي، ويتزايد هذا االهتمام بهذا العلم 

أو التفنبة التي باتت تلوح باألفق بكل مفاصل الحياة، وتزامنت التكنولوجيا الكثير من التقنيات التي 

ديد من الخدمات لتندمج مع تكنولوجيا جديدة، حتى اختلط الحابل بالنابل التكنولوجي، وفرت الع

لتنتشر الكثير من المنتجات النانوية، وهي بالتأكيد مدمجة بتكنولوجيا ديجيتال بشكل أو بآخر، أو 

 على اقل تقديران الديجيتال ساهم في صناعة المنتج النانوي، حيث ال يمكن أن نتحدث عن النانو

تكنولوجي دون أن ندرك الديجيتال وآثاره العميقة في اإلعالم، كون أن المفاهيم أو النظريات قد 

تغيرت مع دخول التكنولوجيا الديجيتال التي باألساس كانت تمهيد لقبول تقنية النانو في اإلعالم، 

ئوليته إن لم وربما يتعسر فهم ذلك على من ال يدرك الديجيتال، وهنا الباحث يؤكد أنها ليست مس

يواكب القارئ للبحث ما توصلت له التكنولوجيا الديجيتال، أو باألحرى إن لم يستخدم هذه التقنية 

كي يعي حجم التغير في اإلعالم ووسائله المتعددة، وبالواقع هذا األمر بات من المسلمات لدى أكثر 

فزيون أو الصحافة أو السينما أو الجهات اإلعالمية في العالم، فكل تفرعات اإلعالم بما في ذلك التل

المسرح وغيرها، تأثرت تماما بهذه التقنية لتزاولها فيما بعد وفق انسيابية معهودة، من دون أي 

صدمة أو تعجب لما سيحدث من تطور، فتقنيات ومبادئ وسائل اإلعالم تغيرت جذريا مع 

للسينما والتلفزيون الدكتورة منى الديجيتال، وهنا نشير إلى ما ذهبت إليه مديرة المدرسة العربية 

الصبان، عندما قالت )بعد الثورة التكنولوجية الرقمية التي اجتاحت عالم السينما والتلفزيون، كان 

 (.2من المتوقع ظهور عدد كبير من الكتب لتؤكد أن طريقة صنع الفيلم والفيديو قد تغيرت تماما

النانو، ولإلجابة على هذا السؤال، يؤكد  قد يسال سائل، أن الديجيتال تكنولوجيا تختلف عن

النانو قد دخل حيز التنفيذ الفعلي مع دخول الديجيتال، حيث أن كلمة نانو من اللغة  الباحث بان

 1000فكل مائة نانو متر تساوي "، وجزءا من مليار، Nanosاليونانية القديمة وتعني قزم "

تر، وان واحد أنجستروم يساوي قطر ذره نانو م 0.1أنجستروم، أي أن واحد أنجستروم يساوي 

ذرات هيدروجين متراصة بجوار بع ،  10يساوي  الهيدروجين، وهو ما يعني أن واحد نانو متر

والواقع أن هذا األمر يقودنا إلى أن التصغير في األحجام إنما هو ذاته النانو، وهو ما حدث مع 

في معدات اإلعالم، ما يعني أن الديجيتال  معدات اإلعالم منذ سنوات، مع دخول تقنيات الديجيتال

قد انصب في مجال، ذات مجال النانو في تصغير المواد أو المعدات، ناهيك عن زيادة في دقة 

وكفاءة العلم، لذا فان أهداف النانو إنما ذات األهداف أو ذات النوايا لتطوير العلوم والتكنولوجيا، 

تال، قد تطور بفعل تصغير مكونات الترانزستور أو وال شك أن تكنولوجيا الحواسيب أو الديجي

المعالجات االلكترونية فيه لرفع كفاءة الحاسبة وزيادة سرعتها، وسهولة العمل عليها ومن ثم 

تخفي  تكاليف صناعتها أو أثمانها، األمر الذي قاد أن تتحول معدات اإلعالم وتصغر مع مفهوم 

لنانوية أن يحقق مزيد من المكتسبات اثر هذه التقنيات، النانو، ليتمكن اإلعالمي وعبر تقنياته ا

والواقع أن هذا األمر إنما يصب في صالح مفهوم التقنيات التي نتعامل معها كإعالميين، فالحاسب 

                                                           
   https://www.alghad.tvالفضائية. ويمكن االطالع عليه عبر الرابط    على شاشة الغد« يوم جديد»حوار خاص لبرنامج  1

 .2018, 11نوفمبر   الغد

السينمائي، كيف تصنع فيلمك األول بالديجيتال، ترجمة عاطف معتمد عبدالحميد، دار الطناني  اإلخراج -تروي النير وكالي نيكوالس 2

 .9ص 2007للنشر والتوزيع، القاهرة 

https://www.alghad.tv/author/alghad228765/


257 
 

ر وتطور في آن واحد مع النانو تكنولوجي لصالح العمل اإلعالمي، لذا ال يمكن  الديجيتال قد طو 

النانو عن الديجيتال، كون أن معداتنا التي نعمل بها في اإلعالم قد أن نفصل عملنا كإعالميين من 

صغر حجمها وازداد معدل كفاءتها وقل ثمنها، وهذه األمور تعود إلى فضل النانو الذي احدث 

الثورات في تغيير المعدات، من هنا كان لزاما أن نتابع ما يتوصل له النانو كي ندرك ما يمكننا أن 

عالمي، فالنانو يحمل الكثير من اإلمكانات ما يمكنه أن يحدث التطويرات أو نطوره في عملنا اإل

التحديثات، لذا ليس غريبا أن يتغير المستقبل بالكامل مع خفايا تكنولوجيا النانو، بحكم النتائج التي 

تحققت من النانو تكنولوجي التي تبدو خفية على بع  شعوب العالم حتى هذا اليوم، وكأنها ضرب 

الخيال أمام الشعوب المسكينة، التي ال تلهث إال وراء القال والقيل ووراء تاريخ واهم ومزيف، من 

هاملة بذلك ألهم واخطر تكنولوجيا للعصر، وهي التكنولوجيا التي تتطور بشكل عجيب، وتقفز 

المسكينة، بوثبات كبيرة جدا، لتوسع الفجوة الديجيتال ما بين الدول التي تمتلكها ومابين تلك الشعوب 

فكثير من الشعوب تبدو في سبات إزاء تكنولوجيا أساسية وعظيمة جدا، تتسارع الدول العظمى في 

احتوائها بل وقطعت فيها أشواط كبيرة جدا، كي تتحكم أو تمتلك زمام األمور لتسيطر وتهيمن من 

تأمل، عندما قال خالل العلوم والتكنولوجيا، ولعل ما ذكره المفكر العراقي حسن السعيد يستحق ال

في كتابه مرافعات إثارات ومقاربات في االستقطاب الثقافي )ربما كانت أغراض العلم الجديد تبدو 

بريئة للوهلة األولى، لكن هذه البراءة لم تدم طويال، إذ تحول هذا العلم وبسرعة إلى أداة في يد 

هد مع توسع االنثروبولوجيا توسعا السلطة، أو السلطات الحاكمة في البلدان األوربية، التي كانت تش

أهمية العلوم والبحث  2012، لذا نجد أن الشعوب النائمة ال تدرك حتى نهاية عام 1جغرافيا مذهال(

 العلمي عموما والنانو تكنولوجي خصوصا.

لعل التكنولوجيا التي نتناولها بالبحث من المجاالت المحصورة والضيقة في بع  البلدان 

"، NANOTECHNOLOGYمعنى العلوم والتكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا تسمى بـ"التي ال تعرف 

"Nanotech"النانوتوكنولوجي أو تكنولوجيا الـ "NANOMETERS النانوميتر، والتي يسميها "

البع  بالتكنولوجيا متناهية الصغر، وهذه التكنولوجيا باختصار جديد عبارة عن تقنيات تصنع 

أصغر وحدة قياس مترية تبلغ واحد من ألف من مليون من المتر" وهو على مقياس النانو متر "

المقياس الذي يستخدمه العلماء عند قياس الذرة وااللكترونات التي تدور حول نواة الذرة، حيث تنبأ 

العديد من العلماء بمستقبل واعد لهذه التقنية، لذا أخذت الدول الصناعية ضخ الماليين من الدوالرات 

رات لتطويرها، واالستفادة من خدامتها، فتقّدر الميزانية األمريكية المقدمة لهذا العلم بل المليا

، كما أن شركات الكمبيوتر الكبرى المهتمة بالبحث العلمي، مثل 2015بتريليون دوالر حتى عام 

"هيوليد باكارد" و"آي بي إم" و"ثري أم" تقوم بتخصي  ما يصل إلى ثلث المبالغ المخصصة 

العلمية على التقنية النانوية، مثل زرع آليات دقيقة جدا في أجسادنا تكاد ال ترى باألعين  للبحوث

لها القدرة على أن تسري في الشرايين الدموية بسرعة البرق كميكانيكا جاهزة إلصالح اإلعطاب 

 .2أو تدمير خاليا السرطان أو األحجار في الدم

ترتيب الذرات التي تتكون منها المواد في وضعها  تتلخ  فكرة استخدام تقنية النانو في إعادة

الصحيح، وكلما تغير الترتيب الذري للمادة كلما تغير الناتج منها إلى حد كبير، وبمعنى آخر فإنه 

يتم تصنيع المنتجات المصنعة من الذرات، وتعتمد خصائ  هذه المنتجات على كيفية ترتيب هذه 

ات في الفحم يمكننا الحصول على ألماس، وإذا قمنا بإعادة الذرات، فإذا قمنا بإعادة ترتيب الذر

 ترتيب الذرات في الرمل وأضفنا بع  العناصر يمكننا تصنيع رقائق الكمبيوتر.

تسعى العديد من المؤسسات المختصة في تفعيل هذه التكنولوجيا واستخدامها بمجاالت عدة، 

التكنولوجيا، لتحقيق احدث المبتكرات  فتحاول كبرى شركات الكومبيوتر في العالم استثمار هذه

                                                           
مرافعات إثارات ومقاربات في االسررررتقطاب الثقافي، النجف االشرررررف، العراق، مركز الهدى للدراسررررات الحوزوية  -حسررررن السررررعيد 1

 193ص
يوليو  15التكنولوجيا متناهية الصغر )النانو تكنولوجيا(، موضوع منشور بشبكة المخاتير االلكترونية في   -حسين آل عبد المحسن 2

 .http://www.almkhateer.net/?p=15ويمكن االطالع عليه عبر رابط االنترنت   2006

http://www.almkhateer.net/?p=15
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على مستوى العالم، حيث أن الكثير من الشركات بدأت تفكر عمليا بإدخال التكنولوجيا للحاسبات 

، قد تبلور ونشأ، بحكم الضرورة، بعد Intelااللكترونية، ولعل التفكير الجديد نوعا  ما عند شركة 

مع تقدم تقنيات ومبيعات شركة آي أم دي المنافسة  أن كادت تتراجع مكانتها إلى المرتبة الثانية

الرئيسة لها، التقنيات الجديدة التي أعلنت عنها شركة انتل تحت اسم "تقنيات النواة" والتي تبني 

انتل عليها الجيل القادم من المعالجات الدقيقة، حيث ترتكز تقنيات النواة الجديدة من انتل على دقة 

، وهو 1التطبيقات لها أجهزة مزّودة ذات معالجات دقيقة رباعية النواةنانوميتر وستكون أولى  65

 CORE I" مثل  "Quad Core Mobile Processorما حدث بالفعل بعد ظهور حاسبات ذات معالج "

" والتي لها القدرة AMDالتي طرحت من " microarchitecture -Bulldozer "2أو معالجات " "7-5-3  

ملتيميديا الخاصة باإلعالم وفق سرعة مهولة تفوق السرعة التقليدية بعدة ال على معالجة بيانات

 مرات.

باإلمعان إلى تكنولوجيا النانوميتر تتحقق لنا رؤيا أكثر واقعية وموضوعية في جدوى الفكر 

اإلنساني الجديد، الذي ال يستغني عن تكنولوجيا الديجيتال، مع ما تحقق من انجازات عبر هذه 

التي لربما تكون عجيبة أو خيالية للبع ، لذا انبلج عالم متشابك فيما بين الديجيتال التكنولوجيا 

والنانوميتر، والواقع أن هذه التكنولوجيا ليس خياال كما يحسبها البع ، كون أن العديد من 

المنجزات قد تحققت أمام األعين، حيث تم غرس بع  رقاقات السليسيوم في األيدي لتقوم مقام 

المعطوبة، وقام الباحث اإلنجليزي كينيث وارويك بزرع رقاقة الكترونية في جسده تفتح له  الخاليا

باب منزله وتتعرف على كلمة السر عندما يريد فتح حاسبه اآللي، وصرح الباحث الفرنسي الكبير 

جويل دو روزني أمام المأل بأن إمكانية زرع رقاقات مذوبة في بروتينات أو "هيولينات" الجسد 

ها القدرة على التواصل في ما بينها أصبح ممكنا، بمعنى أن القدرة على تغيير اإلنسان لذاته ممكن ل

حدوثه بفضل اإللكترونيات الصغائرية، التي من غايتها خلق علب تُخزن اإللكترون والمعلومات 

ها قدرة البيولوجية، وهذه اإللكترونيات الصغائرية ستحل يوما محل السلسيوم، ألنها كيماوية ول

التطابق مع الصغائر البيولوجية، أما آفاقها التطبيقية فال حصر لها، منها مثال إعادة النظر إلى 

المكفوفين والسمع، وقد يتعداه إلى تحنيط جميع المعلومات التي يحتويها الذهن، في أقراص 

هم الصناعات ورقاقات الكترونية، وتثبيتها من جديد في أي مخ أو على أي أعمدة وركائز، ومن أ

" وهو إنسان آلي "روبوت" متناهي Assemblerالقادمة باستخدام هذه التقنية، صناعة الرواصف "

الصغر، ال يرى بالعين المجردة، وال يزيد حجمه عن حجم الفيروس أو البكتيريا، يملك الراصف 

ة إلى مكوناتها "أيدي" تمكنه من اإلمساك بالذرة أو الجزيء، ما يعطيه القدرة على تفكيك أي ماد

الذرية األصغر، وكذلك يقدر على رصف الذرات الواحدة قرب األخرى، لصناعة كل شيء انطالقا  

من أي شيء تقريبا ، ومثل كل روبوت، فانه مزود بعقل الكتروني، أي كومبيوتر، يدير كل أعماله، 

امجها، معنى ذلك ويتحكم البشر بالرواصف، عبر تحكمهم بالكومبيوترات التي تدير الرواصف وبر

أن النانو يمكن أن يحقق أو يتجاوز أي شيء، طالما أن الواصف تتمكن من ترصف الذرات لصناعة 

أي معلومات أو إمكانيات، وهو ما ينذر بالتجاوز أو التغلب على التحديات الكبيرة في مجال 

ى ذلك، وبذات الصناعة أو الطب، كالقضاء على األمراض المستعصية، أو صناعة البدائل وما إل

الوقت يمكن أن يخدم إعالمنا العراقي لو أننا تمعنا في استخدامات هذا العلم، وتحولنا إلى جادين 

في استخداماته كاالتصاالت أو في مجال التحكم بوسائل اإلعالم، أو في عمليات التصوير الدقيق 

اآلن، لنقل األخبار  لألحداث ومن ثم تحريرها وفق رؤيا حداثوية ضمن نطاق أسرع مما هو عليه

أو األحداث ضمن آلية جديدة أكثر استقطابا، والواقع أن ما موجود على الواقع في بلدنا العراق 

يبشر بالخير مع ما حدث من اهتمامات للنانو تكنولوجي، إال انه ال يلبي الطموح إزاء ما تقوم به 

أن العراق قد بادر إلى دراسات عديدة البلدان المتقدمة من استخدامات فعلية للنانو، فعلى الرغم من 

                                                           
 2008-6-26مررررروضررررررررررروع مرررررنشرررررررررررور عرررررلرررررى الرررررمررررروقرررررع االلررررركرررررتررررررونررررري اآلتررررري حرررررترررررى  لرررررلرررررمرررررزيرررررد انرررررظرررررر 1

http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20060307corp.htm. 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulldozer_(microarchitecture)للمزيد من المعلومات انظر الرابط التالي  2
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في مجال النانو تكنولوجي أو انه عقد مؤتمرات وندوات حول االستخدامات والتطبيقات، إال أنها 

 تبقى الجوانب التطبيقية العلمية غير طموحة.

في موسوعة الوكيبيديا موضوع حول النانوميتر أو النانو تكنولوجي يبين يتكهن من انه 

واعد ومنفرد النظير لما يحمل من امتيازات عديدة للغاية )إن المستقبل سيكون  سيحظى بمستقبل

" التي يمكن أن تقود العالم إلى ثورة صناعية جديدة، Nanotech industryلتقنية صناعة النانو "

نانو متر، عند هذا المستوى  80000فالنانو هو جزء من المليار من المتر، وقطر شعرة اإلنسان هي 

قنية فإن جميع القوانين الفيزيائية والكيميائية العادية ال يبقى لها وجود، فعلى سبيل المثال من الت

مرة من الفوالذ وأخف ست مرات منه، ولذا تتميز هذه التقنية في  100أنابيب ناتو الكربون أقوى 

مجاالت استخدامها البشري بأن الشيء المصنوع منها أصغر وأرخ  وأخف وأقدر على أداء 

لوظائف المناط به، الفوائد الصحية والطبية لتقنيات النانو ال حصر لها اليوم وستشهد نموا  ا

مضطردا  ال يمكن لنا وصفه ، فأبحاث عالج السرطان والبحث الدقيق عن وجود خالياه تبشر بما 

 .1يحل محل كل وسائل العالج والفحوصات الطبية المتوفرة اليوم(

والمختصين بان هذه التكنولوجيا بقدر ما لها من أهمية بالغة في يرى الكثير من العلماء 

مجاالت الصناعة، إال أنها ال تخلو من عواقب لربما تكون غير سارة، إن لم نكن قادرين على 

التحصن منها، وهنا يذكر مارك ر. وايزنر مدير معهد أنظمة البيئة والطاقة بجامعة رايس، في 

( منشور على احد الموقع نحو تكنولوجيا خضراء متناهية الصغرموضوع تحت عنوان )

االلكترونية، بان النانوميتر لربما يلتهم العديد من األمور في زحمة ظروفه العملية أو الديناميكية 

ر "، أو ذلك الفرع من الهندسة Nanotechnology" له، ويقول )كان مجيء التكنولوجيا متناهية الِصغ 

ـ سببا  فـي استحضار  ـ بل ذرة بعد ذرة في واقع األمر  الذي يسعى إلى بناء األشياء جزيئا  بعد جزيء 

ـر" " " ذاتية التكاثر، تقوم بإجراء Nanobotsصور من المستقبل "ليرقانات اصطناعية متناهية الِصغ 

وكب األرض إلـى كتلة من الـهُـالم الرمادي بينما تلتهم كل شيء العمليات الجراحية، أو تحول ك

، وهنا قد يتبادر للذهن في أن هذا األمر قد يكون فقط هو السبب المنطقي من تجنب 2في طريقها( 

الدول النائمة أو الشرقية أو العالم الثالث باقتحام النانو تكنولوجي، حيث أن هذه الدول ترى أن هناك 

عود النانو تكنولوجيا بسلبيات كانت تخشاها الدول الصناعية!! فاغلب الدول النائمة خشية في أن ي

 تتفنن في خلق التبريرات لها لخلق أعذار عن تأخرها.

 

 The Convergenceالتقارب السينمائي واالندماج التكنولوجي  

ع وتركيب وفرة من المنتجات المدمجة باتت تطفو ل الساحة الصناعية أو المهنية، في تجمي

مجموعة تقنيات بمنتج واحد، والمثال بسيط جدا في طابعات الحاسبات االلكترونية التي تجمع تقنية 

واالستنساخ والطبع في آن واحد مع إضافة تقنيات أخرى من شاشة عرض أو تقنية االتصال  المسح

لة والتطورات عبر الواي فاي الخ، فالعالم بات يتوحد ويندمج في كم كبير من التطورات المهو

المهجنة بعلوم متداخلة كالليزر الديجيتال والكيمياء والفن والهولوجرام وما إلى ذلك، ليتقارب في 

تكنولوجيا تحقق منفعة ومكاسب للمجتمعات، وبالفعل نجد أن العلوم تتقدم بتوسع واضح لتخلق 

اتصالية اقرب ما  أنواع جديدة من المبتكرات التي يتفاجىء المتلقي وبشكل مدهش، صمن أنواع

تكون في حيز اإلعالم الجديد أو الديجيتال ميديا التي نراها تتكاثر يوم بعد يوم وتنتشر بشكل كبير 

جدا لتنخلق مفردة الملتيميديا ذات التعدد االستخدام وذات الصيت العالي جدا خصوصا ومع ظهور 

ل مستهلك أو متلقي لمنتجات الكومبيوترات بشكل واسع، حتى أصبح المستخدم للتقنيات الديجيتا

                                                           
 /http://ar.wikipedia.org/wiki 2008-6-27وذلك عبر الرابط االلكتروني اآلتي المنشور حتى  موضوع منشور في موسوعة الوكيبيديا  1

-www.project 2008-6-27،موضـــــــــوع منشـــــــــور على الموقع اآلتي حتى  نحو تكنولوجيا خضـــــــــراء متناهية الصـــــــــغر -مارك ر. وايزنر 2

syndicate.org ، ترجمة: هند علي Translated by: Hend Ali. 

http://www.project-syndicate.org/commentary/wiesner1
http://www.project-syndicate.org/commentary/wiesner1
http://www.project-syndicate.org/commentary/wiesner1
http://www.project-syndicate.org/commentary/wiesner1
http://www.project-syndicate.org/
http://www.project-syndicate.org/
http://www.project-syndicate.org/
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السينما أو اإلعالم عموما، ولربما من حيث ال يدري، لذا فان السينما لم تعد كما كانت في السابق، 

بل طرأت الكثير من التقنيات قلصت الحجم والتكلفة والجهد والمال، وكذلك اإلعالم لم يعد مجرد 

ل والكومبيوتر، ولربما ستطراء ابتكارات تحرير للخبر بل هو اندماج مابين األدب والفن واالتصا

جديدة قريبا ستجعل حتى هذه األمور تبدو عتيقة أو متقادمة خصوصا ووسائل االتصال ذات اندماج 

كبير مع التقنيات والمبتكرات الحديثة كالهولوجرام أو األلياف البصرية أو النانوميتر، لذا فان 

بشكل مستمر، بل وال يمكن عزل أي جزء من هذه السينما واإلعالم في تطور مع التكنولوجيا و

المكونات لربما بالمستقبل القريب، خصوصا وان هناك تلويحات بهذا األمر، فالسينما وإلعالم 

وعلى ما يبدو انه انصهرا بكم كبير من التطورات ويبدو أمر عودته مستحيل ليرجع إلى األسلوب 

الطرق القديمة في إصدار الجرائد والمنشورات، القديم في التصوير السينمائي أو في الصحف أو 

وإال فانه سيكون مهمش وليس ذي قيمة، بل إن السينما واإلعالم تعمقا كثيرا ليتمخ  في جيل 

، ينتزع كل 1جديد سحق العالم في موجه جديدة لم تكن موجودة في السابق، فها هو بيل جيتس

( مايكروسوفت، ليخلق إعالم جديد لم نكن نتوقعه Microsoftالمفاهيم اإلعالمية السابقة عبر شركته )

على اإلطالق، فالحاسبات االلكترونية اآلن تنتشر في كل مكان وتصنع اإلعالم بسهولة بالغة، بل 

وتنشره من كل مكان، ناهيك عن إن المزيد من المعدات واآلليات اإلعالمية أصبحت مجرد 

اإلمكانيات اإلعالمية أصبحت رهن للكومبيوتر  كومبيوتر أو كاميرا ديجيتال، حيث أن المزيد من

رغم أنها وجدت قبل الكومبيوتر، بل أن البع  منها اخذ باالندثار مع دخول الميديا الجديدة، بحيث 

أن الكثير من الوسائل اإلعالمية راحت تحاكي الميديا الجديدة كان تحاول أن تنقل المواقع 

وب الديجيتال لكسب المتلقي، فاإلعالم القديم لوحف انه االلكترونية عبر وسائلها أو تنتهج األسل

يحاول اآلن ولكل أنواعه اللحاق بركب اإلعالم الديجيتال، وذلك من خالل تقليد األشكال الرقمية، 

كالمواقع االلكترونية للصحف والمجالت، عسى أن يكون الفرق قليال، وهنا يشير الدكتور ثروت 

والميديا الجديدة )اغلب المؤشرات تشير إلى تراجع الميديا الجديدة،  مكي بموضوعه الميديا التقليدية

ولكن هناك مؤشرات موازية لحدوث تطورات وتغييرات في أدوات وسائل الميديا التقليدية، في 

، والواقع ن الدكتور ثروت يقصد 2إطار حتمية الموائمة والتفاعل مع الواقع اإلعالمي الجديد(

الواقع اإلعالمي الجديد، هو ثورة الكومبيوتر وامتزاجه بعلوم الهندسة بالموائمة والتفاعل مع 

والفنون الجميلة واإلعالم، وذلك عبر الميديا الديجيتال، وكثيرا ما يراه من كبار المتخصصين بأنه 

( كاألستاذ الدكتور حسين آمين، عميد كلية الصحافة واإلعالم بالجامعة األمريكية Convergenceالـ)

ة، الذي يرى بان اإلعالم أصبح ضرب من الفكر الذي تحقق تقنيات الديجيتال، المتنوعة بالقاهر

والمتطورة، بل والترفيهية اثر القدرات واإلمكانيات الهائلة من االستعارة أو المناقلة في ذات 

لة ، فاإلعالم ليس مجرد جريدة تقرأ أو مج3التقنيات الديجيتال المتنوعة واستثمارها باإلعالم ككل

يطلع عليها أو خبر نشاهده على نشرات األخبار من على التلفزيون، بل هو اعقد واكبر مما نتصوره 

بهذا التجريد، كون أن اإلعالم بدا في تحوالت كبيرة وعديدة، وكما انه تبنى الكومبيوتر وبصراحة، 

ريك للكومبيوتر، فكثير من المراجع أو المصادر أو حتى المقاالت الصحفية، ترى أن اإلعالم بات ش

أو أن الكومبيوتر أصبح جزء من اإلعالم أن لم يكن ذاته، وذلك الن الكومبيوتر ووسائل اإلعالم 

                                                           
( واحد من أهم علماء العصررررر، ورئيس شررررركة مايكروسرررروفت التي تصررررنع أهم األجزاء في William Henry Gatesبيل جيتس) 1

في تطور الحاسرربات االلكترونية بالعالم، بما ابتكر من تطوير ألنظمة تشررغيل الحاسرربات، فهو الكومبيوتر، ويعد  جيتس العالم األسرراس 

( في الكومبيوتر، وهو بهذا االبتكار جعل من الكومبيوتر سررهل االسررتخدام ألي فرد، وعلى اثر ذلك windowsأو من ابتكر نظام الـرررررررر)

تر أصرربح سررهل االسررتخدام ويمكن لكل شررخص أن يتدرب عليه ومن ثم انتشرررت الحاسرربات بشرركل هائل بكل أرجاء العالم وان الكومبيو

سبات إلى حدود بالغة  ستخدام الكومبيوتر ومن ثم تطورت الحا سبات ازداد ا شغيلية للحا ستخدمه بسهولة، وعلى اثر هذه األنظمة الت ي

يعتبر بـرررررررررريل جيتس أثرى أثرياء العالم، حيث كان قد حصررررل بيل جيتس على الترتيب األول بين عامي  مجلة فوربسجدا، وفقا لقائمة 

، وللمزيررد من المعلومررات يمكن االطالع عررل موقع شرررررررركررة دوالر أمريكيمليررار  56مع تقرردير أربرراحرره األخيرة ب 2007و 1995

 .www.microsoft.com/presspass/exec/billg/bio.mspxمايكروسوف أو الرابط اآلتي  

تكنولوجيا االتصال والنظام اإلعالمي، موضوع منشور في مجلة الفن اإلذاعي الصادرة من اتحاد اإلذاعة والتلفزيون،  –ثروت مكي  2

 .10ص 2008نيسان  \، شهر ابريل 190مة، معهد اإلذاعة والتلفزيون، جمهورية مصر العربية، العدد األمانة العا

داخل الكلية  الباحثبالقاهرة، اجري اللقاء من قبل  األمريكيةفي الجامعة  واإلعالمعميد كلية الصـــــحافة  أمينالدكتور حســـــين  األســـــتاذلقاء مع  3
 .2008-1-21المذكورة في 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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التقليدية تصب في حيز أو مجال واحد، بل أن أهدافها لربما تكون مشتركة، وقد أشار بهذا 

حد ووسائل بورجا سيد في موضوع )التليفزيون والسينما.. ُمشاهد وا -الخصوص من واشنطن 

متعددة( نشرته له إحدى المواقع االلكترونية، فيقول )الميديا أو وسائل اإلعالم من تليفزيون، 

وسينما، وراديو أو حتى الوسائل التكنولوجية مثال "الكمبيوتر"، كلٌّ يصب في نهر واحد أال وهو 

احد، سواء أكان مؤدي الرسالة أن جوهر العالقة بين الرسالة "المادة الُمق دَّمة" والمتلقي "المشاهد" و

ممثال  حيّ ا أمام الجماهير أم شكال  من أشكال التكنولوجيا اإلعالمية، فهذه العالقة تسمى "االستقبال 

واإلرسال"، ومع هذا التماثل في وسائل اإلعالم من ناحية االستقبال واإلرسال، فإن هناك اختالفات 

 .1ئل اإلعالمية المختلفة(في الطريقة التي تقدم بها المادة في الوسا

 

 النانو مفهوم رقمي تكنولوجي 

قد يبدو متأخرا، وكأنه ضرب متقادم من الموضوعات، أن نتناول موضوع غادرته الدول 

، لكنه مفصلي وحساس للغاية، السيما أن مكابرات 2019المتقدمة قبل سنوات، ونحن في عام 

ق بمكر واحتيال، كي تبدو.... أنها مواكبة لما بع  المؤسسات السينمائية واإلعالمية تلوح باألف

حدث من تطور وتغيير جذري لمفهوم اإلعالم، من هنا التزم أسلوب الصعق لتلك المؤسسات كي 

تصحو من نومها العميق مع سكرات األطالل، أو الحنين للماضي، عسى ولعل إن تعي تلك 

ب، إن كان مستقبل لها مع السينما المؤسسات حجم التحديات التي ستواجهها في المستقبل القري

واإلعالم، فالعالم في تغير مستمر مع التقنيات التي تعطي هيبة وقوة للدول التي تعتمدها، ناهيك 

أنها تضعها في خانة الدول المؤثرة ال المتأثرة، ما ذكره منصور شاهين في كتابه الثورة في عصر 

ع تقنيات الديجيتال، حيث يقول )العالم يتغير، الن الصورة، يبن لنا حجم التأثير والتأثر الدولية م

العالم عرف الثورة الرقمية، إن الدول التي لن تتقدم في الركب ستجد نفسها في الخلفية، ولن تستطيع 

 .2أن تلحق بالدول األخرى(

لقد تغيرت المفاهيم السينمائية واإلعالمية مع تطور التكنولوجيا، وتطورت الحروب مع 

ما واإلعالم غير التقليدية، فلو تمعنا مع تكنولوجيا السينما واإلعالم ما بين الحرب قدرات السين

العالمية األولى والحرب العالمية الثانية نجد أن هناك اختالف، ولو تمعنا مع حرب العراق مع 

سية إيران ومع حرب العراق مع أمريكا، لوجدنا أن كما كبيرا من التعديالت واألفكار الدعائية والسيا

قد حدثت على ارض الواقع مع تطور التكنولوجيا اإلعالمية، فهناك األقمار الصناعية والقنوات 

الفضائية والمواقع االلكترونية قد رافقت معارك أمريكا بالعراق، وكان دوبريه قد ذكر بان 

كانت التغييرات قد بانت للعيان ما بين حرب فيتنام وحروب الخليج، حيث يقول )إن حروب الخليج 

حروبا بصرية، ومن ثم كانت حربا ال مرئية ومن دون آثار لدى المقيمين في الغرب خاصة، وكانت 

حرب فيتنام حربا بالصور، ألننا كنا فيتناميين وأمريكيين بأرجلهم ووجوههم وظهورهم ليس لهم 

طابع التمثيلية والتفوي  واإلنابة في وضعية حرب وبثيابها وقد عرضها من خالل شاشات 

، ومع ما قامت به الدول الغازية عبر السينما واإلعالم الديجيتال، يبدو أن 3التلفزيون واالنترنت(

الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت رسميا، مع سقوط بع  األنظمة العربية، قد يتصورها البع  

 إعالمية.أنها حرب إعالمية ديجيتال، إال أن تبعاتها اخطر وأوسع مما تكون عليه مجرد حربا 

                                                           
اون الين، ويمكن االطالع عليه عبر  إســـالمفي موضـــوع )التليفزيون والســـينما.. ُمشـــاهد واحد ووســـائل متعددة( منشـــور على موقع بورجا ســـيد  1

 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-42/alfanoos.asp    2008-26الرابط المنشور حتى 
 .19ص 2009الثورة في عصر الصورة، القاهرة الهيأة المصرية العامة للكتاب  -منصور شاهين 2

 .64الثورة في عصر الصورة، القاهرة الهيأة المصرية العامة للكتاب ص -منصور شاهين   3
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، وجد أن الكثير من المعنيين لم  1عام، من صدور كتاب "ديجيتال اإلعالم" 12اليوم وبعد 

يتعظوا مما ذكر حول ديجيتال السينما واإلعالم، بل أن البع  منهم لم يبالي إن لم يدرك حتى هذا 

إلعالم، لذا يرى اليوم ما هو الديجيتال، لسبب بسيط جدا، أنهم حتى اليوم ال يزالون طارئين على ا

الباحث عدم استنزاف ما تبقى من وقت في االهتمام بالطارئين، كون أنهم في كل األحوال غير 

خالدين ال في السينما وال في اإلعالم، سوف لن يجدوا مع زحمة الديجيتال والنانو تكنولوجي مأوى 

م، لذا فان النانو تكنولوجي أو مالذ ألفكارهم وإيديولوجياتهم التي ارتادوها بذرائع الفن أو اإلعال

يؤكد انسحابهم الحتمي من السينما واإلعالم، كونهم غير معنيين بالموضوعات المطروحة في 

ديجيتال اإلعالم، واهمين من أن المكر والخداع ألمخابراتي سيؤمن لهم مالذ في أحضان اإلعالم، 

ق تلك األموال سيزول هو اآلخر الذي أغدق عليهم أمواال طائلة، متناسين بذات الوقت أن من يغد

بالقريب العاجل مع بزوغ النانوسينما ، وان جيل من النانو يستعد اآلن لحمل لواء السينما أو اإلعالم 

 عموما.

كانت دراسة السينما في ديجيتال اإلعالم، قد تناولت موضوع أكثر حيوية وأهمية في السينما 

لثورات التكنولوجية، ولألسف لم يحظى هذا الموضوع ثورة ا -واإلعالم، أال وهو النانو تكنولوجي

باهتمام الكثير من المعنيين في اإلعالم، لذات أسباب الربيع العربي، إن كان ربيعا ، فالفجوة 

الكومبيوترية أو االتصالية أو الفيسبوكية، كانت في واد والحكومات غير الُمدجتلة في واد آخر، ما 

ع حتى سقطت األنظمة الهشة، التي لم تبالي و لم تمعن في النانو جعل الفجوة المعرفية تتسع وتتس

أو الديجيتال، بل لم تكلف نفسها أن تطلع على العلوم المتقدمة في مجال االتصال، قدر استهالكها 

لها، فراحت تستهلك السلع الديجيتال وتلهث على أحدثها وأفضلها، دون أن تدرك حجم األغراض، 

تال مع شعبها، ومن دون أن تكلف نفسها في متابعة أبعاد التخلف والتراجع أو ما سيئول له الديجي

لشعوبها في صناعة أو بحوث الديجيتال، إنها غير مكترثة تماما ألي دراسات أو أبحاث أكاديمية 

سواء في اإلعالم أو مجال العلوم األخرى، حتى أصبحت بعيدة كل البعد عن العالم المتقدم وعلومه 

الفائقة، لتجد نفسها وبغفلة من الزمن في فخ مبهم، وكل ذلك اثر الفجوة العلمية الكبيرة، التكنولوجية 

التي باعدت بع  الشعوب عن الواقع أو عن الموضوعية، وعصف بهم نحو بقع نائية، وهنا يذكر 

الدكتور محمد شريف االسكندراني في كتابه "تكنولوجيا النانو من اجل غد أفضل" بان الفجوة باتت 

تمثل اخطر اآلثار السلبية في دولنا العربية، ومن بين أهم المعوقات في تجنب تلك اآلثار، عدم 

االكتراث لتطورات البحث العلمي، وغياب دراسات النانو تكنولوجي، حيث يقول )عدم إدراج علم 

ان ، وهو ما يفسر ب2وتكنولوجيا النانو ضمن المناهج التي تُدرس في مراحل التعليم األساسية(

المناهج العلمية في بع  البلدان قد استبدلت مع موضوعات النانو، كي تحفز المجتمعات نحو 

المضي في عالم النانو، ولألسف أن من بين المسئولين عن هذا المصير لكثير من الشعوب غير 

المتقدمة ال يعرف إن لم يسمع بالنانو، ولألسف بع  اإلعالميين، أو من يدعي اإلعالم قد سخر 

ما ذكرت حول النانو في اإلعالم، ويبدو أن المعنيون في انتظار عاصفة جديدة تهوي بهم خارج م

حلبة اإلعالم، كالتي عصفت بزعماء الربيع العربي، كي يدركوا ما النانو وما الديجيتال، ومع ما 

يحدث في العالم من تحسن ملموس لألداء اإلعالمي، هناك الكثير ممن يضنون أن التحسن في 

ألداء تحسن ألوضاعهم المهنية، واهمين باستنادهم على خبرات وممارسات طويلة في اإلعالم ا

" قد نفدت وآن األوان لتجرع الصدمة، في painkillerالال رقمي، يبدو أن جرعات مخدر البنج "

" Access pointرضوخهم للصبيان، أن يتبوءوا الصبيان مناصب الزعامة اإلعالمية، بحكم أن الـ "

اتيح اإلعالم الديجيتال مع الصبية ممن أتقنوا الديجيتال، وباتت األرقام السرية تحت رحمتهم، مف

                                                           
 .2008ديجيتال اإلعالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة  -سلمان  طعبد الباس 1
 2010تكنولوجيا النانو من اجل غٍد أفضل، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت  -االسكندرانيمحمد شريف  2
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هذه الصدمة تجري اآلن بصمت مخجل في اغلب المؤسسات اإلعالمية، وسيليها صدمات قد تبدو 

 وقحة، ألنها ستنسف ما تبقى من فلول اإلعالم األحمق غير الرقمي.

باألفق إلحداث ثورات جديدة في اإلعالم، ثورات غير نمطية، نُذر النانو تكنولوجي تلوح 

ثورات جديدة، أجدد من ثورات ديجيتال اإلعالم المهولة، شئنا أم أبينا هو الواقع الجديد الذي سيحل، 

علينا أن نتجرع الصدمات إن كنا ال نؤمن بالنذر النانو، أو أن نتعامل مع النانو كي نتجنب العصف 

هناك الكثير يرغب بتجنب العصف، ولكن هل يكفي الوقت؟ هل منا يتقبل الواقع؟  القادم، بالتأكيد

هل نؤمن بالتنازل؟ هل نقبل بالتضحية عن مكابراتنا الفارغة أمام هؤالء الصبية؟ ونتعامل معهم 

كواقع؟ هذه األسئلة وغيرها يجيب عنها من هو معني بمستقبل اإلعالم القريب، ليكتشف نفسه 

يصطدم بمزيد من المفاجئات غير السارة، السيما وان مسكنات التخدير ستنضب مع  بنفسه، قبل أن

 حلول النانو بشكل متكامل.

كانت االنتقادات حادة للغاية من قبل البع  وأنا أتعامل مع طلبة مبدعين في تنفيذ أعمال 

عامل مع الطلبة احترافية، وكان االنتقاد مصحوب بانزعاج كبير للغاية من منح الطلبة أجور أو الت

هم الكبار،  3Dدون أن أتعامل مع الكبار، اكتشفوا فيما بعد أن الطلبة البارعين في المونتاج والـ 

 وإنهم ليس كبار في السينما أو اإلعالم كما يضنون، بل مجرد غرباء.

تمكن كوبوال من أن يطور اإلشارة التلفزيونية ويحسن من حالها كي تكون متماشية مع الدفق 

(، كون إن العائق mm 16( أو في نوع )mm 35وني الذي يتمتع به الفلم السينمائي سواء في نوع )الل

(الدقة أو الوضوح في الصورة، فالصورة Definitionالكبير الذي ميز السينما عن التلفزيون هو الـ )

ت، كما إن السينمائية تتمتع بكم من األلوان والوضوح والخطوط ما تفوق الصورة التلفزيونية مرا

العمق اللوني للسينما يتفوق من حيث النوع والكم عن التلفزيون، لذا كانت هناك مشكلة كبيرة أمام 

كوبوال في إن يزامن أو أن يوفق في إيجاد صورة تكون مقبولة سينما أمام المتفرج في صالة 

اميرا التلفزيونية العرض السينمائي، وبالفعل تمكن كوبوال من أن يحقق هذا االنجاز وان يدخل الك

في السينما ومن ثم يكون السباق في هذا المضمار، لذا يمكن القول بان المخرج كوبوال هو أول من 

ادخل التقنيات الرقمية على السينما، وحتى هذا اليوم الكثير من عمالقة السينما ينحنون إجالال 

ج الكبير ستيفن سبـيلبرغ كوبوال كونه أول من جازف وصمم وأسس السينما الرقمية،ولعل المخر

الذي يعد من اكبر منتجي ومخرجي العالم يصر على هذا األمر حين يذكر بان كوبوال هو أستاذه 

 .1(Digital movieومعلمه نحو )

بعد هذه البدايات التي قام بها كوبوال في السينما اللتفت العديد من المختصين بالسينما 

بدأ اختراق الثورة الرقمية ترقوها وهنا يذكر احد المختصين )وانخرطوا بالسينما الرقمية ومن ثم اخ

الذي تمكن  Who Framed Roger Rabbit للصناعة السينمائية بفيلم "من الذي أطَّر األرنب روجر"

مخرجه روبرت زيميكيس من جمع البشر والرسوم الكومبيوترية المتحركة وجعلهم يتفاعلون في 

ثم  The Little Mermaidة في فيلم "عروس البحر الصغيرة" كادر واحد. وقد وضحت هذه التقني

(، السينما Chicken Littleتطورت تقنياتها حتى وصلت إلى ما هي عليه في فيلم "الديك الصغير" 

الرقمية تطورت وانتعشت مع النتائج المذهلة التي حققها صانعي التقنيات الرقمية ولم تكن هذه 

التقنيات قد اندمجت بالسينما حتى مع التقدم الكبير في اإلنتاج السينما بل إنها ظلت رهينة للتقنيات 

ية بحدود مكنت من استثمارها الرقمية المستندة لصانعي الحاسبات الذين طوروا الحاسبات االلكترون

في السينما، بل أن من بين التقنيات الديجيتال ما صممت إلى مجال هندسي أو طبي ومن ثم اكتشفوها 

السينمائيين ليستثمروها بالسينما، كالطرق الرقمية المستخدمة في لتسجيل حركة المرضى والتي 

طرقا رقمية لتسجيل وتحليل حركة يقول عنها ريكت رتشير )صنعت العديد من المؤسسات الطبية 

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الساق والعمود الفقري، ودمجت هذه التقنية وطورت لتستخدم 

                                                           
 .1997ستيفن سبيلبرغ ، ترجمة أماني فوزي ، القاهرة ، أكاديمية الفنون  –فرانكو ال بولال  -انظر 1



264 
 

وحتى سنوات قريبة لم تكن التقنيات الرقمية قد دخلت الفلم 1في إنتاج المؤثرات السينمائية الخاصة(

لم تكن  1996ي قام بها كوبوال، فحتى عام السينمائي بشكل كبير أو مؤثر باستثناء التجارب الت

السينما قد اعتمدت على التقنيات الرقمية بشكل تام بل إن أجزاء بسيطة من مشاهد الفلم كانت تنفذ 

على الحاسبات االلكترونية وتضاف إلى الفلم ولم تكن هذه األجزاء بالواقع إال عبارة عن ثواني 

الذي مثله ارنولد  "Terminator"الحال مع فلم ، كما هو "simulation"والتي يطلق عليها 

شوارزينجر، حيث نفذ فريق هاوي بع  اللقطات القصيرة جدا في أجزاء من مشاهد الفلم 

لخلق التشابه مابين وجه وحركة اإلنسان وحركة  "dimensions 3"وبحاسبات شخصية وببرامج 

كما  "dimensions 2"سوم متحركة وهي ليست ر  (dimensions 3الموضوع المنفذ عبر برنامج الـ)

 "simulation"، والواقع إن تنفيذ هذه اللقطات القصيرة الـ "Who Framed Roger Rabbit"في فيلم 

كلفت فريق العمل المزيد من الوقت والجهد كون إن الحاسبات لم تكن بحجم  "Terminator"في فيلم 

 وكم التطور الذي تعهده اآلن.

الستثمار التقنيات الرقمية في السينما في اإلنتاج والعرض السينمائي، هناك دعوات عديدة 

فالتقنيات الرقمية مستخدمة اآلن في تنفيذ المشاهد الفيلمية كالتصوير والمونتاج والمؤثرات وطريقة 

العرض هي ذات الطريقة المستخدمة منذ عشرات السنين باستثناء العرض الصوتي للفلم السينمائي 

نذ عقد تقريبا وأصبح رقميا بشكل تام من خالل المنظومة الصوتية الرقمية التي رافقت الذي تطور م

( ومنحت جو جديد للعرض السينمائي بحكم القدرات الجديدة التي تمتعت 35العارضة السينمائية)

بها وهي تقنيات النشر الصوتي أو التوزيع الصوتي الدقيق في السينما وعبر األنظمة الصوتية 

ـ ) الفائقة ـ ) dts-digital theater system) 2ال ـ )Dolby systemو ال ـ )THX( و ال  Tru( و ال

Surrounds  ويبدو أن هناك رغبات ملحة في إيجاد السينما الجديدة لتحل محل السينما  ،)

المعهودة، بل إن البع  وجد إن الموضوعات التي تناولتها السينما في السابق ممكن أن تتحول 

مشاهدين وتحقق أرباح، لذلك هناك كم كبير من األعمال تحولت إلى إنتاج جديد عبر  رقميا لتجد

(  أو أفالم أخرى عديدة، الذي يحدث superman( أو فيلم )king Kongالسينما الرقمية كفيلم)

اآلن هو تحوير األفالم السينمائية القديمة لجعلها أفالما جديدة مع تغييرات بسيطة في الحوارات أو 

شاهد كي تكون موائمة مع طبيعة السينما الرقمية، وهنا تذكر احد المواقع االلكترونية موضوع الم

يؤكد ذلك حيث جاء فيه )مع دخول التكنولوجيا الرقمية والكرافيك وكل المنجزات االلكترونية إلي 

قاومته م الكرتون والتحريك أصبح إغراء إعادة إنتاج معظم األعمال الكالسيكية إغراء تصعب عالم

جديد يعتمد علي  وها هي واحدة من هذه األفالم الكالسيكية في عالم الكرتون تظهر في جزء وشكل

، فهناك كم كبير من المختصين في إنتاج الفلم السينمائي يرون إن الوقت قد حان في 3هذه التقنية(

قمار الصناعية إيجاد بدائل للعرض التقليدي للفيلم السينمائي واستبداله بعرض رقمي يعتمد األ

لتحقيق كم من المكاسب أو لتجنب بع  السلبيات الناتجة من طريقة التوزيع لألفالم أو حقوق 

النشر والتوزيع لها، وقد أعلنت مجموعة من مالكي دور السينما الكبيرة الذين يمثلون أكثر من ثلث 

تهم لكي تواكب تقنيات مجموع المالكين في الواليات المتحدة أنهم سيوحدون جهودهم لتحديث صاال

والواقع إن هذا الموضوع قد نشر في صحيفة الشرق األوسط إال إن  ،4العرض الرقمية الجديدة

 الغريب فيه انه جاء تحت عنوان )السينما الرقمية قادمة وهي أكثر إثارة من التقليدية(.

مه السينمائية المخرج ستيفن سبيلبرغ قد تنبأ مبكرا بهذا األمر وأكد ضمن طموحاته أو أحال

في كيفية إيجاد طريقة جديدة للعرض السينمائي تعتمد األسلوب االلكتروني واألقمار الصناعية، 

                                                           
1  RICKITT RICHAR- SPECIAL EFFECT; THE HISTORY AND TCHNIQUE,WATSON GUPTILL 
PUBNS,OCTOBER,2000,P114 

الفنية للصورة السينمائية، رسالة ماجستير )غير منشورة( المعهد العالي  اإلبداعاتاثر التقنيات الحديثة على  -التوني دعبد الحميمحسن حسن  2
 .83ص 2007الفنون، جمهورية مصر العربية، أكاديمية -للسينما

  .10/10/2007( األربعاء?http://www.raya.com/site/topics/article.aspالموقع االلكتروني -جريدة الراية القطرية 3
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فهو يذكر بان نتخيل لو أن خمسة آالف صالة سينمائية تبث في وقت واحد لفلم سينمائي تستلم 

 .1ونيخط تلفزي 1400إشارته عبر األقمار االصطناعية وبنقاوة عالية قد تتجاوز الـ 

لم تكن التقنيات الديجيتال هي الوحيدة في تطوير السينما، بل سبقت الديجيتال تقنيات قد تكون 

"، ولعل التجربة التي خاضها compactميكانيكية، إال أنها نانوية أو مقزمة، أو لنقل أنها مدمجة "

كبار المخرجين في تصوير أفالمهم السينمائية،دليل واضح فيدور النانو، حيث نرى أفالم قديمة 

جدا ومنها سوبر مان أو الوصايا العشرة عن النبي موسى، نجدها مملئة بالخدع السينمائية المصغرة 

السينما بأجيال تقنيةـ فقد )راقب جيمس  والتي كانت امتداد لتقدم السينما، ومع تقدم الزمن تقدمت

 2كاميرون بشكل فردي ابتكار تكنولوجيا الكومبيوتر الجديد في دمج األشكال في فيلم تيرمينتور 

لما توفرت لدينا تكنولوجيا إلبداع الحديقة الجوراسية  t2يوم الحساب فلو لم يكن لدينا الحامل 

Jurassic Park و yForrest Gump  , Toy Stor  2أو حتىTitanic ) 

 

 مستقبل السينما مع النانو

 "MoCap  -Motion Captureسينما تصور بالـ "

دخول الديجيتال عموما في تقنيات السينما نقلها إلى واقع جديد طور السينما ودفعها إلى األمام 

دخول تقنية  مع الحفاظ لبع  التقاليد السينمائية المعهودة في اإلنتاج الفيلمي أو السينمائي، ولكن

" األلعاب Games" في السينما بعد أن استخدمت مرارا وتكرارا في تصنيع الـ "Motion Captureالـ"

الفيديوية، حول الصناعة السينمائية إلى خليط جديد في الفن السينمائي أو ما يسميه البع  

حيث أنتجت هوليوود بعد  " التداخل أو االندماج ما بين الفيديو والسينما واأللعاب،Conversionsبالـ"

 - King Kong أفالما سينمائية كثيرة لهذه األنواع المدمجة أو المتداخلة مثل أفالم "  2010عام 

Captain America - Fantastic four- Planet of the Apes  الخ من أفالم ال تعد وال تحصى، والغريب "

لسينما، واألغرب أن هذه األفالم قد تحولت أن أغلبها حققت نجاحات كبيرة وإقبال شديد في صاالت ا

فيما بعد إلى مسلسالت كارتونية تعرض من على القنوات الفضائية أو أنها تحولت إلى العاب، 

واألغرب إن بع  األلعاب هي األخرى تحولت إلى أفالم سينمائية، وهذا األمر يشكل انعطافة 

، لتكون األفالم على وفق مفهوم جديد في تاريخية للسينما، التي تحولت جذريا في تقاليد عملها

اإلنتاج الفيلمي الديجيتال، حيث أن التغييرات لم تكن قاصرة على التصوير أو المونتاج 

والديكورات، بل أن النصوص والسيناريوهات هي األخرى تغيرت أيضا، حيث أن النصوص باتت 

خيال الخالق الذي يتعاط مع هذه تتعامل مع طريقة إنتاج جديدة، تتطلب مزيد من الفانتازيا وال

 األنواع الفيلمية.

" تنذر عاجال أم آجال لتغييرات جذرية لمفاهيم Motion Captureالتطورات الديجيتال الـ"

السينما واإلنتاج الفيلمي، ومن ال يتعاط مع هذه التقنيات سيجد نفسه كالذي يريد أن يسافر من عمان 

غرق أشهر حتى يصل إلى الدنمارك، بالوقت أن طائرة إلى كوبناهجن على الجمل، والذي سيست

بوينج يمكن أن توصله إلى الدنمارك ببضع ساعات، هكذا مع التقنيات الديجيتال التي حلت بالسينما 

وخلقت حيل وأفكار وطرق إنتاجية تضغط الكلف والجهود والوقت، وعلى وفق دقة بالغة في األداء 

 رافق الفيلم.واألشكال واأللوان واألصوات التي ت

البد أن تكون هناك ثورات إنتاجية في السينما لبع  البلدان العربية أو دول الشرق األوسط 

التي ال تزال تعتمد نهج إنتاج األفالم على وفق الطرق العتيقة، والتي حتما ستجد نفسها في مؤخرة 

لمتطلعين في اإلنتاج الفيلمي القائمة للدولة المنتجة في السينما، هذا األمر لم يعد خافيا على اغلب ا

                                                           
 ستيفن سبيلبرغ ، ترجمة أماني فوزي، مصدر سابق. –انظر فرانكو ال بولال   1
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السيما مع من يتابع مثل هذه األفالم أو يتابع مشاهد تصنيع الفيلم وخلف الكواليس على موقع 

اليوتيوب، الذي يستعرض كما هائال من الوثبات والصدمات للمنتجين العرب الذين يسعون تطوير 

لدولية والمحلية واإلقليمية فحسب، السينما بإنتاج أفالم تشارك في بع  المهرجانات السينمائية ا

 والتي كثيرا ما تكون مهرجانات عبر المجامالت .

بالنظر والتمعن لمثل هكذا أفالم ال تتعاط مع الثورات التقدمية للسينما، يتضح ألي مراقب أو 

مهتم بالسينما، أن األفالم التي يتم إنتاجها لغرض المشاركة بالمهرجانات، ال تعرض بدور العرض، 

وال تحقق أرباح في شباك تذاكر الصاالت السينمائية التي تبحث عن فيلم يجلب المشاهدين، ال أن 

يجلب النقاد والمتطفلين وقطط الموائد التي تبحث عن سفارات ومنظمات خيرية كانت أو حتى 

وط إرهابية، المهم أنها توفر التمويل في إنتاج مثل هذه األفالم التي تسعى جاهدة إلى توفير شر

المشاركة بأي فيلم سواء كان يحقق حضور أم ال يحقق ذلك، فالجدوى ألولئك المشاركة بمهرجانات 

توفر لهم فنادق فارهة ووسائل إعالم مزيفة تمجد أفالمهم التي لم يشاهدها إال النقاد ممن يجاملون 

ار أو إرهاب، المشاركين تعاطفا مع األوضاع المأساوية التي تمر بها بلدانهم من احتالل أو حص

يشغل الدول المسكينة ويستنزف رمق حياتها، لتأتي المهرجانات والسفارات كمشاهد متممة 

لمسرحية أو سيناريو تم طبخه في لوبيات ظلماء، التي تغرس مفاهيمها باإلنتاج في فرض 

 موضوعات خاصة منها لالنحالل األخالقي ومنها لغرض التورية أو لحسابات ال يعلمها إال هللا

 تعالى والراسخون في العلم.

إنتاج األفالم على وفق التقنيات المتقادمة كثيرا ما شكل فشال ذريعا ألغلب المؤسسات 

اإلنتاجية التي ال تفكر بشباك التذاكر للصاالت السينمائية بقدر ما إنها تقرر إنتاج فيلم إلغراض 

إلغراض تعد كنوع من الفساد المالي التباهي أو إلغراض السياسية أو المنفعية أو المحسوبية، أو 

وتبيي  األموال بصرف الموازنات المالية وانتزاعها من حكوماتهم، وكأنها أشبه ما تكون 

محاصصة أو أنها حقوق للمتنفذين في السلطة، وهذا األمر كان جليا مع أفالم أنتجتها دائرة السينما 

والتي لم يعرض منها حتى اآلن أي فيلم،  والمسرح قبل أعوام مع احتفاليات بغداد عاصمة الثقافة

 ولم تحقق أي مردود مادي ولو ببضع الدوالرات، علما أنها كلفت ماليين الدوالرات.

كل ما تم ذكره وانتقاده موجه إلى أي مصور أو معني بالتصوير الفيلمي أو السينمائي، البد 

ي التصوير واإلنارة والمونتاج من التواصل والمواكبة التكنولوجية التي تعشقت بمفاصل دقيقة ف

وما إلى ذلك، فبالمتابعة لبع  الشركات السينمائية المنفذة أو المنتجة نجد أن في هوليوود على 

سبيل المثال كما هائال من المؤسسات التي تنفذ األفالم وتعالج الفيديوهات أو المشاهد واالقتناص 

ـ " وم فصاعدا معني بالتعامل والوعي واإلدراك " من هنا فأن المصور ومن هذا اليVFXالحركي وال

 3التام لكل الطرق واآلليات اإلنتاجية والبرمجية والكرافيك أو برامجيات المونتاج والـ "

Dimensions وما لم يعي ويدرك هذه التكنولوجيا التي تتقدم كل يوم فانه سيكون مع من ال يجدون "

 فرص للشغل.

السينمائي نجدها تتعاط مع هذه التكنولوجيا بشكل  أجيال شابة اعتلت معتركات اإلنتاج

موضوعي، بالوقت الذي نجد فيه من المعمرين في اإلنتاج السينمائي ال يجيدون إال التعليقات 

والتنظير لموضوعات باتت من الماضي وكأنه جزء من متحف للشمع، فتراهم يتحدثون عن 

مع إنتاج األفالم ضنا أنهم فرسان للسينما المطاعم والمشروبات والجلسات الليلية التي تتزامن 

وتاريخها المشرف، فال يوجد أي مجال أو متسع من الوقت في الولوج والتعامل مع هذه التقنيات 

التي تتطور بشكل مستمر، والتي نجد الكثير منها بات مع تطبيقات الهاتف النقال، فهناك على سبيل 

لمونتاج أو التصوير والتحسينات والمؤثرات الصورية المثال الكثير من التطبيقات في الموبايل ل

الفوتوغرافية والفيديوية، ومن غير المعقول أن يجيد هذه التطبيقات من هو غير معني باإلنتاج 

 السينمائي، وال يفقها من مخت  باإلنتاج الفيلمي والمدارس الفيلمية. 
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" وجد أن هناك Films of makingمن خالل البحث في بع  المصادر وبع  مشاهدات للـ"

" poser"، ونظام "MoCap systemsأنظمة متكاملة تتعامل تقنيا على تصنيع الشخصيات، مثل نظام "

وهي أنظمة رقمية تعمل على تصنيع الشخصية الكارتونية أو الدمى االلكترونية والحيوانات 

ية، وهي من التقنيات المفترسة أو الشخصيات الروبوتية، أو كما يسميها البع  بالشخصيات الرقم

المعتمدة كثيرا في العاب الفيديو والتي تقتن  حركات شخصيات بشرية ومن ثم تطبق على 

" والتي يعتبرها الكثير من Dimensions 3الروبوتات أو الدمى المصنعة ببرامج الكومبيوتر الـ"

م األنظمة التي )احدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الخدع والمؤثرات، ولعل من أه

 " .systems-MoCapظهرت في الفترة األخيرة ما يعرف بنظام" 

الموكاب نظام خاص بالتقاط الحركة الخاصة بالممثلين من خالل بدلة خاصة مجهزة لنقل 

حركات الممثل إلى الحاسب اآللي ونقلها إلى الشخصية المصممة على البرنامج الرقمي إلعطاء 

وهذه األنظمة أو التقنيات التي باتت ليست  1ة الشخصية وانفعاالته(مزيدا من الواقعية في حرك

بالحديثة في الوقت الحاضر بحكم أن الكثير من األفالم السينمائية استخدمتها منذ عقد تقريبا، نجدها 

تحقق الكثير من الحيوانات أو الشخصيات العمالقة والغريبة، عبر تنفيذها لشخصيات نتحكم بها 

كترونيا وحسب ما نشاء من إيماءات أو حركات غريب، وتلتقط كل الحركات عبر روبوتيا أو ال

كاميرا خاصة تدون الحركات واإلشارات على شكل بيانات قابلة للمعالجة مع الكومبيوتر، لتتحول 

كل الحركات وتستنسخ تماما مع أي كتلة أو تصميم كرافيكي أو جسم وذلك عبر كاميرا التكنولوجيا 

 ".systems-MoCapالموكاب " 

" الموكاب، تطلب توافر مصورين ومصممي Motion Capture - MoCapمع تكنولوجيا الـ"

إنارة بارعين يجيدون التعامل أو التعاط مع هذه التكنولوجيا التي تحقق النتائج السينمائية المثيرة 

والمال والوقت، ناهيك  والغربية التي تحقق التأثير واإلبهار للمتلقي، كونها تخف  لنا الجهد والطاقة

أنها تتم بدقة متناهية وكذلك استلزم من المصور أن تكون له قدرة على الخيال والتعامل واالستمرار 

في تنفيذ العمل حتى آخر لحظة من اإلنتاج، وبطبيعة الحال فان المصور هنا يحتاج إلى تمرس أو 

يلزم منه أن يكون على تماس مع المواقع تطلع ومتابعة مستمرة لهذه التقنيات التي تتطور يوميا، ما 

االلكترونية لكبرى الشركات والمؤسسات اإلنتاجية التي تنتج هذه األنظمة والتكنولوجيا السينمائية 

 المتجددة والعصرية.

 

 افق جديد للسينما

، البلجيكية ، عن ما تسميه "إسكيب"كشفت شركة باركو ، الشركة المصنعة للسينما الرقمية 

وهي عبارة عن شاشة تستخدم شاشة سينما رقمية أمام جمهور مع شاشتين إضافيتين على جوانب 

و  18التي ستضم سينمارك  -المسرح إلنشاء صورة واحدة ملتفة. ستُفتتح أول مسارح "إسكيب" 

XD  سبتمبر ، حيث ستعرض طبعة  19في  -في الممشى في مركز هوارد هيوز في لوس أنجلوس

م "المتاهة رانر" المثيرة للبالغين. على الرغم من عدم تصوير أي فيلم حتى اآلن خاصة من فيل

 Theالتي تعرض فيلم  Escape، فإن مسارح  Escapeلالستفادة الكاملة من إعداد الشاشة الثالث في 

Maze Runner  ستعرض فيلم الحركة الحية على الشاشة المركزية ، وستعرض الشاشات الجانبية

 مما يزيد من مدى الوصول من متاهة الفيلم ، على سبيل المثال. -رية إضافية تأثيرات بص

يقول تيد شيلوفيتز ، الذي يفسر نفسه على أنه "السينما السينمائية" في باركو ، وهو يعمل 

ا كمستقبلي في شركة فوكس: "نعتقد أن الترفيه يحتاج إلى مواصلة التطور بتجربة أكثر  أيض 

                                                           
سابق, مصدر  المتلقي,استخدام التكنولوجيا الحديثة لإلنتاج التلفزيوني في تصميم الصورة اإلعالنية وقياس أثرها على  علي,عمرو محمود محمد 1
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ة المنزلية تصبح جيدة؛ في كثير من األحيان قد ال يرغب الناس في الخروج غامرة"  "إن التجرب

ا سحري ا".  من المنزل.... إن السينما بحاجة إلى أن تظهر فرقا  وأن تخلق شعور 

ستستمر شاشات األفالم في التحول إلى تشكيالت أوسع من أي وقت مضى، كما تتنبأ بمعهد 

كة أبحاث ألمانية، يقول سيغفريد فوتسيل، الذي يشرف على فراونهوفر للدوائر المتكاملة، وهي شر

درجة  360قسم تقنيات الصور المتحركة في الشركة، الذي يعمل على تطوير نظام كاميرا بزاوية 

: "ستكون هناك المزيد من شاشات البانوراما؛ فهي   FIFAتم استخدامه لتصوير نهائي كأس العالم 

خاص  OmniCamرازيل لعرض هذه اللقطات في تركيب مسرح تحدث بالفعل في ألمانيا" في الب

العالمي لكرة القدم في زيوريخ. وفي الوقت نفسه،  FIFAدرجة المخطط له في متحف  360بزاوية 

 درجة لالستخدام في الواقع االفتراضي. 360الناشئة بتطوير كاميرا بزاوية  Jauntتقوم شركة 

ا أي ا في الجيل التالي من المسارح، تقوم شركة قد يلعب التفاعل عالي التقنية دور   Avatronض 

Development USA  بإنشاء أماكن خاصة، تشتمل على عوامل جذب للتكنولوجيا الفائقة، والتي يمكن

وسوف تتضمن  2017أن تبدأ في الوصول إلى المدن في جميع أنحاء البالد في وقت مبكر من عام 

ا حيث يتم عرض فيلم ثالثي األبع درجة سيتم  360اد على شاشة على شكل قبة بزاوية مسرح 

 استخدام استبدال الوجه في الوقت الفعلي إلطالع أعضاء الجمهور على اإلجراء.

معصم اليد قد يكون هو اآلخر سينما جديدة من خاللها يمكن أن نعرض شاشة هولوجرامية 

الهولوجرام أتت بثمارها على تتنقل معنا حيث ما نشاء كي نشاهد ما نشاء بسهولة بالغة، فقدرات 

نحو جديد في بلورة نظام مشاهدة غير تقليدي، وكذلك قدرات االتصال الالسلكية هي األخرى 

أسهمت في أن تجعل من اإلشارات الفيديوية متاحة ألي شخ  في مشاهدة ما يحتاج بضغطة كلك 

قد تجلى صريحا  بسيطة من معصمه الذي سيكون في الحقيقة أشبه بالكومبيوتر، وهذا األمر

باالبتكارات العلمية القادرة على أن تجعل المنظومة االتصالية مقزمة على شكل معضد في اليد، 

وهو ما تستخدمه الكثير من المرافق والمؤسسات الطبية بمتابعة ومراقبة المرضى لتقفي أثرهم، 

"سيكون لديك سوار  وكذلك ما تستخدمه بع  شركات الترفيه في اعتماده مع روادها في  الترفيه،

معصم يحدد هويتك ، وإذا اخترت ذلك ، فيمكن مسح جسمك ووجهك ، مما يسمح ألماكن الجذب 

بتضمينك فيها والسماح لك بالتفاعل معها" ، يشرح جويل هاينك الحائز على جائزة األوسكار. 

أننا سنأتي ، الذي يرأس الفريق المبدع الذي يعمل في المشروع ، "سيكون األقرب  VFXالمشرف 

 إلى هولودك."

مستقبل السينما وفقا لستيفن سبيلبرغ هو متابعة للحداثوية وما يمكن أن يحقق عبر االبتكار 

والتكنولوجيا ورواية القص ، فمشهود بان سبيلبرغ يأتي دائما بكل ما هو جديد في تكنولوجيا 

حب اإلخراج ولدي حريق ٪". "مازلت أ100السينما، ستيفن سبيلبرغ يقول "ما زلت أشعر بنسبة 

في بطني وحاجة للعمل كل يوم من أيام األسبوع ومرتين يوم األحد!" المحرج ستيفن سبيلبرغ 

 Roal" ، على أساس BFG" |أو "The Big Friendly Giantالدءوب مشغوال  في مرحلة ما بعد إنتاج "

Dahl'sخرج أو منتج، بما في ذلك ، باإلضافة إلى أنه يطور مجموعة واسعة من المشاريع قريبا  كم

" ، Transformers" و "Gremlins"إنديانا جونز" الجزء الخامس ، "مغامرة تاندين" جديدة ، "

يشرف على "الجوراسي" القادم العالم مع التقنيات األحدث واألكثر عصرية في السينما والتي 

 بالتأكيد ستكون قومية أو لسميها بالنانوسينما.

 

 والنتائج العلمية على سبيل االستشراف

التكنهات تزداد يوم بعد يوم بشان نوع واليات العمل في التعاط مع السينما، إال أن النانوسينما 

سيحمل المزيد من المفاجآت التي قد ال تسر البع  بتسريح ممن يتعكزون على ماضي السينما 

لها بربع هذه المبالغ لو تم التنفيذ التقليدية أو الكالسيكية التي تنفق ماليين الدوالرات وباإلمكان اختزا
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عبر النانوسينما وما تحمل من تكنولوجيا تكثف الوقت والجهد والمال بل وتبتكر أسلوب جديد في 

اإلنتاج من خالل االعتماد على ألبرامج الحاسوبية التي تخدع المشاهد وتجعله يصدق بكل ما يراه 

(ثالثية األبعاد ومن Dimensions 3برامج الـ )على الشاشة، من شخصيات وهمية نفذت بالكامل عبر 

ديكورات افتراضية وإنارة وماكياج وإكسسوارات واليات وعناصر شكل كثيرة، كلها من بنك 

 الصور الكومبيوترية التي تقدر على خلق ما يشاء المخرج أو كاتب الن .

ة األبعاد عمليات رسم الشخصيات السينمائية وتحويلها إلى محركات في البرامج ثالثي

وروبوتية الشخصيات باتت في أوج طاقتها واستخدامها، فقد أفرط فيه نوعا ما مع حاجات السوق 

من منتجات سينمائية أو العاب فيدوية حاسوبية، لتتطور التقنية إضعاف مضاعفة في ابتكار أنواع 

الذي تطور كثيرا  MoCap -Motion Capture  "1جديدة من الحيل النانوسينمائية، كما هو الحال مع "

مع تقزيم المتحسسات وتكثيفها بإحجام تكاد تكون غير مرئية، السيما وأنها باتت السلكية بعد أن 

كانت في بدايتها ترتبط بأسالك عديدة تعيق الممثل، وتطرقنا لهذا النوع بشكل مفصل، وكذلك 

" والتي تنقل VR - Virtual Realityالتطور الح أنواع من العرض والتنفيذ االفتراضي بالسينما "

 المتفرج إلى عالم ساحر من الخيال والحقيقة في افتراض نوعي، وبتقنيات ثالثية األبعاد.

" والتي ترتبط بجو نفسي أكثر إثارة وبمقاعد متحركة 4DXكذلك هناك السينما الجديدة الـ"

د والحر الخ، وأجواء تحرك إحساسات المتفرج عبر حواس اللمس والسمع والبصر والشعور بالبر

وهو الحال أيضا مع العرض والتصوير السينمائي الذي تطور هو اآلخر بوجود نقاوة تصل إلى 

"، فهناك K 16" ظهرت نقاوة اكبر لتصل إلى "2Kإضعاف نقاوة األفالم السينمائية فبعد ظهور الـ"

حيث  أن  قدرات للخزن والعرض الفيديوي تفوقت كثيرا عما كان عليه قبل سنوات قليلة مضت،

تكنولوجيا الخزن والعرض باتت أكثر حماية رغم وجود المهكرين وممن يحاولون سرقة حقوق 

أو   DPC- Digital 2Package Cinemaالنشر والتوزيع، حيث انتشرت كثيرا صرة األفالم السينمائية 

ة والدوبالج حزمة السينما الرقمية والتي هي عبارة عن خازن للبيانات الفيلمية والصوتية والترجم

، هذه  70MMأو  35MMوبنقاوة عالية جدا بما يعادل نقاوة طباعة الفيلم السينمائي من نوع 

لتكنولوجيا توافقت مع صاالت العرض السينمائي الديجيتال التي تعتمد على بروجكترات خاصة 

ه " وهو كذلك يمنح فرص عديدة في صالحيات العرض والفح  أيضا،  تعطيIMAXمن سينما الـ"

إلى المسرح التجاري بحيث يتمكنوا من فح  الفيلم الخاص بك على الرقمية )المعروف أيضا 

" هو معيار في جميع أنحاء العالم، وهذه DCP، و"35MMسينما"( العرض، مثل الطباعة  -Dباسم "

حيث الحزمة أو الصرة أو الهارد أو الفالشة كما تسمى بأنواع عدة، إنما يتم تنصيبها على  كمبيوتر 

تعطي الشركة "الكود" أو الرقم السري لتشغيله بغية لتمام العرض، وعلى وفق تقنيات عالية جدا 

من حيث نقاوة الصورة والصوت االحاطي أو الدولبي سراوند، وهكذا أيضا مع أنماط أخرى 

من للترجمة والدبلجة وعرض البيانات أو المقاطع الفيلمية، وهي بكل األحوال تقنية وفرت الكثير 

الجهد والوقت والتكاليف، كون أن طبع األفالم يتطلب مبالغ ومعدات ووقت أكثر، بينما مع 

" تكون األحوال غير ذلك من حيث السرعة والدقة والتكاليف المنخفضة، حيث كانت DCPالـ"

 " لتكونmm 35الكثير من األفالم التي يتم مونتاجها عبر الكومبيوتر تتم عمليات طبعها على أفالم "

صالحة للعرض مع عارضات السينما القديمة، وكانت تكلف مبالغ باهظة، وكذلك تكون علب 

بكرات "روالت" األفالم كبيرة، وعرضه للخطر والتلف مع تعدد العرض، على عكس الدي بي 

 سي التي ال تتلف إال بصعوبة بالغة.

وتحميه من الخرق بسرقة  هذه التكنولوجيا الخاصة بالفيلم السينمائي تؤمن لمنتج الفيلم حقوقه

نسخ من فيلمه، كونه ال يعمل مع أي جهاز عرض إلى بترخي  من ذات المنتج، فيتمكن المنتج 

                                                           
 67ص2019التصوير السينمائي، الدار الثقافية للنشر ، القاهرة  علم –عبد الباسط سلمان  1

" تســـتخدم من قبل العراقيين بمفردة "ُبقجة"، وهي الصـــرة أو الملفوفة التي تحملها النســـاء كبيرات الســـن عند Packageجدير بالذكر أن مفردة "  2
 تجوالهن، أو لحفظ المالبس أو بعض الحاجات.
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من فتح وغلق الصرة أو الهارد متى ما شاء، مما يجنب المنتج من القرصنة، وكما أن عمليات نقله 

 35كرات "روالت" أفالم الـوشحنه إلى أي دولة من دول العالم تكون يسيرة بالمقارنة مع أحجام ب

mm "70أو أفالم الـ mm وهو األمر الذي يقلل من تكاليف الشحن، وسرعة وصول الفيلم لصاالت ""

 العرض الفيلمي.

 

الكاميرات السينمائية تتقل  وتتكثف بإحجام صغيرة اإلنارة تقل كون أن التحسينات في 

تحسس الكاميرات سيفوق ذلك معنى أننا سوف ال نحتاج إلى طاقة كهربائية ضخمة إال القليل أو 

 PLASMA LIGHTوالـ    Lamudiوالـ     LEDلبطاريات بدل الطاقة المباشرة فنوع المصابيح من 

TECH 1  وكذلك هناك الكثير من المساند للكاميرات باتت ميسورة االستخدام وخفيفة الوزن ودقيقة

األداء ورخيصة الثمن كلها تيسر العمل السينمائي وتدفعه إلى األمام مع النانوسينما، كما أن المزيد 

تي وتقزيم الميكروفونات والمازج الصوتي أو معدات التسجيل من التكنولوجيا في التسجيل الصو

القزمية والتي كانت في يوم من األيام تشكل إشكال كبير للعديد من المؤسسات السينمائية، نجد أنها 

 شقت طريقها مع النانو سينما. 

الديكورات المضاءة من السجاد أو األلواح أو األنسجة المضيئة والتي باألساس يمكن 

من شانها أن تحقق  Virtual Reality "2ستغناء معها في االستوديوهات االفتراضية وتقنيات الـ "اال

اإلنارة  المطلوبة وتأتي باالفتراض الضوئي ببرامج كومبيوترية كاملة وألي شخصية أو ديكور 

ركات أو كتلة في المشهد السينمائي، وكما يمكن أن نأتي صغيرة ومتعددة  كبيرة جدا لتصور لنا ح

كاميرا غير تقليدية وبجملة من المشاهد السينمائية والزوايا والمستويات وهو ما حدث فعال في 

أو كوكب القردة أو سبايدر مان بالتمازج ما بين  Avenger "3الكثير من األفالم السينمائية كأفالم "

عد يوم مع توافر االفتراضية وما بين بع  المشاهد الحية التي تتطلب تصوير والتي تتقل  يوم ب

 نماذج من التصوير الفضائي أو تصوير ثالثي األبعاد مع الخرائط. 

الماكياج هو اآلخر تطور مع وجود مواد نانوية ساهمت في خلق أشكال متعددة ومتنوعة 

تحمل الغرائبية التي يبحث عنها المتلقي، وكذلك الديكورات هي األخرى تطورت وتحسنت كثيرا  

خفيفة الوزن ومتينة ورخيصة ومتوافرة ليصنع منها بع  الديكورات السلسة  انتشار مواد جديدة

 دون تعقيد أو تكاليف باهظة كما كانت تكلف في السابق.

عمليات المونتاج الفيلمي ومعداته التي كانت بأحجام بالغة الكبر وبتعقيد تحولت اآلن مع 

حيل والمزج الصوري والتحسين بروسسرات في صناديق ديجيتال يمكنها أن تحقق الكثير من ال

والتصحيح اللوني وببرامج متنوعة ومتعددة، األمر الذي سينذر بان تكون هناك أفالم ميسورة 

 اإلنتاج بمعنى آخر توافر أنواع وأعداد من األفالم. 
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معصم اليد قد يكون هو اآلخر سينما جديدة من خاللها يمكن أن نعرض شاشة هولوجرامية 

نشاء كي نشاهد ما نشاء بسهولة بالغة، فقدرات الهولوجرام أتت بثمارها على  تتنقل معنا حيث ما

نحو جديد في بلورة نظام مشاهدة غير تقليدي، وكذلك قدرات االتصال الالسلكية هي األخرى 

أسهمت في أن تجعل من اإلشارات الفيديوية متاحة ألي شخ  في مشاهدة ما يحتاج بضغطة كلك 

يكون في الحقيقة أشبه بالكومبيوتر، وهذا األمر قد تجلى صريحا بسيطة من معصمه الذي س

باالبتكارات العلمية القادرة على أن تجعل المنظومة االتصالية مقزمة على شكل معضد في اليد، 

وهو ما تستخدمه الكثير من المرافق والمؤسسات الطبية بمتابعة ومراقبة المرضى لتقفي أثرهم، 

ات الترفيه في اعتماده مع روادها في  الترفيه، لنجد أن   النانوسينما وكذلك ما تستخدمه بع  شرك

 باتت واقعية بكل مفاصلها  أمورها.

أفق ال حدود لها السينما وتجليات صريحة في الكثير من المهرجانات بأنواع فيلمية غير 

ة بأفكار حداثوية معهودة سابقا، يمكن أن تكون  نوع من السينما النانوية ما تزاحم السينما المعهود

وبتكاليف زهيدة وبدقة ونقاوة ونوع فيلمي يزاحم ما هو معهود للسينما المنصرمة بأفالمها 

السيليودية، هذا وكثر مع سينما ال تعرف الكل والملل بتكنولوجيا متاحة للكثير بعد أن كانت قاصرة 

ل سيحدث عاجال أم على مؤسسات سينمائية معدودة ربما، ليكون استشراف بتضخم سينمائي مهو

آجال لتكون السينما متاحة للجميع من حدين اإلنتاج والمشاهدة، وربما يكون هذا األمر يحمل نوع 

من المبالغة كما يضن البع  إال أن جيمس كاميرون وستيفن سبيلبرغ وآخرون من أباطرة 

ألفكار الخيالية في الحداثوية السينمائية  وأعلنوا صراحة السينما النانوية بتبنيهم الكثير من ا

شخصيات غير معهودة مستعينين بكل التقنيات النانوية كي يصنعوا فالمهم وأحالمهم في عالم 

 السينما.

 

 خالصة استشراف الباحث :

كانت محنة كبيرة في اطروحة الدكتوراه إلقناع اآلخرين بخديعة اسمها العولمة، ألوجه سيل 

أميركا جنرال العولمة في العالم، تجلت الخديعة الكبرى من االنتقادات، وبصعود ترامب لسلطة 

بفرض رسوم كمركية على الصين وبناء جدار مع حدود المكسيك وبجملة من القرارات التي 

ضربت العولمة ووعودها عرض الحائط لتخلق جيل طبقي مقيت، وكذا األمر بالتحجيم والتعطيب 

عالم عندما حذرت من الربيع المخرب للدول العلمي بدراستي في البوست دكتوريت ديجيتال اإل

العربية التي لم تتعاط مع الديجيتال في إعالمها، حتى هيمن الفيسبوك واإلعالم المرقمن ليلتهم 

الزعامات العربية في ليلة وضحاها، والن النانوتكنولوجي وما يحمل من إبهار وسحر تكنولوجي 

النانوسينما، ومع ذلك فاني أتوسم الجدية مع من فاني ال استبعد أن توجه لكمات ولكمات لموضوع 

سيهتم ويدرك استشرافي في هذا الحيز الهام السيما قسمنا العلمي الذي يقدس الخيال واإللهام في 

السينما ويقّوم بل ويتعاط مع التكنولوجيا العصرية بجدية وحرص، والنانوسينما ببساطة مشتق من 

أشبه بالخيال،  يعتمد على الترصيف لذرات ومكونات األشياء  تكنولوجيا النانو التي حققت مكتسبات

وابتكار منتج جديد كتحويل الفحم إلى الماس أو تصنيع وقود سيارة بحجم أصبع اليد يكفيها سنة 

كاملة، والن النانو يدخل بكافة المجاالت والصناعات فان السينما كصناعة سينطبق عليها إعادة 

س لنا جملة من األفالم المستنبطة وفق نوع أو شكل أو ترصيف ذرات مكونات فيلم ما  ّّ كي يفّق

هيئة أو رواية أو شخصيات أو ديكورات وما إلى ذلك من عناصر اللغة السينمائية أو عناصر 

الوسيط الفيلمي، فهناك الكثير من البرامج التي سبق وان خزنت ماليين الصور والبيانات الفيلمية، 

الحال مع النانوتكنولوجي بإعادة إنتاج أفالم أكثر غرائبية وعلى وفق  يمكن إعادة ترصيفها كما هو

 Adobeالروايات والخيال السينمائي، وطبعا مثل هذا األمر سيكون بالضبط مشابه تماما لبرامج "

After Effect" التي تعمل على إنتاج مشاهد فيلمية للـ "Motion graphics.الموشن جرافيك " 



272 
 

نوي برسوم مخزونة سلفا في البرنامج ومن ثم يضيف موسيقى من فلم سيستعين المخرج النا

أخر وبفورمات نانوية تبرمج تلقائيا لتتغير، أو تبرمج بمجرد أن نكتب ن  نانوي يحول الموضوع 

إلى فيلم ببرمجة يسيرة، ومع توليف ومؤثرات صورية يظهر لنا منتج جديد، والمستقبل السينمائي 

ون اقل جهدا عبر النانو سينمائية في إعادة الترصيف ليس لمعدات الذي يتوقعه الباحث سيك

التصوير واإلنارة والديكورات وما إلى ذلك، بل أن الترصيف سيكون ألي فيلم قديم وبشتى أنواع 

" أو حتى لو كان MPEGفورماته أن كانت فيلمية بمعنى شريط سيليلويد أو الكتروني كان يكون "

" المعالج النانوي Nano Processor " وذلك عبر الـ"DVD" أو "CD" أو "Blu- Rayعلى قرص "

 فائق السرعة.

التقنية المقصودة باالستشراف حول النانو سينمائي سوف ال تحتاج إلى تصوير وال مونتاج 

أو إضاءة أو أزياء وما إلى ذلك من عناصر اللغة والوسيط السينمائي، بل يمكن أن تكون صناعة 

ت في ميكانزم الفورمات على الكومبيوتر وليس ميكانزم الفيلم أو الصناعة األفالم ضمن برمجيا

" وإجراء DVDالفيلمية، أي أن نقوم بإعادة ترصيف البيانات الرقمية مثال على القرص أو الـ"

" دجت فقط، ألي رقم في برنامج نانوي قادر على التحكم بكل Digitعمليات تغيير على كل "

" البكسالت واستغالل ألوانها وما تحمل من تشكيالت لخلق Pixelsـ "فورمات القرص، تحوير ال

تشكيالت أخرى، وهذا األمر سيحقق إنتاج مليارات جديدة من البكسالت بألوان وأشكال مختلفة 

عبر إعادة ترصيفها كما مع النانو تكنولوجي، حيث أن أشكاال جديدة ستظهر من ديكورات 

 اء وما نرغب.وشخصيات واللوام وإكسسوارات وأزي

في برامج ثالثية األبعاد وقبل عقد تقريبا يقوم البرنامج بالتقاط صورة لشخ  ما ومن ثم 

يرسم الشخصية المقاربة للصورة على محرك كارتوني، فتخلق شخصية جديدة تتحرك وفق ما 

نشاء، هذا األمر سيتطور كثيرا بان تتحقق جملة من الشخصيات االفتراضية عبر ما نمتلك من 

صور أو شخصيات قديمة في األفالم، وهي عملية قابلة للتنفيذ لو أننا قارنا بما تقوم به عمليات 

البرامج ثالثية األبعاد لرسوم مخزونة باألساس ومحركات الشخصيات المرقمنة والتي استخدمت 

قق "، حيث أن المخرج سيحMoCapجزء من البيانات القديمة في أفالم أخرى، وكذا الحال مع الـ "

فكرته ببساطة شديدة جدا وستظهر أفالم ربما من صانعي أفالم غير محترفين، يقوموا بتحويل 

 أحالمهم إلى أفالم سواء كانت أحالم من المنام أو أحالم اليقظة.

األكثر خيال من السينما سنجده في النانوسينما مع قدرات جبارة في تحويل ما يحلم المخرج 

ت كومبيوترية لمعالجته وتحويله إلى فيلم، عمليات نقل خيال اإلنسان أو ما يتخيل ونقله إلى معدا

إلى المعدات بات قريبا، سيما وان تجليتها باتت جلية، فقبل عقد حينما كلفت رئيسا لجلسة افتتاح 

مؤتمر في الجامعة األمريكية، من ضمن البحوث كانت تجربة طالبية لوضع قناع على رأس طالب 

ي ليرتبط الدماغ عبر األعصاب ومن ثم تتحكم بالكومبيوتر دون ماوس، وربطه عبر اليو اس ب

حيث أن العين بحركتها لليمين أو اليسار أو لألعلى واألسفل تحرك وتوعز للكومبيوتر، وقبل عام 

ابتكرت شركة قناع يرتديه اإلنسان كقبعة على رأسه، يرتبط بجويستك خاص، ويكون التحكم بمن 

بر الجويستك، بمعنى أن القناع ارتبط بأعصاب اإلنسان وبات اإلنسان وضع القناع على رأسه ع

رهين لما سيوعزه الجويستك، هذا األمر يتجلى كثيرا مع التطورات السينمائية في أن نتحكم 

باإلنسان ونحصل على بياناته في دماغه من خالل هذا القناع العصبي، بمعنى أن اإلنسان من خالل 

"يو اس بي كما في الكومبيوتر، لنحصل على بيانات دماغه أو نضيف USBهذا القناع بات يمتلك "

بيانات على دماغه، ولو حصل هذا األمر مع تقنيات ترصيف البكسالت السينمائية، فان ذلك سيكون 

ثورة جديدة في تصنيع األفالم، عبر البيانات التي نحصل عليها من القناع العصبي لإلنسان ومن 

ترصيف البكسالت وفق ما نشاء دون أن نصور أو نمنتج الفلم أو أي من  ثم نحولها عبر إعادة

عناصر الوسيط السينمائي المتعارف عليه اآلن أو بالماضي، وهذا األمر سيتجلى بان تكون أفالم 

جديدة من أي شخ  كان تكون عجائز أو أطفال أو رضع بان ندخل في مخيلتهم ونحول ما يجول 

و حكايات في المقهى أو سوالف كما نقول، ومن ثم نسجلها نانويا فتتحول في تفكيرهم، وألي حدوته أ
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عبر المعالج النانوي إلى فيلم متكامل، أو أن نحول أفالم قديمة ونطورها بان نصنع فيلم لكالرك 

كيبل مثال الذي توفي قبل عقود بفيلم جديد في هذا العام، أو نغير كلينت ايستوود بجورج كلوني من 

جل حفنة من الدوالرات" ونحول البيئة في الفيلم إلى عصور ما قبل التاريخ لنفس القصة فيلم "من ا

وبألوان وحركات كاميرا مختلفة، دون أن نصور لقطة واحدة، وبنقاوة عالية جدا وتشويق وإبهار 

أكثر، وكل هذا يقوم به برنامج معالجات نانوي يتالعب بالفورمات فحسب ويخلق أحداث وفيلم 

 لكامل، جديد با

النانو تكنولوجي الذي استطاع أن يحول ذرات الفحم إلى ذرات الماس وإعادة ترصيف ذرات 

األلمونيوم لصنع هياكل الطائرات ليكون هيكل الطائرة النانوي أقوى بعشر مرات الهيكل 

 األلمونيومي واخف منه بتسع مرات، سيكون قادر النانو على تحويل ذرات الفيلم السينمائي الواحد

أسوة بالهيكل الواحد للطائرة ليكون الفيلم الواحد بعشر روايات سينمائية جديدة وأجمل تسع مرات 

 من ذات الفيلم.
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في العرض المسرحي العراقي  تعددية الرؤية اإلخراجية واشتغاالت التكنولوجيا

 المعاصر

 
 أ.د. سعد عبد الكريم

 

 خالصة البحث:
أكدت التكنولوجيا حضورها التفاعلي كعنصر مهم في منظومة العرض المسرحي واشتغاالتها 
السمعية والبصرية في المسرح المعاصر، وصانع العرض يعيد صياغة فضاءات جديدة مبتكرة، 
وبرؤى اخراجية يفترض، ويقترح وسائط تكنولوجية وتقانة ذات قيمة اشتغالية تتيح له عدة اختيارات 

ة لغة فنية ذات تركيبات متجانسة، تخاطب عقل المتلقي، وتعطي مساحة في متابعة في صياغ
صورها فضاًل عن مخيلته التي تساهم في تركيب عناصر العرض المسرحي. ويضم البحث اربعة 
فصول جاء الفصل االول االطار المنهجي وفيه مشكلة البحث ويثير االستفهام اآلتتي: كيف 

رؤيته االخراجية واشتغاالت التكنولوجيا في العرض المسرحي المعاصر؟ يستطيع المخرج ان يعدد 
اما هدف البحث فتحدد باالتي: تعرف تعددية الرؤى االخراجية واشتغاالتها التكنولوجية في العرض 

 –( ومكانيًا: بغداد 2018 -2014المسرحي العراقي المعاصر، وتحدد البحث زمانيًا من عام )
الفرقة الوطنية للتمثيل وموضوعيًا العروض المسرحية. وفي الفصل الثاني  –دائرة السينما والمسرح 

االطار النظري تضمن مبحثين االول: تعددية الرؤى االخراجية واشتغاالت التكنولوجيا وفي المبحث 
، وفي الثاني تكنولوجيا العرض المسرحي، ثم خلص الباحث بمؤشرات ومعطيات االطار النظري

الفصل الثالث اجراءات البحث تضمن المنهج الوصفي في تحليل عينة البحث وهي مسرحية 
)مكاشفات( العراقية وجاء الفصل الرابع بالنتائج ومن ابرزها: استخدم المخرج الكومبيوتر والسينما 

راجية في والفديو واجهزة االضاءة والداتاشو والصورة الرقمية والصوت الرقمي وتنفيذ الرؤية االخ
تشكيالت جديدة ومعاصرة. ثم تضمن الفصل الرابع االستنتاجات ومن ابرزها معطيات عناصر 
السينوغرافيا والتقنيات الرقمية احدى طرق المخرج في خلق تعددية بالرؤى االخراجية والقراءة 
الجديدة. وقدم الباحث بعض التوصيات اقامة ورش عمل وبرامج تدريب خارج العراق وتبادل 

 الخبرات والزيارات والمهرجانات. واختتم البحث بقائمة المصادر والمراجع العربية واالجنبية.
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 الفصل األول: االطار المنهجي
 مشكلة البحث:

أصبحت التكنولوجيا فعل وهذا الفعل هو دافعية صانع العرض الختيار التكنولوجيا المناسبة، 
ية وفنية، إذا اشتغل على أسس علمية ومعرفية ويصبح هذا النشاط للمخرج ذو قيمة جمالية وفكر 

وتكنولوجية كعناصر محركة لبناء عرض مسرحي مبتكر وجديد، والتكنولوجيا والرؤى االخراجية 
 تشكل نظام جمالي وفني الذي تتوازن من خالله كل عناصر العرض المسرحي.

ام المعارف ومن طريقة تفكير المخرج في استخدام التكنولوجيا وتقنياتها وفي استخد
والمعلومات والمهارات والخبرات يحتم على المخرج االستخدام األمثل للتقانة واالجهزة والمفردات 
والمعدات المسرحية وتشغيلها وتطويرها وتطويعها ومالئمتها للعرض المسرحي، لتصبح التكنولوجيا 

قًا للمتلقي المعاصر. لذا نبض حياة المسرحية وتقديمها بصورة أفضل وأكثر تأثيرًا واندهاشًا وتشوي
يثير البحث االستفهام اآلتي: كيف يستطيع المخرج المسرحي العراقي ان يعدد برؤيته االخراجية 

 اشتغاالت التكنولوجيا في العرض المسرحي المعاصر؟.

 

 أهمية البحث:
يكتسب البحث أهمية لكونه يسلط الضوء على تعددية الرؤية اإلخراجية واستلهام تقنيات 

كنولوجيا كعناصر محركة لبناء عروض مسرحية متجددة ومن خالل المعالجة االخراجية بوسائلها الت
وطرقها وروح الحداثة والتجديد، واعادة صياغة العروض المسرحية برؤى اخراجية جمالية وفنية 
 وفكرية متقدمة وتحويلها الى عروض في أشكال جديدة ُتعد منطلقًا من واقع معاصر ليكون انجازاً 
فنيًا معاصرًا. ويفيد البحث المختصين في الفنون المسرحية ومخرجين وممثلين ومصممين ونقاد 

 الفنون المسرحية. –والدارسين في كليات ومعاهد الفنون الجميلة وطلبة الدراسات العليا 

 

 هدف البحث:
روض يهدف البحث الى التعرف على تعددية الرؤية االخراجية واشتغاالت التكنولوجيا في ع

 المسرح العراقي المعاصر.
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 حدود البحث:
 2018 -2014الحدود الزمانية: من عام 

 دائرة السينما والمسرح –الحدود المكانية: بغداد 

 الحدود الموضوعية: عروض الفرقة الوطنية للتمثيل.

 

 تحديد المصطلحات:
 التعددية، الرؤية االخراجية، التكنولوجيا.

 

 :Varietyالتعددية 
 جاء في المنجد اللغوي "تعّدد وتعاد: زاد في العد".لغويًا: 

 يقال أيضًا: "هم يتعددون ويتعاّدون على ألف؟ أي يزيدون.

 (.490يقال أيضًا: "اعتد: صار معدودًا" )متعددون، 

وجاء في المختار من صحاح اللغة )عّده: احصاه، من باب رّد، واالسم العدد والعديد، يقال: 
(. وقوله تعالى: }جمع 329فاعتد أي صار معدودًا، واعتّد به( )السبكي،  ُهم عديد الحصى، وعّدة

 (.329مااًل وعدده{ ويقال )جعله ذا عدد( )عبد الحميد، 

ويأتي المصطلح التعددية كمصدر صناعي من تعدد: التعددية الثقافية، تعددية االطراف/ أو 
لجماعات االنسانية. ويرى مناصرو االنماط الجنسية او العرقية والدينية القائمة بين مختلف ا

التعددية بأنها احسن نظام ديمقراطي في مجتمع معقد، ففي المجتمع المتعدد يحافظ على حقوق 
الفرد في احدى هذه الفئات يمكنه ان يؤثر على اتخاذ القرار وفي الفن تتعدد الرؤى الجمالية في 

ة أنواع من االتجاهات. اما التعريف االجرائي الفنون التشكيلية والسينمائية والموسيقية والمسرحية عد
للتعددية هي التنوع في الرؤى الفنية والجمالية والفكرية للعرض المسرحي على خشبة المسرح والتي 

 تجعله فضاءًا مفتوحًا للقراءة التأويلية المتجددة.
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 :Visionالرؤية 
ظر بالعين او العقل، والرؤية رأيًا ورؤية ورئيانًا ]رأى{ ن –يرى  –في المنجد األبجدي رأى 

 (242جمعها رؤى ]رأي[ النظر بالعين او بالقلب )معلوف، 

وهناك تشابه ما بين الرؤية والرؤيا، على الرغم من وجود اختالف بينهما في المعنى، فقد 
جاء في مختار الصحاح )رأى( في منامه )رؤيا( وفالن مني بمرأى ومسمع، أي حيث أراه وأسمع 

 قوله.

ية اصطالحًا تخطيط ستراتيجي ورؤية مستقبلية وتخطيط لمدى بعيد. والرؤية تجيب والرؤ 
على كثير من األسئلة، مثل ماذا تريد لتصل الى الصورة المثالية وكمفهوم تعني التصورات 

 (.9والطموحات واالفتراضات وان تتصف الرؤية بالوضوح والبساطة وااليجاز )ذيب، 

االخراجية: هي ذلك النظام الجمالي والفني الذي تتوازن من  اما التعريف االجرائي للرؤية
خالله كل عناصر العرض المسرحي السمعية والبصرية والحركية، التي ترتبط فيما بعضها بعالقات 
تشكل البنى االجتماعية او الفكرية والتي تبدأ في مرحلة اختيار النص بكل معطياته الى مرحلة 

 اطة تقانة معاصرة.تجسيده في فضاءات مقترحة بوس

 

 :Technologyالتكنولوجيا 
لغويًا: تتكون من مقطعين )تكنو( ويعني حرفة أو مهارة أو فن، و)لوجيا( فيعني علم او 
دراسة وتعني الكلمة علم األداء او علم التطبيق وعرفها الكثير تعريفات اخرى، والتكنولوجيا مصدر 
المعرفة التي تكرس من اجل صناعة األدوات، ومعالجة األنشطة وهي منتجات ومعالجات وهي 

وتعرف بأنها: "التطبيق المنظم للمعرفة، والعلوم األخرى  (Michael ,602)لحل مشكالت  تطبيق
المنظمة في مجال معين او التطبيقات العلمية التي تتعلق بالعلوم الطبيعية: يهدف الحصول على 

 (18نتائج محددة". )خميس، 

ان تكون مجرد اقتناء  والبعض اآلخر يعرفها "ان التكنولوجيا فكر واداء وحلول للمشكالت قبل
 (38معدات" )عجاج، 

والتعريف االجرائي للباحث هو )التكنولوجيا: وسيلة للتفكير في استخدام المعلومات والمعدات 
واألجهزة والخبرات المتاحة في مجال المسرح وتطبيقها في اكتشاف وتطوير تقنيات العرض 

 الجمالية.المسرحي وتحفز مخيلة المخرج وتزيد من قدرته الفكرية و 
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 االطار النظري :الفصل الثاني
 تعددية الرؤى االخراجية واشتغاالت التكنولوجيا :المبحث األول

يستخدم صانع العرض اشتغاالت التكنولوجيا في اعادة صياغة الواقع والبيئة وفق انشائية 
الشخصية والفضاء مبتكرة ويركز من خالل مخيلته االخراجية )الرؤية االخراجية( على العالقة بين 

المحيط بها "الرؤى االخراجية اآلن وتداخالتها مع المخيلة اإلخراجية بدأت تأخذ منحى آخر يتسم 
بالشمولية. إذ يتم تسليط الضوء على موضوع انساني ويقسم لمقاطع ممسرحة، كل مقطع يجسد 

جسمة بالصوت لوحة تشكيلية مجسمة بالصوت والصورة والحركة، كل مقطع يجسد لوحة تشكيلية م
والصورة والحركة، فهو يقدم االمتاع بالدرجة االولى فضاًل عن المفاهيم الفلسفية المدعومة بالصورة 

( مما يجعل تكنولوجيا العرض المسرحي 20وجماليات التشكيل بالدرجة الثانية". ينظر: )بوكروج، 
 المسرحي المعاصر.وتوظيفها ودالالتها االشتغالية ذات قدرة توليدية في انشائية العرض 

ويرى الباحث ان خيارات المخرج متعددة وكثيرة فضاًل عن )قدرتها في صياغات لغة فنية 
ذات تركيبات متجانسة تخاطب عقل المتلقي من خالل جميع الرسائل التكنولوجية المستخدمة في 

من ان العرض وصورها المتالحقة وفق الحدث غير المترابط والذي يعطي مساحة لعقل المتلقي 
يتابعها فضاًل عن مخيلته التي تساهم في تركيب عناصر االحداث بمفاهيمه الرؤيوية(. 

 (6)الدسوقي،

والعرض المسرحي المعاصر يساهم في بنيته وسائط تكنولوجية عديدة يصمم افكارها ويخطط 
استخدامها اختصاصيون في الموسيقى واإلضاءة والصوت والخدع البصرية والمالبس والتشكيل 

 (8والرقص والغناء والعمارة، ويسبقهم في كل ذلك مخرج العرض المسرحي. ينظر )قلعه جي، 

ويحاول الباحث تقديم استعراض موجز ألبرز المخرجين المعاصرين الذين استطاعوا من 
 خالل عروضهم العديدة توظيف وسائط تكنولوجية في العروض المسرحية.

رية كواقع افتراضي في مسرحية )حلم منتصف ليلة بيتر بروك: مزج بين أثينا والغابة السح
صيف( لشكسبير، مع مشاهد )الجنيات( التي لها القدرة على التطور في كل مكان والتي تحضر 
في هيئة عمال على خشبة المسرح وهم يحضرون االكسسوارات، ويخلقون البيئة المالئمة للعشاق 

ح بثالثة جدران بيضاء، ووضع ساللم مستقيمة ويشكلوا انفسهم في هيئة اشجار، وأغلق فضاء المسر 
 ومنحنية كثيرة.

( وادرك )بروك( اهمية التقنيات األخرى كالفلم السينمائي لتنظيم 278ينظر )عبد الحميد،
العرض ليس فقط من خالل الصور واختصار الحوارات، بل من خالل التحكم في اطار الحركة 
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ساخرًا مكلفًا بتنظيم العرض وبتحديد النقاط المهمة في وااليقاع، فقد استخدم الفلم بوصفه قرينًا 
 (196الحكاية، والربط بين األحداث والشخصيات. )ينظر: بافيس، 

وابتكر )بروك( أساليب غير مألوفة واعتباطية في عرض )المهابهارتا( لتتحول العصي التي 
عليها الممثلون حركات يحملها الممثلون الى )أسرة( وغابات واسلحة حربية معقدة وساللم يؤدي 

اكروباتية، واستخدام المكياج بشكل مبالغ فيه، الى جانب التشويهات الخلقية والجسدية، وتقديم 
 (123مشاهد صامتة )مايم( واضافة صوتية وحركية تعبيرية )ينظر: زكي، 

ويرى )بروك( ضرورة ايجاد لغة سينمائية صرفة، تبعدنا عن الطابع المضجر للمسرحية 
، Brook، وتستطيع ان تجذب لذة اخرى، تكون هذه المرة من أصل سينمائي ينظر )المسجلة
وقد جمع بين الفضاء  (The Screen)(. واستخدام )بروك( الشاشات العاكسة في مسرحية 189

 (.56والرواية والحركة والتلقي في مسرحية )عرض الثالثية( )بينتلي، 

رض بحاجة الى ان يتمردوا ضد التقليدية، ويعتقد الباحث ان المسرح المعاصر وصانع الع
وفهم العصر واستيعابه وان يمتلك المسرح لغته الخاصة أي مسرح بصري يقف بالضد من 
)التكنولوجية الهامشية على ان يمتلك جميع اإلمكانات التي تجعله جزءًا من اللحمة المعمارية 

 (.2لبنائه(. )الصباغ،

، والرؤى التشكيلية الجميلة والصور، لكي يفرغ المتلقي روبرت ويلسون: يستخدم تكنيك التكرار
( ويسحبهم الى تجربة تداعي وبوح ذاتي. وعبر ما 36من توترات العصر. ينظر )سخسوخ، 

اصطلح عليه شاشة الذات الداخلية وشاشة الذات الخارجية، فهو يستخدم في عروضه ايقونات 
ميًا، مثل )اينشتاين، مارلين مونرو، هتلر( وهي ثقافية، عبارة عن شخصيات شكلت رمزًا ثقافيًا عال

موضوعات الشاشة الخارجية التي شكلها الواقع بخطاباته المحددة لمفاهيم المكان والزمان 
 والموضوع.

ويسعى )ويلسون( الى تحقيق كوالج سمعي بصري عن صور علمية الطابع وتبدو غير 
ملحة، وبطء مؤلم، حيث ان التكرار والبطء متصلة، وتقدم من خاللها الكلمات واألحداث تكرارية 

يؤدي الى كسر طبيعة الصورة الفيزيائية. كما في مسرحية )الحروب األهلية( حيث يتضح هنا 
 استخدام الوسائط المتعددة والخشبات المسرحية المتعددة.

 ويظهر هنا )فردريك األكبر( مع الدببة القطبية وافراد الكورس الذين يشبهون طاقم غواصة،
(. وفي مسرحية )نظرة األصم( رقصت ثالثون 398والناسخ األسود، وفيلم عن شالل، ينظر )أينز، 

مؤدية في وحدة متكاملة وهن يلبسن المالبس السوداء الخاصة بالمربيات الزنجيات لألطفال البيض، 
عاقب ان ولعبت االضاءة والتشكيالت الموسيقية دورًا واستطاع ويلسون بحكم الحركة والتكرار والت
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يبني الوحدة المشهدية وأخذت الموسيقى الطابع النسيجي للعرض والبنية التحتية للعرض التي 
 (.122تتحرك فوقها الصور والرؤى في الوحدات المشهدية بدياًل عن اللغة )عبد الكريم، 

ريتشارد فورمان: ويمتاز اسلوبه المسرحي ببنائية العرض المسرحي بشكل انتقائي، يهدف 
عريض المتلقي لمؤثرات سمعية وبصرية متباينة، فقد كان يستخدم األصوات البشرية الحية الى ت

واألصوات المسجلة ممتزجة مع الموسيقى بشكل يؤثر على المتلقي وجدانياً والتي تهدف الى تحرير 
ظر الصوت االنساني من البعد العاطفي الواحد وبالتالي تحرير الطاقة النفسية للممثل والمتلقي. ين

( وتتميز عروض )فورمان( سواء على مستوى التأليف واإلخراج عن األسلوب 108)ابو دوما، 
االنتقائي الذي يقوم على االمتزاج الكامل بين المصادر ومؤثرات مسرحية مختلفة، إذ يتجنب 
)فورمان( الثيمات المركزية كما عند )برشت( ويعتمد على اسلوب سردي غير مترابط الصور مرئية 

عية متعددة، وفي مسرحية )صوفيا الحكمة( ومسرحية )الصخور( نجد اننا امام صورة واحدة وسم
 (.51لعالم متكرر، او تنوعات على لحن واحد بالتعبير الموسيقي. ينظر )عبد الكريم، 

وقدم )فورمان( أكثر من اربعين مسرحية بمختلف األساليب وهو مخرج دائم التجريب، ألن 
تجاربه دائمًا ما تؤدي الى ناتج مختلف إذا ما أضفنا عنصرًا مغايرًا الى  مجموعة التفاعالت في

الشكل األساسي ومعنى هذا ان )فورمان( ال يهدف من خالل اسلوبه الى خلق نوع من اإلتساق 
الهارموني بين عناصر التعبير بل يهدف الى خلق الصراع بينها. ويسعى )فورمان( الى تحقيق 

والتي تقوم على عزل عناصر اإلخراج عن بعضها البعض وتقطيع التواتر  فكرة )تفكيك(.. البناء
السردي، وهذه الفكرة اتخذها ويلسون في عروض )مسرح الرؤى( حيث يكون النباء الدرامي للمسرحية 
غير منطقي أي بناء مفكك بل يصل احيانًا الى التضارب والتناقض وكان )فورمان( يسعى الى 

ان والمكان الوهمي والقمعي والعاطفي الذي يتساوى مع المألوف في الدراما )إبعاد المتلقي عن الزم
التقليدية ويستبدلها بتابوهات موضوعية بشكل مركب تركز انتباه المتلقي في اتجاه العمليات 

(. واستخدم الصور الحية والسينمائية والشاشة الخلفية للمسرح لعرض الصور 73اإلدراكية( )هيغل، 
 واألفالم.

رت ليباج: )ساحر المسرح( هكذا يلقب وله حضور فعال، عمل مع )ويلسون وشتاين روب
وفورمان( في ريادة ما يسمى )المسرح البصري( ويحول المكان العام الى مكان سحري، والمكان 
السحري الى مكان واقعي سهل المنال و)ليباج( ممول أحالم، ويعمل بلغة ومفردات تنتمي الى لغة 

ات التقنية جعلت من المسرح عالمًا معاصرًا لنهضة جديدة، وساعد هذا التطور العرض، والتطور 
في خلق اشكال وصور متعددة، وقدم )ليباج( عروضه المسرحية بأساليب اخراجية مختلفة ومع 
ممثلين ينتمون الى أكثر من اسلوب او اتجاه وهو يقدم ابتكاراته واكتشافاته من خالل التنوع البيئي 

مسرحي، ففي عرض مسرحية )لعبة حلم( ألوغست سترندبيرغ تجري األحداث في في الحدث ال
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مكعب مثبت على ركيزة، ويدور المكعب لينتقل الممثلون من سطح الى آخر حسب توالي المشاهد 
بحركة رشيقة ويتجلى البحر تحتهم على شكل مساحة مائية يشرف عليها المكعب المأهول بسكانه. 

 ربائية لتحريك المكعب وحركة األمواج للبحر.وبهذا استخدم ماكنات كه

المصباح السحري( مستخدمًا التكنولوجيا الى  –جوزيف زفوبودا: َطور مسرح )التريناماجيكا 
أقصى حد، وتبنيه ألعمال )السيرك السحري( واستخدم الشاشات التي هي عبارة عن بانوراما 

مختلفة على الخشبة وبزوايا متباينة،  متحركة، ففي عرض )بوليكران( عرض ثمانية شاشات بأحجام
. ُيعد )زفوبودا( فنان صوري، ومبدع في (Svovoda, I)غلفها من الخلف بقماش اسود، ينظر 

الضوء والظل والعرض وعبر "االنعكاسات والتحول السريع للسايكلورما، واستخداماته الجريئة للفلم 
(. وخلق 11شاهد مذهلة" )عبد الحميد، والصورة المتحركة، فقدم نصوصًا كالسيكية واوبرات بم

)زفوبودا( بيئات للشخصيات واعتمدت تقنية الجمع بين السينما والمسرح ويتحول العرض من 
ثالثية األبعاد في الفضاء  (Three dimension)الصورة التناظرية الى صورة رقمية مجسمة حية 

ثم يدخلها بياناً على أجهزة االضاءة  المسرحي، وكان المخرج يصمم الزي والمنظر واالضاءة نظريًا،
الى واقع  Applications of virtual reality، (Video Spoat)و (datashow)الحديثة 

افتراضي بمساعدة الحاسوب، ويبدأ اعداد التمارين على ضوء ما يصمم. وفي عرض مسرحية 
(Polyecran) يو( في لندن وهي مجموعة لوحات على مسرح )مونتريـال( ضمن مهرجان )اوكس

استخدم سجادة حمراء ضوئية تنسحب من تحت الممثل وتتوقف بشكل افقي مكونة خلفية تحتوي 
مكعب ينزلق كل منها ويدور ليعرض مجموعة صور وهذه المكعبات المجسمة تتجول  112على 

وتتحول لتشكل تارة لوحة في غابة والى غرفة داخل قصر ملكي والى مجموعة وجوه لشخصيات 
 (Elizabeth, 22)خيالية. ينظر عصرية 

يرى الباحث ان المسرح في ظل التكنولوجيا المعاصرة يسعى الى تغيير العرض المسرح 
 باتجاه شكل حداثوي يكسر كل القوالب التقليدية للسينوغرافيا واالخراج.

ويسعى المخرج الى تأسيس عالقة مكانية وزمانية )بصرية وسمعية( في الدراما والمسرح 
والمتلقي، ووضع الفنون المسرحية في )رحاب التكنولوجيا( )التمثيل واالخراج والتقنيات المسرحية 
والسينوغرافيا وعناصرها الفضاء الديكور والمنظر المسرحي واالزياء والماكياج واالضاءة والملحقات 

يات التعبير المسرحية، االكسسوارات، الموسيقى المؤثرات الضوئية والسمعية، واتساع رقعة تقن
وتمازجها مع بعضها البعض واستعمال اجهزة وأدوات مثل الفديو والحاسوب والجوال والليزر 

(. كلها تمثل تعددية 1وشاشات البالزما وآالت التصوير الرقمي وجهاز الداتاشو. ينظر )الهاني، 
 وتصورات جديدة لصانع العرض )المخرج المسرحي(.
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 ض المسرحي المعاصرتكنولوجيا العر  :المبحث الثاني
بسبب اتساع قنوات التعبير وتقنياته، وتمازجها مع بعضها البعض، وتوظيف واستخدام الفديو 
 والحاسوب والجوال والليزر وشاشات البالزما وآالت التصوير الرقمي وجهاز الداتاشو وغيرها.

 يحاول الباحث ايجاز تلك الوسائط التقنية نذكر منها:

ميز السينما عن المسرح هي معالجة الفضاء، فالمسرح مرتبط بفضاء السينما: ان أهم ما ي .1
منطقي متواصل، في حين ان السينما قد تصل الى فضاء ال منطقي وغير متواصل، فالعلم 
الحديث والتكنولوجيا يحرران الخيال البصري، ونستطيع ان نرى الغيوم واألمطار والبراكين 

لقديمة والحديثة، وشخصيات التاريخ القديم والمعاصر والزالزل والدخان والحرائق واالحداث ا
واصبح فن التقنيات السينمائية تجسيد لمفاهيم الواقع االفتراضي الذي يجسد قدرة التقنيات على 
االستغناء عن الواقع المادي، عن طريق خلق واقع افتراضي جديد يؤدي الى ظهور صور تشبه 

ادي لها، ويبدو كأن الصورة االفتراضية تخرج من الواقع، لكن ال وجود ألي اصل واقعي او م
 (62الشاشة لتغزو الفضاء الذي فيه تتحرك الشخصيات. ينظر )بيتنرو، 

الفديو: والفديو هنا هو عملية انتاج حوار بين الممثلين الواقفين فوق الخشبة والممثلين الواقفين  .2
ن منسجم معها حيث يوظف في الشاشة، وبث حي يركز بانتظام على األحداث المسرحية ويكو 

الفديو بطريقة شبيهة بالطريقة التي يستخدم بها الضوء او الديكور او المالبس لتحديد الحدث 
وااليحاء بوجود اتجاه تأويلي خاص وساهم اندماج الفديو واألفالم والنحت والموسيقى او الفنون 

( وان الغاية 434ايسكام، البصرية في إعادة الحيوية الى عملية اإلبتكار في العرض ينظر:)ج
من استخدام الفديو والفلم هو اعادة تشكيل الصورة وحجمها وتمزيقها وقصها وتدويرها وتدعو 
المتلقين الى التعامل مع المكان الذي تشغله الشاشات والوسائط في حياتهم. لقد شهد المسرح 

منعكسة على الشاشة وشرائح المعاصر االنفتاح نحو استخدام التكنولوجيا البصرية مثل المناظر ال
الفلم. وقد قادت هذه التقنيات الى محفزات بصرية مغرية قد تستهوي او ال تستهوي المتلقي، 
األمر الذي جعل استخدام تقنية التلفزيون والفديو في المسرح مهمة وذات تأثيرات مباشرة وغير 

ٍز وإلنتاج تفاصيل التمثيل مباشرة على الجمهور "وتعمل هذه الصور على نقل او تأكيد فعل موا
على شاشات متعددة وتؤثر هذه التقنية في الموقف العقلي للمشاهد وتلهم المخرج المسرحي 

 (69استخدام األسلوب الحركي في إخراجه" )بورونوف، 

الفانوس السحري: وهو جهاز مبرمج يعكس صورًا على الشاشة بتقنية عالية وحلمية، وفيه يتم  .3
الحي على خشبة المسرح مع الفيلم السينمائي، ذلك بهدف استخدام تقنيات الجمع بين التمثيل 

جديدة كمحاولة إليجاد وسيلة حديثة للتعامل مع اإلمكانات المسرحية، ومزج الزمان بالمكان 
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وتصوير أفكار داخلية ودوافع خارجية في آن واحد، "وهي تعكس عدد من الصور على عدد من 
ي تترك الشاشة لتستمر في فعلها على خشبة المسرح" ينظر الشاشات لترينا الشخصيات وه

 (258)عبدالحميد، 

الكومبيوتر: وهو من نتائج التكنولوجيا وُيعد رمزًا لتطور الحضارة التقنية ومن انجازاتها التي  .4
جذبت الفنان لها، وُيعد ايضًا نافذة مفتوحة على العالم من جهة "وأداة رائعة من جهة اخرى 

كثيف وتنويع البحوث وتخزينها ومن ثم مراجعتها واستنساخها بتنويعات وتلوينات لقدرته على ت
( ويستطيع المخرج برؤاه المتعددة ان يمزج الصور الغريبة المعقدة المفردة 17ال متناهية" )لوفيل، 

والتركيب واالعتماد على قدرة المخرج المسرحي في التحكم بإمكاناتها، والتالعب بالصور 
ية والعناصر التشكيلية )التقنية( في عملية دمجها من خالل تصغيرها وتكبيرها او الفوتوغراف

 تكرارها في حيز زمني قصير.

لقد ساهمت الحواسيب واألطباق الالقطة واألقمار الصناعية وشبكات االنترنيت على نشر 
ت عبر ثقافة عالمية على حساب الثقافات المحلية ومن خالل تطلع االنسان الى هذه الثقافا

 استخدامه لهذه الوسائط وانتشار الحاسوب بشكل سريع واستخداماته العديدة.

 

 ومن تقنيات الحاسوب:
 VR: Virtual Realityتقنية الواقع االفتراضي  –1 -4

التقنيات داخل العرض المسرحي تقوم بتوفير امكانات جديدة للمخرج وتتيح رؤيا للمشاهد او 
بالنسبة للممثلين، فكانت الفكرة في البداية هو عرض فكرة الواقعي االفتراضي على الشاشة الكبيرة 
في عمق المسرح، بحيث تصبح لدى المخرج الرؤية نفسها عن كيفية ظهور المشهد في البيئة 

مقصودة، وبداخل اطار خشبة المسرح أي "خلق بيئات ثالثية األبعاد باستخدام الرسومات ال
، بحيث تهيء للفرد القدرة على استشعارها بحواسه (Simulation)الكمبيوترية وأجهزة المحاكاة 

( وعلى هذا األساس يتعزز اإلحساس 2019المختلفة، والتفاعل معها وتغيير معطياتها" )صالح، 
اج لدى المتلقي في تلك البيئة التي ظهرت خالل الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين باالندم

على يد )جيرون النير( المهندس االمريكي في الحاسوب الذي ابتكر تطبيقات الواقع االفتراضي 
في مجال العرض المسرحي، في سلسة من العروض التجريبية، وذلك ألن هناك شبه كبير وأساسي 

 Real)مسرح والواقع االفتراضي، فكالهما مستقل بذاته عن الحياة، ويعمل في زمن حقيقي بين ال

time)  ،(.2وله عالقة مباشرة بالممثل والمتفرج، ينظر )النير 
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والمسرح والتقنيات الحديثة حين يعمالن معًا، فأنهما يولدان مجموعة كبيرة من الصور 
والمشاهد الفنية االفتراضية التي تعمل جنبًا الى جنب مع العالم الواقعي للمسرح التقليدي، وهذه 
التقنيات أوجدت مسرحًا يمكن أن نطلق عليه قلب العرض المسرحي المجسم، ثالثي األبعاد فلم 

د هناك خيال او مؤثرات ال يمكن تحقيقها على خشبة مثل )البرق، الرعد، البحر، الزالزل، يع
الدخان، ناطحات السحاب، السفن العمالقة، ظهور الطائرات الجبال، الحيوانات، الحشرات 
المختلفة، األشكال واألحجام، وشخصيات مختلفة( وذلك باستخدام تقنيات برامج "الفوتوشوب، سينما 

 Effectوبرنامج  Pro-motionوبرنامج  Banner Shop GIF" والبعد الثالث وبرامج فوردي

Special ،(3المؤثرات الخاصة" )ألنير 

ان هذه البرامج اكسبت الممثل تقنية وحرفية جديدة، فأصبح يتنقل داخل الفضاء المسرحي 
العرض بشكل مريح وقد تخفف من ثقل جسده واصبح مجرد أداة ضمن عشرات األدوات في 

المنسرحي ويؤدي دوره الى جانب الروبوت وربما يتغلب عليه في تنفيذه المهام المعدة له. ينظر 
 (1)الحسيني، 

لذا يعتقد الباحث بأن عروض المسرح االفتراضي تقوم على عملية محاكاة تتم من خالل 
 (Interactive)علية الحاسب اآللي لتجسيد بيئات واقعية او خيالية ويمكن لهذه البيئاه ان تكون تفا

وليس في زمن مسجل  (Real Time)  في الوقت نفسه، ويمكن اإلبحار فيها آنيًا في زمن حقيقي
 (4ينظر )ألنير، (Pre- Recorded)مسبقًا 

لذلك ان تقنيات الحاسوب وسعت من آفاق التخيل واالبداع واضافت الى تصورات المخرج 
 يدة.مساحات ال نهائية من الصور واألشكال الجد

 (The Multimedia)الملتيميدا  تقنية: 4-2

الملتيميدا او )الوسائط المتعددة( وهو مصطلح واسع االنتشار في عالم الحاسوب، يرمز الى 
استعمال اجهزة اعالم مختلفة لحمل المعلومات مثل )النص، الصوت، الرسومات، الصور 

ائط المتعددة المكونة من كلمتين حسب المتحركة، الفديو والتطبيقات التفاعلية( وقد ُعرفت الوس
تعني وسيط او وسائط فنية )كالفديو والصوت  (Media)وتعني متعدد و (Multi)الترجمة العربية 

والصورة والنصوص وعناصر الحركة او وسيلة اعالمية او الرسوم المتحركة والمتولدة في الكمبيوتر. 
 وفقًا لمسارات المستخدم. (Ineractive)ثم عرضها بطريقة تفاعلية  (.26ينظر )جايسكام، 

واتضح للباحث ان الوسائط المتعددة هي دمج بين الحاسوب والوسائل التعليمية و الفنية 
والثقافية النتاج بيئة تشعبية تفاعلية تحتوي على برمجيات الصوت والصورة والفديو، وترتبط فيما 

برامج، وتتميز هذه التقنية بقدرتها على بينها بشكل تشعبي من خالل الرسومات المستخدمة في ال
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إصدار األصوات وعرض لقطات الفديو والرسوم المتحركة، بدرجة مقنعة بما يحولها الى ادوات 
 (Pe. Magazine, 86)إلنتاج وعرض البرامج. ينظر 

ويمكن لتقنية )الملتيميدا( تخزين المعلومات بأشكال مختلفة تشمل النصوص واألصوات 
ة والمتحركة وعرض هذه المعلومات بطريقة تفاعلية، وفقًا لمسارات يتحكم فيها والصور الساكن

المستخدم، وقد ساعدت هذه التقنيات على إغناء العرض المسرحي بالمؤثرات الصوتية والبصرية 
 والتي كان خبراؤها مبدعين في مجال الحاسوب، واستخدام مؤثراته التي ال تنتهي.

 :(Hypertext)الهايبرتكست  تقنية: 3 -4

وهي تقنية النص المتطور الذي يرتبط بنصوص اخرى عن طريق روابط )لينكات( داخل 
عن طريق الصوت والصورة،  (Animation)النص، كما يمكن ان يرتبط بتقنية الرسوم المتحركة 

كما يمكن ربطه بأسلوب الوصالت )اللينكات( او عالم الوسائط المتعددة )الملتيميديا( كما يمكن 
 (49طه بأسلوب بناء الشبكة العنكبوتية )االنترنيت(. ينظر )الخطيب ومحمد، رب

 (Digital Sound)الصوت الرقمي  تقنية: 4 -4

هو تسجيل الصوت باستخدام التضمين النبضي المشفر، واإلشارات الرقمية، وتشمل هذه 
جة والبث، ومن فوائد األنظمة عملية التبديل الرقمي التناظري، والتخزين الرقمي ومكونات المعال

الصوت الرقمي هي تخزين واسترجاع وبث اإلشارات من دون أي تدني في مستوى جودة الصوت 
ضافة اإلبهار عليها. ينظر )الخطيب ومحمد،  ولم يقتصر دور الكومبيوتر على صنع الصورة وا 

زيع للمواد ( وبرز الصوت الرقمي بسبب فوائده في التسجيل والمعالجة واالنتاج الكمي والتو 50
الصوتية. ومن األساليب الحديثة في توزيع الموسيقى عبر االنترنيت خالل المخازن المتاحة على 
الشبكة والتي يعتمد أساسًا على خوارزميات التسجيل الرقمي والضغط الرقمي، كذلك فأن توزيع 

همت بشكل المواد الصوتية كملفات بيانات رقمية وليس كأشياء مادية )شرائط واقراص( قد سا
 ملحوظ في تخفيض تكاليف التوزيع.

 Universal Digital Theatreواستخدمت تقنيات نظام يونيفرسال للصوت الرقمي 

Sound .في العروض المسرحية المعاصرة للمخرجين روبرت ويلسون وروبرت ليباج في امريكا 

 :Digital Visual: الصورة الرقمية 5 -4

وهذه  Softwareباستخدام بعض البرامجيات منها ويتم اعدادها بالحاسوب اآللي و 
البرامجيات قادرة على انتاج بيئات الواقع االفتراضي يمكن التحرك داخلها بصريًا، وهذه البرامجيات 

وهي  (Stereo Scopes mode)يمكن من خاللها اعداد ملفات الفديو في صياغات مجسمة 
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 Photo)جاهزة للتوظيف المباشر خالل العرض وتتراوح بين مشاهد محاكاة الواقع بدقة فوتوغرافية 

– realistic computer renderings)  ،(102ومشاهد ذات طابع خيالي. ينظر )بيزو 

 :(The Digital Actor)الرقمي  الممثل: 6 -4

سرح نفسه لعبة تواصل، والممثل ُيعد الممثل الرقمي درجة من درجات االتصال، وذلك ألن الم
فيها ُيعد العنصر األهم داخل فضاء هذا التواصل. وجعل الممثل مجرد أثر يظهر جزءًا من دالة 
مثلما يظهر جزء من مدلوله ويخفيهما في آن واحد. وهذا يساعد المتلقي على اكتشاف وايجاد 

بينهما ومدى تأثيره، وان الذي الُمغيب من الدال والمدلول للممثل حسب توافر نوع االختالفات 
يظهر كطيف مجسم يتم إقحامه في المشهد مع الممثلين اآلخرين الحقيقيين، ويتحكم في تحريكه 
ممثلين تابعين خارج المسرح من خالل الحاسوب اآللي، ولتحقيق ذلك يتم تثبيت كاميرات فديو 

 (.7ينظر )جبرة،  (Binocular mounted video Cameras)ثنائية البث 

ومن خالل البث المتزامن للصورة من كلتا الكامرتين يرى المتلقي شخصيات مجسمة تتحرك 
في المشهد، وتشغل حيزًا في الفضاء السينوغرافي للعرض المسرحي ويتم ايضًا استخدام اإلسقاط 

ي على كامل خلفية المشهد إلثراء البيئة المكانية. "الكومبيوتر الذ (Rear – projection)الخلفي 
يحل محل الممثل الحقيقي بل سيزيد من قوة تكامل الوسائط الفنية في العروض المسرحية ويخلق 
مؤثرات تفاعلية ويرتب األحداث ويقدم إمكانات تعبيرية أكبر للمؤدين والمخرجين ومصممي الديكور، 

ة ( وحسب اعتقاد الباحث ال خوف من هيمن19ويساعد في خلق اشكال جديدة للمسرح" )لوفيل، 
المؤثرات البصرية والسمعية إذ ال شيء يمكن ان يلغي اداء الممثلين، فالحاسوب يمكنه ان يعيد 
اإلنتاج ولكنه ال يستطيع ان يبتكر او يرتجل، وبالرغم من ظهور الممثل الرقمي في المسرح 

الرقمي االفتراضي، ال يمكن االستغناء عن الممثل الحقيقي مهما تطورت برامج الكومبيوتر. والممثل 
ما هو اال اداة مساعدة للممثل الحقيقي على خشبة المسرح، فهو مؤدي حركي وصوتي ألن الممثل 

 الحقيقي ال يستطيع الوصول الى بعض األماكن في بعض األحيان.

 : االنترنت:7 -4

المسرح واالنترنت مكانين مختلفين فاألول يعرض نفسه والثاني تشاهده بينما يتم العرض في 
عي حدث آخر )رقمي( تمامًا يحدث في الفضاء األلكتروني وهي استخدام وسيلة االنترنت مكان واق

وشبكة المعلومات بشكل عام على خشبة المسرح وقدمت هذه التجربة ألول مرة في باريس عام 
وهي عبارة عن افالم فديو تعرض  (Besaneo)في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة  2002

في اوقات محددة قد تم تصويرها من قاعة بيعدة عن مكان العرض ويظهر  على شبكة االنترنت
 (221الممثلون من دون اجراء اية رتوش على ادائهم. )بييرمورللي، 
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في لندن باالشتراك مع شركة  (Motiroti)وعرض مسرحية )عالء الدين( الذي انتجته شركة 
(Buiblers Association)  انات المقدمة لالتصال عن طريق حيث تم استخدام اإلمك 2002عام

االنترنت، وهي نقاط االنطالق لدفع آنية الحدث بعيداً عن مصادفة المكان المسرحي، وبهذا الترتيب 
)يتعلق على  (Web- theatre)تم وضع محاوالت ذلك الذي يطلق عليه )مسرح االنترنت( 

رة خالل شبكة االنترنت، المسرح بأحداث استخدمت تكنولوجيا خاصة لنقل الفديو والصوت مباش
 (101والتي عادة ما تضوع تحت مصطلح الفيديو كونغرس مؤتمر الكتروني، ينظر )بيتزو، 

وفي مكان آخر مختلف قدمت في سنغافورة مسرحية )بالي او ايرث( لفرقة ستيشن هاوس 
عنية في ( متضمنًا ممثلين في )ساوباولو( و)نيوكسل( وهم يمثلون لجماهيرهم الم2006)اوبرا عام 

الوقت نفسه الذي يتفاعلون فيه مع عروض حية لزمالئهم الممثلين الظاهرين على الشاشة وهم في 
( ويرى الباحث أن تقنية التواصل عبر االنترنت حول المتلقي من 33مدن أخرى. ينظر )جايسكام،

لى ثورة على المشاهدة واإلنبهار الى المشاركة الفاعلة، وان تقنية التواصل عبر االنترنت ادت ا
مفهوم االنجاز واإلبداع الذي يتصف به كل عمل فني، أي ان العمل الفني في أصبح قابالً للتوسيع 
واالنتشار والتغيير ايضًا. وفي جامعة )كانساس( في امريكا قامت مؤسسة استكشاف الواقع 

ذ اعتمدت هذه االفتراضي، قسم السينما والمسرح بتقديم سلسلة من العروض المسرحية التجريبية إ
العروض على تقنيات الواقع االفتراضي، حينما قام بعض المخرجين بإعداد عرض مسرحي 
افتراضي يقوم بالتمثيل فيه شخصيات افتراضية، ويتحكم في حركة كل شخصية افتراضية وردود 
افعالها )مؤدي/ ممثل( في مكان منفصل عن باقي الممثلين ومتصل مع باقي فريق العمل من 

 شبكة االنترنت.خالل 

ومن خالل مراقبة شاشة الكومبيوتر يمكن لباقي الممثلين مشاهدة باقي الشخصيات والتفاعل 
معها، على ان يقوم بمتابعة العرض عدد غير محدد من المشاهدين عبر شبكة االنترنت. ينظر 

هوية المتلقي ( ويعتقد الباحث ان دائرة التلقي اخترقت الحدود الجغرافية، وتجاهلت 18)ألنير، 
وساهمت الثقافة التكنولوجية الحديثة في تطوير فضاءات العرض، وحركت الرؤية االخراجية 
للمخرجين الى مساحات متحولة ومتغيرة وتعددية ضمن اشتغاالت جديدة في تصميم وحدة المنجز 

لتي الفني )العرض المسرحي(، وحفز المخرج عبر االنترنت على البحث عن مزيد من التعابير ا
تتناغم مع طبيعة الوسيط )المتلقي( وبذلك حقق االنترنت اإلنبهار وتأسيس منظومة عمل جديدة 

 ستدخل في المستقبل في مجاالت التقنيات المسرحية وبأكثر تفصيل وتقنية.
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 مؤشرات ومعطيات اإلطار النظري
واإلثارة لتكون وظائف اشتغال المخرجين المعاصرين على الوظائف التأثيرية لإلشباع واإلقناع  .1

في مستوى االحساس الذي يبث لغة تعبيرية تتوالد هي األخرى منها نوعًا من االنشراح واالرتياح 
 والتشويق. وكسر النمط المألوف والعبور الى اإلمتاع واألثارة.

عمل المخرجون المعاصرون والمصممون الُمحدثون على تجاوز كل ما هو تقليدي في العروض  .2
 عن طريق استخدامهم للتكنولوجيا الحديثة لتحقيق ترجمة شكلية وجمالية.المسرحية 

تعمل تقنيات العرض المسرحي على ربط البنى المشتركة لمخرجات الفكر والخيال والرؤى، لتوليد  .3
كتاب ديناميكية تقترح أبجدية جديدة تقوم على أساس ان جماليات الحداثة في العرض المسرحي، 

 ى التكنولوجي الذي ينقل العرض عبر األشكال بداًل من الكلمات.ترتبط جدليًا بالمعط

خصوصية التكنولوجيا تعمل على وفق أنظمة لها نوع من التعدد واالختالف، ولكل مخرج او  .4
فئة عملية تابعة ألن تكون مهيأة في الدخول في دائرة االختالف كمسوغ لها والتي تجاذبت فيه 

 اهيم.وتعلقت في دائرته الكثير من المف

اتخذت عناصر السينوغرافيا )الفضاء، االضاءة المؤثرات الموسيقية واالزياء والماكياج والمنظر  .5
والديكور وغيرها( قيماً جمالية تعبيرية مؤثرة وخاصة الرقمية منها واصبحت عناصر مميزة وفاعلة 

غيرت من  من خالل اإلظهار والتكوين والتركيب واالستبدال واإلثارة وخلق تكوينات جمالية
 المفاهيم السائدة عنها.

تحقق التكنولوجيا الحديثة خياالت ورؤى فنية التي يسعى اليها كل من المخرج والمصمم، عبر  .6
عمليات تنفيذية ادائية آلية يتم عن طريقها تشكيل البعد الجمالي، وان توظيف الممكنات 

 لمسرحي.التكنوولجية تعزز من غنى عوالم الحداثة وجمالياتها في العرض ا

وظف المسرح تقنيات مرئية جديدة )الفلم السينمائي، الفديو، الشاشات بوساطة )الكومبيوتر( مما  .7
خلق شكاًل فنيًا جديدًا كان ذو تأثير كبير على تقنيات األداء التمثيلي وخاصة )الممثل 

 االفتراضي( واصبح جداًل بين األداء الحقيقي والخيالي.

د الرقمية اصبح من ضروريات المسرح التفاعل مع وسائل االتصال في ظل التطور الكبير باعتما .8
والتواصل ولن يبقى المسرح في ظل المجتمعات الحديثة ان يبقى متفرجًا محدود التأثير وصار 

 لزامًا ان يوظف المخرج التكنولوجيا والتقنية الرقمية وفرز اشكال واساليب جديدة في التلقي.

ي تلبية حاجات مخيلة المخرج المسرحي الفكرية والجمالية وان ساهم في التطور التكنولوجي ف .9
 محور االستخدامات التكنولوجية في العرض المسرحي يكون منطلقها مخيلة المخرج.
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 الفصل الثالث )إجراءات البحث(
 مجتمع البحث:

( والتي قدمت في داخل 2016يشمل هذا المجتمع جميع عروض الفرقة الوطنية للتمثيل )عام
 ق وشاركت في مهرجانات خارج العراق.العرا

 عينة البحث:
تم اختيار عينة واحدة بصورة قصدية من عروض الفرقة الوطنية للتمثيل وهي مسرحية 

في بغداد والكويت  2016)مكاشفات( تأليف الراحل قاسم محمد واخراج غانم حميد وعرضت عام 
مع استفهام البحث واهميته وهدفه ووجود وعمان والجزائر واختيار المسرحية جاء ألن العينة تنسجم 

استخدام التكنولوجيا وتقنياتها والتي سيسلط الباحث الضوء عليها. وتوفر المصادر عن العينة، 
في  Youtubومشاهدة الباحث للعينة عن كثب وتوفر األقراص المدمجة والنقل المباشر عبر 

ث رشح وعرض في مهرجانات عربية االنترنت واهتمام وسائل االعالم بهذا العرض المسرحي حي
 ويحاكي الواقع العربي.

 أدوات البحث:
 اعتمد الباحث في بناء أداة بحثه على:

 معطيات ومؤثرات اإلطار النظري. .1

 .CDاألقراص المدمجة و .2

 ما نشر في المراجع والكتب والرسائل ووسائل االعالم. .3

 منهج البحث:
النظري وتحليل واستعراض العينة ألنه اختار الباحث المنهج الوصفي في عرضه لإلطار 

 يتالئم وطبيعة العروض المسرحية.

 تحليل العينة: مسرحية مكاشفات
 اعداد: قاسم محمد

خراج: غانم حميد  سيناريو وا 

 الجاج بن يوسف الثقفي –أداء: ميمون الخالدي 

 عائشة بنت طلحة –شذى سالم 
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 خادم العرض –فاضل عباس 

 2016سنة االنتاج سينوغرافيا: علي السوداني 

 األردن –الجزائر  –الكويت  –مكان العرض: بغداد 

 حكاية المسرحية:

تتحدث الحكاية عن الصراع بين الشعوب والطغاة في تاريخ العراق عندما كان الحجاج بن 
يوسف الثقفي واليًا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان لمدة عشرين عامًا. والصراع مع 

نت طلحة بن الزبير، وتدور الحوارات بينها حيث تكاشفه عائشة بكل ما فعله في شخصية عائشة ب
كان هي يدافع عن نفسه باإلصالحات التي حققها ومعترفًا بعشقه لها. ويحاول الحجاج التقرب 
منها لعلها تقبل الزواج منه، ويحصل سجال بينهما، وعائشة امرأة عابدة زاهدة قوية الشخصية 

ريئة، ورجل يتميز بقدرات عالية في القوة والشجاعة والبطش وجعل السيف فصيحة اللسان وج
نما اشاع الخوف وأذل الناس  سالحه ليرهب به واخافتة الناس وترده عائشة بأنه لم يشع األمن وا 
وكبت الحرية، والحكاية تالمس الواقع العربي وسلطة الدكتاتورية ومعارضيها وينتهي العرض 

يقية في العراق وبعض العواصم العربية والتي عرضت على شاشات بمشاهد من مظاهرات حق
العرض وليبقى السجال حول الحرية واألمن وصراعها وتجليات ذلك الصراع والعالقة بينهما حاضرًا 

 حتى اآلن.

 

 رؤية المخرج للتكنولوجيا في العرض:

حميد باستخدامه اعتمد المخرج فرضية انضغاط الزمان والمكان التي أسس لها المخرج غانم 
تقنية )الملتميديا( الوسائط المتعددة، ففي الفضاء تشاهد بين الحين واآلخر حروف تاريخية، قصر 
 تاريخي للحجاج، ريف عراقي في الخمسينات، ساحات الربيع العربي في تونس ومصر، العراق.

س في حاول المخرج تشكيل فضاء العرض من فضاءات متعددة، وبدا واضحًا ان المخرج اس
رؤيته االخراجية في الركون الى بعض المقترحات النصية وقسم فضاء العرض الى قسمين ارتبط 
احدهما بفضاء )السلطة والجالد والحجاج(، واالخر يكشف عن فضاء )المرأة، الضحية عائشة( 
 وهي ثنائية حاول المخرج التعاطي معها والعمل على تفعيلها من اجل بناء مرتكزاته االخراجية،
فقدم وأخر، فاستخدم الستارة الزرقاء تمر على خلفية المنظر عبر )الداتاشو( يحتوي حروف وكلمات 
 بالخط المسماري، تحمل في محتواها الواقع الحضاري للعراق والمكشوف والمخفي لعذابات االنسان.
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بر( وشكل المخرج فضاء آخر في التكوين األساسي، وتمثل في فضاء السلطة والمتمثل بـ)المن
 الذي اختاره المخرج للتعبير عن داللة مزدوجة المعنى.

اشتغل المخرج )غانم حميد( على الوظيفة التأثيرية لالمتاع واإلثارة وجعله مقترحًا اخراجيًا 
معبرًا على نحو واضح عن الهيمنة التي تسيطر على المجتمع عبر العصور، اال انه لم يوظف 

فاعل، بل ان المخرج عمل على استهالكها عبر تكرارات لم تكن تلك االلتفاتة االخراجية على نحو 
منتجة، فضاًل عن ان المخرج لم يعمد على تغيير األلوان البيضاء التي ارتبطت بـ)المنبر/ السلطة( 
وأراد المخرج ايجاد لغة تعبيرية تتوالد بنوع من االنشراح واالرتياح، وكسر المألوف والعبور الى 

ية )الحجاج( غير مستبدة وطاغية، ووقع المخرج في مغالطة اخراجية اإلثارة، فظهرت شخص
اسهمت في انتاج الفوضى البصرية التي تمثلت في توحيد فضاء الحجاج وفضاء عائشة عن طريق 
إغراق المسرح )بالقطن األبيض( والذي مأل أرضية المسرح والستائر البيضاء المتدلية وهي بمثابة 

ي في تجريديته وحضور كامن في مراكز التشكيل، اال ان )القطن كسر متعمد للسياق األسلوب
 األبيض( قد أسهم على نحو واضح في إعاقة حركة الممثلين حتى بدا وكأنهم يخوضون في الماء.

عمل المخرج على تجاوز كل ما هو تقليدي باستخدام التكنولوجيا بوساطة أجهزة اإلضاءة 
رق( ليغطي فضاء المسرح حسب الحالة النفسية والشعورية )الفيضية باللون األحمر واألخضر واألز 

)للحجاج( و)عائشة( وخلق فضاءات متعددة تمثلت بـ)الغيوم والصحارى وتحولت أمطار(، وبالتالي 
الى روح االنسان المتوهجة، ونالحظ توهج على مستوى الفضاء والممثل والنص والكلمة، وهناك 

روح اللغة العربية الفصحى، وكان هناك توازن بين ايجاز وتكثيف وجمال، ولم يخدش العرض 
الصورة والكلمة على الرغم من توهج الصورة وانتقاالتها فالفضاء ال يرتبط بالجانب الشكلي فقط، 
بل يشمل العرض المسرحي كله، ألن لغة الفضاء هي المنطلق الذي يمثل جماليات متسوى الشكل 

 والمنظومة البصرية في العرض المسرحي.

لت تقنيات العرض المسرحي بوساطة )الكومبيوتر( على ربط البنى المشتركة لمخرجات عم
الفكر والخيال والرؤى االخراجية، لتوليد كتابة جديدة ديناميكية تقترح ابجدية جديدة تقوم على أساس 
ان جماليات الحداثة في العرض المسرحي ترتبط جدليًا بالمعطى التكنولوجي الذي ينقل العرض 

األشكال والصور التي اقترحها المخرج بداًل من الكلمات. وعملت التكنولوجيا )عبر وسائط(  عبر
)السينما والفديو والداتاشو والصوت الرقمي والصورة الرقمية( وفق أنظمة لها نوع من التعدد 
واالختالف. فكان المنظر في هذا العرض، تنوع فمنه الثابت ومنه المتحرك، ومنه التقليدي او 

الفتراضي. )فالمنبر( كان كبيراً وقد وظف بدراية مع تعدد استخداماته ومضامينه )السياسية والدينية ا
واالجتماعية والشعر، والثقافة(، واراد المخرج ان يجعل كل شيء يخرج من )المنبر( وكل شيء 

ثيث المسرح جاء من المنبر. كما وظف المخرج تقنية األبعاد الثالثة بجهاز )الداتاشو( من خالل تأ
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بشاشات بيضاء ثالث، وظفت فيها انعكاسات كبيرة مواضع اخرى، ومن دون استخدام منظر 
تقليدي وانما )واقع افتراضي( األهوار والتفاصيل، واستبدلت الخلفية بأشكال مجسمة ظهرت على 
الشاشات، حتى اصبحت التقنية نفسها تسمح بإبداع حوار بين ممثل حقيقي وآخر افتراضي في 

لصورة المعروضة، حيث تبدو وكأن الصورة االفتراضية تخرج من الشاشة لتغزو الفضاء الذي فيه ا
 تتحرك الشخصيات.

اتخذت عناصر السينوغرافيا االضاءة والمؤثرات الموسيقية والصوتية والضوئية واألزياء 
ت عناصر مميزة والمكياج واالكسسوارات قيمًا جمالية وتعبيرية مؤثرة وخاصة الرقمية منها، واصبح

وفاعلة من خالل اإلظهار والتكوين والتركيب واالستبدال واإلثارة وخلق تكوينات جمالية غيرت من 
 المفاهيم السائدة.

فاإلضاءة هي المحرك الرئيس لتشكيل الصورة المتكاملة للعرض، والديناميكية الخاصة 
وامتلكت حضورها جماليًا من  بالضوء تأخذ بالهيمنة على عملية التصميم، ولها خاصية التعبير

خالل التركيز والظالل وحسب االمكانيات التقنية المتاحة في دائرة السينما والمسرح من اجهزة 
 حديثة لالضاءة.

واألزياء أكدت على تبدل المرحلة الزمنية وعلى تبدل الشخصيات التاريخية والتراثية العراقية 
فاجأة واالمتاع واإلثارة( وذلك إليهام المتلقي بالحالة واألزياء العصرية، واالختالف جاء حسب )الم

المزدوجة للشخصية، وبذلك تكون األزياء هي العمل المساعد لهذا التنقل، ومما يؤخذ على المخرج 
اقتصر اهتمامه على الشكل الخارجي لألزياء دون تفعيل منظومتها العالمية فطغت البهرجة اللونية 

 في ازياء العرض.

سيقى والمؤثرات الصوتية والغناء حاضرة ومؤثرة ابتداًء من الصوت الرقمي للممثل وكانت المو 
)فايز قزق( السوري من مسلسل الحجاج وركز على قضية العراق والوالية التي ال يستطيع ان 
يحكمها أي خليفة و)خطبة الحجاج في أهل العراق( والمؤثرات الصوتية والمسويقية تنوعت 

افرة والطبل ومنها غير مباشرة كصافرات اإلنذار وتوظيف المخرج األغنية كاستخدام الخادم للص
الشعبية بصوت المطرب )داخل حسن( والرقصة و)الدبكة( وأراد المخرج من تلك المداخالت 
المشهدية اعطاء غموض وغرابة وتنافر وعدم انسجام مما شتت الرؤية اإلخراجية وحطت الفوضى 

 في فضاء العرض المسرحي.

كسسوارات اختلفت وتناقضت في هذا العرض فكان هناك السيف والسوط وبالمقابل واال
استعمل الحجاج )بندقية كالشنكوف( وتقنيات حديثة )الموبايل( النقال استخدمتها عائشة وخادم 

 العرض اضافة الى استخدام السجائر و)حقيبة المطهرجي( و)حقيبة السفر( في المطار.
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صعب واألثقل مسؤولية في هذا العرض بالنسبة لدور عائشة حيث واألداء التمثيلي كان األ
التنوع الذي ادخلها فيه الشخصية التاريخية العربية والى شخصية محلية وكل هذه المراحل مع 
صعوبة التنفيذ والتحول من الكوميديا والمأساة، اضافة الى اإلمكانات الجسدية في مثل هذه الدوار 

لتنقل على الخشبة برشاقة وجمالية والتحول من فعل اللطم الى الرقص االنفعالية والقدرة على ا
الغجري )هزة الشعر(، والحجاج من الشخصية التاريخية تحولها الى شخصية محلية والى ريفية 
والقدرة على التفاعل والتنقل في حدود دوره على مناهج ستانسالفسكي وبريخت وكروتوفسكي، 

ر والمبارزة والرقص التعبيري والغناء األدائي، كذلك مؤدي دور وتنامي المشاعر بسبب حجم الدو 
خادم العرض فهو تارة طبال وأمير انتهازي والمتلون كما جسد شخصية الشرطي والحارس. لذلك 
اعتمد المخرج في عمله مع الممثل على وفق نظام تحويلي للشخصيات أعطى ايهامًا للمتلقي بأن 

ماضي والحاضر. وكل االستخدامات التكنولوجية في العرض هذا العرض المسرحي تنوع بين ال
 كانت منطلقها مخيلة المخرج.

وفي ظل التطور الكبير باعتماد الرقمية )ُبث العرض المسرحي( يشكل مباشر عبر االنترنيت 
 كمحاولة من المخرج لفرز أشكال وأساليب جديدة في التلقي.

 

 النتائج واالستنتاجات :الفصل الرابع
 النتائج: 

بعد تحليل العينة لمسرحية )مكاشفات( توصل الباحث الى ما انتهى اليه اإلطار النظري من 
 مؤشرات ومعطيات ومطابقتها مع العينه يعرض النتائج بالشكل اآلتي:

اشتغل المخرج على اإلستعارة والتشبيه على مستوى الوظيفة التأثيرية واإلمتاع واإلثارة والمفاجأة،  .1
 (.1مع المؤشر ) وهذا يتفق

وظف المخرج تقنيات متعددة أسهمت في انتاج فضاءات عديدة بعالمات بصرية للتعبير عن  .2
 (.7فضاءات افتراضية تفاعلت مع تحوالت الزمن وحسب المؤشر )

استخدام المخرج للكومبيوتر والفديو والسينما وأجهزة االضاءة والداتاشو والصورة الرقمية والصوت  .3
راً وتجديداً من خالل الوعي المتحرك للمخرج في إنتاج تفسيرات فلسفية وجمالية الرقمي خلق تطوي

جديدة وبفكر مرن في تصميم وتنفيذ الرؤية اإلخراجية في تشكيالت جديدة ومعاصرة. وهذا يتفق 
 (.8مع المؤشر )
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 اشتغاالت التقنيات الرقمية الحديثة أسهم في تأسيس منظومة مسرحية متجددة ومتطورة تحققت .4
عن طريقها جماليات حداثوية عابرة لحدود الثقافات التقليدية المنطوقة والمكتوبة، ففي عينة 
البحث )مكاشفات( أحدث الشكل البصري والسمعي المتحقق بهذه العناصر أثرًا بشكل رئيسي 

 (.2في عملية اإلرسال واالستقبال والتلقي، وهذا ينسجم مع المؤشر )

ديثة كمخرجات عن التكنولوجيا واشتغاالتها مكانة جديدة للفن خلقت التقنيات المسرحية الح .5
المسرحي العراقي بشكل خاص من خالل الولوج في مناطق حسية، تعتمد الفكر المتحرك 
والمتوهج والخيال الواسع النتاج جماليات متعالية عززت جماليات العرض بوساطة التقنيات 

المتلقي، وتنسجم هذه النتيجة مع المؤشر المسرحية وأحدثت تفاعل مشترك ما بين العرض و 
(6.) 

ساهمت التقنيات الحديثة )شاشات السينما، شرائط الفديو، الداتاشو، األجهزة الصورية والصوتية  .6
الرقمية( وغيرها ومنحت العرض المسرحي فصاحة بصرية متدفقة تجاوزت اللغة في االتصال 

لمنظر واألزياء والموسيقى والمؤثرات التي في بعض االحيان الى لغة االستعارات الصورية في ا
 (.5تعمل كعالمات متوالدة في فضاء العرض، وهذا يتفق مع المؤشر )

 

 االستنتاجات
استطاع المخرج في هذا العرض المسرحي من اعادة إنتاج مواضيع حياتية يومية بأسلوب جمالي  .1

غاالت التكنولوجيا( ووسائل شفاف، قريب من ذائقة المتلقي عن طريق التقنيات المسرحية )واشت
 االتصال الحديثة.

معطيات عناصر السينوغرافيا والتقنيات الرقمية، وتوظيفها داخل فضاء العرض المسرحي، إحدى  .2
 الطرق المعتمدة في خلق تعددية الرؤية اإلخراجية واشتغال التكنولوجيا وفي قراءة المخرج.

المؤثرات البصرية والسمعية )الرقمية( التي اعتمد المخرج على امكانيات الصورة التشكيلية، و  .3
 تحققها السينوغرافيا في محاولة إلخفاء وحدة متناغمة داخل حيز العرض المسرحي.

ساعد انتشار الحواسيب واالنترنت على تطوير اشتغاالت تكنولوجيا العرض المسرحي فظهر  .4
ا اكثر المنتديات والبيوت، الواقع االفتراضي، وذلك بفعل تطور البرامج وطرائق توظيفها ودخوله

 ورغبة المخرج في االشتغاالت عليها كونها فتحت امامه منافذ متعددة نحو العالم.
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 التوصيات:
دراسة وتطوير التقنيات واقامة ورشات عمل وتدريب للعناصر الفنية او طلبة المسرح اختصاص  .1

المجال. بكوادر عربية او تقنيات وبآخر التطورات التكنولوجية وبإشراف متخصصين في هذا 
 اجنبية.

مواكبة التطور العلمي في مجال تكنولوجيا المسرح وخاصة الرقمية في عناصر العرض المسرحي  .2
ومن خارج العراق )كالموسيقى واالضاءة والمؤثرات البصرية والسمعية والخدع والعروض 

 والدولية.الخيالية( بااليفادات والسفر والمشاركة في المهرجانات العربية 

 

 قائمة المصادر
 (.1996)بيروت: دار المشرق،  17متعددون، المنجد في اللغة واالعالم، ط 

 1محمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي، المختار من صحاح اللغة، ط ،
 (.1934)القاهرة: مطبعة اإلستقامة، 

 (.1952ة الكاثوليكية، لويس معلوف، المنجد، معجم اللغة العربية )بيروت: المطبع 

 (.1967)بيروت: دار الكتاب العربي،  1محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط 

 القاهرة: مؤسسة األبحاث والدراسات  1محمد عطية خميس، استخدام التكنولوجيا في التعليم، ط(
 (.2003العلمية، جامعة عين شمس، 

  لوجيا في التدريس )القاهرة: جامعة القاهرة، صالح عبد المحسن عجاج، أساليب استخدام التكنو
2001.) 

 .أ.د.هيثم عبد اهلل ذيب، أصول التخطيط االستراتيجي )االمارات: دار اليازوري العلمية 

  مخلوف بوكروح، االتجاهات التجريبية في التأليف المسرحي باستخدام التكنولوجيا )جريدة
 .11/9/2008 (، الخميس3074ثقافة وفنون(، العدد ) –المستقبل 

  داليا الدسوقي، المسرح الُعماني عبد الغفور البلوشي: التقنية لن تنهي ادوار الممثلين: )جريدة
 .14/9/2008(، االمارات )مطابع الجريدة، 1424البيان(، العدد )

  ينظر: عبد الفتاح رواس قلعه جي، التقنيات في عمارة العرض المسرحي )جريدة االسبوع
 .20/8/2005( دمشق: )مطابع وزارة الثقافة( 970االدبي(، العدد )

  ،سامي عبد الحميد، ابتكارات المسرحيين في القرن العشرين )بغداد: طباعة بلقيس الدوسكي
2006.) 
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  باتريس بافيس، تحليل العروض المسرحية، ترجمة: منى صفوت، )القاهرة: مهرجان القاهرة
 .1997آلثار، الدولي للمسرح التجريبي، مطابع المجلس األعلى ل

  ،(.2005أحمد زكي، عبقرية اإلخراج المسرحي )القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب 
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  ،(1979اريك بينتلي، نظرية المسرح الحديث، ترجمة: محمود كامل )بيروت: دار الفكر. 
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 فلسفة التصميم في إطار مجتمع المعلومات الحديث

 
 جاسم محمد أ.د.نصيف 

 

 ملخص البحث:
ث المعمق في ما الت اليه من الدواع التي اصبحت مساقا معرفيا في عالم اليوم ،هو البح

في اطارها العام في ظل تعدد المفاهيم ،وتعدد القراءات ،وتعدد مسارات التاويل ، وماالت  الفلسفة
اليه فلسفة التصميم في اطارها الخاص بعد ان شهد ويشهد العالم سيادة التاطير التقني على التاطير 

داخل ، فتلتي اخذت هي االخرى مجاالت كبيرةالنظري ،السيما في مجاالت البحث في المفاهيم ،ا
فترق منها ما أفترق ، حتى بات الحديث عن فلسفة التصميم يشابه في كثير من  منها ما تداخل وا 
االحيان الحديث عن شيء غير متوافر ، بل نقرأ في بعض النصوص أراء ترى في فلسفة التصميم 
فة التختلف بشيء عن الفلسفة العامة منطلقين من كون التصميم هو مجرد خيار تطبيقي يؤدي وظي

ما ويتسم بقيم جمالية ، وهو يخضع الى متغيرات االستعمال ، اي ان الحديث يدور حول معطًا 
ادواتيا ،أو بصريا استعماليًا ،او غير استعمالي لذا فهو الينطلق من جذر فلسفي ، بل ان الحاجة 

واقعا  والضرورة املت على االنسان في لحظة ما ان ُيوجد شيئا يقضي به حاجاته ، لكن الموضوع
هو اكبر من ذلك الرأي وغيره ،انه يقع في صلب عملية التفكير االبتكاري قبل كل شيء ،وان ما 

، وهكذا فكل شأن حياتي البد وان ويكون متجذرا عن عمل فلسفي دقيق من معطًا تصميمي اال
ساق يكون مغطًا بفهم فلسفي مؤطر، وبما ان عالم اليوم هو عالم معرفي تتصارع فيه مختلف االن

المعرفية التي هي باالساس ذات تجذير فلسفي تمتد الى زمن هو اعمق من زمنها الحالي، فأن 
فلسفة التصميم التي اخذت الكثير من المعطيات الفلسفية العامة لتبني لها اطرًا نسقية خاصة بها 
 تقمصت شخصيتها واندمجت في بيئاتها التنظيرية ،نطاقا معرفيا يخوض في مجاالت المعرفة
المعاصرة ويتبنى في كثير من المنعطفات ماقالت به وتعيد انتاجها لتكون ذات خصوصية بمجاالت 
التطبيق التصميمي في االبعاد الوظيفية والجمالية والتعبيرية والتقنية، من هنا ينطلق البحث الحالي 

  في االفتراض االتي:

 ؟مامعطيات فلسفة التصميم في ظل متبنيات المعرفة المعاصرة

 المعرفة معاصرة، تصميم، فلسفة ، الكلمات المفتاحية:
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 فلسفة التصميم:
تبحث الفلسفة في إطارها العام في الكثير من األنساق الفكرية والثقافية والنقدية ، وهناك عديد 
البحوث التي تعمقت في دراسة مختلف األنماط ذات العالقة بالعمل الفني واتجاهاته بعد الحربين 

وبروز كثير من اإلتجاهات الفنية،السيما بعد أن القت الحداثة وما بعدها بظاللها على العالميتين، 
الفكر الفني والتصميم على حد سواء ، والغرو أن تكون الفلسفة حاضرة في تقديمات تلك اإلتجاهات 
، لكنها كانت أفكار تنحو مناح تتصل بالرؤى واالفكار التي تتعلق بالعمل التصميمي ، قبل أن 

كون ذات صلة بما يعرف بأنساق الفلسفة المتعارف عليها في مجرى الفكر الفني ، فلسفة تعنى ت
 التي الفلسفة إن" باإلحتياجات والمتطلبات اإلنسانية ، وترتبط في ذات العالقة بالعلم والمعرفة ،

 معها تتفاعل العلمية، وال الحركة تتجاهل والتي عصرها في الكبرى التحوالت بمجرى تكترث ال
 يفتأ ال مسلمة بمثابة َعَدها يمكن فكرة التدريجي، ِمن َثَم بالتالشي، وتلك بالجمود عليها مقضي
يؤكدها،اذ تكمن أحد أهداف التصميم في تبسيط الشكل مما يجعله متاحَا للجميع،  الفلسفة تاريخ

مئات ، هذا هو الحال على وجه الخصوص إذا كنت تتعامل مع شيء ما معقد جدا ينطوي على 
إن لم يكن اآلالف من الكلمات لشرحه، اذ تجمع كل هذه النظريات الفلسفية المعقدة وُتَجرد في 

من هنا فإن   جوهرها بإستعمال مجموعة متنوعة من األشكال واأللوان المبهرة مع قليل من النص،
فضاًل عن  ،فلسفة التصميم تتمثل بدراسة اإلفتراضات، واألسس، واآلثار المترتبة على التصميم

ذلك يبحث تعريف التصميم في مجموعة  من المشكالت ، التي تشكل مركز العملية التصميمية 
وينظر العديد من فالسفة التصميم الى هذه المشكالت من زاوية تشابهها مع تخصصات  ككل،
ب من جان ، على الرغم من أن معظم الممارسين هم فالسفة،(على سبيل المثال فلسفة الفن)معينة 
أسهم العديد من المصممين والفنانين البارزين في تعزيز الحصول على مقدمة لفلسفة التصميم  اخر

 (:.Guy p)عشرة تصورات لفلسفة التصميم ،هي (تود سيغيل)يورد( على سبيل المثال)وتصوراتها ،

في وظيفة على حساب الشكل،أن يكون هناك وعي تام من قبل المصمم إزاء تعزيز البعد الوظي -1
 .قبل التركيز على ظاهراتية الشكل للتصميم ،

تلبية ,التعاطف والتركيز،أن يتم النظر إلى التعاطف والتركيز بعناية واهتمام عند تصميم المنتج  -2
 .اإلحتياجات  الحسية للمتلقي

 .،ان يكون للتصميم فكرة محددة بعيدا عن كونها ستنال اإلستحسان ،ام ال"و"تهدف إلى  -3

في التصميم يكون الشكل والوظيفة في مساق واحد والينبغي الفصل  والوظيفة واحدة، الشكل -4
 .بينهما

 .يعد مهما في تفكيك المشكالت التصميمية والخروج بإقتراحات تخدم األهداف المتوخاة التفكيك، -5
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بل إن البساطة كثيرا ما تعطي  ليس شرطا أن يكون التصميم معقدا كي ينجح ، البساطة، -6
 .مقبولية لألفكار المقدمة 

كلما كان التصميم مؤديا لغرضه الوظيفي ،ويتسم بقيم  التصميم كما يكون تحفة أثرية ثقافية، -7
 .جمالية كلما كان قريبا من إهتمامات المتلقي

 (.المستفيد)تلقي التصميم العظيم هو الُمرضي ،ان يتمتع التصميم بمقبولية ورضا من قبل الم -8

بسرعة، اذ يحاول كثير من المصممين إعادة تصميم ما قدموه تساوقا  التصميم الجيد يعيد نفسه -9
 .  مع إهتمامات الناس

التصميم الجيد هو تصميم مختزل،أن اليكون فيه الكثير من اإلضافات التي اليرغب فيها  -10
فق او نختلف مع ماورد اعاله ،إال أن الثابت المهم ان يؤدي غرضه بنجاح،وسواء كنا نت المتلقي ،

إن التصميم كثيرا مايستقي توجهاته من تصورات تستند على منظومة معلوماتية تكون هي الساندة 
 .في تصميم الفكرة

إن التصميم كما نعلم يؤدي غالبًا واحد من اثنتين من الوظائف المختلفة،النوع األول هو 
أشتري ما تبيعه، وهذا يغطي كل شيء من بطاقات األعمال تريد مني أن : التصميم التجاري

 والرسائل إلى المواقع وصناديق الحبوب،اذ ال يهم إذا كان لشركة،أو فرد ، أو غير هادف للربح،
ومن المعتاد دائما أن تكون الرسالة هي الشاغل الرئيس، سواء اكانت الرسائل، طويلة أو قصيرة، 

لتصميم في هذه الحالة هو أن تأخذ الرسالة فوق النص العادي هي مملة بصريا، الغرض الوحيد ل
وتحويله إلى شيء يشتغل من وجهة نظر المستعمل، وأن يتم التركيز على المحتوى،أما النوع الثاني 
من التصميم هو تصميم الواجهة، وهو يتجاوز البرامج ويمتد إلى كيفية التفاعل مع المنتجات 

األزرار، العتالت، . الوظيفة)ويتم هنا بالتركيز على المحتوى الحقيقية في العالم المادي، 
 وجعل كل من الواجهات الحقيقية والرقمية أسهل لإلستعمال، ،، وما إلى ذلك(المتزلجون

(designshack.net) 

لقد كانت مهمة التصميم تأريخيا، التحقق من النظريات، مما شكل تحديا لقيمته في عدد من 
تماما ولكن مجردة للغاية، مثل الفلسفة والرياضيات، إلى وضع ' الموضوعية'المجاالت المتنوعة من 

بدال من ذلك واقعية، مثل اإلقتصاد واإلدارة، وكذلك إلى ذاتية أساسا ومنظمة بشكل فضفاض، 
مثل الفن وعلم االجتماع، ِمن َثَم ليس من المستغرب أنه في العصر الحالي للحضارة التكنوقراطية، 

كمجال للهندسة ونما  -يتلقى التصميم إهتماما كبيرا بالبحث، بعد أن درس أواًل كحرفة وبعد ذلك 
السيكية، في تم تطويره بما يتماشى مع تقاليد العلوم الك" مستقل"في نهاية المطاف إلى انضباط 

محاولة لإلسهام في تطوير هذا اإلنضباط، على حد سواء الباحثين واألكاديميين والممارسين، على 
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الرغم من رؤية المشكلة من وجهات نظر مختلفة إلى حد ما، كانت تحاول فهم وتبرير ما اذا 
على سبيل ) توافرت نظرية أخرى يمكن أن تكون مفيدة في حل مهام التصميم في أبعاده الجمالية

 :، يمكننا أن ننظر إلى مفهوم المستوى الجمالي من ثالثة وجهات نظر مختلفة(المثال

ال . بعض المصممين يسعون إلى تسجيل مستوى عاٍل من المعايير الشخصية الخاصة بهم -1
يهتمون بما يراه اآلخرون طالما أنهم سعداء، والمشكلة في هذا الموقف واضحة، ما لم يتم تحديد 

 .ك كشرط في عقودهم، فإنه ليس من المهنية تجاهل احتياجات، أو تفضيالت عمالئناذل

يسعى بعض المصممين إلى تسجيل مستوى عاٍل من معايير المجتمعات التي ينتمون إليها،  -2
على الرغم من أنه ال يوجد شيء خاطئ في هذا، فإنه ليس بالضبط الخدمة التي تقدم للعمالء، 

والمصممين ال حل لديهم ألي مشكلة،و  ء بمثابة رعاة لدعم المساعي الجمالية،في جوهرها، فالعمال
غالبا ما يسعون الى جذب العمالء الذين يقدرون أنواع معينة من الجماليات عن طريق اختيار 

 .مصمم ما لحل المشكالت البصرية التي لديهم

كله، والمشكلة في هذا  بعض المصممين يسعون إلى تسجيل مستوى عاٍل على مستوى العالم -3
تكمن في محاولة إرضاء الجميع، حينها وفي نهاية المطاف سُيَمَيع جوهر  األمر واضحة أيضا،
ففي التصميم الكرافيكي، يكون السعي وراء  على نطاق أوسع من الجمهور، العمل، في الواقع،

خدمة نفسي، ولكن أرى وأن ال حرج في  التعبيرات الشخصية ، أو المعايير الجمالية خدمة ذاتية،
أو مدير فني هو حل  أنه ال ينبغي أن يتم ذلك على حساب موكلي،إن جوهر ما أقدمه كمصمم،

المشكالت عندما كنت أخذ مشروع ما، وأود أن أسأل العديد من األسئلة المجردة في المقدمة، 
يمكن أن يرى اي بالنسبة الى عمالئي وزمالئي، وهذه العملية يمكن أن تكون محبطة، وبعضهم ال 

لماذا نحتاج إلى التواصل في المقام األول؟حسنًا، : شيء منه ،لكن السؤال األهم بالنسبة لي هو دائما
أوال ان الكمية المذهلة من . هو ليس كذلك: لماذا في عملك؟ الجواب: بعضكم قد يسألني هذا

قد يقدم موكلي هذه ، (على سبيل المثال)وظائف التصميم الكرافيكي تفتقر إلى محرك أساس، 
نظرا لوجود ميزانية مخصصة لذلك، ألن منافسينا يفعلون ذلك، وألنه سيجعلني ابدو : اإلجابات

هو عملي ألن الوظيفة التي أقودها ذات حاجة .. الخ . جيدَا داخل الشركة، وألننا فعلنا ذلك دائما
من َثَم مجٍز عندما يتم إنجازه، حقيقية إلى التواصل بشيء هو دائما أكثر إثارة لالهتمام والتحدي، 

واألهم من ذلك، أنه يسهم بشكل ملموس في نجاح موكلي، ليس من أعمالي، بمعنى أنني لست 
، (جون كيج)بتكليف  (مارثا غراهام)ففي األساليب قامت  مهتما في إمالء محتوى البالغ؛ فقط،

مع كومة من صفحات فارغة الملحن الطليعي، لتسجيل الموسيقى ألداء رقصها، وأعادها األخير 
ألنه شعر أن الصمت كان األنسب للقطعة، بطريقة مماثلة، أشعر أن قيمة التصميم الكرافيكي ال 

( راند ) ، كما َعدَ  (dyske.com) تكمن في المنتجات النهائية، ولكن في كيفية حل المشكالت
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غي البحث فيها عن أفضل التصميم نشاطا لحل المشكلة ،اذ انه يضع احتياجات عميله كمشكلة ينب
طريقة للبحث، وفهم السياق البصري وعالقة العناصر أمر حاسم في تصميم العمل ، هو تصميم 

عتراف عاٍل، ويمكن أن يرتبط ارتباطا وثيقا مع الشركة على مر الزمن   Rand)شيء له قيمة وا 

p.80 )عل كل يوم وفي الواقع نحن نحصل على ما يصل ونأتي للعمل مع هدف واحد بسيط لج
أفضل من سابقه، هكذا هو كي نتمكن من اإلستمرار في ابتكار التواصل البصري الفعال ، واذ 
يكون ذلك ممكنا فله تأثير إيجابي صاٍف على المجتمع العالمي، التصميم ليس مجرد ممارسة 

لمزيد من المزيد من البحوث، والمزيد من توليد األفكار، وا... تجارية ، ولكن هو دائما اجتماعي 
التحليل والمزيد من التنمية ،هذا بدوره يوفر قيمة أكبر للمجتمع ككل، ونحن نرى دورنا كمصممين 
هو اإلستماع إلى احتياجات عمالئنا واالعتراف بالتصميم الذي يجب أن تتوافر فيه ثالثة قيم 

 :باساليب مختلفة

بناء المؤسسة، وزيادة اإلعتراف التصميم الجيد يمكن أن يساعد في : القيمة اإلقتصادية - 1
ويمكن أن نضيف قيمة إلى اإلقتراح الخاص بالمؤسسة  بالتصميم وتحسين حصتها في السوق،

 .عن طريق إشراك الجمهور المستهدف مع رسالة مناسبة

غالبا ما ينظر إلى اإلتصاالت البصرية على أنها ممارسة تجارية جدا،  :القيمة اإلجتماعية -2
ع حصلت أهمية اجتماعية مهمة حقا، أنه يحتوي على األساس الفني ، وكذلك ولكن في الواق

المهندسين المعماريين والكتاب : التطبيق التجاري، هذا االزدواج موجود في جميع المهن الفنية
وصناع السينما والموسيقيين، الخ كل هذه المهن لها تأثير في حياة الناس التي يمكن أن تكون 

 .اقها التجاري األصليأكثر أهمية من سي

عادة التدوير، : ينبغي النظر في البيئة في كل مشروع تصميم :القيمة البيئية. 3 الحد من النفايات وا 
، واختيار الطابعات الصحيحة وحتى اقتراح الحلول الرقمية "الخضراء"وتحديد المخزونات الورقية 

ي دائما في طليعة عقولنا، هذا ليس مجرد لوسائل الطباعة التقليدية التي لم تعد ذات صلة، البيئة ه
، من هنا  (designbyflux.com) ، هو مدعوم من الفلسفات الشخصية لدينا"غسيل اخضر"

يتطلب الحقل المزيد من العمق، بمعنى من المعاني التصميم الكرافيكي يحتاج إلى العثور على 
ف يجب أن تكون خلفية التصميم من المثير للجدل كي. نفسه، وكلها في حين تتطور في نفس الوقت

الفن  تطوير ، حول تصوراتهم في كيفيةة،وهناك مناقشة تجري مع المصممينالكرافيكي مشترك
للمستقبل، هذا واكتسب التصميم الكرافيكي شعبيته التجارية  البيئي واالستلهام من الماضي مع التطلع

خالل الثورة الصناعية،في الوقت الذي أدركت فيه الشركات أن الناس بحاجة لرؤية المنتج قبل 
شرائه، وسواء أكان األمر يتعلق بحاجات الناس، أو جمع الناس معا لحملة ما، قررت بعض 

صورة لما يمكن توقعه منهم، وهكذا بدأ التصميم الحكومات وأصحاب األعمال إعطاء الناس 
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 An Introduction . )الكرافيكي في توفير الصور للجمهور من الشركات عبر رسومات جذابة وحروف

to the History of Graphic Design) االن )،وهناك فكرة أكثر عمومية حول وظيفة المصمم الذي وفقا لـ
لقة بالمنتجات والمفاهيم والصور بطريقة دقيقة، ووفقا لـ ، هو حل مشكالت االتصال المتع(سوان

ربما ألنه لم  ال تتوافر معايير واضحة وكيفية لتقييم التصميم ،أو المصمم نفسه، (أيف زيمرمان)
يتوافر فهم لما هية التصميم حقا من خالل عدم توليد نظرية يتم تطبيقها على االشكال المصممة 

في ( 1995-ونغ)و( Zimmermann p.65) نطبق على العمل الفنيكما هي متوافرة من معايير ت
كتابه أسس التصميم، قال انه يذكر أن هناك العديد من الجهد الفكري المبذول في التصميم 

،ان التعريفين أعاله يشار (Wong p.41.)المصحوب بالتفاني لتجميل المظهر الخارجي لألشياء
لموجهة عن طريق تصميم ملصق، يحكمه مفهوم الجماليات فيهما في كثير إلى المناسبات االدبية ا

 ،اذ ينبغي دمج بيئة العمل البصرية لتصميم األشكال، وتوجيه النظر الى إمكانية قراءة النص ،
وتصميم الشكل، وهو جزء مهم في تفكير المنظرين منذ أوائل القرن  ومراجعة تاريخ التصميم ،

وس، وفي وركانست، في كال المكانين تم إطالق فرضية التاسع عشر نحو التصميم سواء في باوها
 :تتلخص في

 التيارات المتعددة واالتجاهات"ان دمج نظرية التصميم التي تحافظ على المعرفة هذا النشاط،
في التصميم تنعكس في استعمال هذا المفهوم نفسه، من الناحية النظرية، يتم تعريف المفهوم من 

، ان تفسير التصميم كوسيلة يمكن من  (Bürdek p.15 ) "خالل تحليل معالم الخصائص األساس 
  :خاللها تحقيق ما يأتي

عمال، وتحسين القيم تحسين نوعية البيئة،وزيادة اإلنتاجية، وتعزيز جودة االست: األهداف
البصرية، أو الجمالية للمادة، وزيادة حجم مبيعات الشركة وتعزيز التصنيع في بلدان العالم 

ذا أخذنا في االعتبار وصف  للفرق بين العلم والفن، يمكن القول أن اليوم يشهد  (ريتشنباخ)الثالث،وا 
يرى بعض المؤلفين أن التصميم االنفصال واالختالف ،وحصل تغيير أَثَر على تعريف التصميم، اذ 

على سبيل )هو المكان الذي يتالقى فيه الفن والتكنولوجيا ، من هذه الفكرة يأتي التصميم الصناعي
اليوم ذهب التصميم الصناعي ليصبح انضباطا وفنَا أساسَا في : "ِبِعِده انضباطا جديدا( المثال

والمصممين  ة للتفكير في عمل واحد ،مجتمعاتنا الصناعية، ولكن أوال وقبل كل شيء كان وسيل
من جانب اخر فإن نشاط المصمم له عالقة  (Broncano p.125 ) "وفق هذا الوصف فالسفة الهندسة 

بكيفية عمل  بالتفكير وصنع األشياء، وهذا يعني أن يتم توجيه بحث المصممين نحو مشكلة تتعلق
، وغيرهم من رواد حركات (غوتفريد سيمبر -وليام موريس)واشار  األشياء ، بدال من حقيقة عملها،

ويمكن أيضا أن يقال أن ( طريق الوظيفة )، "متكاملة"التصميم، بالفعل إلى أهمية وضع تصاميم 
عمل المصمم له عالقة مع تحليل جميع المتغيرات التي تتداخل في سياق التصميم وفي تطوير 
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النضباط هو الشيء األكثر أهمية في الشكل، من هنا يمكن ان نرى الفرق في الهندسة، وهذا ا
ظيفة النظام بغض النظر عن اإلنسان، واالجتماع، والجمالية وغيرها من العوامل التي قد تكون 

إضفاء الطابع اإلنساني على التصميم الذي يتكون من التأمل  (نورمان)مشتركة في الهدف ، ويعزز
قليدي جدا، اذ يتصل تصميم التعبئة في العواطف في تصميم االشكال، ولكن هذا التقدير هو ت

، مع جماليات الشكل، والتقليد الذي يأتي من مدارس التصميم (على سبيل المثال)والتغليف
الصناعي، ولكن ما يجب ان ينظر اليه حقا هو نهج اعمق له عالقة مع انثروبولوجيا التصميم، 

العالقات العملية والمعرفية الذي ال يقتصر على الدراسة المريحة ، ولكن لجعله مرئيَا ضمن 
،الذي يقع بين (الخداع )لذلك، ينماز التصميم بمزية والعاطفية لالشكال المصممة عند الناس ،

، إذا لم يتم ذلك على حساب "الخداع"التقنية والفن، لهذا يتم التأكيد على أهمية اإلدارة المفاهيمية لـ 
خداع الطبيعة على : يشكل أساس كل ثقافةهذا هو التصميم الذي "تصاميم ال يمكن تطويرها، 

وجه التحديد من خالل الثقافة، والتغلب على الطبيعية من خالل آالت البناء والبناء االصطناعي، 
" ( Flusser p.177 )الوظيفة واإلستعمال،اذ : وعند تصميم المنتج، يجب التفكير في متغيرين محددين

مد على المشكلة التي يتعين حلها، في حين أن يتم تصور الوظيفة في مقدمة التفكير، ويعت
االستعمال هو األجهزة الحقيقية التي يقوم بها المستعمل للتصميم، وربما التتوافق الوظيفة المقترحة 

وتتمثل الوظيفة في مجموعة متطلبات ومحددات تتعلق بمشكلة التصميم،  مع المستعمل دائما ،
التكنولوجيا ستكون سببَا في تغيير . "تعريف للموادوالتي من خاللها يتم التوصل الى شكل و 

 )" الوظيفة استنادا لوجهات نظر المستعمل،أن هذه الفكرة أصبحت عقيدة للمدرسة البنائية 
Broncano p.77-168)الذي يتوافق أو  العنصر الثاني الذي تم تحديده لتحديد هوية التصميم هو

االستعمال اكثر مالءمة ضمن مايعرف بتطوير نوايا يعتمد على المستعمل، وهو مستقل لجعل 
وتسعى أحدث االتجاهات في أساليب التصميم إلى ادماج المصمم والمستعمل  المصمم والمستعمل،

من خالل الدراسات االستقصائية والتحليالت النفسية، واختبارات الميدان، وأوصاف الخبرات، ولكن 
) ثائق ضرورية لهذا الغرض، ويمكن أن نقرأ في كتابات اذ ال تتوافر و  هذا ال يزال غير مؤهل ،

ان عصرنا هو عصر العمل الجماعي ،اذ ان اسهامات كل فرد ( أصل الفلسفة الجديدة -ريتشنباك
ستكون أصغر أو أكبر، ولكنها ستكون دائما صغيرة بالمقارنة مع التخصصات التي تم العثور 

جري تنفيذها في هذه األيام يغتني من المفاهيم عليها، وهذا يعني أن جيل من المعرفة التي ي
واألسس النظرية التي تركها علماء آخرون منذ فترة طويلة، وفي هذه األيام ليس هناك جيل من 

من جهة اخرى فإن فلسفة التصميم تعتمد كذلك على تفعيل مسارات النقد . المعرفة الجديدة تماما
 رئيسة خطوات أربعة من تخلو ال أن يجب تصميميةال األعمال نقد في الناقد محاولة أن ،"على
 والتحليل الوصف، :فيلدمان لخصها كما وهي حكمه الناقد عليها يبني التي المبررات تمثل سوف

 العمل على به سيحكم أو سيقوله ما الخطوات هذه على الناقد ويبني .والحكم  والتأويل، الشكلي،
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 Robert) النقدية، هي العملية في مداخل ثالثة (على فلدمان رأي) في الخطوات هذه الفني، وتعتمد

p.54) 

 االتصال نظرية على ويستند الفني العمل في الشكل دراسة على يقوم الذي : الشكلي المدخل
 الطبيعية، استعمال العناصر أساسه الذي والتكوين الشكلية العالقات في يكمن الكمال أن تؤيد التي

 الكونية. أو المثالية العناصر تلك بتحديد يقوم هنا فالناقد

 االنفعاالت وحيوية حدة إلدراك كوسيلة النقد استعمال على يقوم الذي وهو  :التعبيري المدخل
 الفن قدرة في الكمال يحدد التعبيري المدخل فإن لذلك الحقيقة، أو الواقع تتجاوز التي واألفكار

 . وقوي مباشر بشكل والمشاعر األفكار إيصال على

 التأثير اإلجتماعي في واستعماله النقد وظيفة يركز على الذي الوظيفي(: (التأثيري المدخل
 تغييرات إحداث الفن إنما تكمن في وظيفة يعد والذي والسيكولوجي، والسياسي، والديني، واألخالقي،

 التنظير. ،التقييم ،الوصف،التفسير: وهي المعاصر الفني النقد آليات عبر ، المجتمع في مطلوبة

 

 مجتمع المعلومات:
في خضم التطورات التقنية والمعلوماتية برز مفهوم مجتمع المعلومات لكي يعبر عن واقع 

مجتمع يقوم على المعلومات العلمية التراكمية ذات الجذر المعرفي ،  المنجزاتجديد فرضته 
والتطور يعمل ضمن مجموعات وكل بلد لديه خطة عمل خاصة به من أجل التنمية  والمعارف،

فضاًل عن ذلك هو عالمي من حيث  لتنسيق الجهود لتطوير ودمج مجتمع المعلومات العالمي،
ولذلك ليس إختيارنا أن  تعترف بحدود جغرافية معينة ، المبدأ، ومنظومة التدفق المعلوماتي ال

ة، والصدق، واإلنفتاح ننعزل عن تداول المعلومات، كذلك يعتمد مجتمع المعلومات الوضوح،الدق
في ظل هذا الوضع اليمكن للحكومات إيصال معلومات مربكة ومخادعة للجمهور ، ما  ويعززه ،

يعني أن هناك ثروة معلوماتية تكون متاحة لكل مواطن، الذي يمكن ببساطة البحث واكتشاف 
ون هناك مجال لغيرها ولن يك ، ويحکم مجتمع المعلومات الكفاءة، والقرارات المستنيرة فقط الحقائق،

المعلومات "كما أنه يعزز تكافؤ الفرص، ولقد كانت هناك حقيقة معروفة منذ زمن طويل تفيد بأن  ،
و التدفق الحر للمعلومات، وفي مجتمع المعلومات، يترجم إلى توزيع متساو للسلطة "هي السلطة

ة،أو تصفية، ويوفر تكافؤ مراقب المعلومات للجميع دون أية قيود، أو وفي هذا المجتمع تتوافر
على نطاق واسع داخل األوساط " مجتمع المعلومات"ويستعمل مصطلح  الفرص لجميع المواطنين،

األكاديمية وفي المجتمع األوسع، إللتقاط الصحف أو تشغيل التلفزيون في مواجهة اإلشارة إلى 
وهناك  وعرض الكلمات،المعلومات الجديدة، أو لتصفح رفوف المكتبات القادمة عبر العنوانات 
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العديد من األسباب التي ينبغي أن تكون كذلك ، ولكن األبرز تأكيد إنتشار المعلومات نفسها في 
وهناك ببساطة الكثير من المعلومات التي تتوضح في انفجار وسائل اإلعالم  العصر الحاضر،
ومن الهواتف النقالة من قنوات تلفزيون الكابل إلى سجالت القرص المضغوط، )ومنتجات الوسائط 

، ولكن أيضا تسارع وتيرة التكنولوجيات المحوسبة في جميع أنحاء المجتمع، وفي (الى اإلنترنت
وفي نمو المهن التي تتعامل مع معظمها،  زيادة االعتماد وتلقي التعليم في معظم النظم اإلجتماعية،

ة هذه التطورات، فإنه ليس من وبمواجه(. الكتبة، والمهنيون،والمدربون وهلم جرا)مع معلومات 
فضاًل  ،(Castellsp.5-24 ) المستغرب أن العديد من المراقبين يصفون عصرنا بمجتمع المعلومات

هو وسيلة موجزة ومتواضعة للتعبير ( حسب غارفيلد")مجتمع المعلومات"عن ذلك فإن مصطلح 
اضية في مجموعة متنوعة سنة الم( 50)عن مفهوم مفصل، وضع العلماء هذا المفهوم على مدى الـ

وفي السنوات األخيرة، اتسعت  اإلقتصادية والسياسية والتكنولوجية، واإلجتماعية،: من السياقات
الرؤية نحو مجتمع المعلومات الذي  شهد عمال مكثفا بعد انتشار كل من اإلنترنت واالتصاالت 

رتبطا به باستمرار؛ وهو مجتمع ، إن انتشار التكنولوجيا أوجد مجتمعا م (Hassan p.20 ) المتنقلة
عتماد : مترابط محكوم بشروط تدفق المعلومات مع فهم مديات تأثيرها على الحياة التجارة، وا 

مجتمع : "وكان تعريفه الموجز لـ. (Garfieldp.71-37 ) التكنولوجيا، والتعليم، وما إلى ذلك،
وتنتشر وتسيطر على أنشطة المعلومات هو مجتمع تأخذ فيه دور المعلومات كما هو مسلم به 

لنتصور كبار السن والمعاقين والنساء واألقليات يجري تمكينها من " الحكومة واألعمال اليومية و
الوصول إلى المعلومات إلى الجميع والوصول إلى استخدام مجموعة متنوعة من المعلومات المفيدة 

مجتمع المعلومات دراسة االستعماالت أو المسلية، هذه الرؤية تخدم العمل الحالي،ويعني البحث في 
اليومية وآثار المعلومات في عموم السكان وكذلك في المجموعات الفرعية في تحليل التنمية 

قدم  نظرية السيطرة التي تشرح جذور مجتمع المعلومات ( جيمس بينجر)االقتصادية التاريخية،وكان 
اعية، أصبحت فيها الشركات أكثر الية يصف فيها مجتمع المعلومات ِبَعده  نتيجة للثورة الصن

وأكبر حجما، واكثر تطورا في وسائل النقل الحديثة ، وتستلزم هذه االتجاهات أدوات جديدة لرصد 
ومراقبة زيادة االنشطة ،وأدى إنتاج المعلوماتية إلى كثرة في المنتجات التي تستلزم السيطرة على 

وكان يتعين استكمال  لخدمات البريدية، والهاتف،المعلومات عن طريق التوزيع مثل التلغراف، وا
وتم تمكين تقنيات التحكم  .الجهود من خالل المعلومات المتعلقة بالطلب واإلتصال مع المستهلكين

المحوسبة الحديثة كمرحلة أخرى من النمو السريع لمجتمع المعلومات، كما يتضح من التقدم 
والتقارب بين وسائل اإلعالم، واالتصاالت، والحوسبة، وتضاعف التقارب عن طريق الرقمنة الذي 

تمع عن طريق أي نوع من وفر اسبابا للتشارك في جميع أنواع المعلومات لتكون في متناول المج
 ،(Beniger p.66 ) هو جوهر مجتمع المعلومات (بنيجر)الوسائط، هذا اإلنتشار المعلوماتي، وفقا لـ 

، وركزت التغييرات .حدثت تغييرات كبيرة في المجتمع وفي حياة األفراد في السنوات األخيرة هذاوقد
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وتستعمل فرص جديدة  (Kurikka p.56 ).لمجتمعفي الغالب على الثورة االقتصادية والهيكلية والعقلية ل
في مجال تكنولوجيا المعلومات على نحو متزايد في إضافة شركات التكنولوجيا حتى في الصناعات 

وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في العمليات التجارية وتعميم  -التقليدية، وكذلك في القطاعات التقنية
، ولم (.Ojala p 20)ات لزيادة المنافسة المحلية والخارجية عولمة الشركات، وقطع دورة حياة المنتج

يتغير في المجتمع الصناعي التقليدي لمجتمع المعلومات فقط، كما يفترض توافر شروط مسبقة 
كوريكا ) ووفقا للبحث عند .لتعلم المعرفة والمهارات الجديدة المناسبة لهذا النوع الجديد من العمل

والدراية، واإلبداع، واالتصاالت، والثقافة هي المفاهيم األساس للبقاء  فالمعرفة والمهارات( 2002
منبٍن على الوعي والفهم ، " مجتمع المعلومات" على قيد الحياة في المجتمع الحديث، مؤكدًا أن

يعتمد على أي واحدة من العمليات التي نريد أن نؤكدها؛ كلتا الحالتين تتعامل على أي حال مع 
"  ، والخطب، وحتى في مجال البحوث غالبا ما يوصف مجتمع المعلومات بأنهالتفكير اليومي

وهي باتت من (أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت والبريد اإللكتروني والهواتف المحمولة" )مجتمع الكمبيوتر
،مناطق البحث في التفكير للتعليم (على سبيل المثال حدد تارجان وكوريكا) ركائز التعليم األساس

 :العام،على النحو األتياألساس 

 االجهزة اآللية الروبوتات• 

 اآلالت واآلليات ووظائفها• 

 أساسيات اإلنتاج والتخزين وتوظيف الطاقة ، • 

". المواطنة التشاركية"للنشاط الخاص ألعضائها  ويغطي مجتمع الكمبيوتر الفكرة األساس
فضال عن ذلك  تصفح اإلنترنت مجانا، لذلك فاالحتماالت لرعاية أشياء كثيرة مثل المدفوعات، 
والتسوق، وغيرها من التطبيقات من خالل الشبكات، ومفهوم المجتمع نفسه يفترض مسبقا التعاون 
فة فالتواصل بين المجتمعات المحلية والمجتمعات المحلية المختلفة بين مجموعات المصالح المختل

واإلتصاالت الفردية مع اإلدارة ممكنة، وفي المناقشة العامة غالبا ما يتم التعامل مع مشكلة الموارد 
ويعني ذلك عموما عدم كفاية رأس المال المعرفي ". الفجوة الرقمية"لمجتمع المعلومات مع مصطلح 

وربما يكون . ، بسبب ذلكبالفعل في محو األمية هائلة في العالم" الفجوة. "لألمة والموارد المحدودة
مشكلة أخرى هي أنه في العديد . عدد األميين في العالم أكثر بكثير من عدد السكان األوروبيين

 من ناحية أخرى أن !اإلناث فيما يتعلق بالتكنولوجيا ألنها ال تنتمي إلى دورهن من الثقافات تهمش
 ) تبطة مع جمعيات المعلوماتهما أيضا ظواهر مر " المهمل من الواقع"أو " مدمن اإلنترنت"

Tarjanne)،  إنتاج غزير من المنشورات التي  برز( 1980 -1970) وخالل االعوام الممتدة من
ودخول ( Forester" )ثورة الكترونيات دقيقة " ثورة صناعية جديدة، و"تقترح فكرة أن العالم يمر بـ 

اقتصاد "،و( 1974بيل،)لـ " المجتمع ما بعد الصناعي"مرحلة جديدة، توصف غالبا باسم 
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وتفترض هذه الفكرة أننا ندخل (. 1980توفلر،)لـ " الموجة الثالثة"، أو(1976بورات، )لـ " المعلومات
المعلومات الخامسة "، الذي يوصف أحيانا بأنه عصر" اإلقتصادي الجديد -تقني "اإلنموذج الـ

 Castels' Informational)ا من قبل ، وهي فكرة أعيد صياغته(1987فريمان،)لـ " واالتصال الخامس

Mode of Produce( ) Castels p.30)  مجتمع المعلومات"، ففي السنوات األخيرة، أصبح مصطلح "
أعقاب المبادرات السياسية في ( بانجمان ) مركز الصدارة في المناقشة الدولية بسبب نشر تقرير

إغراق العالم بتقنيات تمكننا من تخزين  مختلف البلدان،من جانب اخر، وخالل العقود األخيرة، تم
المعلومات ونقلها وحسابها بشكل غير مسبوق من حيث الحجم، وقد ظل علماء االجتماع من 
جميع التخصصات يشيرون بال هوادة إلى أن هذا األمر أدى بنا االنتقال من مجتمع الصناعة إلى 

نمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية مجتمع المعلومات، في حين انتقلت المعلومات إلى مركز الت
والثقافية والتنمية، وبالفعل، يمكننا أن نرى آثار تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الرقمية في كل 
مكان، ونحن نعلم أن رقمنة مخزونات المعلومات وتدفقاتها كانت وال تزال هي المحرك لإلنتاجية 

الشفافية ومكاسب الكفاءة في البيروقراطيات الحكومية،  وهو المحور الرئيس في إدخال االقتصادية،
أدت إلى تحديث التعليم ، وأن الهاتف  وهي مفتاح وفورات التكاليف في اإلصالحات الصحية، التي

المحمول غير الطريقة التي تنسق األسر انشطتها بفعل اإلنترنت ،وعلى الرغم من كثرة عصر 
معلومات ، ما يمثل تناقضًا صارخًا مع حقيقة رغبة المعلومات هناك نقص مفاجئ في كمية ال

 .البشرية في تحديد حجم المعلومات التي لها تأريخ طويل

يعد نظريا مصطلحاً سياسيًا، أنه يأِت ضمن هدف استراتيجي، " مجتمع المعلومات"إن مفهوم 
يوفر ويؤمن  من شأنه أن" لكن مجتمع المعلومات...من أجل التغلب على الركود االجتماعي الحالي

الماليين من الوظائف الجديدة، وكان إحدى معطياته المهمة البيانات البرامجية التي إتضح إنها 
يضمن اإلقتصاد والقدرة التنافسية، " مجتمع المعلومات"أن : تهيمن عليها أربعة محاور رئيسة هي

يجاد فرص عمل جديدة؛ وجلب المزايا البيئية؛ وتعزيز الديمقراطية؛ التي ُعَدت ثورة في اسلوب  وا 
حياتنا والعمل بمساعدة جديدة من تكنولوجيا االتصاالت، وفي داخل االوساط العلمية فإن المفاهيم 

الناشئ في " مجتمع المعلومات"األساس لمجتمع المعلومات تختلف بشكل كبير، وتم تطوير فكرة 
اته كما هو في، األدب الداخل ضمن إطر مختلفة من السياقات النظرية وليس كمفهوم نظري بذ

المتعدد التخصصات،او كما في مختلف العلوم اإلجتماعية مثل اإلقتصاد السياسي، ودراسات 
األعمال، وعلم اإلجتماع والتنظيم، واإلتصاالت، وعلوم اإلعالم، والسياسية والتعليمية والعلوم، 

نية التي تتشارك مع مختلف وكذلك علم االجتماع بشكل عام، ولكن أيضا في  العلوم الطبيعية والتق
يمكن للمرء أن ينظم النقاش حول مجتمع المعلومات وفق  العلوم وفي خطاب مجتمع المعلومات
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، كما يمكن للمرء أن يفرق بين المفاهيم تغيير االجتماعي في المقام األولاألبعاد التي يتجلى فيها ال
 :األتية

 .مجتمع المعلومات كإقتصاد معلومات  -

 .لمعلومات كجمعية ما بعد الصناعةمجتمع ا  -

 .مجتمع المعلومات ِبَعِدِه نهاية لجمعية العمل الصناعي  -

 .مجتمع المعلومات كمجتمع للمعرفة  -

 .مجتمع المعلومات كجمعية صناعية معلومة  -

  مجتمع المعلومات كمجتمع تعليمي، -

تكون دائما واضحة منمازة عن على الرغم من أن هذه المفاهيم تتداخل جزئيا، وال يمكن أن و 
، (Lancaster p.50 ) بعضها بعضَا، فإنها تؤكد على االنتقال إلى مجتمع المعلومات بطريقة محددة

 :وتتمتع مجتمعات المعلومات بثالثة خصائص رئيسة

أوال، تستعمل المعلومات كمورد اقتصادي ،وتعمل المنظمات على زيادة إستعمال المعلومات 
كفاءتها، لتحفيز اإلبتكار ولزيادة فعاليتها ووضعها التنافسي، وفي كثير من األحيان من وزيادة 

خالل التحسينات في نوعية السلع والخدمات التي تنتجها، كذلك يتوافر اتجاه نحو تطوير المزيد 
كلي من المعلومات، المنظمات المكثفة التي تضيف مبالغ أكبر من القيمة ِمن َثَم يفيد اإلقتصاد ال

 .للبلد

للمعلومات بين عامة الناس، فالناس تستعمل معلومات  ثانيا، من الممكن تحديد استعمال أكبر
إلعالم خياراتهم بين مختلف المنتجات، وإلستكشاف : أكثر كثافة في أنشطتها كما المستهلكين

تعملون استحقاقاتهم في الخدمات العامة، ولتحقيق قدر أكبر من السيطرة على نفسها ، كما يس
  المعلومات كمواطنين لممارسة الرياضة وحقوقهم ومسؤولياتهم المدنية،

فضاًل عما يجري في تطوير نظم المعلومات التي من شأنها إلى حد كبير، وصول الجمهور 
إلى التعليم والثقافة ، وهي سمة ثالثة لمجتمعات المعلومات الذي يكمن في تطوير قطاع المعلومات 

يكمن في تلبية الطلب العام على المعلومات المرافقة  وظيفة قطاع المعلوماتف داخل اإلقتصاد،
والخدمات، وجزء كبير من هذا القطاع هو معني بالبنية التكنولوجية التحتية ، وشبكات اإلتصاالت 

 السلكية والالسلكية والحواسيب 

اعة توليد ومع ذلك، فإن هناك حاجة متزايدة أيضا إلى اإلعتراف بالضرورة لتطوير صن
، علومات في جميع المعلومات تقريباالمعلومات التي التدفقات حول الشبكات، ومقدمي محتوى الم
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وتنماز المعلومــات (Phillip ) وقطاع المعلومات آخذ في اإلزدياد أسرع بكثير من االقتصاد الكلي
 التي يحتاجـها مجتمـع المعلومـات ، بعـدد من الخصـائص هي:

عــدم  -قابلية المــراجعة - الوضــوح -المرونـــة   -الصالحيــة - الــدقة -نـاسبالــتوقيت الم)
  ((alyaseer.net) الشمولــــية  -قابليــة القيـاس - إمكــانية الوصول -التحــيز 

 :ويلخص بعض الباحثين إطار مجتمع المعلومات فى المالمح األتية

بنية تحتية معلوماتية تقوم على أساس الحواسيب اآللية من خالل إنشاء )المنفعة المعلوماتية  -1
فى صورة شبكات المعلومات المختلفة، وبنوك المعلومات، والتى ( العامة المتاحة لكل الناس

 .ستصبح هى بذاتها رمز المجتمع

 .الصناعة القائدة ستكون هى صناعة المعلومات التى ستهيمن على البناء الصناعى -2

، ونعنى السياسات التى تنهض «الديمقراطية التشاركية»السياسي لكى تسوده سيتحول النظام  -3
على أساس اإلدارة الذاتية التى يقوم بها المواطنون، والمبنية على االتفاق، وضبط النوازع اإلنسانية، 

 والتأليف الخالق بين العناصر المختلفة،

 .راكز، ومتكاملة بطريقة طوعيةسيتشكل البناء االجتماعى من مجتمعات محلية متعددة الم -4

ستتغير القيم اإلنسانية وتتحول من التركيز على االستهالك المادى، إلى إشباع اإلنجاز المتعلق  -5
 .بتحقيق األهداف

ستتمثل أعلى درجة متقدمة من مجتمع المعلومات فى مرحلة تتسم بإبداع المعرفة من خالل  -6
. ى منها هو التشكيل الكامل لمجتمع المعلومات العالميمشاركة جماهيرية فعالة، والهدف النهائ

(ahram.org.eg) 

 

 مجتمع اإلتصال:
ذلك إن  ،أو مايسمى بمجتمع اإلتصال ،صميم في شق منها في بيئة إتصاليةتعمل فلسفة الت

الخطاب الكرافيكي هو خطاب إتصالي محمول بصيغ متنوعة ، وألنه كذلك فهو مهم نظرًا للرسائل 
مفهوم االإتصال واضح بما فيه الكفاية ،ومن المؤكد أن البصرية التي يحملها ،فضاًل عن ذلك فإن 

تعمالها في الغالب الكلمة كانت قيد اإلستخدام منذ فترة طويلة، ولكن ليس كثيرا في الفلسفة ،وتم اس
في عموما الحياة االجتماعية، وتواصل البشر فيما بينهم، فعلوا ذلك بدقة  كبيرة مستعملين اللغات 
ومختلف أنواع التكنولوجيات البشرية ، والذي يميز التواصل هو طريقة رؤية الحقائق الملحوظة 

وعلى مدى السنوات الثالثين  التواصلية في المجتمعات البشرية،التي لديها الكثير للقيام به ،
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الماضية، كانت هناك بالفعل جهود مبذولة إلعطاء هذا المفهوم بعض السمات الفلسفية 
واألخالقية،ومناقشة آثار اإلتصال على المجتمع، مع األخذ في اإلعتبار اإلجراءات التي اتخذتها 

، كانت Wوتاريخيا( Beniger p.92  ) بين المجموعات واألفراد" المعلومات"وسائل اإلعالم ،وتوزيع 
مهام التصميم التحقق من النظريات، مما شكل تحديا لقيمته في عدد من المجاالت المتنوعة 

، ولكن بشكل مجرد للغاية، مثل الفلسفة والرياضيات، واإلتجاه نحو العلوم الواقعية، ' الموضوعية'
مثل اإلقتصاد واإلدارة، وكذلك االتجاه الذاتي مثل الفن وعلم االجتماع، من َثَم ليس من المستغرب 

ُدِرَس أنه في العصر الحالي للحضارة التكنوقراطية، يتلقى التصميم إهتماما كبيرا بالبحث، بعد أن 
" مستقل"كمجال للهندسة يعد بأن ينمو في نهاية المطاف إلى إنضباط  -أوال كحرفة، وبعد ذلك 

يتم تطويره بما يتماشى مع تقاليد العلوم الكالسيكية، في محاولة لإلسهام في تطوير هذا اإلنضباط، 
ن وجهات نظر على حد سواء الباحثين األكاديميين والممارسين، على الرغم من رؤية المشكلة م

وهنا تكون المشكالت في  ،(Suh p.20 )  مختلفة إلى حد ماتكون ربما مفيدة في حلول التصميم
لهذا فإن فلسفة التصميم  أو المجتمع ، الغالب األعم ذات أساس وظيفي مرتبط بمتطلبات األفراد ،

ظريات ذات التي تتحرك في ميدان إتصالي معنية قبل غيرها بالبحث والتقصي المعمق في الن
وهنا يدعي مؤيدوا وجهة نظر مختلفة أن النظريات جيدة إذا كانت تسمح لفهم عمليات  العالقة ،

التصميم والمنتجات بشكل أفضل ولها نكهة تحليلية واضحة، من المتوقع أن تتضمن هذه النظريات 
 ( Klein p.271 .)كمية كبيرة من المعرفة الخاصة بالمجال لمساعدة المصمم في صنع القرار

مرتبط بسلسلة طويلة من التفسيرات المختلفة، " تصميم اإلتصاالت البصرية"ان مصطلح 
في اللغة اليومية في إحداث شيء من عدم الدقة في فهم وظيفة " تصميم"وأسهمت تعاريف الـ
ويفهم التصميم عموما على أنه منتج مادي مشتق من نشاط، ولكن النشاط  المصمم الكرافيكي ،

إلى عملية التخطيط، " تصميم"كثير من األحيان يتم التغاضي عنه،اذ استعملت كلمة  نفسه في
البصرية ، فضاًل عن ذلك فيما يتعلق  -والتنسيق، واإلختيار، وتنظيم سلسلة العناصر النصية 

باألشياء التي أنشأتها تلك العملية،كما أن النص البصري اإلتصالي ، هو نشاط، يعمل في نطاق 
ة، وتحقيق اإلاتصاالت المرئية التي غالبا ما تنتج عن طريق الوسائل الصناعية وتهدف من البرمج

ويتم ذلك بهدف التأثير على معرفة الجمهور، . إلى بث رسائل محددة لقطاعات محددة من الجمهور
 التصميم الكرافيكي هو عمل يتم إنشاؤه بوساطة هذا النشاط. ومواقفه، أو السلوك نحو اتجاه مقصود

(Gorb p.77)  ن عمل المصمم الكرافيكي يتمثل في التفسير، والتنظيم، والعرض المرئي للنصوص وا 
 البصرية ، ويجب أن تتماشى الحساسية تجاه الشكل جنبا إلى جنب مع الحساسية تجاه المحتوى،
وتعالج فلسفة االتصال هذا األمر من خالل إيجاد صلة بين الشكل والمحتوى ،ولكن هذا األمر 

لكن الجانب األساس في وظيفة المصمم هو  دائم الحضور لتنوع األراء في هذا المجال ، ليس
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باستمراره وحضوره في مجموعة واسعة متنوعة مترابطة مع مستويات المشكلة، ويمكن تنظيم هذه 
 اإلتصاالت، الشكل، اإلقتصاد، والتكنولوجيا، واإلدارة، والتواصل هو: المستويات وفقًا لخمس فئات

الذي يمثل أصل وهدف جميع األعمال في الميدان،إذ  سبب في وجود تصميم االتصاالت البصرية،ال
ينطوي كل التصور في البحث عن المعنى، في هذا المعنى، فعل التواصل، أو البحث عن 

ويتمثل اإلدراك في توفير معلومات حول البيئة المحيطة  اإلتصاالت،أو الوظيفة البيولوجية البصرية،
اإلدراك بشكل عام، والبصري على نحو خاص، لم يتم تطويره للسماح  .ن البقاء على قيد الحياةلتأمي

البيانات  لنا بالتمتع بجمال المناطق المحيطة بها، ولكن لمساعدتنا في فهمها؛ بعبارة أخرى، لتفسير
عرفية وعلى وفي هذا النطاق فإن كل شكل يثير استجابة م التي تقدمها الحواس وذلك لبناء المعنى،

كذلك يمكن ان تكون عاطفية، وهذا يدل على أهمية عمل المصمم في  وفق مستويات متنوعة،
 التي تتجاوز القضايا الجمالية البحتة تنظيم العمليات اإلدراكية، والعاطفية، والمعرفية تليها المشاهد

مستقل من حيث  وسيكون من الخطأ الكبير أن نرى تصميم واحد يمكن أن يتم التعامل معه بشكل
وتشتمل نظرية اإلتصاالت  (Sinclair p.50 )س، مستقاَل عن المعرفة والعاطفة االمحتوى، أو مع الحو 

قدرا كبيرًا من النشاط البشري ،القراءة، والكتابة، واإلستماع، والتحدث، وعرض الصور، وعمل 
االيميائية )تصاالت الدقيقةالصور، كلها ُتَعد أعمااًل اتصالية، وهناك أيضًا العديد من أنشطة اإل

وغير اللفظية، مثل األصوات، وكانت عملية " لغة الجسد"،مثل التعبير، اللفتة، ( وغير االيمائية
االتصال موضوع الدراسة آلالف السنين، وخالل هذه الفترة حان للعملية أن تكون موضع تقدير 

 .مع زيادة في التعقيد

ذلك من الصعب تحديده، فنحن نرى أن مختلف إن التواصل في كل مكان، لكن يبدو مع 
 (ديل)بهذا الصدد يقول  األفراد يعرفون االتصاالت بطرائق مختلفة اعتمادًا على اهتماماتهم،

(Dalep.40) ( بيرلسون وشتاينر)، ويؤكد "تبادل لألفكار والمشاعر ضمن الية لتبادل األمزجة :" إنه
(Berelson p.33) عن ... نقل المعلومات واألفكار والعواطف والمهارات "على أهمية الرموز، كما في

،هذا ويعرف التواصل بأنه عملية تبادل لألفكار والمعلومات والرسائل مع " طريق استعمال الرموز 
لغة الجسد، والرسومات، والرسائل  :لفظيا عن طريق الكتابة او التحدث ،ام غير لفظي مثل اآلخرين،

المرسل، الرسالة والجمهور، : أي اتصال يمكن تقسيمه إلى ثالثة أجزاءو  اإللكترونية، وما إلى ذلك،
ولكي يكون التواصل ناجحا، يجب على الجمهور أال يحصل على الرسالة فحسب، بل يجب أن 
يفسر الرسالة بالطريقة التي يقصد بها المرسل، ويتطلب االتصال الجهد، ويجب أن يكون دائما ذو 

،من جانب اخر ! ير واضح للجمهور، فانه يعني لديك مشكلةغرض واضح، فإذا كان الغرض غ
على وظيفة التواصل الخاصة بهم في ( تسشيتشولد أو مولر بروكمان)ركز المصممون مثل 

التركيبات البصرية؛ وهو ما يفسر إدراج هؤالء المصممين في تاريخ المهنة، من حيث البساطة في 
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خ تيار المكونات التي تحمل المحتوى، والتفاني في تصاميمهم التي ُعِملت على أساس معايير وا 
التنظيم المنطقي والجمالي لتلك المكونات للوصول إلى أعلى المستويات والفاعليات الممكنة 

ومع ذلك، ال يمكن أن تؤخذ اليوم كنماذج، ألنه في خالل حياتهم العملية لم يكن معروفا  للرسالة،
تلف، وبشكل عام،فإن هناك طرائق مختلفة لتقديم أن الجمهور المختلف يعني توافر منطق مخ

واختيار مكونات الرسالة التي  المعلومات التي تدعو إلى نهج أكثر مراعاة للسياق في التصميم،
 وتنظيم هذه المكونات يمكن أن يعزز معنى الرسالة، تحدد إلى حد كبير المحتوى الداللي للرسالة،
اط التصميم، سواء كانت تلك المنتجات رسائل، واجهات وفي حين أننا قد نركز على منتجات النش

 ) الكمبيوتر،أو هياكل تنظيمية، أو المعارض والمتاحف، ويجب اإلعتراف بأهمية عملية التصميم
Schön p.20) ،وكذلك ببساطة في محاولة لفهم كيفية عمل فرق التصميم، بما في ذلك ثقافة التصميم ،

يم في كونها تحتاج إلى اإلعتراف بأهمية التواصل، ولكن لكن تكمن المخاوف من عملية التصم
دور التواصل في التصميم لم يحظ باالهمية التي يستحقها، وال سيما عند التركيز عليها في ممارسة 

. ولقد كانت هناك العديد من الدراسات التي تضع اإلتصاالت في مقدمة عملية التصميم التصميم،
ليب التاريخية التي عنت بتطوير أسا (Bucciarelli p.20 ( )يارليبوتش)على سبيل المثال، دراسة 
واإلعتراف بالتصميم كعملية اجتماعية متجذرة في أنماط مختلفة من  ،إثنوغرافية لفهم فرق التصميم

ألهمية اإليماءة في عملية التصميم، وأهمية ( تانغ وليفر)ونشير بهذا الصدد الى مالحظة  الخطاب،
 .االت في مختلف التخصصاتحضور أدوار اإلتص

 

 :منهجية البحث
تشير أبحاث اإلتصال الثانوية إلى أية بيانات تجمع لغرض واحد من قبل طرف واحد ِمن ِثِم 
وضعه لإلستعمال ثانية ألداء خدمة ما من طرف آخر، أبحاث اإلتصال الثانوية هي األوسع 

يتضمن تقريبا أي معلومات يمكن إعادة واألكثر انتشارًا وأداة داخل مجموعة من األدوات، ألنه 
تنطوي على استعمال المعلومات التي جمعها   استعمالها ، فضال عن ذلك هي طريقة بحث شائعة

 :آخرون من خالل البحوث األولية من مزاياها

 .المعلومات متوافرة بالفعل وهي متاحة بسهولة ، سريعة ومنخفضة التكلفة ◾

 .البحوث األولية الالحقة التي ستجرىتسهم في توجيه التركيز على  ◾

تستعمل البيانات الثانوية الداخلية الفئات واألعطال التي تعكس الطريقة المفضلة للشركة في  ◾
 .هيكلة العالم



315 
 

أي البيانات )قد تكون البحوث الثانوية المصدر الوحيد المتاح لقطع معينة من المعلومات  ◾
الثانوية ، ِمن ِثمَ  نوعين من البيانات التي يتم جمعها من وهناك نوعان من البحوث (. الحكومية
 :هذه التقنية

أي قواعد )تتكون البيانات الثانوية الداخلية من المعلومات التي يتم جمعها من المؤسسة العلمية ◾
وتتكون البيانات الثانوية الخارجية من ( بيانات العمالء والتقارير من البحوث األولية السابقة

أي اإلحصاءات الحكومية والمعلومات من )مات التي يتم جمعها من خارج المؤسسة العلمية المعلو 
كما  يمكن أن يحدث البحث الثانوي في أي مرحلة من مراحل العملية ( مصادر وسائل اإلعالم

 .اإلبداعية

البحث الحالي يتقصى عن طريق أدبياته بعضًا من مالمح فلسفة التصميم وحراكها في إطار 
مع المعلومات الحديث عن طريق اإلفادة من اإلطروحات النظرية المفاهيمية التي تشكل مجت

 .معطيات مهمة في بناء تصورات جديدة لفلسفة التصميم الكرافيكي برؤاه الحديثة

 

 نتائج البحث ومناقشتها:
 توصلت تأطيرات البند النظري إلى النتائج األتية :

هناك تداخل واضح بين المفاهيم الحديثة وبين فلسفة التصميم في إطاريها العام والخاص ففي  -1
األول تبنت فلسفة التصميم الكثير مما الت اليه العلوم البينية وتعززت من خاللها الكثير من 

م ورؤاه ة لفكر التصميوفي الثاني كان اإلسهام في تعزيز المنظومات الداخلي ،اطروحات المفاهيمية
 وفي كال اإلطارين تحركت فلسفة التصميم نحو أفاق ُأخر. ،التطبيقية

ن عالم اليوم تجاوز  -2 مثلت بنية التطورات العلمية مساقًا لترتيب المنظومات البصرية السيما وا 
أو في تحديد مساراته المعرفية التي  ،إلن كان في تصميم المشهد ابصري ،نحو المتحرك الثابت

 مل في انطقة معرفية ضيقة المعطيات.ما عادت تع

أحدثت المعطيات التقنية الحديثة تطورات مهمة على صعيد التعامل مع اأُلطر التطبيقية  -3
من  ،نزعة الفلسفية للتصميم الكرافيكيالفاعلة في عالم اليوم وهو عمل تراكمي تداخل في تطوير ال

ديد المؤثرات البصرية ذات البعد ذلك ما حصل للصور والرسوم الي باتت تتشكل من خالل ع
 الوظيفي والجمالي والتعبيري الذي يتناغم مع معامل التاثير البصري لدى المتلقي.

أحدثت التجارب والتطبيقات البصرية فارقاُ نوعياً في التعامل مع مفهوم فلسفة التصميم الكرافيكي  -4
ات فهم فلسفته ينطلق من وب ،ب مؤطرًا ضمن المنظومات المطبعيةالذي كان إلى وقت قري
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منظومات معلوماتية رقمية ضمن مايعرف بمجتمع المعلومات والتواصل والتداولية المعلوماتية التي 
 تشكل في عالم اليوم منظومات مؤثرة تتحكم في الكثير من متطلبات السوق والمستهلك.

ار مبتكرة تعمل خارج أدى تسارع األحداث على صعيد العالم المفاهيمي الفلسفي إلى تبني أفك -5
الصندوق وهي أسهمت بشكل مباشر في تطوير النظرة العلمية نحو فلسفة التصميم الكرافيكي وما 
تحمله من معززات عقلية وما نراه اليوم من معطيات بصرية يؤكد القيمة اإلجمالية التي حصلت 

 في تعزيز النزعة اإلنتاجية ذات الصلة بالمستهلك وتلبية رغباته .

مثلت التعددية في األنساق البصرية الناشئة معززات نوعية ذات صلة مباشرة بمنطق التفكير  -6
بالتصميم الذي يأخذ دائما بالمستجد الحديث تساوقًا مع متطلبات المستهلكين وقد وفر مجتمع 

السيما وان  ،ل فاعل في تجسيد الناتج التصميميالمعلومات الكثير من المعطيات التي تدخل بشك
لهذا فأن منطق فلسفة  ،قمية مازالت ترفد المصمم بالكثيرمنظومات المعلوماتية ذات المنصات الر ال

 التصميم الكرافيكي وجد له بيئات مفاهمية ُأخر ي يتحرك من خاللها. 

 

 اإلستنتاجات:

 يستنتج البحث ما يأتي:

ألفضلية البحث الدؤوب عن بيئات معرفية ضمن منطق مجتمع المعلومات هو بحث عن ا -1
 للتطوير والتعزيز العقلي الفلسفي المفاهيمي.

الجذور المعرفية لمجتمع المعلومات وقيم اإلتصال والتواصل هي في جوهرها مثال نوعي  -2
 للتعاطي الحر مع األخر ضمن اليات للتشاكل المعرفي التداولي.

عن األفكار غير المألوفة فلسفة التصميم هي جزء فاعل في تنمية العقول اإلبتكارية التي تبحث  -3
 التي يمكن أن تشكل مفصاًل نوعيا في عالم اليوم.

المفاهيمي الذي يشهده العالم إنما تأتى عن رغبة أثيرة في تطوير بعض  –الحراك العلمي  -4
 النزعات العلمية القائمة التي ربما لن تجد لها مكانًا في المستقبل.

التعامل مع التقنيات الحديثة ذات الصلة بتطبيقات التصميم الكرافيكي هو تعامل قابل للحوار  -5
 واألخذ والرد طالما يقع في دائرة فلسفة التصميم ومنظوماته المعلوماتية . 
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 التوصيات:
 يوصي البحث بما يأتي:

يقية ذات صلة حث الباحثين في شأن فلسفة التصميم الكرافيكي للبحث في مشكالت حق -1
 بالمنظوما المعلوماتية التي نتجت عن التعاطي مع مجتمع المعلومات.

ينبغي تطوير االليات واالطروححات البرصية التي تتعلق بفهم فلسفة التصميم إلن منطقه  -2
خاص فهو يتعلق بالفكرة والمنتج والتلقي والخامات والتقنيات فهو ينطلق من عالم ليكون ناتجًا في 

 خاص.

تشجيع الحوارات والمناقشات التي تثري عقل المصمم من الناحية المفاهيمية واالبتعاد عن فكرة -3
 إن التصميم مجرد فن وظيفي صرف .

التعامل العلمي مع اإلطروحات المفاهيمية الحديثة بشكل إيجابي التي تؤكد على دور  -4
ظرته نحو مفاعيل الحياة والضير المنظومات المعلوماتية البصرية في تطوير الحراك المجتمعي ون

 من تبني ما نافع منها.
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 التكنلوجيا االثراء الجمالي للتصميم بين التقنية و

 

 الغبانأ.د باسم قاسم 

 ا.م.د صالح نوري الجيالوي 

 

 مشكلة البحث واهميته:

ابتكاريا يتصف بسمات وظيفية وجمالية على حدا سواء ، يُعّزز من خالل يعد التصميم فنا 

أتفاق الجوانب التصميمية ذات العالقة التي تعطي الناتج التصميمي أفضلية في مجال العرض 

 والتسويق إلحداث أكبر أثر في المتلقي إلثراء الذائقة الجمالية . فجمالية التصميم تشترك في أسس

، وتسهم في إخراج أعمال مبدعة من خالل ابتكار تصميمات جديدة سجام والتوافقثابتة تتعلق باالن

وحديثة يستخدم فيها المصمم كل ما لديه من خبرة ومعرفة ومهارة ، ذات موضوعات تتعلق بحياتنا 

(، فالمصمم يسعى دائما الستثارة اإلحساس 2وحاجاتنا  الروحية أو المادية )النجعاوي ،دت  ص

ان لفن التصميم االثر البالغ عبر العصور وكان للجمال مكانة مؤثرة ومباشرة يخضع بالجمال مما ك

(.وبما أن التصميم هو عملية 15،ص1990عند اقتنائهم للمنتجات التصميم )العاني    االفرادلها 

، فللمصمم دور مهم في )إظهار سل )المصمم( والمستقبل )المتلقي(اتصالية تعتمد على الطرف المر

الجوانب الوظيفية والجمالية ، من خالل إجادة التعامل مع المفردات، والقدرة على إدراك  وإبراز

العالقات من خطوط وألوان وخامة وتجميعها بطرق منسقة داخل الشكل أو التكوين ، لتعبر في 

(، فهنا يظهر التأكيد على تطوير قدرة 11،ص1995النهاية عن قيمة جمالية عالية () عماد زكي  

وق الفني عند كل من المصمم والمتلقي ،إنها نوع من السلوك تساعد الفرد على حسن االختيار التذ

 من بين التكوينات المتعددة وتعتمد على :

 اإلحساس بالجمال : وهي استجابة الفرد للمثيرات الجمالية والفنية . -أ

 متعارف عليها الحكم الجمالي : ويقصد بِه مدى مسايرة الفرد للمعايير الفنية ال -ب

التفضيل الجمالي : وهي االتجاه الجمالي لدى الفرد الذي يدفعه إلى تقبل العمل الفني أو  -ت

 ( 11،ص1995رفضهُ أو النفور منهُ. ينظر في ذلك )عماد زكي  

إن غالبية العناصر الموظفة في التصاميم يتم التعامل معها بمرونة ، لكي تتناسب مع الفئة 

لها  ، وهذا يدل على أن  التصاميم يحتاج إلى حساسية مرهفة وأدائية عالية ذات أثر البشرية المقدم 

فّعال في اختيار الخامة، وكيفية تطويع المفردات ضمن التصميم ، إلرضاء جميع األذواق، إذ  ان 

التصميم يتفاعل مع حاجات الفرد المادية  والحسية  والتوافق االجتماعي إذ ترضي االفراد وتتفق 

ع ذوقِهم وتتالءم والذوق االجتماعي العام، وتسد حاجته من خالل نوع التكوين وأسلوب تنفيذهِ م

( وعليه  يتطلب من المصمم أن يختار 11،ص1996وعناصر موضوعاتِه ودالالتها  )العوادي  

ويبتكر مفردات وأشكاال مميزة ينظمها ويرتبها بشكل مقبول و يحتاج إلى تنوع وإعجاز وتبصر 

حساسة لتحقيق أبعاد العمل الفني وكيفية تذوقه من خالل اختصار  هستحضارياار ، وقدره وابتك

هذه اإلبعاد وتقريب المسافة بين الفنان )المصمم( والمتلقي بجعل المادة كوسيط وجداني يحمل 

 رسالة مقومة جماليا ووظيفيا  ومتالئمة مع عقائد المجتمع الذي تنبثق منهُ ، كي ال يصبح التصميم

(. إن المصمم هو 65،ص1974عابرا و بدون مضمون قيّم وثري في تعبيراتِه () أبو غازي  
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المسؤول عن طرح األفكار الجديدة التي تساعد على أنماء وإثراء الذائقة الفنية من خالل تزويد 

العمل الفني بجميع اإلمكانيات والتقنيات الضرورية والالزمة لتحقيق هدف المصمم الذي يعتمد 

ى القدرة االبتكارية العالية للمصمم، فهو يمتلك طاقة ال حدود لها في مصادر وحيِه وإلهامه ، عل

ولتنفيذ أي تصميم يتطلب منه أن يستغل كل قدراتِه التخيلية ومهاراتِه وثقافتِه والقدرة في التعبير 

ار الوسائل عن مشاعرِه ويحفز جميع إمكانياته اإلبداعية وقدراتِه التقنية االظهارية باختي

والموضوعات المناسبة فالمصمم لهُ خاصية إذ يمتاز بقدرتِه على االنتقاء من بين الموجودات 

( . فالضرورة تقتضي من 5، ص 1963المحيطة بِه ويقوم بنقلها للمتلقي بصيغ متعددة )يوسف 

ة التي المصمم أن يكون ملما بعمل األسس والقواعد والطرق التصميمية التي تساعد على الكيفي

ينفـّذ بها التصاميم وإخراجه بالشكل النهائي المطلوب، وعليهِ )فالمصمم العبقري يحتاج إلى ملكات 

(، فيتبع إحساسه الداخلي عن 178،ص1963أربع هي: المخيلة والفهم والروح والذوق () زكريا  

للمشكالت  طريق إشباع عقله واحتوائِه بكل عناصر الفكرة المراد تنفيذها ، وإيجاد الحلول

مما التصميمية التي تعترض طريقه ، وصوال  إلى إخراج تصاميم تخدم الهدف الوظيفي والجمالي. 

 والتكنلوجيا التقنية يتعكس من خالل   للتصميم الجمالي االثراءسبق  علينا ان نتساءل هل 

 

 : هدف البحث 

 عن االثراء الجمالي للتصميم  بين التقنية والتكنلوجيا يهدف البحث الحالي الى كشف 

 

 منهج البحث : 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي 

 

 تحديد المصطلحات:

 كثرة الثروة ثرا( . كثّرهُمْ )  القوم هللا وأثرى(  ماله كثر)  الرجل أثرى:  اللغة االثراء في

 (95 ص1989مال.)ابراهيم ثرو  و  رجال ثروة يقال  والمال الناس من العدد

 غير لكنها  للعد قابلة متشابهة عناصر يتضمن ما )سمة بأنه الالند اندريه عرفه:   اصطالحا

( متشابهة بسمات المتسمة العناصر من عدد: )وهو لالكتمال( قابل تعدادها وال بالضرورة معدودة

 (846 ص1996)اندريه الالند  

الناس بالجميل، وجامل الناس مجاملة وعليه  الجمال كاصطالح لغوي: ان فالن يعامل

بالمداراة والمجاملة مع الناس، وتقول اذا لم يحتملك لم يجد عليك جمالك. واذا اصبت بنائبه فتجمل 

 ( 134ص 1985اي تصب وجمالك يا هذا.) الزمخشري  

ضوعا الجمال في تعريف آخر: )الجمال هو الذي لدى الرؤية يُسَّر، اي يُسَّر لمح  كونه مو

 ( 272، ص1982للتأمل ، سواء عن طريق الحواس او في داخل الذهن ذاته( )لؤلؤة  
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الجمالي : هو العمل الفني الذي يعمل مع حدس حسي لعاطفة  تتألف مع العمل الفني لتعبر 

تعبيرا كامال عنها لذلك فأن الخبرة الجمالية في جوهرها تعبيرا  عن شعورا  و رمزا  له ) فؤاد  

 (202 ، ص1963

وايضا ورد في قاموس اكسفورد  )انها عملية ادراك حسي للجمال في الفن والطبيعة وهي 

 (12ص 1988نظرية في التذوق.) قاموس اكسفورد،

والفعل واالدراك الحسي في النظر الى االشياء سواء في الفن او الطبيعة  هوالجمالي: 

ووظيفتها   تحرير عاطفة ما تجاه شيء كي يسمى جميال .والجمال صفة للشئ الذي يبعث في النفس 

السرور بصرف النظر عن مدي نفعه لنا ويحرك فينا نوعا غير ارادي من التأمل ويشيع لونا من 

 ة السرور والسعاد

  Art اما تعني التي ، Tekhne( تكنى) القديمة االغريقية الكلمة من مشتقة كلمة ) لتكنلوجياا

 معنى فأن ، األمر كان وأيا . مهارة تتطلب مهنة او حرفة بمعنى  Craft او ، مهارة او فن بمعنى

 كلمة به توحي الذي الوسيلة او االدارة جانب تأكيد الى والحديث التعبير في يميل تكنلوجيا كلمة

Craft التقنية أما (165 ص ، 2009 ، وسيدجويك ادجار. ) ( مهارة يتطلب الذي العمل بمعنى 

 (13 ص ، 2003 ، االبراهيم. )  ( العلمية للمعرفة المنظم التطبيق ) فهي

 

 االحساس الجمالي

الجميع فالجميل هو الذي يرضي .. ةوالعبقريه الفني.. اال حساس الموضوعي سر تقدير الجمال

وهذا من اهم ما يجعل صاحب الوجه الجميل يدخل . بدون سابق فكره او صوره مسبقه التصميم

او طريقة .. اي قبل ان يضيف الي جماله ذكاءه او عمله او خبرته.. قلوب االخرين قبل ان يتكلم

الذي يبلغ وهو .. ان الجمال هو االنسجام يحس به العقل ويقدره الذوق. كالمه واسلوب تأثيره علينا

التي تبالغ في وضع زينتها  بدون مشقه اكبر قدر من المفعول باقل قدر من الوسائل، فالمرأة

مكياجها( تفقد الكثير من صفاتها العفوية واصالتها النها تكثر من الوسائل للوصل الي اكبر كميه )

والذوق .. التزييفالن العقل يرف  هذا .. ولكنها في الحقيقة تخطي تماما في هذا.. من االعجاب

 فالجمال عند المرأة هو بقدر ما تحافف علي عفويتها وبساطتها.. السليم يمل هذا المكياج المفتعل

 .وبين الشكل المطلوب.. وجمالها الطبيعي الذي يحقق االنسجام بين العمر الزمني والعمر العقلي

ومن الكائنات الحية  إلى الحياة إّن لكل شيء جماله الخال  غير أ نَّ هناك تدرج يقودنا من الماده

.. فالجمال البشري يمكن التوضيح االكمل على مستوى اسمى درجة يتيسر له بلوغها إلى االنسان

(.  إّن نظام الفنون الجميلة يكمن في حمل فئة معينة من المثل إلى 77 ص 1983)دني هوبسمان 

فن الرسم للوحات التاريخية  وضع الفنون بحاله له جدوى مادية وحتى تصميمفن والمن الكل 

والتماثيل ورسم السمات االنسانية تنقل جمال الجسد البشري.. ثم الشعر الذي يحتل مكانه فوق جميع 

  (.79  ص1983الفنون التصويرية الن مضمونه الخاص هو فكرة االنسان)دني هوبسمان 

لذاتية ا قد عول على خضوع الجمال للتحوالت( 1952-1863ونرى إّن سانتيانا )

الجمال عليه وجودا   قوالموضوعية حيث عد الجمال قيمة ايجابية نابعة من طبيعة الشيء الذي يخل

 ل عند )سانتيانا( له أربع مميزاتموضوعيا  أو هو لذة تعتبرها صفة في الشيء ذاته ونرى إّن للجما

 يجب أ ْن تتوفر في أدراك الشيء إدراكا جماليا  .

 ينصب على الشيء الحسن الماثل أمام المتلقي .الجمال إحساس إيجابي  .1
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الجمال قيمة وليس أدراك لواقع معين أو عالقة بذاتها قائمة بين عدة وقائع .. بل هو انعطاف  .2

 من الذات وميل  وجداني نحو شيء معين .

 الجمال إليراد به أ ْن يكون وسيلة لمنفعة آجله .  .3

راجا يراد بها في عناصر الشيء وكأنه جزء من طبيعته الجمال هو إخراج للنشوة الذاتية إخ .4

 (. 21  ص1996)سانتينا   

 

 التكنلوجيا والتقنيات الحديثة

 نتاجتجسيد وتجميع المعارف والخبرات والمهارات البشرية ضمن شكل وسائل اإلالتكنلوجيا 

كما وتمثل التكنلوجيا ( كما وتمثل فنون انتاجية يستخدمها األنسان لصنع المنتجات ، )اآلت ومعدات

ت والوسائل التي يستعملها المصمم في تنفيذ افكاره وتخيالته بوصفها وسائط امكانوالتقنية من اال

تهدف الى تحقيق القصد التصميمي ، فالتكنلوجيا والتقنية هي المعرفة والخبرة والجهد  هنجازيإ

الخراج واالنتاج والذي يتحدد والحوار حول األحتماالت بكيفية انتقاء واستعمال طرق ووسائل ا

والتكنلوجيا والتقنية لهما شقان  .طبقا للمفاهيم الفكرية والعلمية بمراحل عمل مترابطة الخطوات

 اساسيان يكمالن بعضهما بعضا وهما :

الخزين التقني والتكنلوجي والذي يتمثل في تقنيات المنتجات ومعدات االنتاج واساليب  -1

 يل للعمليات واالنظمة وغيرها .التحكم والسيطرة والتشغ

المعلومات التي تشمل مجموعة من التكنلوجيات والتقنيات ، مثل انظمة المعلومات وقواعد  -2

هي  –عالقة االنسان بالتكنلوجيا يسميها )فالكوف( بالوحدة )ان  البيانات وانظمة الخبرة وغيرها .

النسان الطبيعية واالصطناعية اي ادوات التي تجعل العمل ممكنا وهذه الوحدة تعتمد على اعضاء ا

العمل ، ألنهما تشكالن واسطة لتحويل الطبيعة بهذا األتجاه ، ويقرر )فالكوف( ان تكون التكنلوجيا 

امتدادا ألعضاء االنسان العاملة ، رديفها االصطناعي في القيام بالمطلوب من المهام لتسخير 

 ( 41، ص  2003رسول ، . ) هوشيار قادر  (الطبيعة لحاجات المجتمع 

ة على تأثيرات التكنلوجيا الحديثب اهتموا و)فالكوف( من ابرز فالسفة القرن العشرين اللذين 

ويرى )جون ديوي ومارتن هايدجر( " ان التكنلوجيا هي العنصر االساس للحياة  .االنسانية

لة لدى هايدجر تكمن في االنسانية . بالرغم من ان هايدجر كان نقديا اكثر من ديوي . اذ ان المشك

، اخطارها وامكاناتها كد على جانبي او وجهي التكنلوجياالطبيعة الحقيقية لجوهر التكنلوجيا ، فهو يؤ

فالتكنلوجيا والتقنية هما التطبيق  (Michael 2009 p 21الواسعة في تطور الحياة األنسانية " . )

نسان في مختلف نواحي حياته ، فهي ليست المنظم للمعرفة والخبرات واالساليب التي يستخدمها اال

قوة مجردة تعمل خارج وعي المصمم وارادته بل مرتبطة باهدافه ومستندة الى قواعد علمية لتجعل 

من التصميم والتصنيع اكثر كفاءة في مجاالت متعددة .ان الرابط بين التكنلوجيا والتقنية يتوطد 

لم بأفتراض ان الحالة المثلى للتصميم بأتجاه التطور عندما يكون بمقدورهما ان تلبيان متطلبات الع

وكذلك مصحوبا في معرفة   وغيرها، لومات، معلى اساس نظريات، مفاهيم، معارفالمبني ع

االداء بمقاييسه ومدلوالته او تطوير او ابتكار تصميم او استحداث وسائل انتاجية ، او اقتصادية 

خالل  وهنا نستطيع ان نرى ابداع المصمم من لوجيا ووليدها فالعلم تابع للتكن  التصميميفي االنتاج 

. فالتكنلوجيا علم المعرفة العلمية التي يمتلكها التي تولد المعالم التكنلوجية واستخدامها في التصميم

 (36، ص  2000معرفة الوسيلة في حين العلم هو معرفة العلة " ) محمد ادم ،  إذ هيتطبيقي 
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ضمن العالم الكبير وجد ليؤدي حاجات معينة اذن هي عالم اصطناعي او  والتكنلوجيا عالم مصغر

 كما يسميها البع  بالطبيعة الثانية التي يتحكم بها االنسان .

 

 مقومات التكنلوجيا 

الحاجة : هي المحرك الكامن واالساسي للتكنلوجيا وبوجودها مع المعرفة والمادة المتوفرة  -1

 تشكل العمل .

هي المرحلة التي يطبق بها العلم ، والكثير من هذه المعارف ال تتواجد بشكل المعرفة :   -2

مباشر من خالل العلوم فمنذ ان كانت محددة بسلوك معين وبظروف محددة فأن هذه المعرفة العلمية 

 .العلميين من المهندسين والمصممينتتولد من خالل التكنلوجيا ، و بواسطة المتخصصين 

لمهارة عنصرا مهما في العملية التصميمية ومن خاللها يتمكن المصمم من المهارة : تعد ا -3

ايصال رموزه واشكاله الفنية مجسدا أياها في الخامة التي يستعملها وال يمكن للمنجز التصميمي 

 .لى ابراز قيم تعبيرية في االنتاجان يولد في النهاية متكامال اال من خالل المهارة  الفنية  والقدرة ع

 ةفأن " المهارة الفنية تتمثل بالممارسة العلمية ألنجاز المنجز التصميمي والتي توصف بالصنع لذلك

 ( 43" . ) البسيوني ، ب . ت ، ص 

المادة : ان المصمم المبتكر يسعى دائما الى اكمال مقومات ذاته من خالل انتاج واقع اكثر  -4

ة في التفاعل مع نطاق بالتكنلوجيا والتقنية الى تحقيق رغشمولية اذ يمتد التوافق النفسي الذي تؤديه 

 اجتماعي اكبر فهما في فعل التحليل لبناء المعرفة وفعل التركيب كوسيلة لالتصال .

ان جوهر التكنلوجيا هو التركيب " تجميع التركيبات التي تتجمع لذاتها ، وتستطيع من خاللها تنظيم 

 (Mtleidegger 1994 p 26) .لما يمثله" ثابتااي شئ يستدعي التركيب و يظل ممثال 

اي ان التكنلوجيا طريقة نظامية تسير وفق المعارف المنظمة ، وتستعمل جميع االمكانات 

المتاحة مادية كانت او غير مادية ، بأسلوب فاعل ألنجاز العمل المرغوب به ، الى درجة عالية 

ويترتب  والتصميم بتطبيقات علمية في مجاالت الصناعةمن االتقان او الكفاية . كما انها افكار تتعلق 

عليها تقدم واضح في مستوى الفن ، وانها التطبيق العلمي لالكتشافات واالختراعات العلمية المختلفة 

 التي يتم التوصل اليها من خالل البحث العلمي .

 

 خواص التكنلوجيا

ة او كلها تتخلل الى جملة من اآللية : " مذهب فلسفس يقرر ان بع  الظواهر الطبيعي -1

العوامل الميكانيكية ، وهو مرادف للمذهب المادي . ويطلق لفف اآللية مجازا على كل عملية يمكن 

 27، ص  1982ان يكون فيها جملة من المراحل المتعاقبة المتعلقة بعضها ببع  " . ) صليبا ، 

– 28 ) 

لتوافق في بيئة االنسان والتوسط بين التحويلية : هي " القدرة على احداث التغيير وا -2

 ( 55، ص  2003الرغبات والواقع " . ) هوشيار قادر رسول ، 

 الموضوعية -3
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 الكفاءة -4

 السرعة  -5

 الدقة  -6

 المالئمة  -7

ان العالقة بين التكنلوجيا والتقنية والتصميم تحتاج الكثر من فهم والمتمثلة بوضع فكرة 

ة معينة في تنفيذ التصميم الذي يحمل الفكرة ، وان كل منهما نشاط انساني واستغالل تكنلوجيا او تقني

يعمل على تحقيق االهداف السامية للمجتمع كل حسب دوره وامكانيته ، من خالل وضع معايير 

تكنيكية يمكن ان تكون مفيدة في التصميم المنهجي المنظم لتحقيق فكرة االداء الوظيفي . فالتكنلوجيا 

تنمي التقنية في مجال تصميم ولحاسم في توسيع مديات الكفاءة الوظيفية للتصميم .هي العامل ا

االمكانات والوسائل واالساليب الفنية كافة التي يستعملها المصمم في تنفيذ افكاره وتخيالته 

والوصول بها الى مستوى الجمال واألبداع ، ومن خالل تطويع المواد للوصول الى تصميم متميز 

بشكل منطقي لتأدية وظيفة محددة ، وهي المعرفة والخبرة بكيفية انتقاء  ةدراسة فن المهارانها  إذ.

ضوء خراج والتكوين )لون ، شكل ، مادة ، ملمس ، ظهار واإلواستخدام طرق ووسائل وانظمة اإل

والذي يتحدد بمراحل عمل مترابطة الخطوات طبقا لمفاهيم األنظمة الفكرية والعلمية في  (وغيرها 

أنشاء الهيئة الكلية للتصميم ، والتي تتمثل في تنظيم وتخطيط الوحدة الفكرية وحسب الموضوع 

متعددة تبعا لمتغيرات البيئة و دورها ، والعقائدية والثقافية واالجتماعية  تظهارااوالوظيفة .فللتقنية 

م الى الحد الذي والسياسية ، والخامات ، وهي من االسباب التي تعزز الداخل والخارج في التصمي

تساعد تلك التقنيات في اضفاء صفة التنوع عبر اداءات لم تكن قد تحققت في السابق ، فهي وسيلة 

للكشف عن نظم جديدة للحياة االنسانية وبشكل مستمر ومتغير في كل زمان ومكان تكون احيانا 

دة( تولد الجذب جوهرية واحيانا تكميلية ظاهرة )مفاجئة ، معقدة ، غامضة ، متنوعة ، متضا

تصميم  عبر الان تحقيق الجمالية في  (67، ص  2004والتحفيز للمتلقي " . )هدى محمود عمر ، 

بتكار أساسا في توظيف التقنية والتكنلوجيا الحديثة في عملية االظهار فأنها تتخذ من األبداع واال

ريق الملمس ، اللون ، ظهار للمادة هي عن طتحقيق معنى الجمال ، وان تحقيق افضل تقنيات اال

الضوء  فالتالعب بقيم العناصر المذكورة وبتأثير الواحدة على االخرى في التكوينات المذكورة 

دوات لتصاميم  المتنوعة باأللوبتأثير الواحدة على االخرى في التكوينات الشكلية للهيئة التصميمية 

ن خالل اظهار امكانيات المصمم موالوسائل واالساليب الحديثة لتضفي طابع الجمال التصميمي 

وعالقته مع التكنلوجيا والتقنية للوصول الى عملية التذوق الجمالي وتأثيره بالتفاصيل الجمالية 

 .للمنتج التصميمي وترفيع ذائقته الجمالية 

 

 التكنلوجيا والتقدم التقني 

 وسريعة ثابتة بخطى وتسارع عديدة اشكاال   الحضارات بدء منذ التكنولوجي التقدم اخذ لقد

 مجال التكنولوجي التقدم مجاالت ابرز ومن   الحياة مناحي جميع في لإلنسان الراحة توفير نحو

 الدور تلعب واصبحت االخيرين العقدين في سريعا   تطورا   تطورت والتي المعلومات تكنولوجيا

 تكنولوجيا في السريع التطور نتاجات من الرقمية التكنولوجيا تعتبر إذ  الحياة مناحي كل في االساس

 التكنولوجيا بثورة تأثرت التي المجاالت اكثر من وان   الكومبيوتر اجهزة واستخدام المعلومات

 والتشكيل الوظيفة تغيير في بارزا   دورا   الرقمية التكنولوجيا لعبت والتي   التصميم هي الرقمية
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 افضل استخدام وامكانيات اكثر راحة   للمستخدمين يوفر بما التقنيات هذه مع ليتواكب التصميمي

 الحضاري والتالقح التقني والتطور للتقدم رمزا   تمثل فضاءات بذلك لتكون داخلية بيئة يوفر وبما

 (1ص   2010 )وائل . عليا تصميمية قيم بدورها تحمل التي والرمزية الشكلية التكوينات خالل من

 والحاسوب الرقمية اللغة استخدام على تصميمها في المعتمدة الرقمية األشكال اعتبار ويمكن

 شتى في األشكال هذه انتشار ذلك وتبع  للتصميم كأساس المعاصر الحضاري التواصل نتاج هي

 والعمارة للنحت المتجددة والنظريات التجارب عن تعبر فجاءت والفنية، الهندسية المجاالت

 عن ويعبر انتشارا   يزداد جديد توجه تمثل فهي. االقمشة الصناعية والطباعية والطباعة واألشكال

 من ذلك عن فعبر ، البيئة مجاالت شتى على الجديد الفكر هذا انعكس الفني، الفكر من جديد جيل

 لهذا كان كما الداخلي، والطباعية وتصاميم االقمشة والتصميم المعماري التصميم مشاريع خالل

 المستوى على الجديد النهج هذا ظهور أسباب توضيح ويمكن  والتصميمية العملية في دوره التوجه

 :  اآلتية النقاط خالل من العالمي

 .االتصال وتقنيات الكومبيوتر لبرامج المستمر التطور -1

 .المعلوماتية الشبكات من متنامي جديد نظام ظهور -2

 .جديدة وصناعة تقنيات نظم استحداث في المتقدمة التكنولوجية مساهمة -3

 على األسلوب هذا انتشار في لها واستيعابهم وتجاوبهم المستعملين وتقبل الرقميات ثقافة -4

 .الصناعي االنتشار إلى إضافة والعمرانية الفنية المستويات جميع

- 68 ص ,2005 )الطويل . الجديد الفكر هذا مع يتواكب والمصمم وبشكل التصميم تفاعل -5

 (1رقم )انظر شكل ( .72

 

 320s 2018 https://www.ultrasawt.com لينوفو ( جهاز1شكل رقم )

   320s لينوفو جهاز  ساعات 7: البطارية عمر كغم 1.7: الوزن انش 14: الشاشة عرض

 أما. بايت جيجا 128 بسعة SSD تخزين قرص إلى إضافة الذاكرة من جيجا 4و بنتيوم انتل معالج

 تعمل بطارية بوجود يمتاز كما األساسية، المهام بكافة يقوم أن الجهاز لهذا يمكن لألداء، بالنسبة

 عمليات على تعتمد الرقمية التصاميم ان الى االشارة يمكن وعليه .معقولة مدة وهي ساعات 7 لمدة

 فيه، التحوالت وإحداث الشكل تنظيم لغرض التقني التطور ظل في الحواسيب إلى مستندة تصميمية

 تقنيات استخدام خالل من يمكن التي المتحركة تلك أو الساكنة األشكال حالة في كان سواء
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 المصمم لتمكن الطبيعي الواقع من تقربها افتراضي واقع في لها حركية إجراءات إحداث البرمجيات

 إذ الصناعية المنتجات تصميم عند سيما ال عليها التعديالت وإحداث تطويرها لغرض اختبارها من

 تعد لم وبذلك  والرموز االشكال خالل من الحضاري التالقح صفة طياتها في تحمل بعناصر تتسم

 تتخذ أصبحت بل   التقليدية البنيوية تؤكده كانت ما مثل اعتيادية بنية مجرد الرقمي  التصميم عملية

 الحفاظ مع حضارات عدة من ممتزجة ديناميكية كبنية التصميمية للبنى رؤيتها خالل من حيا   جسدا  

 الجمالي وتذوقه المصمم تأثيرات ضمنها ويدخل الحضارات تلك من واحدة كل خصوصية على

 . بالتصميم واحساسه

 

 وانعكاساها الجمالي على تصميم المنتج البيئة

 تعد هذه اإلنسان محاوالت ان بل احتياجاته مع لتتوافق ظروفه تغيير الفرد  يحاول ما كثيرا  

 قدرات من لديه ما نطاق في وذلك الحية الكائنات من غيره عن تميزه التي سماته ابرز احد

 عن تعبيرا الخارجي بالعالم وصلته الوجود، محور يمثل اإلنسان الن وعقلية، جسمية وإمكانيات

 نزوعه وان الحقيقة، تكمن المحيط والعالم اإلنسان ذات ما بين الن حوله، يجري ما فهم في نشاطه

 إلى يتجه نشاط فالمعرفة. اإلنسانية التجربة إلثراء المستمرة محاوالته عن تعبيرا   الحقيقة إلدراك

 لكل مقياس الفعل وان ،(وللمجتمع وللطبيعة لذاته) اإلنسانية بالتجربة يتصل ما بكل أعمق إدراك

 فعل إلى الخبرة وتتحول اإلنساني للنشاط الفكرة تمتزج إذ التغيير، نحو المتجهة الجادة األفكار

 البيئة تطويع على والقابلية القدرة لدية ان اثبت الزمن وعبر اإلنسان الن وابتكار صنع إلى والفعل

 بين التالؤم وجود وأهمية والبيئة اإلنسان بين ما المتعلقة التصميمية االعتبارات وفق لتصاميمه

 يقوم إذ( والحضاري الثقافي المضمون  الفيزياوي الشكل) هما التصميمي للعمل أساسيين جانبين

 والغاية البيئة لمستويات معينة حدود ضمن وتعريفها بوصفها الثاني يقوم بينما المشكلة بحل األول

 لتلبية المالئم البيئي الشكل بتصميم يقوم ثم التالؤم، لهذا حالة أفضل إلى التوصل هي المطلوبة

 ما طبيعة فهم استطعنا إذا بأنه) يقول فالتركروبيوس المعماري والفنان حدوده، ضمن متطلباته

 ما وراء الكامنة التأثيرات عن اكبر بصورة سنتعرف عندها حسيا ، ندركها التي والطريق نشاهد

 بين التفاعل تتناول التي الكتابات غالبية وتشير( وتفكيرهم اآلخرين مشاعر عن اإلنسان يصممه

 وصناعية وعلمية واقتصادية اجتماعية تغيرات من أعقبتها وما الصناعية الثورة ان والبيئة اإلنسان

 أنساني نشاط اي وان البيئة وعناصر مواد استثمار على اإلنسان قدرة من زادت قد النطاق واسعة

 التغيير تتطلب التي للمشكلة الوعي يستلزم التخطيط .والتقويم والتنفيذ التخطيط عمليات يتضمن

 ومن. لتعبير هذا يخصه من قبل من موضوعة معايير على يستند والتنفيذ المطلوب، التغيير ومدى

 الشروع بداية من المستمر التقويم عملية والتنفيذ التخطيط عمليتي يصاحب ان النهاية في الطبيعي

 تجسده كله وهذا التغيير عملية في النهائية الصورة إلى الوصول وحتى تنفيذه وأثناء التغيير في

 التصميمية المعالجات عملية في آنفا   ذكرناه ما كل الحسبان بنظر يأخذ الذي المبدع المصمم شخصية

 األداء دراسة مع للمنتج النهائية الجمالية الصورة ليحقق التغيير عمليات بأجراء صناعي منتج ألي

ساعة  العالم، في حديثة تقنية ذلك على ومثال.  واالقتصادية االجتماعية البيئية والظروف الوظيفي

% من النموذج  30وجاءت الساعة بشاشة عرض أكبر بنسبة  والصدمات الكسر ضد شركة ابل

بت ثنائي النواة، كما أنها تدمج شريحة ذكية بمقدورها  64السابق، وتدعم الساعة معالج قويب بـ 

 (2) رقم الشكل في وكما .توقع سقوط مرتديها، وإجراء مكالمة لرقم الطوارئ في حالة سقوطها
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  devices-https://www.albayan.ae/technology/smart/(2شكل رقم )

 متداخلة جوانب بعدة يرتبط التصميم إذن وابتكار، تكوين هي التصميم عملية ان نجد هنا من

 ونظم وفلسفية وثقافية فكرية أطروحات يعتمد وهذا. التصميمي الهدف لتحقيق ومتوافقة بعضها مع

 اإلنسان حكم الن بها، متأثرا   المصمم يكون التي االجتماعية البيئية الظروف مع سائدة تصميمية

 الثقافية وخلفيته لخبرته أيضا   ولكن البيئة لتلك العامة للصفات نتيجة فقط ليس للبيئة كقيمة

 واسعة عملية هي إذن .للبيئة وتذوقه تلقيه مقدار في ومباشر قوي تأثير لها التي االجتماعية

 هيئة وضع إلى بالنهاية للوصول والمعالجات البيئية والظروف الوظيفية الحلول ما بين االحتماالت

 التي العلمية واالكتشافات العلمي التطور لوال فمثال   الوظيفي الجمالي الجانب يحقق صناعي لمنتج

 لما المستحدثة والخامات الربط وطرق اإلنتاج عمليات في المتطورة التقنيات أساسها على انبثقت

 المصمم واستغالل الشكل و لألداء التطورية القيمة بهذه الصناعية المنتجات اليوم له وصلت

 السيارات،) البيئية والظروف الوظيفية المحددات تذليل في االبتكارية قدرته مع الصناعي

 إبراز في بارز دور له الصناعي المصمم ان نجد األساس هذا وعلى(.الخ...  اإلنارة المكيفات،

 يتعامل بعضها مع متداخلة عدة جوانب من البيئية بالظروف يتعلق بما والجمالية الوظيفية الجوانب

 من يمتلكه ما ومع واجتماعية وثقافية وتكنولوجية علمية شروط وفق على الصناعي المصمم معها

 (3وكما في الشكل رقم ) (مقال  نت 2011  شيماء.)المعالجة كيفية في أبداعية قدرة

https://www.albayan.ae/technology/smart-devices/
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 ( بلس x  ايفون     x  ايفون) (3شكل رقم )

-edge" الحافة إلى الحافة من ممتدة عرض شاشات على تحتوي الجديدة آيفون هواتف أن

to-edge  "الجديدة الهواتف فى ستستمر إكس آيفون هاتف نسخة في الموجود العلوى الشريط أن 

 قياس من عرض شاشة مع والشكل، الحجم نفس له سيكون إكس آيفون عن المطور الهاتف وأن

 بالضبط وهو بيكسل، 2436×1125 ودقة الواحدة بالبوصة بيكسل 458 تبلغ بكثافة بوصة 5.8

 بشاشة مزودا بلس إكس آيفون لهاتف الثاني الجيل  أن .الحالي الهاتف عرض شاشة مواصفات نفس

 تسعى الشركة أن.بوصة/بيكسل 500و 480 بين وبكثافة OLED نوع من بوصة 6.5 بقياس

 بع  إلى إضافة ،8 آيفون  هاتف بإطالق وذلك دوالر، ألف أسعارها تتجاوز التي الهواتف لتقليل

 دوالر 750و 650 بين ما تكلفته تتراوح قد جديد، بجهاز للخروج إكس آيفون هاتف في التعديالت

 وتم بوصة، 6.1 بقياس LCD عرض بشاشة آيفون هاتف من الثالث النموذج ويأتي .أمريكى

 محل كامل بشكل الجديدة الميزة تحل بحيث الوجه، تتبع وميزة الوجه على التعرف بميزة تزويده

 كاسلوب هدفت كونها واالنسانية، االنسان لخدمة لتعمل تطورت .القديمة اللمس على التعرف ميزة

 االجتماعية اوضاعها تغيير في اسهمت بحيث لمشيئته، واخضاعها الطبيعة على للسيطرة

 للحياة جديدة صور رسم في عملهُ  ليعمل تفكيره وطريقة عقله الى ونفذت والسياسية، واالقتصادية

 تصميم بها يتمتع التي العالية واالمكانيات السمك وقلة الوزن وخفة االنسيابي الشكل ان .الطبيعية

 المدمجة والبطارية السائل الكرستال من اللمسية والشاشة الذاكرة وسعة الرقمي المعالج من المنتج

 وبنية المنتج، لهذا المتقدم المعرفي النظام تمثل( فاي ووا البلوتوث) االتصال ووسائل والكاميرات

 البنية نسيج في التوليفية وعالقاتها مكوناته فهم عن وبصريا   ذهنيا   تصورا   يعطينا تركيبية واسس

 والفن العلم بين الصلة من المتحقق االنجاز بفعل المحققة الصورة اعطاءنا ثم ومن واليته المعرفية

 هذا تصميم ان.التصميم لهذا المشكل االطار كونه خاص، بشكل الصناعي والتصميم عام بشكل

( النقال الهاتف) المنتج تصميم على انعكست التي العلمية للمعرفة الفكرية التحوالت يمثل النموذج

 ذلك عن ينتج مما المنتج، يؤديها التي المتعددة والوظائف الشكلي والنظام الخامة نوع حيث من
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 التقنية خالل من للمنتج الظاهرة الموائمة مالحظة يمكن بحيث وجمالي، ووظيفي تقني اسلوب

 منظومة الى تحويله خالل من التصميم، عملية في  فلسفة الى استند قد فالمصمم والجمالية، والوظيفة

 يستند الذي الفلسفي للفكر والمعرفي العلمي الجانب الى نتطرق وعندما .الواقع مع بوشائج ترتبط

 بالتغيرات ارتبطت قد والجمالية والوظيفية الشكلية البنية تحليل خالل ومن المنتج هذا تصميم اليه

 والتكنولوجية العلمية التطورات االعتبار بنظر اخذت كونها المجتمع، بنية تسود التي االجتماعية

 .والتطبيق والنظرية العلم بين ما مازجت كذلك المعاصر، عالمنا سمة اصبحت والتي المتسارعة

 

 

 وإذا وحجمه الهاتف بشأن التقارير وتعددت ،X جالكسي اسم عليه سيطلق  للطي قابل هاتف

 قريب ا، سيكون الهاتف إطالق أن إلى اشارت التقارير وجميع للخارج، ام للداخل طيّه سيتم كان ما

 عام للطي قابل ذكي هاتف إلطالق بالفعل تخطط أنها الماضي سبتمبر في سامسونج أكدت وقد

 فهم في يكمن العلمية، للتقنية الحديث المفهوم ان ”نوت جاالكسي“ التجارية العالمة تحت 2018

 الى حال من ينتقل  التحول هذا ان اذ الجديد، مع واتساقها ثباتها وفي بنيتها تفكيك عند تحوالتها

 بتركيبة تركيبه واعادة للشيء الفني تفكيك وفق على يتغير جديد اخر ثبات ظهور ذلك معنى حال

 والطابع والوظيفة التقنية في عنها تختلف لكنها االولية الشيء بنية مع وصالت وشائج لها جديدة

 والمفهوم المعنى في تظهر والحديث القديم الشيئين بين الفروق هذه ان بحيث لها، المميز الجمالي

والوظيفي  الشكلي النظام وفي المتحقق وبنية تكوين على تنعكس والتي الوظيفة، وطبيعة والخامة

 والجمالي . 
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 نتائج البحث

الى  معينة فكرة نقل الى تهدف  تعريفية  اتصالية وسيلة هي تكنلوجيا التصميم فلسفة ان -1

 عن فضال   ومفهوم، واضح معنى للفكرة تكون بحيث المتلقي تقنية تصل الىالمصمم لعمل 

 ..متعددة اخرى وظيفة وجمال ووظائف تؤدي كونها

 أو موضوعيا   وجودا   عليه الجمال يخلق الذي الشيء طبيعة من نابعة ايجابية قيمة الجمال -2

 وتعمل التقنية على ايجادها وتقديمه للمتلقي ذاته الشيء في صفة تعتبرها لذة هو

 االمكانات وهي من التقنية تمثل ، المنتجات لصنع األنسان يستخدمها التكنلوجيا هي نتاج -3

 تهدف إنجازيه وسائط بوصفها وتخيالته افكاره تنفيذ في المصمم يستعملها التي والوسائل

 التصميم القصد تحقيق الى

 ومساعدة الشكل و لألداء التطورية القيمة بهذه الصناعية المنتجات  التكنلوجيا وصلت -4

 البيئية والظروف الوظيفية المحددات تذليل في االبتكارية قدرته جمع الصناعي المصمم

 للوصول الى التصميم 

التكنلوجيا ونظرياتها  الحسبان بنظر يأخذ الذي المبدع المصمم شخصية التقنية تجسد -5

 .صناعي للولوج الى منتج التصميمية لمعالجة العملية

 الشبكات   الجديد النظام وظهور االتصال وتقنيات الكومبيوتر لبرامج المستمر التطور -6

 ساهم في بتقدم التكنلوجيا واستحداث تقنيات جديدة للمنتج الصناعي .المعلوماتية

 وطرق اإلنتاج في الحديثة التقنيات اسستها التي العلمية واالكتشافات العلمي التطور -7

  التطورية القيمة بهذه الصناعية المنتجات جعلت المستحدثة والخامات الربط

 في والتقنية. للتصميم الوظيفية والجمالية الكفاءة  توسيع في الحاسم العامل هي التكنلوجيا -8

 في المصمم يستعملها اذ كافة الفنية واالساليب والوسائل االمكانات تنمي تصميم مجال

 واالبتكار واألبداع الجمال مستوى الى بها والوصول وتخيالته افكاره تنفيذ

التكنلوجيا والتقنية  انتشار ذلك وتبع  للتصميم كان أساس المعاصر الحضاري التواصل -9

 التجارب عن تعبر فجاءت والفنية، الهندسية المجاالت شتى في الحديثة على هذا الشكل و
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 تقنيات اإلعالن التفاعلي في األلفيه الثالثه

 

 أ.د. أنتصار رسمي موسى

 محمدم.م. وفاء جاسم 

 

 ملخص البحث

بدأت اإلعالنات في األلفيه الثالثه في عصر التقنيات الرقميه الحديثه تتخذ أساليب وأنشطه 
متنوعه ومنها اإلعالنات التفاعليه والتي يشترك معها الجمهور وقد بدأت اإلعالنات التفاعليه تأخذ 

بكه الدوليه للمعلومات( واإلعالنات أنواعا" وأساليبا" متنوعه كاإلعالنات التفاعليه الشبكيه )عبر الش
 التفاعليه الدراميه )المشهديه( واإلعالنات من خالل اللوحات اإلعالنيه التفاعليه.

حاول البحث إلقاء الضوء على هذه األنواع ودراستها والتمييز بينها ومعرفة األوعيه التفاعليه 
الجديده مع الجمهور وفقا" للتقنيات الحديثه وصوال" الى تحقيق األهداف في الترويج والتسويق 

 اإلعالني من خالل المشاركه والتفاعل. 
اسة الظاهره وتّم تحليل نماذج متنوعه أحاطت إتبع البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي لدر 

باألنواع اإلعالنيه التفاعليه الحديثه في األلفيه الثالثه والتي استثمرت التقنيات الحديثه، وفقا" 
 إلستمارة تحليل أعدت لهذا الغرض.

 أما أهم النتائج التي توصل اليها البحث فهي:
ات التفاعلية هدفها مشاركة المستخدم كاإلعالنات ظهرت في األلفية الثالثة أنواعًا من اإلعالن -1

( واالعالنات 3،2( واالعالنات التفاعلية المباشرة نموذج رقم )1التفاعلية الشبكية نموذج رقم )
( وهي إحدى االنشطة الترويجية والتسويقية للسلع 5،4اللوحية التفاعلية كما في نموذج رقم )

 والخدمات في األلفية الثالثة.
في األلفية الثالثة اإلهتمام والتركيز على المستخدم أو المتصفح أو الزبون بغرض تفاعله ظهر  -2

حتياجاته وتحقيق رضا الزبون. كما في النماذج  رقم )  (.5،4،1ومشاركته واالهتمام برغباته وا 
في  تطوير النظم التفاعلية في األلفية الثالثة من الناحية التقنية في االعالنات الشبكية كما -3

 ( من حيث التفعيالت  والروابط  وقدرة التصميم تقنيًا على توفير الصيغة التفاعلية. 1النموذج رقم )
يهتم التصميم التفاعلي في إعالنات األلفيه الثالثه بتصميم السلوك التفاعلي بمعنى يركز على  -4

 (.5،4،3،2،1كيفيات وآليات تفاعل المستخدم االتصالي كما في النماذج )
يركز التصميم التفاعلي في اإلعالنات عمومًا على المستخدم أو الزبون لتحقيق المشاركة  -5

. وتوظيف المتلقي أو (5-1الفعالة والتفاعل لتحقيق رغباته واحتياجاته كما في النماذج  رقم )
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يه ( اإلعالنات التفاعليه اللوحيه والمشهد2،3،4،5الزبون في اإلعالنات التفاعليه كما في نماذج)
 المباشره.

إستخدام أسلوب اإلستثارة العاطفية واالجتماعية في عملية التفاعل الشخصي كما في النماذج   -6 
 (. 3،2رقم )
االعالنات المشهدية التفاعلية غالبًا ما تكون إرشادية او ذات منحى إجتماعي لغرض التوجيه  -7

 (.3،2واإلرشاد كما في النماذج رقم )
فاعلية جديدة وغير مألوفة الستقطاب الجمهور من خالل تفاعلهم في اللوحات استخدام اساليب ت -8

 ( ومشاركتهم االعالن والنشاط.5،4االعالنية لتحقيق رضا الزبون كما في النماذج  رقم )
تحقيق المشاركة الفعالة من خالل إستخدام إسلوب التحفيز والترغيب في التفاعل كما في  -9

 (.5،4النماذج رقم )
ظهرت في االلفية الثالثة بسبب التكنولوجيا الحديثة وتطوير نظمها الحديثة إعالنات تفاعلية  -10

خدمية غير مألوفة أخذت منحى خدمي تفاعلي للزبون وأصبح الزبون مشاركاً فعاالً كما في النماذج 
(5،4.) 
 

 المقدمه

 الكتابة ثم التخاطب ثم باإلشارات بدأت متعددة بمراحل البشرية تاريخ اإلتصال عبر رمّ  لقد
 مرحلة ونعيش اليوم واأللكتروني الفضائي فالبث  التقليدية اإلعالم واإلعالن  وسائل ثم والطباعة

 خالل من جمهورها مع التفاعلية من نوع إيجاد تحاول  التقليدية اإلعالم وسائل التفاعليه، وكانت
 واالتصاالت التي  ، والتلفزيون اإلذاعة وفي الصحف في القّراء واإلستفتاءات كبريد وسائل عدة
 "يطلبه المشاهدون ما" أو "المستمعون يطلبه ما" كبرنامج الترفيهية البرامج على تقتصر كانت ربما
ن السياسية البرامج في التفاعلية وجود ذلك ينفي وال  السائل السياسة بين" كبرنامج نادرة كانت وا 
الحديثة في األلفيه  االتصال وسائل أحدثته الذي التطور مع سي، و بي البي إذاعة في "يبلمجوا

 تحقيق على اإلتصال وسائل تساعد وآليات وأشكال  جديدة تفاعلية أوعية في التفكير بدأ الثالثه
 (10التفاعلية.)

ويّعد االعالن التفاعلي أحد أهم االنشطه الترويجيه والتسويقيه في المشروعات الحديثه ، إذ 
متعدده في عملية اإلتصال اإلعالني، ويقدم االعالن المعلومات للمستهلك عن يحقق األهداف ال

السلع والخدمات بما يساعده على إتخاذ القرار الشرائي ، وهو أحد االنشطه االقتصاديه والتي 
 (230ص 5تعتبرمصدرا" للمؤسسات االقتصاديه المختلفه.)
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 من األخير الربع عادية خالل غير عةبسر  األلكترونية والحاسوبية التكنولوجيا تّطورت ولقد
 مما الحديث العصر متطلبات تلبية وسائل أهم من األلكترونية المواقع وأصبحت العشرين القرن
 وأصبحت المصممين لدى اإلبداعية اإلمكانات تطوير في ساهمت التصميم في جديده آفاقا فتح

 .فاعلية والمتلقي أكثر بين المصمم التفاعلية
اإلعالنات في االلفيه الثالثه اشكاال" وأوعية معلومات تختلف عن األساليب التقليديه وأخذت 

بسبب التقنيات الحديثه التي حّولت البناء التقني والفني لإلعالنات فأصبحت تفاعليه مع جمهورها 
 وذات مساحات غير محددّه بسبب الروابط التشعبيه والصور المفعلّه.

 
 البحثالفصل األول: منهجية 

 : مشكلة البحث أوال  

ندماج  لقد تطّورت أساليب العرض االعالني في األلفيه الثالثه نتيجة للتقدم التكنولوجي وا 
الحاسوب مع تقنيات االتصال الحديثه كاألقمار الصناعيه والشبكه الدوليه للمعلومات، وقد حقق 

سبوقه بين مصدر الرساله ومستقبليها هذا االندماج والتكامل بينهماالى تحقيق إمكانات تفاعليه غير م
وبينهم وبين الوسيله نفسها، فأصبحت فعال"الوسيله هي الرساله كما أشار الى ذلك عالم االتصال 
مارشال ماكلوهان. وهناك عروض إعالنيه تفاعليه تقدم على الشبكه الدوليه للمعلومات وأخرى 

يوظف فيها العنصر البشري ليكون أقرب الى تفاعليه بيئيه وأخرى تستخدم أيضا التقنيات الحديثه و 
 المتلقي.

 طرق إلى اللجوء اإلعالن مصممي ىعل الضروري من أصبح اإلعالنات ومع إزدحام
 اإلعالنية توصيل الرسالة في وقوية جمهورها في أكثر مؤثرة تكون تقليدية وغير جديدة إعالنية
  اإلعالنية الرسالة فاعلية نجاح إلي يؤدي مما به المحيطة بالمشتتات يتأثر ال المتلقي فتجعل

 ، جدی بشكل التفاعلية اإلعالنية البيئيه العروض في اإلنسانية الشخصية توظيف وقد تم
 وتوظيف المفاجأة خالل من المنافسة على قدرة يمتلك اإلعالني من العرض جديد اسلوب إليجاد
 في الموظفة اإلنسانية الشخصية خالل من أكان سواء الرساله االعالنيه، في توصيل الصدمة
عتياد إلستهالك وذلك نظرا" المقدمة، القوية الرسالة خالل من أو اإلعالن  للوسائل المتلقي وا 
زدياد التقليديه اإلعالنية  قوة تكمن وهنا والتّميز، واالختالف التفرد لتحقيق المعلنين بين المنافسة وا 

ذاكرة  في وترسيخها اإلعالنية الرساله توصيل إلى كبيرة بفاعلية يسعى الذي اإلعالن من النوع هذا
 . اإلعالن من المطلوب الغرض لتحقيق المتلقي نفس في أثر وترك ممكنة فترة ألطول المتلقي

تحديد ماهيات إستخدام أنماط من االعالنات التفاعليه  في البحث مشكلة جاءت هنا من
 وهي:
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 أنماط إعالنيه تفاعليه تستخدم تقنيات الشبكه الدوليه للمعلومات  -1
 إنتباه لجذب التفاعليه اإلعالنية العروض لتصميم اإلنسانية توظف الشخصية إعالنيه أنماط -2

 . المتلقي
 اللوحات اإلعالنيه التفاعليه  -3
 

 : هدف البحثثانيا  

 االعالنات التفاعليه وهي:استخدام أنماط من  تعّرف في البحث جاء هدف
 تعّرف أنماط إعالنيه تفاعليه تستخدم تقنيات الشبكه الدوليه للمعلومات . -1
 التفاعليه اإلعالنية العروض لتصميم اإلنسانية توظف الشخصية تعرّف أنماط إعالنيه -2

 . المتلقي إنتباه لجذب
 تعّرف أساليب اللوحات اإلعالنيه التفاعليه. - 3
 

 أهمية البحث: ثالثا  

جاءت أهمية البحث من خالل أهمية الموضوع كونه يتعلق بموضوع حديث يتناسب مع 
تطورات العصر في األلفيه الثالثه اال وهو موضوع التفاعليه ومشاركة الجمهور وتبادل الرأي ومعرفة 
ل الرغبات واإلحتياجات للجمهور لذا ظهرت أساليب إعالنيه تفاعليه متعدده لتوصيل الرسائ

 اإلعالنيه من هنا جاءت هذه الدراسه.
 
 : حدود البحثرابعا  

 الحدود الموضوعيه: تمثلت بدراسة اإلعالن التفاعلي في األلفيه الثالثه
 حيث تمثل فتره زمنيه حديثه .( 2017-2014الحدودالزمنيه: تمثلت بالفتره الزمنيه من سنة )
الشبكه الدوليه للمعلومات وبمايتناسب وموضوع الحدود المكانيه: تمثلت بالعينه المتاحه على 

 البحث.
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 المبحث األول: تكنولوجيا اإلعالن التفاعلي

 من األخير الربع عادية خالل غير بسرعة األلكترونية والحاسوبية التكنولوجيا لقدتّطورت
 مما الحديث العصر متطلبات تلبية وسائل أهم من األلكترونية المواقع وأصبحت العشرين القرن
 وأصبحت المصممين لدى اإلبداعية اإلمكانات تطوير في ساهمت التصميم في جديده آفاقا فتح
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 من جديده مرحلة أمام المصمم التطور هذا لقد وضع .فاعلية والمتلقي أكثر بين المصمم التفاعلية
 وذلك ضمن المستِخدم على الذي يركز  ،Interaction Design التفاعلي التصميم وهو التصميم
 .الموقع من الشركة له تطمح الذي الهدف حدود

 يركز ما ولكن الجمالي والجانب بالشكل التصميم مجاالت من كغيره التفاعلي التصميم ويهتم
 للموقع يمكن التي الخبرات من التركيز تحويل أي التفاعلي، السلوك هوتصميم أكبر بشكل عليه
 التركيز يعني الموقع ذلك فعل ّرد تحّدد أفعال من به المستِخدم يقوم ما إلى للمستخِدم يوفرها أن

 العملية في المستخدم الجهاز وهو خالل وسيط من معا والموقع المستخدم تفاعل كيفية على
 .الكومبيوتر جهاز وهو التفاعلية

 والتسويق اإلعالنمجال  المجاالت ومنها مختلف العالم ساد الذي التّحول هذا وقد شمل
 على التصميم الّجيد نحو األلكتروني، ويعمل متجها والتسويق التقليدي من اإلعالن تطور والذي
 .ورغباتهم التفاعلي سلوكهم في والتأثير الموقع الّزوار إلستخدام تشجيع

تجهت األنظار إليه كسوق جديده وفي  وبعد إنتشار االنترنت  إتسع التسويق األلكتروني وا 
إنتقل التسويق االلكتروني لمفهوم جديد هو المفهوم التفاعلي وأصبح التركيز على  2004 عام

المستخدم وظهرت البرامج التفاعليه التي منحت المستخدم مزيدا من المشاركه وأستثمرت التقنيات 
ت والبرامجيات التفاعليه وبهذا حصل تغييرا" مهما"في مجال التسويق األلكتروني وكان على الشركا

 -P.( 263 .(15أن تطور أساليبها للدخول الى هذه الشبكه والتواصل والتفاعل مع المستخدم.)
265 

 بين من لتصبح اإلنترنت مواقع لتطور دفع المعلومات تكنولوجيا مجال في السريع التقدم إن
ق والتسوي واإلعالن المعلومات عن للبحث سواء الحديث العصر تلبية متطلبات في الوسائل أفضل

 مصممي إهتم ولقد الموقع متعدده من جوانب التطور هذا وغيرها وشمل ، والتواصل االجتماعي
 المستخدم بين التواصل كيفية فهم نحو التوجه خالل من وذلك والجمالية الويب بالجوانب الوظيفية

 سهولة أكثر المواقع استخدام تجعل التي البصرية والرموز العناصر بإستخدام وصفحة الويب
 . المحتوى أضف الى االهتمام بالجانب التقني الذي يحقق التفاعليه واإلستجابه المطلوبه وتدعيم

  37( ص14)
 Interactive وتأخذ اإلعالنات المنشوره على مواقع الصحف شكل الالفتات التفاعليه

Banner ، رنت لذا فإن صناعة اإلعالن سوف تتبنى األساليب اإلعالنيه التي تطورت بفعل األنت
وستعمل الوكاالت اإلعالنيه ورجال التسويق على تغيير أساليبهم اإلتصاليه التسويقيه لتعكس 
التفاعل مع المستهلكين عبر األنترنت.ومن المتوقع أن تتغير اإلعالنات في محتواها ونمط العرض 

 (.6وطرق الوصول للمستهلك.)
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 : اإلعالن التفاعليأوال  

أهم االنشطه الترويجيه والتسويقيه في المشروعات الحديثه ، إذ يّعد االعالن التفاعلي أحد 
يحقق األهداف المتعدِّده في عملية اإلتصال اإلعالني، ويقدم االعالن المعلومات للمستهلك عن 
السلع والخدمات بما يساعده على إتخاذ القرار الشرائي ، وهو أحد االنشطه االقتصاديه والتي 

 (230ص5قتصاديه المختلفه.)تعتبرمصدرا" للمؤسسات اال
 بنشر للمستخدم وسماحها  The World Wide Web العالمية الويب شبكة تطور ومع
 البريد ظهور ومع ( ،1( ، انظر شكل رقم )4العالم ) في مكان أي عليها من والحصول الوثائق

 التصميم أشكال أولى متصفح موزاييك قدم وقد تفاعلي نظام لتطوير الحاجة األلكتروني نمت
. back buttonللخلف  العوده زر مثل تفاعلية  ألزرار نماذج عدة أدخل إذ1993التفاعلي عام 

 في بدورها ساهمت والتي التقنية واألجهز التطبيقات جميع في ورتطّ  األنترنت شبكة تطور ورافق
خالل تطوير  لتوسيع مجاالت التفاعل االنساني واإلهتمام بالمستخدم  من التطور وصوال هذا تسريع

 فقط والمعلومات البيانات لتلقي تستخدم االنترنت شبكة تعد لم نظم تفاعليه سهلة اإلستخدام، إذ
 والتقنيين دفع المصممين ذلك والشراء ، كل البيع ويتم الصفقات تعقد فيها تفاعلية بيئة أصبحت بل

مره إذ قدم التقنيون المست التطورات ومع المستخدم طموح مع تتالءم تفاعلية أساليب لتطوير
والمصممون العديد من الدراسات للوصول ألفضل صيغه تفاعليه من خالل الروابط المتشعبه 
والتفعيالت األخرى ومدى قدرتها على تحقيق الوظيفه وكذلك سلوك المستخدم التفاعلي وهو مايسمى 

 التعامل فى الفرد قدرات إزدادت ( ثم 107ص  14. )satisfaction usersبرضا المستخدم 
 ثورة والمجتمعات ،إنها األفراد تقدم على داللة ذاتها ّحد فى وهى عليهم، والتأثير اآلخرين مع

  التكنومعلوماتية. عليها نطلق يمكن أن ثنائية
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 ( يمثل إستخدام االنترنت في بعض الدول1شكل رقم)

                    
 والمعلومات اإلتصال وتكنولوجيا االتصال وسائل إندماج في االنترنت تأثيرات أقوى وتتمثل

 محدودة غير إمكانيات االتصالية وأتاحت العمليات بنية في هيكلية تحوالت بدوره أحدث الذي
اإلتصال  وهو أال جديد نمط إتصالي باالتصال، وحققت القائمين مع الحُّر والتفاعل لإلختيار
 التصال تبادل أدوار وتحقيق والمستقبلين مرسلينال بين والمباشر الحر التفاعل على القائم التفاعلي

األلكترونية ونتيجه لذلك أصبح المرسل والمتلقي لهما  التفاعلية مفهوم أنتج ما الطرفين ، وهذا بين
 (13دور فاعل في العمليه اإلتصاليه .  )

هي نظام متكامل يميز تصميم صفحات الويب  بما يشمل    Interactivityأن التفاعلية 
وهي )المشاركة( والتفاعل وهي  Animationsالنصوص والصور والصوت واالشكال المتحركة 

التي تنقل المستخدم من صفحة الى أخرى  Hyperlinks تستفيد من ميزات الوصالت التشعبية 
ية في الشبكة في توفير المعلومات واألخبار ومن موقع الى آخر.  وال تنحصر التفاعلية والتشعب

نما تقديمها للواقع االفتراضي  واالعالنات   Virtual Realityبوسائل مرسومة أو مصورة فحسب وا 
التفاعليه. فعندما يقدم إعالناً معينًا لسلعة فإنه ومن خالل نموذج الواقع االفتراضي اإلحساس بمزايا 

هذا إحساس وهمي إال إنه بأستخدام مؤثرات الحركة السلعة من مواصفات معينه. ومع أن 
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Animation  والصورة ثالثية األبعاد والصوت والتصميم الجيد يتولد اإلحساس الوهمي، وتستفاد
المواقع من الميزات التفاعلية في عرض موضوعاتها بإسلوب تفاعلي تستخدم فيه الوسائط المتعددة 

النترنت البيئه المالئمه لظهور االعالن التفاعلي لقد قدم ا (  162ص  1والرسوم المتحركه)
وبقدرات عاليه لمشاركة المستِخدم وتحقيق درجه عاليه من التفاعليه والتحكم في االتصال، لذا فإن 
التفاعليه هي من أكثر الخواص التي تميز االنترنت عن بقية وسائل االتصال االخرى، ولقد لجأت 

دام األنترت في اعالناتهم وعرض خدماتهم مما خلق عمليه المؤسسات وكذلك األفراد الى إستخ
تفاعليه تساعد الطرفين التعّرف على ردود االفعال واآلراء والرغبات لتعديل الرساله اإلتصاليه بما 

 يتوافق ورغبات الجمهور.
إن اإلتصال التفاعلي هو االتصال الذي يسمح بتبادل األدوار بين المرسل والمستقبل وقديكون 

تصال شخصي أو جماهيري، وتزامني او التزامني ، وتوفر التفاعليه مساحات عريضه من اال
النقاش والمشاركه وتبادل الرأي والدردشه والمواقع الحواريه بين جمهور متنوع في مختلف انحاء 

 (159ص2العالم. )
وسائل  ان التفاعليه في االتصال والتقنيات الحديثه تسمح للجمهور بإستخدام الوسيله كأحد

المشاركه االجتماعيه في تدعيم ميلهم والتفاعل مع االخرين لتتحقق نبؤءة مارشال ماكلوهان الشهيره 
بأن "الوسيله هي الرساله"   حيث ترتبط كفاءتها بمدى كونها تفاعليه ، كما إن النشر الفوري  يوفٍّر 

المحتوى بمدى كونه تفاعليا"  بيئه تفاعليه عبر االنترنت وترتبط كفاءة النشر االلكتروني  في نقل
، فالتفاعليه خاصية الوسيله ، فالوسيله التفاعليه هي التي توفر فرص التفاعل مع المرسل 

 (155ص 3المضمون في آن واحد.)و 
 من المنظور التفاعلية أن التكنولوجيا علوم في المختصين بعض يذكر السياق، هذا وفي
 الوسائل الهائل إلستخدام االنتشار مع ظهرت تكنولوجية تقنية أنها إليها ينظر التكنولوجي

 وتدعم .تفاعلية خدمات توفره من وما المستعملة الوسيلة خصائص في التكنولوجيه الجديدة ،وتكمن
 الوقت في والمتلقي بين المرسل والتواصل االتصالية العمليات في المشاركين بين األدوار تبادل
 االتجاهات ويسمح متعّدد االتصال يجعل اإللكتروني الوسيط نكا إذا التفاعلية وتتحدد .نفسه

 (89ص13).االتصالي الفعل في بالتحكم للمشاركين
 3(ص3: ) ومن سمات االتصال التفاعلي

التركيز على )الوسيلة( بدل )الرسالة(، وبذلك تحققت نبؤة ماكلوهان حيث قال "تكمن   -1
 أهمية الرسالة في وسيلة نقلها".

 إتجاهين.إنه نظام ذو  -2
 المرسل فّعال ويمكن أن يكون مرسل ومستقبل في آن واحد. -3
 المستقبل إيجابي، مشارك ومتفاعل. -4
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 الشبكية وسيلة )مرّكبة( ومتعددة الوسائط . -أصبحت الوسيلة االتصالية -5
 .  أصبحت العملية االتصالية تبادلية وتفاعلية بين المصدر والمتلقي -6
 المتلقي. الرسائل االتصالية إنتقائية من قبل -7
 التفاعليه قد تكون تزامنيه أو التزامنيه -8
سيطرة المستقبل فيستطيع المستقبل في ظل التكنولوجيا الحديثه أن يتدخل في الرساله  -9

 اإلتصاليه بالتعديل أو التغيير كما يستطيع إختيار مايناسبه من بين البدائل المتاحه.
ن تفاعل، وهناك عوامل اإلستجابه هي جوهر االتصال التفاعلي وبدونها اليكو  -10

تحقق اإلستجابه منها إعطاء المستهلك الحجج والمبررات للشراء، وتقديم تسهيالت الشراء  
غراءآت متنوعه كتخفيض األسعار وتقديم الهدايا التذكاريه للزبون لتحقيق المشاركه  له وا 

 (9والتفاعل واإلستجابه.)
 سبيل ل والمشاركه وليس اإلقناع،علىإن الهدف من االتصال واإلعالن التفاعلي هو التفاع

 إذ اإلعالنات خدمة تطوير خالل من إيراداتها بزيادة  Google AdWords شركة قامت المثال
 تسمح والتي النصية اإلعالنات ميزة بوضع المستخدم لرغبة تحليلهم بعد قام المصممون

 للحصول اإلعالنات هذه عبر التفاعل لهم تتيح كما منتجاتهم عن بوضع إعالنات للمستخدمين
 الشراء وعمليات الصفقات وعقد ضمنها والمنتجات المطروحة الخدمات حول معلومات على

 (109ص  14وغيرها)
 
 : الخصائص البنائيه التقنيه لإلعالن التفاعلي على الشبكه الدوليه للمعلوماتثانيا  

التفاعليه لالعالن من حيث إن البناء التقني لالعالن التفاعلي الشبكي وفّر اإلمكانات 
النصوص والصور المفّعله التي تقدم للمتلقي إمكانية التفاعل والمشاركه ، وللروابط المتشعبه الدور 
المهم في هذا الجانب. أما أهم العناصر البنائيه التقنيه والتي وفرت إمكانات التفاعل فهي: 

 (75ص12)
  -: Hypertextالنص المتشعب :  -1

لفائق وهو طريقة تنظيم البيانات في عناوين الوسائط المتعددة وهو كلمة أو ويسمى النص ا
مجموعة كلمات ترتبط بجزء آخر داخل الموقع أو خارجه، ثم تتحول بالضغط عليها الى جزء آخر 
في الصفحة أو الى صفحات أخرى، ألعطاء معلومات تفصيلية عن محتوى الكلمة. وقد ظهر 

ويعني هذا المصطلح  Ted Melsonعلى يد  1965عام   Hypertextمصطلح النص المتشعب 
 النص المتعدد والمتعاقب. 

 ص(160(1) -وينقسم النص المتشعب حسب إستخدامه الى ثالثة أنواع :
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  :  Internet Hypertextأ : النص المتشعب الداخلي: 
 :  Hyperlinkب: الربط المتشعب 

 : Hypertext Externalج: النص المتشعب الخارجي 
 -:  Multimediaالوسائط المتعددة  -2

وهي أرقى أنواع التكنولوجيا التي تم فيها المزج بين الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، 
بما يحقق للمتصفح )التكاملية( في عرض النصوص واالعالنات من خالل عناصر الصوت 

 والحركة والفيديو .
 الصور المفعّله -3

الى معلومات إضافيه  ستخدمسمى الصور الفائقه أيضا وترتبط بروابط متشعبه تقود الموت
 يحتاجها في تفاعله.

 أدوات المالحه واإلبحار: -4
وهي من األدوات المهمة في تصميم الموقع االعالني وبضمنها األزرار المفّعله وهي تعكس 

بحار تمّكن المتصفح من كلما كان مفّعاًل وذا قدرات ت األليكترونينجاح الموقع  صفح ومالحه وا 
الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها بدون جهد وبيسر وسهولة وتحقق التفاعليه بين الموقع 
االعالني والمستِخدم وهي ميزة مهمة في البنية التصميمية للموقع األليكتروني وتحقيق الجانب 

 الوظيفي المطلوب. 
 
 : خصائص اإلعالن التفاعليثالثا  

لإلعالن التفاعلي خصائص وسمات تتناسب والسمه األلكترونيه لإلعالن التفاعلي وأهم هذه 
 98( ص5) 159،160،161( ص 1الخصائص هي:أنظر)

: وهي ميزه وفّرتها التقنيه الحديثه في الشبكه الدوليه للمعلومات تتيح للموقع linkingالتشعبيه  -1
ر محدود وكذلك للمستِخدم مما وفّرت إمكانات الربط الشبكي مع مختلف المعلومات وبشكل غي

 هائله من المعلومات.
: وهي ميزه مهمه وفرّتها التقنيه الحديثه مكّنت المستخِدم من عملية  Interactivityالتفاعليه -2

بداء الرأي فأصبح المتلقي فاعال" وليس متلقي سلبي.  تبادل المعلومات والتّحكم، والتعديل وا 
: ان إمكانية التحديث في المعلومات وبحسب آراء المسخدمين ورغباتهم Up datingالتحديث  -3

 باتت من المسائل المهمه لمواكبة التطورات واآلراء .
: إن إضافة الوسائط المتعدده في االعالن كالصوت أوصوره Multimediaتعدد الوسائط  -4

 ققت عوامل جذب المستِخدم .مفّعله أو فديو كلها عوامل زادت من فعالية االعالن التفاعلي وح
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: هذه الخاصيه جعلت المستخِدم يشعر بأن االعالن موجه إليه Personalizationالشخصنه  -5
عن طريق مخاطبته واإلهتمام برغباته الشخصيه وتفاعله مع اإلعالن عن طريق الشراء الشبكي 

 أو اإلدالء بآراءِه ورغباته .                    
: وفّرت خاصية الربط الشبكي والتقنيات الحديثه الخروج من المحليه Globalizationالعالميه  -6

 الى العالميه.
 المشاركه ال التلقي السلبي. -7
 التمكين والسلطه بالنسبه للمتلقي بسبب التفاعليه. -8
 

 (129ص7أنواع ومستويات التفاعل في اإلعالن الشبكي : )

التي ترشد المتصفح بالتوجه إلى الصفحة السابقة أو التفاعلية اإلرشادية أو المالحيه: وهي  (1
 التالية أو أعلى أو أسفل أو موقع آخر بإستخدام االزرار أو أدوات التجوال.

 التفاعلية الوظيفية: وهي التي تتم عبر البريد األلكتروني أو مجموعات الحوار. (2
مع سلوك المستخدمين أو الفاعلية التكيفية: وهي التي يمكن موقع من المواقع ان يكّيف نفسه  (3

 الزائرين بالنسبة للشركات أو المؤسسات التي تقوم باإلعالن عبر الشبكة طبقا لإلحتياجات.
 (40ص 5أما مستويات التفاعل فهي تمثل تفاعل المستخدم وهي أنواع: )   

 التفاعل بين المستخدم ومستخدمين آخرين، مثل جماعات النقاش والدردشه.-1
 متلقي والمحرر أو المصدر اإلتصالي، كالبريد األلكتروني والمواقع المختلفه.التفاعل بين ال-2
التفاعليه من خالل دور المستخدم فهو يطلع ويستزيد من المعلومات وينشر مايريد ويعّلق على -3

 ماينشر ويبدي رأيه.
 

 المبحث الثاني: اإلعالن التفاعلي في اإلتصال المباشر

شهدتها تكنلوجيا اإلتصال والمستحدثات التي عزّزتها التقنيات إن التطورات السريعة التي 
الرقمية والتكنلوجيا الحديثة ، بدأت تقودنا نحو ترتيب جديد للمنظومة االتصالية، حيث تحّولت 
العملية االتصالية التقليدية وأصبحت عملية إنتقال المعاني تنطوي على عمليات تفاعل إتصالي 

لتي وفرّتها  التقنيات الحديثه ألن االتصال يفقد معناه وال يؤدي رسالته من خالل سمة التفاعلية وا
االتصالية، إذا لم يكن فّعال، أي هناك تأثير متبادل بين أطراف العملية االتصالية،  فأصبحت 
متزاج نظم  تبادلية ثنائية اإلتجاه بعد أن كانت أحادية محدودة، كل هذا بفضل التقنية الرقمية وا 

ظم االتصاالت األلكترونية التي حققت مجتمعًا معلوماتيًا تفاعليًا وأصبحت ) للوسيلة الحاسوب بن
 ( 4ص 3االتصالية( الدور الريادي في األهمية بدال" من االهتمام بالرسالة. )
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 وهناك نوعين من اإلعالنات التفاعليه وهي:
 اإلعالن التفاعلي في اإلتصال المباشر -أ
 اعليهاللوحات اإلعالنيه التف -ب

 اإلعالن التفاعلي في اإلتصال المباشر -أ
 وال": عناصر اإلعالن التفاعلي في اإلتصال المباشرأ

فأصبح  اإلعالن صياغة إلعادة جديدة أبعادا" اإلعالن مصمم الحديثة التقنيات لقد منحت
بإنسان هذا  اإلعالنات تحيط ولقد أصبحت. حلوال"مستقبليه  ويطرح المتقدم المجتمعجزء من حياة 
عمله أو حتى في الشارع ويستطيع التفاعل معها بحسب حاجاته  مكان أو في بيته حلّ  العصر أينما

 (5ص8اإلعالن التفاعلي.) بعصر العصر هذا نسمي أن لذا يمكن الوظيفيه والكماليه،
ي إذ تختلف عناصراالعالن التفاعلي المباشر بإستخدام التقنيات الحديثه عن االعالن التفاعل

 عناصر من هام عنصر اإلنسانية( الشخصيةفي الشبكه الدوليه للمعلومات حيث يعتمد األول) 
 أن كما الخدمة أو التعريف بالمنتج أو اإلعالنية الرسالة توصيل في تقليدية غير ووسيلة اإلعالن

الذي  الدور خالل من وذلك عنها، المعلن الفكرة أو الخدمة أو بالمنتج المتلقي يربط قوي كيان لها
 والتقديم( طريقة )العرض خالل من ومؤثر مقنع شكل لها تجعل دالالت من تحمله وما به تقوم

 .المساعدة المحيطة والعناصر للشخصية( و)الجانب الدرامي
 واإلنتباه الذاكرة ألن وذلك آلخر شخص من تختلف اإلعالن تجاه المتلقي فعل ردة وألن
 للشخصيه الموِظف التفاعلي اإلعالن لذا فإن آلخر، من شخص تختلف وغيرها الوعي وقوة والتخيل
 . المستهدف للجمهور ومؤثروفعّال سريع بشكل الرسالة توصيل في الوسائل أنجح من اإلنسانية
 أن حيث التفاعلي اإلعالن في فّعال دور من لها لما اإلنسانية الشخصية وظيفة يأتي وهنا
 متذكرين سيظلون فالمتلقين طويلة، لفترات الذاكرة في بالثبات تتمتعمتوقعة  الغير المفاجأة( )عنصر
 تثبيت ألن وذلك اإلعالن، من مع الهدف متجاوبين وبالتالي لفترة بصدمته ومتأثرين اإلعالن
 الذهن. في عالقة عنها المعلن السلعة لكي تبقى الهامة هي إحدى الخطوات بالذاكرة اإلعالن

 "على لزاما كان وسيلة وبأي مكان كل في للمتلقي ومحاصرته اإلعالن انتشار وبالرغم من
 يرتادونها، التي األماكن في به تهتم بإسلوب شريحة مستهدفة كل يخاطب أن اإلعالن مصمم
 له يحقق الذي وراء الجديد يسعى وأصبح لإلعالن التقليدية األساليب اليوم يرفض المتلقي وألن
 الرسالة فاعلية خالل من اإلعالنية األفكار تطوير في المصممون لذاإجتهد اإلبهار من مزيدا"

المتلقي) في مكانه( بمعنى آخر إن االعالن هو يسعى وراء المتلقي  لتستهدف اإلعالنية المقدمة
 الجاذبية من المزيد تحقيق وراء سعيا وليس العكس كما كان سابقا" في األساليب التقليديه لإلعالن،

 شخصية خالل توظيف من ذاكرته في باإلعالن واالحتفاظ وخلق الرغبه بالشراءاإلنتباه  ولفت
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(   ويمكن تسمية ذلك  211ص  11. ) الغرابة من نوع إلضفاء المتلقين مع تتفاعل حّية إنسانية
 المرسل قيام وعندباإلعالن التفاعلي المباشر، لذا فإن المتلقي عنصرا" مهما في العمليه اإلعالنيه 

 أن اإلعتبار في يضع أن فعليه اإلنسانية، للشخصية الموظفة التفاعلية اإلعالنية لرسالةا بإعداد
 بإختالف الرسالة معنى إختالف عنه ينتج قد مما اآلخر، عن تختلف خبرة انسان مجال لكل

 بالشكل رسالته مستقبل ينتقي أن فعليه الخبرة يكتسبان نفس يوجد إثنان ال حيث الرسالة مستقبل
 . المرجوة النتيجة إلى للوصول الصحيح

اإلنسانية  للشخصية الموظفة التفاعلية اإلعالنية وياتي دور العنصر الثالث المهم وهو الرسالة
 عليها لذايصعب إدراكها وفهمها بسهوله ليس معتادا" و المتلقي على الغريبه الرسائل وهي من

للرساله  تصميمه أثناء المصمم يسعى أن يجب لذا المفاجأة والمباشره ، عنصر لوجود وذلك
ختالف إختالفها برغم المتلقي لعقل الوصول سهلة تكون أن اإلعالنية  مع نفسه، المتلقي ثقافة وا 

 التشويق والمنطقية واالهتمام بعنصر والتسلسل الواقعية حيث اإلهتمام بطريقة توصيل الرساله من
 (5ص 8واالثارة والبساطه.)

 الرسالة على للحصول التفاعلية اإلعالنية العروض في نفسه المتلقي توظيف يمكن وهنا
 عنصر ويكون غيره، من تأثيرا أكثر ويكون لإلعالن واقعية ومصداقية يعطي مما ، اإلعالنية
 . اإلعالن في عليه ومشاركته الضوء بالقاء لمفاجأته جدا قوي هنا للمتلقي المفاجأة

 على ونشرها حولهم من المارين قبل من لهم التقاطها تم التي الصور انتشار سرعة وكانت
 هائلة كمية على وحصولها االنترنت وشبكة المحمول والهاتف االجتماعي المختلفة التواصل مواقع
 بسرعة اإلعالن نشر على عمل مما خالل المواقع، من اآلراء وتبادل والمناقشات التعليقات من
أو الموضوع كما في  الظاهرة تلك إلى نظرهم ولفت الناس وعي وزيادة عالية مشاهدة ونسبة كبيرة

 (7ص 8).(2الشكل رقم )

 
ومتابعتها  ةياإلنسان ةيالشخص زيتجه ظهري(إعالن عن لبان كلورتس التي تتحدى الطعم ، و 2شكل رقم)

 أثناء تجوالهم قنيللمتل
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الشخصي نستطيع ان نلخص القول مما سبق بأن أهم عناصر اإلعالن التفاعلي في اإلتصال 
 المباشر الحديث هي:

 المتلقي -3الرساله اإلعالنيه   -2 الشخصيه المعلنه -1
وهذا يختلف تماما عن اإلعالن التفاعلي في الشبكه الدوليه للمعلومات الذي تعتمد عناصره 

 .عالن كالصور والنصوص والعناوينعلى أهم الوحدات الداخله في اال
 

 في اإلتصال المباشرثانيا": أساليب اإلعالن التفاعلي 
 المستهلك، من عليه للطلب حافزا وتشكيل الخدمة أو بالمنتج وعيا" اإلعالن إيجاد وظيفة إن
 ووجدان لعقل يصل أن يجب متطور وثقافي فكري لمستوى بالفرد في الوصول اإلعالن ينجح ولكي

 المستوى لهذا يصل ولكي أهدافه، ليحقق  وغير متوقعة ومختلفة وسهلة سريعة بطريقة المتلقي
 أهم من هذا كان لذا ، المتلقي التي تفاجئ المميزة األفكار ذوي من مصمم وراءه يكون أن يجب
 اإلنسانية التفاعلية، والتي تقوم على أساس توظيف الشخصية العروض اإلعالنية ظهور أسباب
 كل مكان.المتلقي في  تحاصر التي اإلعالنات من الهائل الكم ظل في االنتباه تلفت ألنها

حيث يقوم اإلعالن التفاعلي في اإلتصال الشخصي المباشر على خصائص معينه يتميز 
 (4ص8بها هذا النوع من االعالن وهو استخدام أساليب معينه تحقق الشّد والجذب للمتلقي ومنها )

 تعتبر والتي اإلعالنية توصيل الرسالة الصدمة في إلى تصل قد وأحياناإسلوب المفاجأه:  -1
 المشاعر نوع من شخص كل داخل يترك الصادم فاإلعالناآلخرين،  مع للتواصل المرسل حاولةم

 .      اإلعالن تجاه ايجابي فعل رد على المتلقي لحث الصدمة خالل من توصيلها المراد الوجدانية
 االسلوب الدرامي المشهدي: ويعتمد اسلوب الدراما والتمثيل في تقديم الفكره اإلعالنيه. -2
االسلوب الواقعي: ويستخدم أحيانا االسلوب الواقعي في مخاطبة الجمهور المتلقي حول مواضيع  -3

 مختلفه وغالبا" ماتكون إرشاديه .
 االسلوب الوجداني واالنساني: ويعتمد مخاطبة الوجدان والمشاعر والعواطف اإلنسانيه -4

الذي يجمع األساليب  اإلعالن، وتعتمد هذه االساليب على المشاركه والتفاعل في توصيل فكرة
فهو يعتمد الدراما والتمثيل لتقديم الفكره اإلعالنيه بإسلوب واقعي يحاكي الواقع في مخاطبة الجمهور 
ويالمس الجانب اإلنساني والوجداني. ومن مزايا هذا النوع من االعالنات اإلستقرار في ذاكرة 

واإلنساني فهو يستقر في  الذاكره لذا غالبا" المتلقي بسبب واقعيته ومالمسته للجانب الوجداني 
 ماتكون هكذا إعالنات إرشاديه أو توجيهيه .
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 اللوحات اإلعالنيه التفاعليه -ب
د هذا اإلسلوب من اإلعالنات هو نتاج التكنولوجيا الحديثه والمتعلقه بتقديم السلع ويعّ 

والخدمات مباشرة الى الزبائن والتفاعل معهم حول تقديم خدمات أو سلع أو بضائع وبشكل مباشر 
وكذلك معرفة رغباتهم مباشرة عن طريق تفعيل تقنيات حديثه وروابط وأزرار مفعّله لمعرفة رغبة 

حتياجاته فمثال لشراء مالبس تستطيع معرفة مايناسبها من مالبس عن طريق اللوحه الزبو  ن وا 
اإلعالنيه الذكيه التي تظهر صور للزبون بأنواع مختلفه من المالبس لتختار مايناسبها،وكلما زاد 
تفاعل الزبون مع اإلعالن كلما زاد إندماجه وتأثره باالعالن وهو اسلوب ترويجي وتسويقي حديث 

هدف البيع والتسويق يسخدم ويوظف التقنيات الحديثه. وتتوافر اللوحات اإلعالنيه التفاعليه في ب
 االهتمام بعنصرومن خصائصه الشوارع والطرقات وأماكن تواجد الناس لتوصيل الرساله اإلعالنيه 

ليات التي واالثارة والجذب للزبائن. ان ترويج المبيعات هو القيام بكافة األنشطه والفعا التشويق
تهدف الى تنشيط وتوزيع وبيع السلع والخدمات وهونوع من البيع غير الشخصي وهدفه األساسي 
زيادة المبيعات في منطقه جغرافيه معينه، وهو من األنشطه التسويقيه التي تستميل السلوك الشرائي 

النيه التفاعليه التي للفرد وتسخدم اآلن في ظل التطورات التقنيه في األلفيه الثالثه اللوحات اإلع
وفرتها التقنيات الحديثه والتي تخرج عن السياق اإلعتيادي والمألوف، حيث ركزت عدة مؤسسات 
جهودها الترويجيه على إستخدام اللوحات اإلعالنيه التفاعليه كإسلوب للتعريف بالسلعه أو الخدمه 

الساحات االمطارات و بعرضها في المعلن عنها  وبناء الصوره الذهنيه المناسبه لدى الجمهور وذلك 
 9العامه والطرقات وأماكن تواجد الناس وتحقيق التفاعل وصوال" الى تحقيق والءآت إستهالكيه.)

 (139ص
 

 إجراءات البحث الفصل الثالث:

 : منهجية البحث:أوال  

التحليلي لدراسة موضوع البحث، بإعتباره من المناهج المهمه –إتبع البحث المنهج الوصفي 
 التي ترصد الظاهره وتحّللها وصوال الى النتائج.

 
 :مجتمع البحث:ثانيا  

وفقا" ألهدافه وطبيعة الموضوع المبحوث وحاولنا شمول المفردات  البحثتنوع مجتمع 
في الشبكه الدوليه للمعلومات  لسهولة الوصول اليها كتقنيات  نشرلمبحوثه وقد إعتمدنا على ماا

 حديثه وكان مجتمع البحث،اعالنات شبكيه ولوحيه ومباشره وجميعها تفاعليه.
 



349 
 

 :عينة البحث:ثالثا  

العينه المتاحه على األنترنت شملت األنواع الثالثه المشار إليها  وفقأخذنا عينات )متاحه( 
 العينات بحسب موضوع االعالنات التفاعليه وليس بحسب التسلسل الزمني لهاوجرى ترتيب أعاله.
 

 مبررات إختيار العينات:

نظرا" لتجانس مجتمع البحث من حيث متغيراته البحثيه فاليحتاج الى سعة العينات،فمثال 
يه واعالنات اإلعالنات الشبكيه تتشابه العناصر البنائيه التفاعليه كبناء تقني وكذلك االعالنات اللوح

التفاعل المباشرتعتمد عوامل متشابهه أيضا"،لذا إعتمدنا أخذ عينات متاحه  على االنترنت تمثل 
 موضوع البحث. 

 
 أداة البحث: :رابعا  

 قمنا ببناءها وفقا" للسياقات العلميه. تحليلأداة البحث هي إستماره 
 
 تحليل العينات: :خامسا  

 (1إنموذج رقم )

 
 2017السنه إعالن لعطر سيلفيوم. : إسم اإلعالن 
 :إعالن شبكي ألكتروني.  نوع االعالن

 https://www.selvium.comموقع  اإلعالن األلكتروني : :
 الوصف العام 
اإلعالن االلكتروني الذي عرض بشكل اعالن افقي يسمح للزبون بالتفاعل مع  هذايقدم 

 عناصره التصميمية والتعرف على مكونات المنتج اإلعالني وشراءه.
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 اوال": عناصر التفاعل في اإلعالن الشبكي 
قدمت التقنيات الحديثة بيئة تفاعلية في االعالنات الشبكية بطريقة غير مسبوقة في النظام 

تصالي حين وفرت استخدام تفعيالت متنوعة في االعالنات التجارية لتحقيق التفاعل والمشاركة اال
مع الزبون لتحقيق الترويج والتسويق للبضائع والسلع المختلفة اذ يالحظ في هذا النموذج عملية 

نتج تبويب منظم وقوائم و تفعيالت متنوعة إلختيار الزبون نوع الماركة التي يرغب بها في الم
المعلن عنه وهو اعالن عطر سلفيوم وتوجد تفعيالت تقنية أخرى تأخذ المتصفح الى مزيد من 
االطالعات تتعلق بالشركة أو المنتج أو قد تكون منتجات أخرى للشركة ليختار ما يرغب فيه وكل 

يالت نافذة مفعّلة تقود الى معلومة معينة عن السعر أو المنتج واستخدمت في هذا االعالن التفع
عن طريق الروابط  واالزرار المفعّلة اما الرموز البصرية المستخدمة من صور وأيقونات فهي 
واضحة و تدل على المنتج المعلن عنه ويالحظ ان بنية آليه التنقل واضحة وضمن توجيه  بصري 

 منظم وسهل لتمكين المتصفح من الوصول الى المنتج المرغوب.
 ي الشبكيثانيا: خصائص االعالن التفاعل

توفرت خصائص اإلعالن التفاعلي عمومًا من حيث تحديث المعلومات وبحسب المتطلبات 
 الوظيفية أو متطلبات الزبون ألن الموقع إستثمر التقنيات الحديثة .

لم يستثمر هذا اإلعالن تقنية تعّدد الوسائط كإستخدام فيديو توضيحي أو صوت مرافق للمنتج 
 ه .ربما لمحدودية الحاجه الي

  ثالثا :الهدف في االعالن التفاعلي الشبكي
ان الهدف من هذا اإلعالن التجاري هو الترويج بهدف التسويق ومحاوالت الشركة في الشرح 
 والتوضيح وتقديم المعلومات وأنواع منتجات العطور وهي إلقناع الزبون وجذبه نحو السلعة المنتجة.

 
 ( 2إنموذج رقم )

 
 2014السنه اعالن المخمورين . :  اسم االعالن
 :اعالن  يعرض مشاهد تفاعلية /إعالن اإلتصال المباشرالتفاعلي /المشهدي نوع االعالن

 /https://sicscience.com/tag/nomisugi موقع  االعالن االلكتروني:
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 الوصف العام 
يقدم هذا االعالن مقطع مشهدي عن المخمورين ومالحظة ردود افعال الناس عبر تدفق 
سلسلة من التعبيرات واالستجابات و ردود االفعال عبر آليات تفاعل الجمهور العفوي مع الحدث 

 إلستكشاف المزيد . 
 وال:عناصر التفاعل في االعالن المباشر أ

وع من اإلعالنات التفاعليه المباشره بكونها عنصرًا تميّزت )الشخصية االنسانية( في هذا الن
هامًا من عناصر االعالن في توصيل )الرسالة االعالنية(عن طريق )العرض والتقديم الدرامي( 
للشخصية، وتمتاز الرسالة االعالنية بواقعيتها ومصداقيتها ليكون تأثيرها أعمق ، كما إن ردود 

 لموقف االتصالي والتفاعل معه بحسب حيثياته.أفعال المتلقين تختلف بحسب التأثر با
 ثانيا :خصائص االعالن التفاعلي المباشر  

مضار شرب ) إعتمد هذا اإلعالن عنصر المفاجأة والدهشة في تقديم فكرته اإلعالنية عن
بإسلوب درامي أعتمد على تحريك العواطف والمشاعر حيث يالحظ اإلعالن المشهدي  الخمر(

الشارع يحقق صدمة للجمهور المار عن طريق لف شريط الصق حولهم  ووضع المخمورين في
والفتة تقول )هذا مافعله الخمر( فالجمهور المتلقي سيظل يتذكر هذا المنظر وهو مبدأ مهم في 

 اإلعالن وهو التثبيت في الذاكرة.
 ثالثا: الهدف في االعالن التفاعلي المباشر

قي وليس العكس ، إذ إن  المتلقي هنا يشارك في هذا النوع من االعالنات تسعى وراء المتل
العملية اإلعالنية والعرض اإلعالني مما يضفي الواقعية والمصداقية على اإلعالن ، والجمهور 
سيشارك العرض االعالني من خالل التركيز على ذلك والتفاعل مع هكذا مواضيع إجتماعية وربما 

 نقل الحالة الى مواقع التواصل االجتماعي .
إن هذا النوع من االعالنات يساعد على إلقاء الضوء على بعض المشكالت االجتماعية 
بهدف تحديدها ومعالجتها عن طريق النقد البّناء لها لتطوير مواقف سلوكية سليمة، ونبذ السلوك 

 السلبي وتشكيل تأثير إيجابي في المجتمع.
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 (3إنموذج رقم )

 
 2015السنهاعالن تفاعلي لمكافحة التدخين  . : إسم االعالن 

 إعالن اإلتصال المباشرالتفاعلي /المشهدي/نوع االعالن :اعالن  لعرض مشاهد تفاعلية 
  موقع االعالن االلكتروني:

https://www.youtube.com/watch?v=AnfCyrjUWHc 
 الوصف العام 

دبي بصيغة إعالن تفاعلي مباشر يقدم هذا اإلعالن حملة إعالنية ضد التدخين في مدينة 
لمكافحة التدخين بإستخدام طفل ال يتجاوز عمره الثانية عشر يفاجئ المدخنين بطلب إشعال سيجارة 

 له .
 أوال: عناصر التفاعل في االتصال المباشر التفاعلي 

ت إنفردت طبيعة التفاعليه في االتصال المباشر بعناصر تختلف عن البنية التقنية في االعالنا
الشبكية الرقمية وفي إعالنات اللوحات التفاعلية الذكية وذلك إلعتمادها على عناصر إنسانية تتمثل 
في )الشخصية اإلعالنية والرسالة اإلعالنية والمتلقي( وتقديم الفكرة االعالنية بإسلوب درامي لتكون 

يظهر الطفل وهو  أقرب الى الجمهور المتلقي،وفي هذا االعالن التفاعلي عن مضار التدخين إذ
يدخن في الشارع بإسلوب تمثيلي ويالحظ ردود أفعال الماره وتفاعلهم مع الموضوع ، التفاعلية هنا 
تختلف فهي ال تحتاج الى تقنيات حديثة مثل اإلعالنات الشبكية أو إعالنات اللوحة التفاعلية 

ر ما يراد نشره في مواقع فالتفاعلية هنا واقعية ومباشرة وقد تدخل التقنيات كوسيط عن طريق نش
 التواصل االجتماعي كونها حاالت فيها إرشاد وتوجيه للمجتمع.
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 ثانيا : خصائص االعالن التفاعلي المباشر 
أهم خصائص هذا النوع من االعالنات التفاعلية يعتمد على خلق الصدمة عند المشاهد أو 

ستخدام العنصر االنساني في التفاعل وتح ريك مشاعر الجمهور ومعرفة التفاعل الجمهور المتلقي وا 
وردود األفعال تجاه المواضيع المختلفة ومنها هذا الموضوع وهو التدخين ومضاره وخاصة في هذه 

 السن المبكرة وأثر ذلك على النفس والمجتمع .
 الهدف من االعالن التفاعلي المباشر 

ختلفة في المجتمع كأن إن الهدف من هذا النوع من اإلعالنات هواإلحاطة بالمواضيع الم
تكون إرشادية أو تثقيفية أوتوعوية بهدف تقديم اإلرشاد والتوعية ونقد الظواهر السلبية بإسلوب 

نساني.  تفاعلي واقعي وا 
 

 (4إنموذج رقم )

  
 2014السنه . pizza hutإعالن تفاعلي لطلب بيتزا   : إسم االعالن 

 اعالنية تفاعلية .نوع االعالن :إعالن لوحي يعرض مشاهد  
 موقع االعالن االلكتروني:

https://www.youtube.com/watch?v=x-XYWKbDbRs 
  تسمح للزبون بالطلب والتفاعل . pizza hutطاولة تفاعلية من بيتزا هوت : الوصف العام

 أوال :عناصر التفاعل في اإلعالن اللوحي
خالل تقنية شاشه الكترونيه مفعّلة تعمل تمثلت عناصر البنية التفاعلية في هذا النموذج من 

 باللمس والزبون جالس في منضدته  ليطلب ما يشاء .
وتسمح هذه الطاولة الفاعلية بتوفير التفاعل الشخصي مع المستخدمين ودعوتهم للقيام بعمل 
معين أو طلب خدمة معينة من خالل التفاعل والمشاركة وتحفيز االستجابة من قبل المتلقين) 

 ئن (وليس فقط استخدام البيانات الواقعية. الزبا
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 ثانيا : خصائص التفاعلية في اللوحات االعالنية
اعتمد هذا اإلسلوب على التشويق واإلثارة والترفيه إلستقطاب الجمهور من خالل تفاعلهم مع 
اللوحة التفاعلية )الطاولة( ومشاركتهم النشاط ويعتمد هذا اإلسلوب على المشاركة والتفاعل 
شعاره بالرضا والسعادة من خالل هذا التفاعل والمشاركة في ترتيب رغباته  من   للمستخدم لجذبه وا 

 خالل الرموز البصرية الغذائية المفعّلة على الطاولة التفاعلية.
 ثالثا :الهدف من االعالن  التفاعلي اللوحي 

)الزبون( بغية الترويج إن الهدف من هذا االسلوب هو المشاركة والتفاعل من قبل المستخدم 
والتسويق وهذا يحقق والء الزبون للشركة الغذائية المنتجة أو العالمة التجارية أو أية خدمة تفاعلية 

 أخرى تقدمها الشركات والمؤسسات .
 

 (5إنموذج رقم )

 
 2014السنه إعالن تفاعلي لعرض وتغيير موديالت المالبس   . :العالنا

 إعالن  لوحة تفاعلية   :نوع اإلعالن
  اإلعالن اإللكتروني: موقع

https://www.youtube.com/59ukmahcli  
 الوصف العام  

 إستخدام المرآة التفاعلية للمشاركة والعرض اإلعالني   .
 أوال :عناصرالتفاعل في اإلعالن اللوحي

مماثلة لجسم الزبون وهو مجّسم  3dتوفرت هذه الخدمة على مرآة  تفاعلية بإستخدام تقنيه 
تفاعلي مزّود بكاميرات ونظام مسح ثالثي األبعاد يجمع البيانات حول الجسم الذي أمامه ويختار 
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الزبون قطعة المالبس التي يرغبها من بين قطع  المالبس المعروضة على المرآة  مع توفير إمكانية 
ختيار ما يناسبه من خالل التق نيات الذكية في المرآة وهي بمثابة لوحة تغيير لون المالبس وا 

 تفاعلية.
 ثانيا : الخصائص التفاعلية في اللوحات االعالنية

يتوفر هذا اإلسلوب على خصائص الجذب والتشويق في التسوق ويحقق الترفيه إلستقطاب 
 الجمهور من خالل المشاركة والتفاعل. 

 الهدف من االعالن  التفاعلي اللوحي  ثالثا :
ا اإلسلوب التفاعلي هدف الترويج والتسويق للبضائع والمنتجات بإسلوب فيه تشويق يحقق هذ

ستثارة رغبات الزبون نحو المنتج أو ماركة تجارية  وجذب للزبون من خالل التفاعل ومشاركة وا 
 معينة.
 
 نتائج البحث ومناقشتها :سادسا  

ظهرت في األلفية الثالثة أنواعًا من اإلعالنات التفاعلية هدفها مشاركة المستخدم كاإلعالنات  -1 
( واالعالنات 3،2( واالعالنات التفاعلية المباشرة نموذج رقم )1التفاعلية الشبكية نموذج رقم )

قية للسلع ( وهي إحدى االنشطة الترويجية والتسوي5،4اللوحية التفاعلية كما في نموذج رقم )
 والخدمات في األلفية الثالثة.

ظهر في األلفية الثالثة اإلهتمام والتركيز على المستخدم أو المتصفح أو الزبون بغرض تفاعله  -2
حتياجاته وتحقيق رضا الزبون. كما في النماذج  رقم )  (.5،4،1ومشاركته واالهتمام برغباته وا 

الثالثة من الناحية التقنية في االعالنات الشبكية كما في تطوير النظم التفاعلية في األلفية  -3
 ( من حيث التفعيالت  والروابط  وقدرة التصميم تقنيًا على توفير الصيغة التفاعلية.1النموذج رقم )

يهتم التصميم التفاعلي في إعالنات األلفيه الثالثه بتصميم السلوك التفاعلي بمعنى يركز على  -4
 (.5،4،3،2،1ل المستخدم االتصالي كما في النماذج )كيفيات وآليات تفاع

يركز التصميم التفاعلي في اإلعالنات عمومًا على المستخدم أو الزبون لتحقيق المشاركة  -5
(. وتوظيف المتلقي أو 5-1الفعالة والتفاعل لتحقيق رغباته واحتياجاته كما في النماذج  رقم )

( اإلعالنات التفاعليه اللوحيه والمشهديه 2،3،4،5نماذج)الزبون في اإلعالنات التفاعليه كما في 
 المباشره.

إستخدام أسلوب اإلستثارة العاطفية واالجتماعية في عملية التفاعل الشخصي كما في النماذج   -6
 (. 3،2رقم )
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االعالنات المشهدية التفاعلية غالبًا ما تكون إرشادية او ذات منحى إجتماعي لغرض التوجيه  -7
 (.3،2شاد كما في النماذج رقم )واإلر 
استخدام اساليب تفاعلية جديدة وغير مألوفة الستقطاب الجمهور من خالل تفاعلهم في اللوحات  -8

 ( ومشاركتهم االعالن والنشاط.5،4االعالنية لتحقيق رضا الزبون كما في النماذج  رقم )
الترغيب في التفاعل كما في تحقيق المشاركة الفعالة من خالل إستخدام إسلوب التحفيز و  -9

 (.5،4النماذج رقم )
ظهرت في األلفية الثالثة بسبب التكنولوجيا الحديثة وتطوير نظمها الحديثة إعالنات تفاعلية  -10

خدمية غير مألوفة أخذت منحى خدمي تفاعلي للزبون وأصبح الزبون مشاركاً فعاالً كما في النماذج 
(5،4.) 
 

 : إستنتاجات البحث سابعا  

بتكار أساليب وطرق  -1 ساهمت النظم التكنولوجية الحديثة وتطوراتها المستمرة في اإلبداع وا 
جديدة في التفاعل مع الفرد في تقديم الخدمة أو السلعة أو المنتج بإسلوب يتناسب وتطورات العصر 

 التكنولوجية.
الوصول الى  تّعد التكنولوجيا مهمة في تشكيل تجربة المستخدم التفاعلية ألنها تمكنه من -2

 أهدافه في الشراء أو الخدمات أو المعلومات.
إن البنية التقنية لإلعالنات التجارية مهمة في تحقيق التفاعلية من خالل آليات التنقل والمشاركة  -3

والتفاعل والبناء التقني لإلعالن الشبكي واالعالنات اللوحيه التفاعليه، لذا يجب أن تكون وفق نظام 
 ال تربك المستخدم في الوصول الى المنتج أو الخدمة. بصري منسق لكي

 
 : التوصياتثامنا  

ضروره اإلهتمام بالتكنولوجيا ألنها باتت من المستلزمات األساسية  في  حياة اإلنسان في  -1
 األلفية الثالثة ودخلت في شتى  الشؤون الحياتية للفرد ومنها االعالنات على أنواعها .

كتشاف أ -2 ساليب جديدة  تكنولوجية لتفاعل الفرد ومواكبة تطورات العصر بما ضرورة اإلبداع وا 
 يخدم المجتمع والفرد معا".

كتشاف أساليب جديدة لمعرفة رغباته وردود أفعاله  -3 ضرورة اإلهتمام بالزبون أو المستخدم وا 
 خاصة في ظل االنفتاح العالمي والتكنولوجي. 

صرية  كاألزرار واآليقونات والعناصر المرئية ضرورة االهتمام بالتبويب والترتيب للعناصر الب -4
 ألهميتها في تفاعل المستخدم بسهولة ويسر وسرعة.
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لت -5  المستخدم يشكل تشاركية تفاعلية بيئة إلى للمعلومات مصدرا" كونها من االنترنت شبكة تحوِّ
 فقط. للمعلومات متلقيا" كونه من بدال" منها هاما" "جزءا

 
 :المصادر والمراجع العلميه

، دار الفراهيدي 1انتصار رسمي موسى وخليل الواسطي:  التصميم الرقمي وتقنية اإلتصاالت الحديثه، ط -1
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 .2014اإلتصال والتنميه، العدد العاشر،السنه 
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واالجتماعية  اإلنسانية العلوم كلية-المسيلة- بوضياف محمد الين، رسالة ماجستير، جامعة أون والنهار
 2015واالتصال ، اإلعالم علوم قسم
دار اليازوري للنشر والتوزيع ،األردن، عمان ، علي فالح : اإلعالن الفعال، منظور تطبيقي متكامل،  -11

2009. 
 )2003(عباس مصطفى صادق:األنترنت وقواعد النشر األلكتروني الصحافي الشبكي،القاهره -12
الجزائرية، مجلة  الجامعة العلمي، بالبحث وعالقتها -التفاعلية -اإلتصال تومي: تكنولوجيا فضيلة -13

 عدد خاص، الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، السنه بال.العلوم اإلنسانيه واإلجتماعيه ،
 االلكتروني، رسالة ماجستير، التسويق في ودوره الويب صفحة في التفاعلي التصميمصندوق:  نورهان -14
 .2014 -2013الجميلة، جامعة دمشق ، دمشق،  الفنون كلية

       15-F. Lusch, Robert (1007), Marketing’s Evolving Identity: Defining Our 
Future. OP.CIT  

 



358 
 

 ملحق

 استمارة محاور تحليل

 تقنيات اإلعالن التفاعلي في األلفية الثالثة

 الروابط التشعبية

عناصرالتفاعل التقني في االعالن 

 الشبكي

 االعالن التفاعلي الشبكي

 الصور المفعلة

 النصوص المفعلة

 المفعلةاالزرار 

 القدرة على التحديث

 خصائص االعالن التفاعلي
 الفورية

 تعدد الوسائط

 الروابط

 االقناع
 الهدف االعالني

 الترويج والتسويق

 الشخصية المعلنة
عناصرالتفاعل في االعالن التفاعلي 

 المباشر

 االعالن التفاعلي في االتصال المباشر

 الرسالة االعالنية

 المتلقي

 عنصر المفاجاة

 الجانب الدرامي المشهدي خصائص االعالن التفاعلي المباشر

 الجانب الوجداني االنساني

 المشاركة

 التوصيل الهدف االعالني

 التفاعل

 ازرار مفعلة

عناصرالتفاعل التقني في اللوحه 

 اإلعالنيه

 اللوحة اإلعالنية التفاعلية

 روابط مفعلة

 المتلقي/ المتفاعل

 تقنيات اخرى حديثة

 التشويق

 الجذب خصائص االعالن التفاعلي اللوحي

 االثارة

 الترويج والتسويق
 الهدف االعالني

 المشاركة والتفاعل
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 المسار النغمي والتعبير الموسيقي دور التقانة االفتراضية في تحديد

 
 أ. م. د. وليد حسن الجابري

 خبير صوت /حسين جبارهمحمد 

 
 ملخص البحث

ها ضمن ُتعد التقانة االفتراضية العنوان األشمل للكثير من الجوانب العلمية واالنسانية، ومن
ذات العالقة بالصوت عمومًا والموسيقى البرامج  ما يتعلق بالعلم الموسيقي، فظهرت الكثير من

ضمن الُمنتج الصوتية  والمؤثراتوالجماليات ا يتالءم األفضلية بم للوصول الى خصوصًا،
، ومن ضمنها فهمالُتمّثل القدرة على اإليضاح و ومن خالل هذه التلوينات الجمالية التي ، الموسيقي

أدوات ووظائف أخرى يمكنها ان تقوم بدور الكاشف المجهري للكثير من الجوانب التعبيرية واللحنية 
إذ شملت هذه هذه البرامج وهو )الكيوبيز(،  في العمل الموسيقي، والتي سيتم توضيحها ضمن أحد

تمثاًل بمشكلة وأهمية ، اإلطار المنهجي للبحث، ماألول الفصل فصول، تضمن خمسة الدراسة
المتمثل بالموضوعات ذات الصلة بهدف الفصل الثاني، اإلطار النظري  ضمَّ  .وهدف البحث

من الموضوعات الرئيسية التي تشرح )النغم الموسيقي، والتعبير، ومجموعة الدراسة والتي شملت: 
عددا من البرامج ومحتويات االستوديو االفتراضي(، كونها األساس في كيفية التمازج بينها وبين 

ضم التحليل الوصفي الفصل الرابع و منهجية البحث،  فقد شمل الفصل الثالثالصوت الموسيقي. أما 
عددًا من التوصيات والمقترحات  م وضعثأما الفصل الخامس، فقد شمل االستنتاجات، ، ونتائجه

 وأخيرًا قائمة المصادر.

Research Summary 

Virtual technology is the most comprehensive address for many scientific and human 
aspects, including music, so we find many programs related to sound in general and music in 
particular, in order to achieve the preference for aesthetics and sound effects within the music 
product. Through these aesthetic verities that represent the capability of declaring and 
understanding , And other functions that can play the role of microscopic detection of many 
aspects of expression and melody in the musical work, which will be explained in one of these 
programs (CUBASE). This study included five chapters, Chapter One, The Methodological 
Framework for Research, is the problem, importance and objective of research. The second 
chapter includes the conceptual framework of subjects related to the study, which included: 
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(musical melody, expression, a series of main topics that explain a number of programs and 
the contents of the virtual studio), as the basis of how to mix them with the sound of music. 
The third chapter included the methodology of the research, and the fourth chapter included 
descriptive analysis and its results. Chapter five included the conclusions, then made a number 
of recommendations and proposals and finally the list of sources. 

 
 اإلطار المنهجي األول:الفصل 

 
 مشكلة البحث والحاجة اليه: -اوال

مات الصوتّية عند اإلنسان من الظواهر التعبيرية والتنغيمية األولى كونها ُتعدُّ االستخدا 
مرتبطة بحاجاته المتغيرة مع واقع َمشاعره وأحاسيسه الوجدانية سواء كانت فردية أو جماعية، والتي 
كانت في مراحلها األولى فقد كانت تَُقّدم بأساليب متغيرة، وقد يصعب تتبع بدايات تلك الممارسات 

ولى للصوت وعناصره اللحنّية والتعبيرية بأشكالها وأنواعها المختلفة عبر الحضارات المتعاقبة األ
في وادي الرافدين والمناطق الرديفة لها، وتبعًا لتلك المالمح األولى في تطوير الصوت، بات يتغير 

اسية، وما زالت الى مع مرور الزمن مستجيبا للمتغيرات الثقافية والفكرية والدينية واالجتماعية والسي
يومنا هذا تدخل في معانيها وحيثياتها تقنيات جديدة وصوال الى اإلمكانات والوظائف المتعددة 

 للمسارات اللحنية والتعبيرية في الفن الموسيقي.

دخل مع العلم الموسيقى واقع جديد اال وهو التقانة الرقمية االفتراضية، التي عدتها وأطرت  
لها جماليات لونية لجوانبها الكثيرة فيما يتعلق من نقاوة الصوت والمؤثرات في الكثير من تفاصي

ونظافة التطابق النغمي.. وغيرها، فأصبح هذا التالصق للبرمجيات الرقمية وسيلة تساهم في تطوير 
العلم الموسيقي وقبوله من المتلقي. كما وُتعد البرمجيات ثورة فكرية وعلمية كبيرة ساهمت في تقديم 

يثيات الدقيقة والمعقدة لجميع الهياكل واالشكال الموسيقية بأبسط صورها، وهذه البرامج ليس لها الح
قيمة أو دور موضوعي بدون الكفاءات التي تديرها، فهي تحتاج الى العقلية المناسبة لتنفيذ الُمنتج 

، ألنه عالم الموسيقي، كونها واقع رقمي معقد يتطلب مجهود كبير للحصول على النتائج المميزة
رقمي يسهم معرفيًا على اختزال االنظمة العقلية للتفرد والتميز بنفس البرامج من دون االخر، كونه 
يعتمد على الموهبة ودقة السمع وتكاملية الذوق العام، وكيفية االستعانة بتلك الممزوجات الجمالية 

طرأ على الصوت تداخالت  الغير ثابتة في نوعية طراوة الصوت وخصائصه وتعبيراته، وهكذا قد
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وتحوالت كثيرة، فمن خاللها صار مترجما لمفاهيم ووقائع للعديد من المتغيرات المزاجية والنفسية 
 لدى الفرد والجماعة.

إن العوالم الرقمية ضمن البرامج الصوتية هي اكتساب لتجارب وفرضيات وتجديدات لكمٍّ 
تالءم مع المكونات الصوتية المراد انتاجها، إذ هائل من المعادالت التجريبية، للوصول الى ما ي

تنظم هذه المشتركات بين المنظومات العقلية والمادة الرقمية قبواًل في صناعة الجمال الذوقي، 
وبهذه الرؤية نجد أن تلك المشتركات ُتمّثل القدرة على اإليضاح وفهم العالقات بتكاملية إذ ُتطَرح 

الغة في اإلضافة من تلك التأثيرات المتوفرة وبالتالي تتحول الى على أساس سهولة الفهم وعدم المب
ضوضاء وعدم قبولها من قبل المتلقي، فالبساطة هنا هي ضمان المتابعة واالستساغة وهي االقرب 

 من تحقيق الهدف في توصيل جمالية المسار اللحني في العمل وبتكاملية.

ى بعض المختصين في العلم الموسيقي. لديهم من المعلوم ان القابليات والكفاءات الفردية لد
القدرة على كتابة وتحديد المسارات وتدوينها واستخدامها ضمن المجموعة او ضمن الدراسات 
البحثية، ولكن مهما كانت هذه االمكانات والطاقات في اعلى مستوياتها، ولكننا نجد هناك بعض 

ثل )االبجتورا، والكليساندو، والحركات المركبة، الهفوات التي ال يمكن ان تتحسسها االذن البشرية، م
من انماط ايقاعية معقدة(، وحينها نجد ان االشياء المساعدة تبدأ في الكشف عن الدقة المتناهية 
لتحديد المسارات اللحنية وبشكلها االخير، هذه الدقائق يمكننا الحصول عليها من خالل عددا من 

مصممة للكثير من االستخدامات ومن بين استخداماتها هو تحديد البرامج الرقمية، فهذه البرامج هي 
المسارات اللحنية، وبجميع تفاصيلها المجهرية والتعبيرية، وانطالقا من هذا الوصف وأهمية التعرف 
على كيفية ودور العالقة بين هذه البرامج والتداخل الموسيقي، وجد الباحثان ضرورة دراسة هذا 

)دور التقانة االفتراضية في تحديد المسار النغمي عنوانًا للبحث هو:  الجانب المعرفي، فوضعا
 .الموسيقي( والتعبير

 
 أهمية البحث:  -ثانيا

 :بأنهكمن أهمية البحث ت

يساهم في تحديد المالمح األساسية للعالقة الرابطة بين التقانة الرقمية والمسار النغمي   -1
 والتعبير الموسيقي.

 والمؤسسات التعليمية ذات العالقة بمثل هذه األنواع من البحوث.رفد األرشيف العلمي ي -2
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المختصين والمهتمين في التعرف على دور التقانة الرقمية وعالقتها بالنغم والتعبير  يفيد -3
 الموسيقي.

 لدراسات أخرى ذات العالقة ما بين البرمجيات والعلم الموسيقي . عّد موضوع ارتكازييُ  -4
 

 هدف البحث: -ثالثا

لتعرف على دور التقانة االفتراضية وعالقتها في تحديد المسار النغمي البحث ل يهدف
 الموسيقي. والتعبير

 
 حدود البحث: -رابعا

 يتحدد البحث الحالي باآلتي:

 الحدود الموضوعية: البرامج الرقمية وتحديدا )برنامج الكيوبيز(.

 (.2018-2015ية: يتحدد للفترة )ــــــــــــــــــدود الزمانــــالح

 
 تعريف المصطلحات: -خامسا

 في عنوان البحث.أهم المصطلحات الواردة  انيتناول الباحثس

                                                                                                                    الدور:      -1

 (368الفيروزابادي ص -1). بمعنى الوظيفة"ورد في قاموس المحيط: "الدور  -أ

: "الدور مهمة ووظيفة... قام بدور -ب لعب  –كما ورد في معجم اللغة العربية المعاصر بأنَّ
 (784أحمد مختار ص  -2)  دورًا: شارك بنصيب كبير، شارك في عمل ما أو أّثر بشيء ما".

معجم  -3) كبير في أداء المهمة"."الدور هو المهمة والوظيفة, وقام بالدور شارك بنصيب  -ج
 المعاني(. 

 التقانة أو التقنية: -2

تقنية: )التقانة( هي التعريب الذي اقترحه مجمع اللغة العربية في دمشق والذي اعتمدته  -أ 
 (مجمع اللغة العربية -4) الجامعة العربية وعدد من الدول عربية وهي شائعة بلفظ التكنولوجيا.
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استخدام العلم في الصناعة والهندسة والطب والفنون، البتكار اشياء مفيدة، أو حل التقنية:  -ب
مشاكل معينة، وتتجسد بشكل اآلالت أو برامج أو قطعة من المعدات أو حتى اسلوب معين، 

  (االلكتروني الموقع -5) وما الى ذلك ممن يتم انشاؤه واستعماله بواسطة التكنلوجيا.

وراء الحياة بطرق مختلفة، وهي اداة ال عضوية منظمة للتطبيقات العلمية، التقنية: هي السعي  -ج
للعلم والمعرفة في جميع المجاالت والعمل، وتشمل كل الطرق التي استخدمها ومازال يستخدمها 

  ( SFالموقع االلكتروني  -6)الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم واشباع رغباتهم. 

 اإلجرائي:التعريف 

بأنه: االشياء الموجودة بنوعيها المادي والالمادي والتي تم ابتكارها بتطبيق  الباحثانُيعرفه 
الجهود المادية والفيزيائية للحصول على قيمة ما من اآلالت والمعدات واالساليب والبرامج والتطبيقات, 

 ي الحياة.ويمكن استعمالها لحل مشاكل حقيقية في العالم وتسهيل طرق العيش ف

 االفتراضي:  -3

االفتراضي: هو بيئة اصطناعية ُتخلق وتبتكر بواسطة البرمجيات، وتقدم للمستخدم بطريقة  -أ
 الموقع األلكتروني( -7) مقبولة، وَيقبل بها كبديل للبيئة الحقيقية.

 افتراضي: اسم منسوب الى افتراض )الواقع االفتراضي( للحاسبات والمعلومات، هو الواقع -ب
التقريبي للمحاكاة، يّولدها الحاسوب لمناظر ثالثية االبعاد لمحيط أو سلسلة من االحداث ُتمكن 
الناظر الذي يستخدم جهازًا الكترونياً خاصاً من يراها على شاشة عرض ويتفاعل معها بطريقة 

 ينظر الرابط األلكتروني( -8) تبدو فعاله.

 التعريف اإلجرائي: 

راضي(: أنها بيئة اصطناعية وجدت بواسطة البرمجيات واالجهزة يعرفها الباحثان )االفت
 االلكترونية تحاكي وتماثل الواقع الحقيقي للغرض الذي صنعت من اجله.

 النَّـغم: -4

َفهٌ )ابراهيم مصطفى(، "ونغم-أ ن، جمع: أنغام، جمع أناغيم:  تنغيما: - َعرَّ تطريب في الغناء، لحَّ
  (125ص أبراهيم -9)أنغام الموسيقى". 
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َفٌه )أبو العزم(، -ب اْلُمْنِشُد": َطرََّب  َنغَّمَ  " فعل: رباعي الزم. َنغَّْمُت، ُأَنغُِّم، مصدر َتْنِغيٌم. َعرَّ
ُن: "َوَضَع َلْحنًا، َنغَّمَ   ِفي ِإْنَشاِدِه.  ويقال: َسَكتَ  َنْغًما: َتكلَّم بكالم َخِفّي. ،نَغم اْلُمَلحِّ

 (268أبو العزم ص -10) : طرَّب فيه".في الغناء َنَغم و بحرٍف. َنَغمَ  فما

َفٌه )ِعز الدين(،  -ج ْوت الموسيقي الذي َينُتْج ِفيزيقيًا، وِلُكْل َنْغمة في َعرَّ "النََّغْم: الَنْغَمة: الصَّ
افة ِنطاْق الَنَغم طاِبُعها َوَطبَقُتها َومّدُتها الَزَمنية، َوُيْستْعَمُل هذا االسم اْيضًا للَتْعريف ِبَمس

 (156عز الدين ص -11)الصْوُت الكاِمل الَمْحُصور َبيَن َنْغَمتيْن ُمتَتالَيتيْن". 

َفٌه )ابن منظور(، " -د َجَرُس الَكِلَمِة َوُحْسُن الّصْوِت في الِقراَءِة َوَغْيِرها، َوْهَو َحَسُن الَنْغَمِة، َعرَّ
ُة، الَكالُم الَحَسُن، َوقيَل: هو الَكالُم الَخفي، َنَغْم والَجْمُع َنَغُم، َوالَنَغُم، الَكالُم الَخفي، والنَّْغمَ 

مََّة َلَغًة، َنْغمًا. َوَسَكَت ُفالٌن َفما َنَغَم ِبَحْرف َوما َتَنغََّم ِمْثُلُه، وَ  ما َيْنَغُم َوَيْنِغُم، قاَل: َوُأَرى الضَّ
 (490ابن منظور ص -12) .َنَغَم ِبَكِلَمٍة"

 التعريف اإلجرائي 

يعرفه الباحثان أن النََّغْم: هو أصغر جزء صوتي لحني، تتأسس من خالله الجمل الموسيقية 
 -والغنائيةالصغيرة والكبيرة، والتي تشكل مكونات لحنية متكاملة في القوالب واأللوان الموسيقية 

 .في مختلف المدارس واألساليب –ويةالدينية والدني

 التعبير: -5

َفٌه  -أ "عّبرت الرؤيا تعبيرًا. فسرتها، وعّبرت عن فالن أيضا: إذا تكلمت عنه.  )الجوهري(،َعرَّ
 (734الجوهري ص -13)واللسان ُيعبرَّ عما في الضمير". 

َفٌه )معلوف( -ب  -14)، والذي جاء مطابقًا مع ابن منظور فيقول: "عبََّر الرؤيا: فسّرها". َعرَّ
  (33لويس معلوف ص

  (412جبران ص -15)"عّبر: أي: إظهار األفكار والعواطف بالكالم والحركات".  َعرََّفهٌ )جبران(، -ج

"التعبير أسلوب التعبير، أو وسيلته.... تعبير عن المشاعر... والعصر: وجاء في المورد،  -د
 (329البعلبكي ص -16) استخراج السوائل بالعصر".

شياء، وهو اصطالح شائع في التعبير كمصطلح ُيعبِّر عن كل ما هو مكبوت في دواخل األ-ه
اللغة والفن، وهو بحسب رأي )سانتيانا( ذو حدين "الحد األول هو الموضوع الماثل أمامنا 
بالفعل، أي: الكلمة، أو الصورة أو الشيء المعبر، والحد الثاني هو الموضوع الموحي به، 
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ه. ويوجد هذان الحدان أو الفكرة أو االنفعال اإلضافي أو الصورة المولدة أو الشيء المعبر عن
 (214سانتيانا ص -17) معًا في الذهن، ويتألف التعبير من اتحادهما".

 التعريف اإلجرائي 

يعرف الباحثان التعبير: بأنه إظهار المعاني الوجدانية، )دوافع، أحاسيس، مشاعر، أفكار(، 
والساللم و)الفورمات(، عند تجويد القرآن الكريم، بوسائل فنية وظيفية، كاألجناس والمقامات 

 باستخدام الدينامية، بقصد خلق تأثير على المستمع .

 
 اإلطار النظري :الفصل الثاني

 
 النغم الموسيقي: -أوال

يعد النغم في هذه الدراسة، المصطلح المجازي الذي ُيعنى بكل األصوات البنائية، الذي 
يشترك كأصغر جزء في جميع القوالب الموسيقية والغنائية، )المقامات، واألطوار،...الخ( وكذلك، 

 . هذه الدراسة)األجناس، والساللم(، والتي يمكننا توظيفها بما ينسجم مع 

النغم صوت البث زمانا ما، على حّد ما، من الحّدة والثقل، محنون "يذكر )األرموي(، أن 
اليه بالطبع، ولكل نغمة نظيرة في الحّدة والثقل، وال يقال للنغمة انها ثقيلة أو حادة إال بالنسبة الى 

والنغم هو مضمون الموسيقى، فهو الجزء الصغير الذي ُيشّكل   (41البغدادي ص -18) أخرى".
ويذكر )الحسن الكاتب( أن   (76ادوارد هانسليك ص -19)حان لبناء شكل موسيقي. مجموعة من األل

"اللحن: هو مجموعة أنغام كثيرة محدودة، متفقة كلها أو أكثرها، ُرتبت ترتيبا محدودا في جمع 
معلوم محدود، ُأستعمل فيه جنس محدود، وضعت فيه أبعاد محدودة، في تمديد محدود، ينتقل عليه 

أما )ابن سينا(، فقد َعرَّّف النغم كجزء   (45الحسن الكاتب ص -20) د، بإيقاع محدود".انتقال محدو 
من اللحن الموسيقي حين قال: الموسيقى علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث تأتلف 
وتتنافر.... وأعلم أن الصوت من حيث يبقى زمانا محسوسا يسمى نغمة، وأن مجموع نغمتين 

بينهما نغمة يسمى )بعدا(، ثم الجتماعات النغم أسماء أخر، فمن اجتماعاتها ما  متالصقتين أو
وال يخلو الجنس من أبعاد فوق واحدة، ، ، داخل هيكل السلم)*(يخص المجموع منها باسم )الجنس(

، وال يخلو الجمع من زيادة على جنس )*(ومن اجتماعاتها ما يخص المجموع منها باسم )الجمع(
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لتصرف على عدد النغم المفروضة جمعا على ترتيب مقبول متفق، وانتقال متفق، واحد، وأما ا
يقاع متفق، فهـو التلحين.   (38ابن سينا ص -21) وا 

 
 التعبير الموسيقي: -ثانيا

ُتعد لفظة التعبير من أكثر األلفاظ شيوعا في اللغة، وهي تشير الى عملية الخلق الفني التي 
تؤدي الى ظهور العمل، أو الى سمة كامنة في العمل ذاته، وتوجد عوامل تحدد طريقة التعبير عن 

، وأن التأثيرات، فاذا كان العمل قطعة موسيقية، فمن الممكن أن يّعرف هذا المقام التي كتبت به
نتمكن من التعرف على كل نغمة في المدونة الموسيقية، وسماع كل األنغام عندما تعزف، 
وباستطاعتنا معرفة النمط الشكلي التقليدي الذي كتب به العمل. وتعتبر األلحان، طريقة التعبير 
 واالتصال بين األفراد والجماعة، من خالل الصيحات المنغمة، والطرق على األغصان المجوفة
والثمار اليابسة والعظام والجلود، وترنيمات العمل الجماعي، وهمهمات وتوترات، واالسترخاء 
الغريزي، والهياج والهدوء النفسي، وأهازيج الفرح والرقص والمآسي، واألحزان، كما تعتبر بدايات 

 (41طارق ص -22)نشوء األلحان الجماعية األولى وتبلورها. 

بـير، بانه تقديم خطاب يسلط الضوء على اسرار ومكنونات اي يمكن إعطاُء مفهوم عام للتع
موضوع يدور في خلد االنسان، وقد يراد لهذا الخطاب ان يكون مؤثرا فُيَقَدم على شكل أداء نثري 
او غنائي أو موسيقي..الخ.  وقد يمتلك التعبير دالالت عديدة يكون من بينها، الداللة الجمالية في 

ي يفصح عن العالقة بين الفنان والموضوع، وهو مظهر من مظاهر تحكم العمل الفني، وهو الذ
الفنان بوسائطه، ان يتعامل وجدانيا مع الموضوع، وهو الرابطة الحّية بين الفنان وبين انتاجه، وهو 
مركز اشعاع وعملية االبداع الفني، او هو لغة اهَّلته لتحمل نسقا فريدا ال يحاكي ابعاد الواقع 

يكشف لنا عن بعده الوجداني، بنسق جمالي محدد يفسر العملية االبداعية، من خالل  الملموس، بل
 -23)معايشة التجربة االبداعية، يبدأ الفن بالحافز الجمالي وثمرة هذا الحافز هو التعبير الفني. 

  (123محمد سعيد ص

وية، في القراءة كما وان التعبير في الجملة الموسيقية، ال يختلف عن التعبير في الجملة اللغ
والكتابة، من حيث تسلسل األفكار وتطورها، فالفكر الموسيقي يخضع لنفس قواعد المنطق والتعبير. 

ويتأسس في كلمة التعبير ومعناها العام والشامل، مسميات ومعاني شتى،  (35الصراف ص -24)
، فهي تمتد من اإلدراك وأعسر المفاهيم قابلية للتحليل، ألنها تشترك فيها عمليات عقلية ووجدانية

الحسي والخيال والذاكرة والحدس والشعور والوجدان والفهم أيضا، فالحدس تعبير، وتشكيالت الخيال 
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براز الشكل  واستدعاء الذاكرة تعبير، والشعور واالنفعاالت وترجمتها تعبير، وقوة المضمون تعبير، وا 
....الخ، ويعتمد النشاط اإلنساني الفكري وتحريفه تعبير، وتكثيف المعنى تعبير، واإلبداع تعبير،

واالحساسي والعملي والوجداني على عملية التعبير، أي إن اإلنسان يعّبر عن أالف التجارب 
التعبير في الفن األدائي أما   (48أميرة حلمي ص -25) الحياتية بواسطة أالف الوسائل، والوسائط.

وعية، او روحية، أو صوفية، مع روحانية الصوتي، هو محصلة تفاعل الفكرة، سواء كانت موض
تنصهر في بودقة واحدة بتفاعل  بمضمون النص القرآني،المادة، وكأنَّ االشكال الجمالية المتمثلة 

دينامي، وصوال لعملية التعبير، فال تعبير دون ما هو فكري، وال تعبير دون رؤية واضحة في 
استنطاق المضمون، وال تعبير اال بتفاعل ذلك كله، مع اإلحساس، والخبرة في ترجمة ذلك، ويتميز 

، او المراحل التي تمثل مجموعة من التعبير بالوحدة الكلية، فهو ال ينقسم الى عدد من االجزاء
 التأثيرات المتتابعة، وانما هو وحدة  تدرك ألول وهلة، وبطريقة مباشرة . 

تتمثل قيمة العمل الموسيقي أو الغنائي أو النثري، في تنظيم عناصره التعبيرية، او ما نسميه 
ة تركيب الفن ان نستخلص عناصره التركيبية، وما ينتج بينها من عالقات جمالية، وتـتيح لنا دراس

هذه العناصر ونقدر اهميتها ودورها، فما ان نفهم العناصر المكونة للعمل وعالقتها المتبادلة، وبذلك 
 تزداد الجمالية حّدة. 

والتعبير المقصود به في جميع مجاالت الفن، هو اقامة انعكاس معادل للمضمون، المراد 
ضمن عمله دراميًا وفنيًا، ينبغي نشره او التعريف به من اثباته الى اعتبار ان الفنان، البد ان ي

سانتيانا  -27)خالل الفن، فضال عن اثبات وجهة نظر الفنان وذاته داخل مرحلة التعبير نفسها. 

فالفن لغة الجمال والجالل، كما يقول )جوته(: "إذا كان األلم يسلب اإلنسان القدرة على   (214ص
التعبير عما اشعر به من ألم، أي ان التعبير هنا، غاية ووسيلة معّا،  الكالم، فقد وهبني اهلل ملكة

وللتعبير اللحني عدد من الرموز، التي  (1بدوي ص -28) وليس وسيلة فقط لغرض حياتي ونفعي".
يمكن ادراكها وفهم دورها، فاللغة الموسيقية هي واحدة من اللغات التي تتفق كل بلدان العالم على 

ا في القراءة، فهي اللغة المشتركة الفهم، ومن رموز اللغة الموسيقية في الجانب مكوناتها ورموزه
التعبيري كثيرة، نستذكر بعضا منها، بما يتالءم ويفيد المجّود في االستدالل، وكيفية التصرف 

 والتحكم بواسطتها، ومن هذه الرموز:

 ليه اسم )بيانو.( يوضع في المكان المراد قراءته بشكل خافت، ويطلق ع.pالرمز )-1
 يوضع في المكان المراد قراءته بشكل خافت جدا، ويطلق عنه اسم )دبل بيانو(. ( p.pالرمز)-2
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يوضع في المكان المراد قراءته بشكل متوسط القوة، ويطلق عليه إسم )متسي  (.m.fالرمز )-3
 فورتي(.

 سم )فورتي(.يوضع في المكان المراد قراءته بشكل قوي، ويطبق عليه أ (.fالرمز )-4
 يوضع في المكان المراد قراءته بشكل قوي جدا، ويطلق عليه اسم )دبل فورت(. (.f.fالرمز )-5
 : القراءة بالتدريج من الضعيف إلى القوي.Crescendo كريشاندو/ -6
 :القراءة من القوي إلى الضعيف.Diminuendo ديمنوندو/ -7
 والضعيف.الفبراتو: ويعني تموج الصوت بين القوي  -8
 الليكاتو : القراءة بدون تقطع.-9
 ،م صغير على المدرج، وتقرأ بسرعة: وهي نغمة تكتب بحجAppoggiatura -أبوجيتورا -10

 وهي ال تحسب ضمن زمن البار المحدد من قبل الميزان الموسيقي.
الصوت به تدريجيا، وتكتب  ىغمة المطلوب أدائها بطريقة يتالش: تكتب عادة فوق النكرونا -11

 على شكل حرف ) ن ( مقلوبة.
 : قراءة مجموعة درجات صوتية أداء متواصل ومتصل بكومات األبعاد الصوتية.الكليساندو -12

 
  :تقانة االستوديو االفتراضي -ثالثا 

( steinberg) من قبل شركة تكرتاب ،تعتبر هذه التقنية ثورة في عالم التسجيل الصوتي
وسميت بكلمة  ،ومعداته بأجهزتهوهي تحاكي ستوديو التسجيل الصوتي  ،(ستاينبرغ أو )شتاينرغ

ومعدات االستوديو ووصالت  ألجهزة( بسبب االنعدام الجزئي للوجود المادي  الملموس )افتراضي
الموسيقية مع بعضها  واآلالتالتي تربط مختلف تلك االجهزة والمعدات  ،( cableكيبل الربط )

تؤدي الوظيفة  عريفها بانها واجهة لبرامج عديدةويمكن ت عملية التسجيل الصوتي, إلتمامبعض ال
ولكي تعمل  ،الموسيقي الصوتي لعمل موسيقى ما والغرض المطلوب منها في اتمام عملية االنتاج
، (Sound card( وبطاقة الصوت ) computerنحتاج الى اجهزة وادوات ملموسه مثل الحاسبة )

ة بنظام التسجيل تعمل هذه التقني والتي خراج والتي سيجري توضيحها الحقات االدخال واالوحداو 
 .( Digital Audio recordingالرقمي الحديث )
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  ها:وابرز تحديثات التقانة روتاريخ ظه -رابعا  

واطلق  ،(اينبرغستحيث تم ابتكاره من قبل شركة ) م(،1996)( عام VSTظهر مصطلح )
( الذي احتوى على أول صيغة Cubaseفي العام نفسة متزامنًا مع برنامجها الشهير كيوبيز )

 ومن هذه المؤثرات ،(Vstplugins) من مؤثرات صوتية التي حملت اسم ،(Pluginsلإلضافات )
(Sterio echo،) (reverb) ،خدم في التسجيل الصوتي. توغيرها من مؤثرات الصوت التي تس

( وشملت 2.0( الى االصدار رقم )VStقامت الشركة بتحديث مواصفات )  (،1999)في عام 
( وهذه الخاصية كانت  Midi data( الستالم بيانات الميدي ) pluginsالتحديثات على قابلية )

( instrument( مختصر كلمة )I( وهو اضافة حرف )vstiالمدخل والمسند لظهور ما يسمى )
تقنية والذي سيجري توضيحها موسيقية افتراضية ايضا دخلت ضمن هذه ال تاآلوالذي يعني وجود 

فقط وكانت  (vst)وللوقوف على هذا االمر وتوضيحه اكثر فأن في البداية كانت التسمية ، الحقا
حاكي المعدات ( هي فقط المؤثرات الصوتية المختلفة التي تpluginsالمكمالت أو االضافات )

االفتراضية  اآلالت( والتي تعني دخول vst( على ) iثم ادخال حرف ) ، ومنلألستوديوالحقيقية 
 (كيوبس)( ُضمنت مع Neonواول االلة موسيقية كان اسمها ) ،سيقية المختلفة على هذه التقنيةالمو 
(3.7 ،)(cubase )، .(2006)في عام و  وكانت هذه االلة عبارة عن مولد اصوات الكترونية 

وشمل التحديث والتطوير القدرة على معالجة الصوت بدقة  (2.4)جرى تحديث اخر تحت اصدار 
(64Bit) (، 2008)في عام . و( تم اطالق االصدار الجديدvst 3.0وشملت التغيرات والتحديثات ) 

  اآلتية:

 .االفتراضية اآلالتتها على يجوبرام لألصواتادخال الصوت واخذ العينات المختلفة  امكانية -1
 .( Midi dataالمدخل والمخارج لبيانات الميدي )زيادة عدد  -2
3- (ski( مختصر يعني التكامل الوثيق بين االضافات )plugins )، ( والبرامج الرئيسي )الُمضيف

 .( Cubaseوهو )
( وشملت التحديثات على بروز مصطلح  vst 3.5تم اطالق االصدار ) (2011)في عام  -4

ثل والذي يتمثل بتوفير االمكانية للعازف من اداء مختلف ( والذي يتم Note expressionجديد )
الصيغ االدائية التعبيرية المختلفة والتي تستخدم عادة في االداء الموسيقي من ديناميكية الصوت 

االفتراضية وذلك عن طريق اشارات ورسائل  بيانية خاصة تتحكم في احداثيات  اآلالتوغيرها عبر 
مرن وواقعي اكثر بالنسبة  بأداء(  Note expressionالخاصية ) كل نوطة على حدة وتتميز هذه
 Cubaseتم اضافة حقل خاص بها في واجهة البرنامج ) وألهميتهاللشعور واالحساس اثناء العزف 
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 .ومرونته العالية وسهولة استخدامهيمكن الرجوع اليه واالطالع على قابليته  (7.0.5)( االصدار 
 ،تحسين اتصال البرنامج مع برنامج عبر االنترنيت وه (،2013)ابرز التحديثات في عام أما 

( والذي يسمح بالتسجيل المباشر والفعلي االني عبر Vstconnect proوذلك من خالل اطالق )
 االنترنيت وبدرجة نقاوة صوتية عالية مع اي مستخدم اخر. 

 
 التسجيل الرقمي للصوت:  -خامسا  

اطلق على هذه االنظمة التي تعمل بطريقة التسجيل الرقمي بالصوت هو  اول مصطلح
وهو نظام  ،(Digital Audio workstation DAWمحطة عمل الصوت الرقمي )عن عبارة 

 sound)يحتوي على ) ، وهوعدة اجهزة مصممة للتسجيل الرقمي الكتروني كهربائي يتكون من
card ووحدة التخزين االلكترونية  ،ة الى رقمية وبالعكسرة من تماثليالمسؤول عن تحويل االشا

(Hard Drive)، ( ولوحة التحكم او واجهة التحكم(control surface،  وايضا هناك معدات
 .ؤثرات والمعالجات الصوتية االخرىوالم ،( المازجmixerاالستوديو التقليدية مثل )

الثمن وخصوصا في  هوباهضاال انها مكلفة  ،تتميز هذه االجهزة بالكفاءة واالحترافية العالية
يصنع خصيصا لها  ،(cpuحيث انها تحتوي على وحدة معالجة مركزية  للبيانات ) ،بداية ظهورها

( وغيرها كانت في cpuيتميز بكفاءة االداء, في وقت كانت صناعة الحاسبات ومحتوياتها من )
تحتاج في استخدامها  بطبيعة الحال البداياتها ُتساير الطلب الشعبي للسوق واالشخاص والتي 

التي تحمل المواصفات التي تحتاجها الشركات الكبرى وغيرها من المواقع التي  ،اليومي للحاسبات
عن كلفتها  فضالً  ،تعتمد في عملها على حاسبات ذات قدرات كانت تعتبر خارقة في ذلك الوقت

ى اجهزة الحاسوب مع كلفتها المادية المناسبة ان التطور الكبير الذي حدث عل .المادية الكبيرة جداً 
حيث احتوت الحاسبة على معالج بيانات كفوء ، راض ذلك النوع تقريبا من االجهزةادى الى انق

(cpu( ووحدة تخزين كبيرة السعة وذاكرة وصول عشوائية )Ram كبيرة السعة ايضا وبطاقة )
وصارت عملية منتجه  ،استبدلت ببرنامجتربط في الحاسبة اما لوحة أو واجهة التحكم ف ،الصوت

 . اسهل واكثر مرونةوتحرير الصوت 

وت )ذات العالقة بجودة الصوت اهم الخصائص التي يعمل وفقها التسجيل الرقمي للص
 :(فقط
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  :( samplingمرحلة التجزئة ) -أ
في ( التقليدي ُتسجل االشارة وتخزن وتذاع كتغيرات مستمرة Analogفي الصوت التماثلي )

م هذه العملية بأخذ اجزاء اما في عالم التسجيالت الرقمية فتت ،الجهد الكهربائي  خالل الزمن
 .)عينات(

كل عينة ، وبذلك يتم حساب التماثلية لإلشارةالشكل الموجي  من –كل فترة زمنية معينة 
العينات ، وتسمى عدد يات الجهد الذي يتغير عبر الزمن، تمثل مستو ووضعها في مجموعات رقمية

ومن المنطقي انه كلما  ،( أو معدل العيناتsample Rateفي فترة زمنية معينة بمعدل التجزئة )
 (180-172البيضاني ص -29).لإلشارةارتفع هذا المعدل زادت دقة التمثيل الرقمي 

 ان المعدالت المعيارية لتجزئة العينات في الثانية الواحدة هي : 

( CDفي االنظمة الصوتية الرقمية المنزلية وفي الـ)  : وهو يستخدمكيلوهرتز44.100  .1
 الصوتي .

كيلوهرتز: ويستخدم في االنظمة الصوتية الرقمية االحترافية المرافقة للفيديو  48.000 .2
 .DVDالـ

 وهو يستخدم في التسجيالت الخاصة بالمنتجات عالية الدقة :كيلوهرتز 88.2 .3
High – Reslution products  

للمنتجات عالية   Master recordingsكيلوهرتز يستخدم في التسجيالت االصلية 96 .4
 الدقة 

 كيلوهرتز : وهو نوع نادر لم ينتشر بعد الن متطلبات تخزينية عالية 198  .5
))وتقوم الدائرة الخاصة بالتجزئة ) للعينات ( بتوليد مجموعات من االرقام ذات النظام الثنائي 

شارة التماثلية للصوت في كل لحظة زمنية وبمجرد حدوث هذا التحويل يتم المشفر والتي تماثل اال
 CD) ) قرص صلب ، ل الصوت ( في وسيط تخزينوضع المجموعة الرقمية ) التي تمث

   Bit – rateب. المعدل الرقمي 
دمة في كل ( المستخ0( أو )1يشير مصطلح المعدل الرقمي الى عدد االرقام الثنائية سواء )

، ويرتبط مباشرة ام في كل ثانيةاالرق بإالففالمعدل الرقمي للصوت يُمثل  ،لتمثيل االشارةثانية 
 -30) .بحجم الملف وجودة الصوت . اي كلما زاد المعدل الرقمي زاد حجم الملف وجودة الصوت

 (180-172البيضاني ص

 :ثالث نقاطبويمكن تلخيص عملية تحويل االشارة الصوتية من النظام التماثلي الى الرقمي 
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  .تقسيم اشارة الجهد الرقمي الى اجزاء متساوية زمنياً  .1
 .الى مجموعة ارقام ذات قيم محددة تماثل االشارة التماثلية االصلية تحول هذه االجزاء .2
-172البيضاني ص -31)تخزين هذه المجموعات من االرقام على وسيط تخزين رقمي مناسب. .3

180) 
  :الرقمي للصوتاهم مزايا التسجيل بالنظام  -ج

 .مدى تحرك اكبر .1
 .( Noiseزيادة في نسبة االشارة الى الشوشرة ) .2
 .امكانية النسخ عدة مرات .3
 .  Cross-talkت المتجاورة المدقا عدم وجود التداخل بين .4
 (plutterأو   ow_)ال تتأثر بالتغيرات البسيطة في سرعة الشريط واالسطوانة والتي تسبب  .5

  .في التسجيل التماثلي التقليدي
 جودة الصوت. تتأثرامكانية تصحيح االخطاء الناتجة عن فقد بعض البيانات دون ان  .6

 
 :البرامج والتطبيقات المستخدمة )أنواعها وطرق عملها( -سادسا  

  كمل احداهما األخرى وهي كاالتي:هناك عدة انواع من البرامج والتطبيقات التي تُ 

  VST Host .أ
 VST plugins .ب

التي تعمل  وهو الذي يستضيف بقية البرامج البرامج المضيف )الرئيسي(: ( VST Host) -أ
 ،وهو برنامج التسجيل الذي  يتحكم بكل مكونات االجهزة االخرى ،(pluginsتحت امرته من )

( جنتَ مُ المستخدم تسمح له التسجيل وتحرير )ايضا ذات الصلة ويوفر هذا البرنامج الرئيسي واجهة لل
وتشغيل وايقاف الصوت وكل العمليات االخرى التي تدخل في اجراءات التسجل الصوتي الرقمي 

 Adobe addition ,Protools ,Cubase, Fl studio, Cakewolk) :ومن هذه البرامج
sonar, Logic.   ،)وغيرها.  

 (،التوصيل)تعني  ،( في القاموس االنكليزيpluginsوترجمة )   (:VST Plugins) -ب
ويقال  ،وغالبا ما تطلق على توصيل قابس الكهربائي للجهاز بالمصدر المزود للطاقة الكهربائية

  :مجيات التي تحمل هذا المصطلحوهناك انواع للبر  ،في اللغة العامية العراقية الدارجة )بلك(
 vst instrument   : االفتراضية التي تولد االصوات اآلالتوتعني.  
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 ST Effects   : وهو النوع المعنى بمؤثرات الصوت ووظيفته ادخال العمليات المعالجة
اما بخصوص ، وغيرها (...   phaser , Reverb , Echoوالمؤثرات على الصوت مثل )

 Real time)( فانه يعمل بطريقة  vst Effectsاداء تلك البرامج التي تحمل مصطلح )
processing،) ة الفعلية للتأثير على الصوت حالها حال االجهزة المادية اي المعالجة االني

ة معالجات ومؤثرات للربط تحتوي على عدّ  (chain) وكذلك يمكن عمل سلسلة ،الملموسة
 .صوت معينالللتأثير على 

  VST Midi Effects   : تالمؤثرات التي تؤثر على النو( اتNote number)،  في حال
 (،Audio)تؤثر على الصوت  وال ،( فقطMidiاستخدام طريقة التسجيل عن طريق الميدي )

يعتمد هذا النوع في المعالجة على رسائل  (.Wave) (،ويف)أو ما يطلق عليه بشكل شائع 
التي يتم عزفها بواسطة  ،اتتالتي يرسلها للتأثير على النو (  Midi message)الميدي 
وتقوم  بعزف  ،بيج( ار arpagaiterعندما تستخدم مؤثرات )(، مثاًل:  keyboard) الكيبورد

ات تت من خالل رسائل الميدي الى النو بيانا (االفكت)يرسل  ،على الكيبورد ( chordكورد )
 .ى اللعب بطريقة االربيج المعروفليحولها ال (،chord)التي يتم لعبها وهي 

 
  :( VST hardwareاالجهزة المادية ) -سابعا  

 :تحتاج تقنية االستوديو االفتراضية الى اجهزة مادية وهي

  .( Sound cardبطاقة الصوت ) -1
 .الحاسبة -2
 .وحدات االدخال -3
 .وحدات االخراج -4
 
  ، كارت الصوت:بطاقة الصوت -1

 الميكرفونفحين نروم بتسجيل الصوت عبر  ،رة التماثلية الى رقمية وبالعكستحويل االشا يقوم
يقوم بطاقة الصوت بتحويل االشارة الى رقمية ويقوم ايضا  (، input)أو عبر المداخل االخرى

 بأشكالهاالتي تربط بها السماعات  (، output)بتحويل االشارة مرة اخرى الى تماثلية عبر المخارج 
  .على المعالج الرئيسي للحاسبة العبءتخفيف ، وكذلك يقوم بالمختلفة
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  :الحاسبة -2
هي بمثابة ف ،قية الوظائف االخرىعن معالجة البيانات والتخزين وب وهي الجزء المسؤول

وتوفر الحاسبة ايضا من ، و النظام من اجهزة وبرامج وغيرهالكل اجزاء التقنية أ المضيف الرئيس
صار التعامل مع  ،خالل الشاشة واجهة البرنامج الرئيسي والذي من خالل هذا العرض المرئي

 الصوت اسهل واطوع ومن المواصفات التي يجب توفرها في الحاسبة.  تحرير ومنتج

 وحدات االدخال:  -3
، وحدة ادخال الصوت الرقمية، و وحدة ادخال الصوت التماثلية) قسم الى ثالث انواع:وت

 (يكرفونالمهي )ية وحدات ادخال الصوت التماثل(، ف  Midiوحدة ادخال البيانات الرسائل الميدي و 
يقوم بتحويل الموجات الصوتية الديناميكية الى جهد كهربائي متغير حسب شدة الصوت  الذي
تختلف جودة  ،الى الرقمية بواسطة بطاقة الصوت ومن ثم يتم تحويل هذه المتغيرات بالجهد ،وتردده

ويعتبر  ،ليهله ومنشأه الصناعي والحاجة االميكروفون من نوع الى اخر كل حسب طريقة عم
الميكرفون ووضعيته اثناء التسجيل ركن مهم في عملية تسجيل الصوت ويمكن تشبيه بالكامرة 
وانواعها حيث ان هناك كاميرات ذات قدرة عالية على التصوير بدقة ممتازة وتفاصيل واضحة 

ذو القدرة  واستجابة ممتازة لموجات االلوان وعلى هذا االساس يجب ان يتم اختيار الميكرفون الجيد
أما   .العالية للترددات الصوتية المختلفة العالية والواطئة (captuerالستجابة وقابلية القبض )ل

( خاصة للربط بين االجهزة ذات cableوالتي تستخدم وصالت ربط ) ، وحدات االدخال الرقمية
يحتوي على مخرج   keyboardالمخارج الرقمية من نفس النوع ، كأن يكون جهاز موسيقي اورك

. لية الربط هذه بدرجة نقاوة عاليةوتمتاز عم  optical cableرقمي ُيربط بواسطة الكيبل الضوئي 
  keyboardلوحة المفاتيح  ، فهي Midi Messagesوحدة ادخال البيانات لرسائل الميدي  أما

 .  Midi cableطة ، طريقة الربط التقليدي بواسعليها ويربط بطريقتين( التي يتم العزف )اورك

 :وحدات االخراج -4
، وكذلك نفس صفات وحدات االدخال الرقمية وحدات اخراج رقمية تحملوالتي تتمثل ب

، وذلك تحمل نفس صفات وحدات االدخال لرسائل الميدي التي حدات اخراج رسائل الميديو 
 (الرأسسماعات )و ،( speakers) (سماعات الصوتمثل )وحدات االخراج التماثلية 

(headphoneف .) وظيفة السماعات هي تحويل االشارة الكهربائية ومتغيراتها الى حركة ميكانيكية
تؤدي الى تخلخل ضغط الهواء حول السماعات تلك ومن ثم تكوين موجات صوتية يمكن  ،ديناميكة
من وحدات الشاشة تعتبر ، فهي (وحدة االخراج المرئية )الشاشةأما  (76أوزانسكي ص -32) سماعها.
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مختلف عمليات  جراءألوتتم بواسطتها عرض واجهة البرنامج  ،بالنسبة للحاسبة االخراج الصورية
 . الموسيقية واجراء عملية التدوين اتتوااليقاف وغيرها وايضا عرض النو  تحرير الصوت والتشغيل

 
 إجراءات البحث: الفصل الثالث

 
 منهج البحث: 

العالقة فيما بين التقانة الذي يقوم على تحليل التطبيقي، اعتمد الباحثان المنهج الوصفي 
 لتحقيق هدف البحث. الموسيقي الرقمية والعلم

 مجتمع البحث: 

من خالله دور التقانة في تحديد المسار النغمي والتعبير  تحديدبرنامج )الكيوبيز( لويشمل 
 ويمثل عينة البحث ايضا. الموسيقي مطبقًا على نموذج صوتي، كما

 أداة البحث: 

الموسيقية و  العالقة الرقميةالذي يقوم على تحليل التطبيقي، اعتمد الباحثان المنهج الوصفي 
 وتحقيق أهدافه. البحث موضوعيةفي تفسير مضمون 

 
 الجانب التحليلي ونتائجه :الفصل الرابع

واقع تعتليه تغيير المنتج الى احدة من مسببات عالقة التقانة الرقمية في الموسيقى و ُتعّد 
الجمالية والقبول، فواقع هذه العالقة يمكننا تحديدها من خالل هذا النموذج البسيط ليتسنى فهم 

من الصعب تحديد وظائف التعبير في القصد وتبيين تلك الجزئيات وتثبيتها في البحث العلمي، ف
ي متغير بحسب كونه حالة تخضع الى توصيف نسب من دون االستعانة بجهاز قياس، اللحن ورقياً 

بتجريد تلك المتغيرات  انحيث قام الباحث رؤيا الباحث أو المؤلف أو الموسيقي، أو أٍي كان،
وهو واحد من عدد من البرامج، (، CUBASE -برنامج )الكيوبيزوتحديدها قطعًا، من خالل هذا ال

بشكل دقيق، وهو برنامج رقمي عالمي حديث، والمبينة  التعبيريو  دد المسار اللحنييحسالذي و 
 اآلتي:صورته في الشكل 
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عطاء ، و موسيقي الى مدون الصوتتحويل في لهذا البرنامج إمكانات  مقطعا صوريا ا 

المنحنى التعبيري، وكما  من خالل رسم، يالتعبير و درجات المسار اللحني لتحديد وصوتيا، مرسوم 
 :مبين في الشكل اآلتي

 
 

 ، ولعدد من التعبيرات اللحنية:(نصير)تطبيق التقانة الرقمية صوتيا على كلمة 
لتحديد  تطبيقي في برنامج )الكيوبيو( (146الجابري ص -35)إدخال كلمة )نصير( كأنموذج 

إن اختالف نغمات الكالم شيء طبيعي في اللغة التي البد أن تحتوي النغم والمسار التعبيري، ف
تتألف منها ألفاظها، لذا فإن كل جملة أو كلمة ُينطق بها، البد أن تشتمل  موسيقى نغمات على

على درجات مختلفة من درجة الصوت، ما بين عالية، ومنخفضة، ومستوية، ومنحدرة، تتناسق 
يمثل أنموذج  االتي . والشكللة الى معنى في سياق صيغة وظيفيةوتتناغم لُتَؤّدي الكلمة والجم
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لى سبيل المثال كلمة )نصير(، وتوظيفها في النغم والتعبير للحصول على لتنغيم كلمة واحدة ع
 .، والتي سيتم شرحها مجزأةأكثر من صيغة للمعنى

 
إن اإلنسان حين ينطق بلغته، ال يتبع درجة صوتية واحدة، فاألصوات التي يتكون منها 

ويمكن أن نسّمي نظام المقطع الواحد، تختلف في درجة الصوت وكذلك الكلمات، قد تختلف فيها، 
وأن اختالف التنغيم، وتغير   (176ابراهيم انيس ص -33)الموسيقية.  توالي درجات الصوت بالنغمة

بالتنغيم الطبيعي، إذا كان  النغمة والتعبير في اللفظ، أو الجملة المنطوقة، يمكن أن نطلق عليه
والحزن، والدعاء، والدهشة، واالستغاثة، جراء المتغيرات االنفعالية والنفسية، كالتعجب، والفرح، 

وغير ذلك، وهذه المتغيرات، في تلحين الكالم بحسب الحالة الشعورية، وللتنغيم عدد من الوظائف، 
يمكننا إدراجها ضمنا بهذا السياق من الحديث، فالوظيفة النحوية، "هي تحديد االثبات والنفي في 

أي تتحدث مع شخص ما  (124 -120ص تمام حسان  -34) جملة لم تستعمل فيها أداة االستفهام".
وال تراه، معززًا ذلك بطريقة التنغيم لتحديد عملية الثبات أو االستفهام، وتختلف بطريقة الكالم، رفع 

 يبين المسارات المتباينة في صيغاآلتي الصوت وخفضه في االثبات عنها في االستفهام. والشكل 
 .الكالم لحن وتعبير
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الوظيفة الصوتية للتنغيم، تعني تقطيع الحوار ليؤدى بنفس واحد، أو اداء حوار طويل أما 
تتخلله عدة وقفات تنفسية، يضخ على شكل مجموعات كالمية، تتفاوت في نغمتها بين الصعود 
والهبوط والثبات، فيؤدي وظيفة صوتية، ألن توظيف النغم والتعبير، مستنبط من هذا النسق 

لوظيفة الداللية، التي تعني اختالف االداء الصوتي، بين علو وانخفاض، ونبر الصوتي. وكذلك ا
على صوت في مقطع، يغير في معنى الكلمة وداللتها، ولمجرد تغّير النغمة الموسيقية لهذه الكلمة 
تعطي في كل مرة معنى مغايرًا تمامًا للمعنى، ولنتصور مثاًل كلمة )نصير( فكم من الدالالت التي 

يوضح لنا اآلتي ريقة االلقاء التعبيرية. فالشكل ن تفرزها هذه الكلمة من خالل تغيير طيمكن ا
المسار اللحني لنطق كلمة )نصير( بصيغة السؤال، فيتحدد المسار اللحني المتمثل للنغمات )دو 
ديز، صول( وفيها من الشدو الصوتي بـ)درجة الدو نترل(، ويحصل التعبير لمصطلح الكليساندو، 

 هذه الدرجات . بين 

 
، سنجد اآلتيإذا قارنا كلمة )نصير( بصيغة السؤال الماضية، عن صيغة التعجب في الشكل 

االختالف بينهما في مسارهما اللحني، ففي التعجب يبين تنغيم كلمة نصير ومساره اللحني المتمثل 
 ح بالشكل اآلتي .للدرجات الصوتية )ره ، دو( باستخدام )الكليساندو( الصاعد والنازل، والواض

 
 

ة، للمناداة والسخرية وهكذا فأن االختالف سيكون واضح مع النماذج اآلتية، للصيغ الصوتي
يبين تنغيم كلمة )نصير( بصيغة النداء،  اآلتياآلتية، فالشكل  واالستخطاء، وكما مبين في األشكال

 الكليساندو الصاعد والنازل.ومساره اللحني المتمثل للدرجات الصوتية )صول ، سي ، ال( باستخدام 
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يبين تنغيم كلمة )نصير( بصيغة السخرية، ومساره اللحني المتمثل للدرجات  اآلتي أما الشكل
الصوتية )مي بيمول ، مي نترل ، فا ، مي نترل( ويوجد صوت شدو وهو دو ديز، باستخدام 

 الكليساندو الصاعد والنازل .

 
بصيغة االستخطاء ومساره اللحني المتمثل للدرجات ، يبين تنغيم كلمة نصير اآلتيالشكل 

الصوتية )ال، سي، صول ديز(، ويوجد صوت شدو بدرجة )ال( باستخدام الكليساندو الصاعد 
 والنازل .

 
 

 يبين الفروقات الصوتية الموسيقية بين كلمة نصير على المدرج الموسيقي .اآلتي والشكل 

 
مفردة الكالمية، هي صفة مجردة خالية من المعنى وبهذه المقارنة، نستنتج من ذلك أن ال

الحقيقي من دون التعبير في حيثياتها تنغيما وتعبيرا في مساراتها اللحنية التي تشير الى الخصوصية 
في تحديد  دقة عاليةوجود ، وكذلك لك الكلمة حتى تعطي مضمونا صحيحاوفهم المقصد الفعلي لت

بمثل هذه من دون االستعانة لصعب تحديد الوظائف التعبيرية من ا، والمسارات اللحنية والتعبير الموسيقي
الى  الصوت الموسيقيلتحويل  كبيرة(، إمكانات CUBASE -لبرنامج، )الكيوبيزالبرامج، كما أن 

 .ورة وواضحة في مساراتها ومتغيراتها التعبيريةحالة منظ
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 االستنتاجات :الفصل الخامس
صلة ترابطية  التقانة الرقمية وبرمجياتها،ستنتج ان النظري ناعتمادا على النتائج واالطار 

على توظيف القدرات والخبرة العقلية والهندسية المضافة الى إمكانات هذه البرامج، فهي تعتمد على 
، ويمكن تحديد هذه بكافة انواعهاو مميزات تجعلها تكون االبرز واالقدر على انتاج الموسيقى 

 المميزات باآلتي:

وتحديد المسار اللحني عالي الدقة والتعبير  تتميز بالتكامل والثبات في االداءالتقانة الرقمية ان  -1
 .الموسيقي بأدق جزيئاته

ضاهي جودة صوت االستوديوهات يذات جودة صوت عند االشتغال بالتقانة الرقمية نجدها  -2
اذا اخذ  (، 48Hz  24 Bitكيلو هرتز )كونها تستخدم نفس المعدالت القياسية  ،الرقمية الضخمة
 .ر خبرة المستخدم ومعرفته العلميةبنظر االعتبا

مقارنة  ،( vstiاالفتراضية ) اآلالتجودة النقاوة الصوتية بما يتعلق بافضلية للتقانة الرقمية  -3
االورك التقليدي والذي غالبا ما يكون ذو حدود متدنية بالنسبة لحجم وحدة التخزين وذاكرة  بأجهزة
 (.cpuل العشوائية وضعف االداء لمعالجة البيانات الرئيسي )الوصو 

يقية المستخدمة واالجهزة المادية الحق قياسا بمعدات االستوديوقّلة تكاليف أجهزة التقانة الرقمية،  -4
 .في عملية التسجيل

 لألعمالووسع االفاق الجديدة التي توفرها بالنسبة  ألجهزة التقانة مرونة وسهولة العمل -5
القابلية على التطوير ، و االعمال خارج القطر إلنجازهولة حملها والتنقل بها والسفر وس الموسيقية

 .علمي التقني الحضاريالمستمر ومواكبة التقدم ال
تضاهي االجهزة والمعدات والتي  ،( Effactsجودة برامج وتطبيقات المؤثرات الصوتية )  -6

وعبر  ،(syncchronisationبعضها البعض بشكل تزامني )امكانية ربطها مع ، وسهولة الحقيقية
واجراء عملية التسجيل عن بعد لشخص أو عازف في اي دولة في  ،االنترنيت مع مستخدم اخر

 العالم. 
 

 التوصيات 
  بـــــ انيوصي الباحث

االهتمام بالتقانة الرقمية من قبل الباحثين والخبراء، وتكملة الكثير من حيثيات هذه  -1
 موضوعات، واالستمرار بمواكبة المتغيرات البرمجية المستمرة.ال



381 
 

عمل ورش وندوات بتوعية المختصين في العلم الموسيقي بهذه البرامج، واستغاللها في تخريج  -2 
 النشاط الفردي والجماعي الموسيقي والغنائي.

 
 المقترحات 

 يقترح الباحثان بــــ

 المناهج الدراسية في المراكز التي ُتَدِرس العلوم الموسيقية.وضع مادة التقانة الرقمية ضمن  -1
بناء استوديوهات وفق المنظور الحديث في المراكز المتخصصة في دراسة العلم الموسيقي،  -2

، وانتاج االعمال الموسيقية ونشرها وتوثيقها والعمليالتعليم العملي ولغرض م فيه هذه التقنية تستخد
 .وسيقى العراقيةون رافدا مهما للملتك
 

 المصادر

 .368م, ص2003الفيروزابادي: القاموس المحيط, بيروت:)دار احياء التراث العربي(, .1
أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصر، الجزء االول، الطبعة االولى، القاهرة: )دار  .2

 .784م، ص 2008عالم الكتب(، 
 ( . www.almaany.comينظر: معجم المعاني الجامع على الموقع ) .3
  .اللغة العربية بدمشق عجممينظر:  .4
 ( www.Merriam.webstav.comااللكتروني ) الموقعينظر:  .5
 ( NSFالموقع االلكتروني لمؤسسة العلوم الوطنية في الواليات المتحدة )ينظر:  .6
 (www.freedictinory.) ينظر: الموقع األلكتروني .7
 (com www.whatis.Techtargt. : الرابط  )ينظر .8
إبراهيم مصطفى، وآخرون: المعجم الوسيط، الطبعة األولى، الجزء األول، تركيا: )دار الدعوة  .9

 . 125م، ص 1989للطباعة والنشر(، 
م، 2000الطبعة األولى، القاهرة: )مؤسسة الرسالة(، ابو العزم، عبد الغني: المعجم الغني،  .10

 . 268ص
مركز  -عز الدين عبد اهلل، وآخرون: معجم الموسيقى، القاهرة: )مجمع اللغة العربية .11

 .156م، ص2000الحاسب اآللي(، 
 .490م، ص2003ابن منظور: لسان العرب، المجلد األول، القاهرة: )دار المعارف(،  .12

http://www.merriam.webstav.com/
http://www.whatis.techtargt/
http://www.whatis.techtargt/


382 
 

م، 1979اد: الصحاح، الجزء الثاني، بيروت: )د. ن(، الجوهري، إسماعيل بن حم .13
 .  734ص

 .  33لويس معلوف: المنجد في اللغة، بيروت: )د.ن(، د.ت ، ص .14
 .  412م، ص1981جبران مسعود: معجم الرائد، بيروت: )د.ن(،  .15
 .  329م، ص1977البعلبكي، منير: المورد، بيروت: )دار العلم للماليين(،  .16
س بالجمال، ترجمة، محمد مصطفى بدوي، القاهرة: )االنجلو جورج سانتيانا: اإلحسا .17

 .  214المصرية(، د.ت، ص
ينظر: البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن األرموي: األدوار، شرح وتحقيق هاشم محمد  .18

 . 41م، ص 1980الرجب، بغداد: )دار الرشيد للنشر(، 
زوان الزركلي، منشورات ينظر: أدوارد هانسليك: الجميل في فن النغم، ترجمة وتقديم غ .19

 . 76م، ص 2009وزارة الثقافة، دمشق: )الهيئة العامة السورية للكتاب(، 
الكاتب، الحسن بن أحمد بن علي: كمال أدب الغناء، تحقيق غطاس عبد الملك خشبة،  .20

 . 45ه، ص 625القاهرة: )الهيئة المصرة العامة للكتاب(، 
ى، تحقيق زكريا يوسف، وزارة التربية والتعليم، ينظر: ابن سينا: الشفاء جوامع علم الموسيق .21

 . 38، ص 17م، ص 1953القاهرة: )اإلدارة العامة للثقافة(، 
، 31ينظر: طارق حسون فريد: ألحان الطبيعة وأنغام الحياة، في: مجلة األكاديمي، العدد  .22

 . 41م، ص2001كلية الفنون الجميلة(،  -بغداد: )جامعة بغداد
ينظر: محمد سعيد، ابو طالب: علم النفس الفني، الطبعة األولى، بغداد: )جامعة بغداد،  .23

 .  123م، ص 1990كلية الفنون الجميلة(، 
 -نظر: الصراف، عبد األمير: تبسيط علم الهارموني، الطبعة األولى، بغداد: )وزارة الثقافةي .24

 .35م، ص 2006دائرة الفنون الموسيقية(، 
ي مطر: مقدمة في علم الجمال، القاهرة: )دار الثقافة للنشر والتوزيع(، ينظر: اميرة حلم .25

 .48م، ص1976
ينظر: ستولينتز، جيروم: النقد الفني، ترجمة فؤاد زكريا، الطبعة االولى، القاهرة: )د. ن(،  .26

   322-321د. ت، ص ص
 ينظر: سانتيانا، جورج: االحساس بالجمال، ترجمة محمد مصطفى بدوي، مراجعة زكي .27

 .214نجيب محفوظ، القاهرة: )مكتبة االنجلو مصرية(، د.ت، ص
 .1م، ص1942عبد الرحمن بدوي: شوبنهاور، القاهرة: )مكتبة النهضة المصرية(،  .28
 172صالصوت، بغداد: )د،ن(،  جماليات وتقنيات  ينظر: البيضاني، حكمت مطشر: .29

-180 . 



383 
 

 172صالصوت، بغداد: )د،ن(،  جماليات وتقنيات  ينظر: البيضاني، حكمت مطشر: .30
-180 . 

 172صالصوت، بغداد: )د،ن(،  جماليات وتقنيات  ينظر: البيضاني، حكمت مطشر: .31
-180 . 

 . 76الفصل التاسع ص  Mixing Engineers :بوبي اوزانسكي .32
م، 2007إبراهيم أنيس: األصوات اللغوية، القاهرة: )مطبعة األنجلو المصرية(، ينظر:  .33

   1ص 
مطبعة  -: مناهج البحث في اللغة، القاهرة: )منشورات مكتبة االنجلو المصرية تمام حسان .34

 .167م ص1955الرسالة(، 
ينظر: الجابري، وليد حسن عبد الحسين: التوظيف الفني للنغم والتعبير في تجويد القران  .35

ص  م، ص2015الكريم، بغداد: )جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية(، 
120-124. 

 

 

 



384 
 

دالالت تصميم اقمشة أزياء ممثلي مسرح الطفل ودورها السينوغرافي في العرض 

 المسرحي

 

 أ.م.د زيد سالم سليمان

 م.د.أيام طاهر حميد

 

 ملخص البحث:
اعتمدنا في بحثنا هذا تخطيطا واضحا وجليا فوضعنا منذ البداية مدخال منهجيا كانت مشكلته 

وما هو دور  التالية: ما هي دالالت تصميم االقمشة في ازياء مسرح الطفل؟, التساؤالتفي اثارة 
 السينوغرافيا في هذه العروض المسرحية ؟ .

دالالت تصميم االقمشة ودورها السينوغرافي في اهمية البحث لتؤكد على في حين جاءت 
ة بهذا النوع من البحث عبر افادة المؤسسات الفنية والتربوية ذات العالق أزياء ممثلي مسرح الطفل

التخصصي، وتسليط الضوء على الهيئات التي تظهر فيها الشخصيات المختلفة في مسرح الطفل, 
دالالت تصميم االقمشة ودورها السينوغرافي في أزياء ممثلي اماهدف البحث فهو الكشف عن 

 مسرح الطفل .

لسياق في تصاميم أقمشة الداللة واتبعناه باالطار النظري وحاولنا من خالله التعريف ب
الوقوف على السينوغرافيا واهميتها في مسرح الطفل كمادة تتعامل مع  األطفال وازيائها، تال ذلك

مجال بصري فرجوي تتقاطع فيه عناصر عدة من إضاءة وديكور وموسيقى ومؤثرات صوتية 
بلغ المسرحية وأزياء... من اجل تقديم عرض أمام المشاهدين وتهيئة الجو المناسب للعرض لت

المستوى الفني المطلوب، ثم اختتمنا االطار النظري باهمية االزياء ودورها السينوغرافي في مسرح 
 الطفل . 

اما الفصل الثالث فخصص الجراءات البحث وتحليل العينات، ليخرج الفصل الرابع بالنتائج 
ش والمصادر والملخص باللغة واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات، واختتمنا البحث بقائمة الهوام

 االنكليزية .
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Abstract: 

        In this research, we adopted a clear and clear plan. From the 

beginning, we developed a systematic approach whose problem was to 

raise the following questions: What are the implications of the design of 

the fabrics in the costumes of the children's theater, and what is the role of 

the scenography in these plays? . 

While the importance of the research to emphasize the implications of the 

design of fabrics and its cinemographic role in the fashion representatives 

of the children's theater through the benefit of technical and educational 

institutions related to this type of specialized research, and highlighting the 

bodies in which the various characters appear in the children's theater, 

Textile and its cinemographic role in the fashion of children's theater 

representatives. 

 Followed by the theoretical framework and we tried to define the meaning 

and context in the designs of children's fabrics and uniforms, and then stand 

on the cinematography and importance in the theater of the child as a 

subject dealing with the field of visual Faraji intersect where the elements 

of several lighting, decoration, music and sound effects and fashion ... In 

order to make a presentation to viewers And to create the right atmosphere 

for the show to reach the required technical level, and then concluded the 

theoretical framework of the importance of fashion and cinemographic role 

in the theater of the child. 

The third chapter devoted to the procedures of research and analysis of 

samples, to come up with the fourth chapter conclusions and conclusions, 

recommendations and proposals, and concluded the research list of 

margins and sources and summary in English. 

 

 االطار المنهجي األول:الفصل 
 مشكلة البحث:

تعد العناصر الفنية المتمثلة بسينوغرافيا العرض المسرحي هي من االمور المهمة التي يجب 
االلتفات اليها في عروض مسرح الطفل, ومن بين هذه العناصر هي االزياء التي يحرص مصمموها 
على ان تكون ذات دالالت مقبولة من ناحية اقناع الطفل, إذ بأمكانها أن تجذب االطفال وتثيرهم 
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ي حدود الفكرة التي تحملها المسرحية وشخصياتها سواء كانت هذه الشخصيات انسانية ام حيوانية, ف
 بوصف ان االزياء تعد أداة مهمة ألبراز المعاني المختلفة أو المستترة داخل أفكار المسرحية.

 وهي تتحرك -الطفل  -وأالزياء في مسرح الطفل هي الداللة االولى التي يستقبلها المشاهد
فوق خشبة المسرح لتشكل صورة المسرحية البصرية باالشتراك مع عناصر الرؤيا البصرية االخرى 
لتؤدي دورها السينوغرافي باالعتماد على دالالت تصميم اقمشة ازياء شخصيات العرض المسرحي 

 واسهامها في بناء االنموذج من هذه الشخصيات.

اثارة التساؤالت التالية: ما هي دالالت  وبناء على ذلك فان مشكلة هذه الدراسة تكمن في
 تصميم االقمشة في ازياء مسرح الطفل؟, وما هو دور السينوغرافيا في هذه العروض المسرحية؟

 
 اهمية البحث:

تكمن أهمية البحث الحالي في الوقوف على اهمية دالالت تصميمات ازياء ممثلي مسرح 
الذي تؤديه في العرض المسرحي، الفادة المؤسسات الفنية والتربوية ذات  السينوغرافيالطفل والدور 

العالقة بهذا النوع من البحث التخصصي، وتسليط الضوء على الهيئات التي تظهر فيها الشخصيات 
 .المختلفة في مسرح الطفل

 
 هدف البحث:

افي في أزياء دالالت تصميم االقمشة ودورها السينوغر يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن 
 ممثلي مسرح الطفل.

 
 حدود البحث:

 يتحدد البحث الحالي:

 . 2010زمانيا: زمن عرض المسرحية في عام  -1
 مكانيا: مهرجان الملتقى العربي الثامن في سوسه/ تونس . -2
موضوعيا: يتحدد البحث بدراسة دالالت تصميم االقمشة ودورها السينوغرافي في  -3

 مسرحية االطفال )لنبتسم( .
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 تحديد المصطلحات:

الداللة: وهي المظهر الخارجي الذي يوحي بالشخصية من خالل ما يتضمنه الزي من  -1
 . 1معاني وصفات تعطي تفسيرًا مفهومًا بين الباعث والمتلقي

تصميم االقمشة: إعطاء الهيئة شكاًل نهائيًا مبتكرًا يفيد من الناحيتين الوظيفية والجمالية  -2
صفات متميزة، ويلتقي مع الحاجة االجتماعية أو غيرها، على في اخراج عمل فني ذي موا

 . 2أن يكون للتصميم غرض شكلي وجمالي
االزياء: وهي المالبس التي يرتديها الممثل خصيصا للعمل فوق المسرح استجابة للحقيقة  -3

القائلة مادامت الدراما تتطلب التشخيص، فان الالعبين ينبغي ان يخفوا ذواتهم، وقد تكون 
 .3المالبس مصنوعة للمثل طبقا للعصر والظروف االجتماعية والجغرافية التي يلعبها هذه

هي رؤية واحدة متكالملة من عناصر االضاءة والمؤثرات الصوتية والموسيقى  السينوغرافيا: -4

والديكور واالزياء بنفس قدر تكامل وتداخل جمهور مصمميها مع المخرج والمؤلف لخلق 

من مجرد تجسيد النص الى اعادة خلقه من جديد داخل رؤية  فضاء خاص للعرض ينقله

 . 4تتشابك فيها الفنون التشكيلية مع الفنون المسرحية

 
 االطار النظري :الفصل الثاني

 المبحث االول: الداللة والسياق في تصاميم أقمشة األطفال وازيائهم:
عمومًا جزءًا ال يتجزأ من الثقافة، إذ اليمكن اإلحاطة بها إحاطة فعلية  واألزياءتعد األقمشة 

من منطلقات إحادية الجانب كتلك التي تركز على الجانب الفني أو الجمالي أو التقني دون ربطها 
باإلطار الحضاري الذي تنتج فيه. لذلك ترتبط األقمشة واألزياء من الناحية الداللية بالسيمياء 

                                                           
العاني، القيم الجمالية في تصاميم أقمشة وأزياء األطفال وعالقتهما الجدلية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد،  محمدهند  - 1

 .5, ص2002الفنون الجميلة،  كلية
، مكتب المنتصر للطباعة، المديرية العامة لالعداد والتدريب، 1نـــزار العانــي، خصائص الطفل النفسية في المرحلة االبتدائية، ط - 2

 . 39، ص1988معهد التدريب والتطوير التربوي، وزارة التربية، بغداد: 
 .334،ص1988قلم للنشر والتوزيع، الكويت: ، دار ال12نجاتـي، علم النفس في حياتنا اليومية، ط عثمـانمحمـد  - 3
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، ألن مفاهيم إنجازها تكون مرتبطة بعناصر عدة، منها مستخدموها والثقافة السائدة ومن االجتماعية
 ثم المجتمع وقيمه وموروثه، فضاًل عن العناصر الجمالية التي تتيح لهذه العملية تحقيق وظائفها.

األكثر أهمية في إنجاز تصاميم اقمشة األطفال وازيائهم، يمكننا  بالجوانبوألجل اإلحاطة 
اًل تحديد العوامل التي تؤطر معنى الداللة الشامل ومن ثم الشفرة التي يمكنها أن تؤسس هذه أو 

, لذا أولى المصمم جل اهتمامه بمتطلبات هذه المرحلة وحاجاتها اي )مرحلة الطفولة( لما 1العوامل
تحقق  لها من أهمية في حياة المجتمع، إذ ركز اهتمامه في تنفيذ التصاميم التي من الممكن أن

االستقرار والثبات في نفسية الطفل عن طريق األشكال المنتقاة من البيئة المحيطة به، بحيث تولد 
لديه اتجاهًا يرتبط بالجوانب االنفعالية ذات العالقة بحب الشيء والميل إليه والشعور بالراحة أو 

لطفولة ومميزات النفور منه. وهذا يأخذنا إلى جانب مهم وهو معرفة المصمم بخصائص مرحلة ا
واحتياجاتها ومتطلباتها لتحقيق عملية االتصال التي تعني توضيح مراحل مرور الرسالة )موضوع 

, فالتصميم له وظيفتان هما، 2الطفل( -التصميم( من المصدر )المصمم( إلى المستقبل )المتلقي
يفة بالحاالت غير وظيفة إيصال إدراكي )حسي( وواسطة للتعبير. ولقد كشفت الداللة عن تلك الوظ

المتوقعة التي تصدر عفويًا من قبل المتلقي عن طريق اإلنفعال واإللهام اللذين يشكالن مصدرًا 
مهمًا لسلوك المتلقي تجاه التصميم، ويظهر ذلك جليًا من خالل تفسيرات فرويد النفسية وذلك بـ 

لها، فتتأثر اإلستجابة االنفعالية "تغير إنفعاالت الطفل تبعًا لتغير المثيرات المختلفة التي يستجيب 
 ,3بشدة المثير ومدته وجديته ومالبساته المختلفة التي تحيط به في بدء ظهوره واستمرار وجوده"

ويتجلى ذلك في طريقة التفاعل واإلنفعال مع اللون والخط والكتلة بعيدًا عن الوعي)عفويًا( بل 
لة ومن ثم المجتمع، وهي حقول لتفكير الطفل باألكتساب الذي يأتي عن طريق المحيط بدءًا بالعائ

التي تعود إلى وسطه اإلجتماعي والى نشاطه وظروفه وتكون كلها حاضرة في خط يسمى )ما بعد 
خط الوعي( الذي يكّون أفكار الطفل عن طريق دالالته، حيث تعد العادات والتقاليد والسلوكيات 

ن من الصعوبة أن يكشف النقاب عن اإلنتقالة إنتقالة دالالية بصورة خاصة لدى األطفال،  ويكو 
 الشكل أو المعنى األساس للتصميم.الداللية وال سيما عندما ال يهدم 
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وقد يتشكل الفضاء في رموز تكون وسيلة لنقل أفكار يسعى المصمم إلى تحقيقها عن طريق 
اإلتحاد بين الدال والمدلول الذي يظهر معنى الموضوع، إذ يعبر عنه بوجود حسي )صورة أو 

 شكل(، ويرتبط التعبير بالرمز على قدرة ذلك الرمز في نقل المعنى وتوظيفه خدمـة له. 

ف داللية عدة بالنسبة للتصميم، وهذا يعني وجوب اخذها بنظر اإلعتبار، وقد تتداخل وظائ
لكونها قد تؤدي إلى سوء فهم وخلط بين الوحدات التصميمية داخل التصميم الواحد أو بين مجموعة 
التصاميم الموجودة على أرضية القماش، والسيما في اللون والخط والكتلة والحجم عندما تكون 

ي يحكمها مبدأ واحد هو مركزية الحركة واالمتداد )الشكل(، الذي يفقد ثراءه ضمن نسق واحد منطق
وينفي عنه صفة التواصل إذا لم يتفاعل مع بقية مكونات التصميم من قماش وفضاء، والسيما عند 
األطفال ألنه يكون شكاًل مجهواًل ذا صفة )هالمية( في النهاية، وبناًء عليه وتأكيدًا على "تنمية 

المباشر عند األطفال علينا أن نوثق الصلة بين الطفل وبيئته وأن نقدم له معلومات وظيفية التذكر 
وهذه الصورة تقدم له بشكل وحدة  ,1حياتية لكي يفهمها ومن ثم يسهل عليه استيعابها وحفظها"

عضوية تصميمية فعالة تدرج ضمن مدركاته الحسية والنفسية. ويأتي ذلك من خالل رصد متأٍن 
لذلك تشكل األزياء الجانب األكثر أهمية وسيطرة , 2عالمات الغياب وباستمرار لتبديد الحضور""لكل 

 على كثير من القيم والعادات والتقاليد المترسخة في المجتمعات عبر العصور .

ولألزياء سلوك تندرج تحته كثير من الخصائص والسمات، فقد وجد عبر التاريخ فيما يتعلق 
أن األزياء تعتبر رمزًا للمجتمع الواعي ورمزًا لألهمية السايكولوجية للفرد، وأكثر بالسلوك الملبسي "

من ذلك فهي تساعد في التعرف على إنطباع األخرين من ناحية مركز الفرد األجتماعي ومهنته 
 .3ومدى ثقته بنفسه وكذلك األخالق والعادات الشخصية األخرى" ورهود

"الزي بحد ذاته يمكن أن يجمع عددًا من الدالالت كأن ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن 
يدل على اإلنتماء إلى طبقة إجتماعية معينة أو جنسية معينة أو ديانة معينة، كما يمكن أن يدل 

, وبما ان للمعاني أهمية كبيرة في األزياء فال يكون 4على الوضع األقتصادي والسن لمن يرتديه"
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ة أشكال تصميمية جديدة، بل لتكوين أزياء ذات معاني وقيم إبداعية التجديد في األزياء هو فقط لرؤي
وكذلك )الموضة( دائمًا تعني األسلوب المتغير  متجددة أو الكشف فيها عن أشياء جديدة أصيلة.

عبر حركة الوقت والزمن وبهذا ال يكون المصطلح مقتصرًا على األزياء، إال أنها إستخدمت عادة 
,هذا مما قربها من األزياء لضرورة التغيير بها كسمة بارزة للعصر 1الشائع""كمرادف للذوق الوقتي 

في مواجهة التغير اإلجتماعي وضرورة مراعاة المظهر العام في إختيار األلوان والخطوط المرتبطة 
 بأشكال المالبس وطرزها.

 
 المبحث الثاني: السينوغرافيا في مسرح الطفل:

تبرز اهمية السينوغرافيا بالعروض المسرحية في تاثيرها الكبير على الجمهور ولعل االطفال 
هم االكثر حرصا على مشاهدة هذه التقنية لتمتع انظارهم بالرؤية ويتشوقوا بمتابعة العرض  الصغار

في في مسرح وتتمثل مهمة المخرج والسينوغرا ويشبعوا حاجاتهم النفسية والفكرية والذوقية والجمالية.
الطفل على الجانب المرئي بوصف دوره المركزي في الوصول الى ذهنية الطفل الذي اليزال في 
مرحلة غير قادر على تحديد عالمه، وهو العالم المرئي المحيط به، إذ يعتمد الطفل في استيعابه 

اكثر مالئمة  للمسرحية على العناصر المرئية اكثر منها على العناصر التجريدية "والمسرح بهذا
لالطفال من الوسائط األخرى، ألنه يضع أمامهم الوقائع واألشخاص واألفكار بشكل مجسد وملموس 

فهو يسعى الى ماهو سهل وبسيط ويشد انتباهه، فاية مسرحية تظل ناقصة مالم  2ومرئي ومسموع"
لى جانب ضبط يتهيا لها ماتحتاج اليه من حركة مسرحية والوان وخطوط واضاءة وازياء واحجام ا

وهنا تكمن اهمية السينوغرافيا في مسرح الطفل  ايقاع حركتها مع مناظرها في االطار العام لها.
في تهيئة الجو المناسب للفرجة لتبلغ المسرحية المستوى الفني المطلوب وعدم االطاحة بالمتفرج 

غرافي ان يراعي هذا الصغير في دائرة الملل، لذلك تستهويه هذه التقنيات الحديثة وعلى السينو 
الجانب الفطري لديه الن مسرح الطفل"شكال من اشكال  الفنون االنسانية التي تسهم في بلورة فكر 
الطفل واتجاهاته  االخالقية والثقافية داخل الحياة العامة، وتخلق في نفسيته درجة كبيرة وحساسة 
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ينونات حياته على وفق من الذوق االبداعي لتذوق وتحسس ماهو جميل ومناسب لشخصيته وك
 .1مراحل تطوره التي تاتي مع تطور البيئة التي يعيش وتحرك فيها"

ولعل السينوغرافيا هي واحدة من اهم هذه الوسائل في تاثيرها الكبير على عين المشاهد 
الصغير وماتسهم به من بواعث ودوافع ومثيرات لونية يمكن ان تعوض الصورة التي يريدها الطفل 

ه وماعودته عليه التلفزة، لذلك يحب التفكير في اعادة تعويد الطفل على التركيز الن في مخيلت
االدمان على الصورة يخل بملكة التركيز عند الطفل والبد من تاهيله من جديد وربطه بعالقة مباشرة 
بة مع المسرح الن االطفال "يحبون التحوالت السحرية والمشاهد الرائعة والواضحة واالزياء الغري

فاالطفال معتادون على  والمتنكرة والمؤثرات الخاصة والخدع الضوئية والوسائل المسرحية المؤثرة.
مشاهد تغيير االماكن الفوري والكامل والسهل التحقق في السينما كما انهم يحبون الفزع من 

فانهم  االصوات الشبحية او من الظهور المفاجيء وربما انهم يعتمدون بشكل كبير على المرئيات
يستطيعون احتمال المشاهد المرئية الطويلة والمعقدة والتي التتضمن اال القليل من المعاني مثل 

وتكمن االهمية االخرى للسينوغرافيا في مسرح الطفل في تعويد المتفرج على  . 2العروض الراقصة"
ائل الحديثة التي النسق االخر والنوعية االخرى للصورة السيما وان عصرنا عصر التكنلوجيا والوس

تساهم في تنويع وتقريب الصورة للطفل التي تكسر خيط االداء فتجعل من المتفرج ينتبه للعرض 
 بتحقيق المتعة عن طريق جذب انتباهه بجماليتها.

وتعد السينوغرافيا عامل من عوامل تحقيق الجو العام المناسب في كل مسرحية الدخال 
ل والقلق عن المتفرجين، كما تعد السينوغرافيا عامل من عوامل عنصر المتعة والتشويق وابعاد المل

المساندة في نمو الطفل وانضاج تفكيره واكتسابه لمهرات ابداعية وابتكارات فنية تدعم تفكيره ورؤيته 
للكون والعالم المحيط به، ولذلك فمن مهام السينوغرافي في مسرح الطفل ان يكون ملم بالطفل 

 لعالم المحيط به من ناحية اخرى .وعالمه من ناحية، وا

ويمكن عد خيال الطفل ليس بالشيء الثابت لدى كل االطفال، فهو يتبدل ويتغير حسب 
البيئة التي يعيش فيها، وحتى االطفال الذين ينتمون الى بيئة معينة ونفس الوسط فانه يوجد اختالف 

حيطة به، لذلك تختلف المواهب في مواهبهم وشغفهم، فالطفل عرضة دائما الى كل التاثيرات الم
والمكتسبات الحاصلة عند الطفل من واحد الخر وتتدخل في ذلك ظروف وعوامل عدة، منها 
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ويعتمد السينوغراف في تصميمه للديكور واالضاءة  االجتماعية والثقافية والعقائدية....الخ .
ة عند الطفل لشد انتباهه والعناصر المكونة للعرض بالتركيز التام على تحفيز المهارات المكتسب

والمحافظة على اهتمامه بالمسرح،  لصقل مواهبه عبر استخدام مجموعة متنوعة من العناصر 
وتعد"المؤثرات المسرحية والمشاهد االستعراضية  الفنية التي تؤدي بمجملها الى نتيجة متكاملة.

والمؤثرات المسرحية الخاصة عنصرا مهما في مسرح االطفال، فالمشاهد المتقنة واالزياء الفخمة 
مثل االختفاء والتحليق وتغيير الحجم والتحول واالعاجيب السحرية الرائعة االخرى ...وفي الواقع 
فان هذه التقنيات تتناسب بشكل جيد مع الحاجة الى التنويع والتصوير المسرحي، واذا ما تم تنفيذها 

خصية في مسرح الطفل "من عناصر وتتكون هيئة الش .1بشكل جيد فسيحبها االطفال دوما"
السينوغرافيا وهي المكياج، الزي، والملحقات االخرى االزمة للشخصية، كي تبدو جزء امن هيئتها، 
والبد من التنبيه الى تكوين جسم الشخصية الذي ينظم ويتداخل مع هذه المكونات، كان تكون 

 . 2لجمادات"الشخصية انسانية او حيوانية او من الكائنات الخيالية او ا

وفي اطار هذه االكتشافات العلمية والتطورات التكنلوجية، تاثر في خيال الطفل بكل ماينفتح 
عليه من عوالم اخرى تلقي به في المستقبل وتخرجه من محيطه التقليدي ليذهب بذاته الى عالم 

غرافيا هنا هو عالم جديد اختاره لنفسه، اي ان يحقق رغبته بالمتعة الفكرية والنفسية، وعالم السينو 
مفتوح للمتفرج الصغير، يبحر به في عالم من الخيال عن طريق المشاركة الفعالة في العرض 

 المسرحي الحي .

 
 المبحث الثالث: الدور السينوغرافي لالزياء في مسرح الطفل:

ا لما كانت األزياء بوصفها وسيلة من الوسائل التي يستعين بها المخرج، فان لها في حد ذاته
إمكانيات تعبيرية عظيمة، فهي تشكل اللغة والتعبير المسرحي ويعطيها صفات خاصة، وفي اغلب 
األحيان تعينهما وتحددهما تمام التحديد، "ومن المعلوم أن المالبس المسرحية ليست نوعا من 
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الزخارف اإلضافية في المسرحيات فحسب، بل إنها أيضا عنصرا أساسي من عناصر المسرحية 
 .   1فإنها تعد جزءا من الديكور بوصفها مناظر حية، أو إنها بناء معماري" ذاتها،

كما أن لألزياء قيمة عظمى تعمل على زيادة إيضاح حركات الممثل وتعبيراته، ولهذا فانها 
تأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية بعد الممثل الذي هو في الحقيقة المترجم الفعلي ألعمال 

ويرتبط عنصر األزياء في مسرح العرائس مثال بكل العناصر المكونة للعرض من اضاءة،  المخرج .
ديكور، الوان...، فاالضاءة القوية في هذا المسرح غير مستحبة النها تؤثر تاثيرا سلبيا على االزياء 

انه أن فتغير من الوانها وتفقدها التاثير المطلوب منها، لذلك البد من توزيع االضاءة توزيعا من ش
 يبرز األلوان ويحدد التفاصيل التي يجب ان يراها المتفرج .

وترتبط االزياء باالدراك الحسي )البصري( وهي المؤثر الخارجي لحاسة البصر التي تترجم 
المعلومات الى المدرك العقلي فتعمل على تفسير شكل الشخصية وهيئتها المتكونة من الماكياج 

والتي تعطي الدالالت الدراك العناصر الفنية عامة واالزياء خاصة واالزياء والملحقات االخرى، 
لكون ان الشخصية في مسرح الطفل هي مدرك حسي )بصري(، إذ "تجتمع عناصر عدة ببناء 
هيئة الشخصية المسرحية والرابطة التي تتصل بواسطتها العناصر المكونة للهيئة هي الرابطة 

دى بالصيغة االمثل مالم تكملها وظيفة العنصر االخر، وان الوظيفية، اي ان لكل منها وظيفة التؤ 
العناصر تعني االجزاء، ولكل من هذه االجزاء دور وظيفي  يؤديه بالتضامن مع االجزاء االخرى، 
والمحصلة هي ان تؤدي هيئة الشخصية وظيفتها بظهورها في الفضاء المسرحي واداء دورها جنبا 

 .  2يكية االخرى"الى جنب العناصر والقيم الدرامات

وتؤدي االزياء وظيفتها في مسرح الطفل عن طريق االستجابة لالحداث فوق خشبة المسرح 
اعتمادا على الصورة المرئية للشخصية باالشتراك مع العناصر السينوغرافية االخرى، لذا يحرص 

لطفل ذات مصممو االزياء على ان تكون دالالت تصميم االقمشة ودورها السينوغرافي في مسرح ا
جذب ودهشة واثارة بما ينسجم مع فكرة المسرحية والناحية الواقعية والشعورية، الن لالزياء اهمية 
في ابراز المعاني المختلفة، فضال عن الداللة االولى التي يستجيب اليها الطفل المشاهد عبر 

ية االخرى، بما الشخصيات المجسدة فوق خشبة المسرح لتشكل الصورة المسرحية مع العناصر الفن
تحقق التفاعل، علما بان هذه الصورة ال يمكن ان تكون اال بوجود الصورة السالبة، تلك الصورة 

                                                           
منتهى محمد رحيم، مسرح الطفل في العراق وخطة التنمية القومية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون  - 1

 . 58، ص 1997الجميلة، بغداد، 
 . 34ص محمود جباري حافظ الربيعي، مصدر سابق، - 2
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وينبغي ان ال  . 1التي التستقر في الذاكرة، وانما تتشكل لكي تخرج من خاللها الصور الموجبة
خير والسعادة، تقتصر صور الشخصيات في مسرحيات االطفال على المضامين االيجابية فقط كال

بل البد ان تكون هناك صورا سلبية للشر والعدوان والغدر، من اجل ان يدرك الطفل الفرق بين 
الصورتين التي تمثلها شخصيات المسرحية، والصورة هنا يمكن ان يدركها زي الشخصية وهي 

وتعمل على وتعطي االزياء في مسرح الطفل تاثيرا نفسيا في المتلقي  .  2الكل الذي يبرز ويدرك
امتاعه وتسليته، وذلك عن طريق اختيار اقمشة وتصاميم ذات نوعيات تتالئم وحاجة الطفل 
السيكلوجية الى مثل هذه االقمشة التي تنسجم مع متطلبات العرض المسرحي من جهة، وادراك 

 .3المتلقي من جهة اخرى

المتصارعة وتوضيح وتمد االزياء في مسرح الطفل المتلقي بمعلومات كافية عن الشخصيات 
الشخصيات السلبية وااليجابية، الى جانب فكرة المسرحية واحداثها، وبما ان االزياء تعتمد على 
ادراك الطفل بصريا، لذا وجب االبتعاد عن الغموض في تشكيلها وتصميمها نحو العرض الموجه 

االنطباعات والخبرات له، "فاالدراك الحسي وتكوين المفاهيم يشتمالن كالهما على تنظيم وتفسير 
وعلى مصممو االزياء ان يكونوا ملمين بالتفاصيل الدقيقة للتصميم، وذلك عن طريق  . 4الحية"

متابعة العمل فنيا واكتشاف الدالالت والعالقات بين العناصر الفنية السينوغرافية للعرض المسرحي، 
كون الشكل جذابا من الناحية الجمالية واكتشاف القيم الجمالية والتربوية والتوجيهية، "إذا البد ان ي

، حيث يمكن ان يقدم الزي معطيات 5من حيث التكوين واللون والخد والناتج النهائي للزي المسرحي"
داللية واضحة عن الشخصية عن طريق القيم التعبيرية والجمالية الكامنة فيه، والتي تجعله متباينا 

زي المسرحي الحقيقي يستطيع ان يتكلم مع الجمهور عن الملبس في الحياة اليومية الى حد ان ال
ويسهم الزي  .6بكلمات صامتة ويستطيع ان يبحث عن افكار عديدة، وان ينشيء الزمان والمكان

                                                           
، 1993، نيسان، وزارة الثقافة، عمان، 15اسماعيل محمود بدر، مسؤولية صانع المالبس في االخراج المسرحي، مجلة فنون، ع - 1

 . 95ص 
 . 4، ص 1984اسعد عبد الرزاق و سامي عبد الحميد، مشاكل العمل المسرحي في المدارس، مطابع جامعة الموصل، بغداد،  - 2
  )نتاج محترف بغداد بالتعاون  مع الفرقة القومية للتمثيل، سينوغرافيا العرض مسرحية )لنبتسم خراج  بكر نايف وا  تأليف مهند مختار وا 

علي محمود السوداني وتمثيل مهند مختار، أالء نجم, بكر نايف، زينب فؤاد، بهاء خيون، عرضت المسرحية في العديد من المهرجانات 
مهرجان الملتقى العربي الثامن في سوسه/ العراق و عدد من البلدان العربية، واول عرض لها في المسرحية الخاصة بمسرح الطفل في 

 وحازت على العديد من الجوائز في التأليف واإلخراج والسينوغرافيا. 2010عام  تونس
بحث مقدم الى قسم الهندسة الصباحي  د.عارف عبد هللا   "التحول نحو مجتمع المعرفة وانعكاس ذلك على التصميم  المعماري"    4

 .2 ص2001المعمارية  جامعة الملك سعود   الرياض   
النجيدي  د. حازم راشد  "منهجية التصميم المعماري"  كتاب  مقدم الى الجامعة التكنولوجية   قسم الهندسة المعمارية    5

 .121 ص1992بغداد 
 ,القاهرة ,جامعة عين شمس ,بحث منشور , المجلة العلمية المحكمة  محجوب, د. ياسر عثمان, "مقدمة في التصميم المعماري",  6

 .27,ص1998
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كذلك في الداللة على جنس الشخصية وعمرها ووضعها االجتماعي واالقتصادي بما تحمله من 
اريخية للتصميم، الن مسرح الطفل يتناول مضامين دالة للشخصيات المجسدة، فضال عن الدقة الت

موضوعات عدة وتوجهات متنوعة باسلوب العرض ما بين التسلية والمرح وبين التربية والتعليم، 
، لذا يهتم 1بسبب ان المسرح بنظر االطفال متعة وحسب، وتاتي باقي االهداف بحسب اهميتها

بالجمال المسرحي واالرتقاء بالجوانب  مصممو االزياء والسينوغرافيين الى تعميق شعور االطفال
التوجيهية والتعليمية عن طريق بث القيم االخالقية النبيلة والمثل العليا في المسرحية من اجل 
ترسيخها لدى الطفل لتوسيع قدراته وصقل مواهبه وقيمه المعرفية، إذ ان هناك ارتباط واضح بين 

 والنفسية.الحاسة الجمالية لدى الشخص وبين قواه العقلية 

 
 اجراءات البحث :الفصل الثالث

 -كعينة قصدية لألسباب التالية: باختيار مسرحية )لنبتسم( انالباحث قاماوال: مجتمع البحث: 

 توفر المادة األرشيفية المسجلة صورة وصوتا لغرض إجراء التحليل عليها. -أ
 مالئمة العينة لمشكلة البحث واهدافه .  -ب
 التي يمر بها العراق وتشويه الطفولة فيه .قصتها التي تعالج االوضاع  -ت
 . 2010حصولها على العديد من الجوائز في عام  -ث

 

في جمع المعلومات وتحليلها عددا من  اناتبع الباحث طرائق جمع البيانات والمعلومات: ثانيا:
 الطرائق وهي التاريخية والوثائقية والوصفية )التحليلية(.

إجراءات عدة لجمع المعلومات  انتحقيقا ألهداف البحث، استخدم الباحث ثالثا: أدوات البحث:
 الخاصة بالبحث وهي:

 في ذلك إلى المراجع العربية، لالطالع على ماكتب في مجال بحثه. اناستند الباحث  -1
 إجراء المقابالت مع العاملين في المسرحية. -2
)اليوتيوب( االلكتروني عبر االطالع على العرض المسرحي من خالل توثيقها على موقع  -3

 مشاهدتها مسجلة في هذا الموقع.

                                                           
 ,قسم الهندسة المعمارية  ,النجيدي, د. حازم راشد, "منهجية التصميم المعماري", كتاب  مقدم الى الجامعة التكنولوجية  1

 .41,ص1992,بغداد
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تؤكد فكرة المسرحية على نبذ العنف وتصحيح مسار الروايات التي شوهت  رابعا: فكرة المسرحية:
في نظر الطفل دون قصد، إذ إن مخيلة الطفل العراقي قد مر عليها الكثير من الكوابيس جعلت 

األطفال الجميلة لديه، الن محيط الطفل صار معبأ بمشاهد  منه دون قصد إلى أن تشوه روايات
صور الدم والقتل واالنفجارات والطائفية المقيتة التي أثرت بشكل وبأخر على نفسية الطفل العراقي، 
وبات يرى الشخصيات الكارتونية والقصصية مذنبة ومشوهة، لذا تحاول المسرحية معالجة هذا 

عادة تصحيح التشوه عبر نبذ العنف والدم و  السالح وكل مايشوه الطفولة والحياة الجميلة، وا 
 الشخصيات والقصص التي يعرفها.

  خامسا: تحليل العينات )من ناحية تصميم االقمشة(:

 ( شخصية )حسن(1عينة رقم )

ت متخيلة كل شخصيات هذه المسرحية هي شخصيا
لقصص األطفال المعروفة لديهم باستثناء شخصية الصبي 

وقد اعتمد سينوغراف المسرحية على االلتزام بالمكانة )حسن(، 
االجتماعية لكل شخصية عن طريق أزياء هذه الشخصية 
)حسن( الذي اليتجاوز عمره العشر سنوات والذي ارتدى 

 مالبس الطفل االعتيادية في هذا العمر.

االنموذج عبارة عن )طقم والدي( يصلح ارتدائه للمراحل 
هو يتكون من ثالث قطع، قميص وسروال ذهبي اللون يحوي زخارف ( سنوات و 10-9العمرية )

 اعلى الكتف ووسط القميص، و)قميص بدون اكمام( اسود، وهي ازياء صيفية الفصل .

االنموذج  كما يراه الباحث مصنوع من قماش قطني + نايلون، وهو ناعم الملمس، رقيق 
تصاص الرطوبة والجفاف بسرعة، وهو المظهر، خفيف الوزن، له قابلية عالية على التحمل وام

 سهل الغسل والكي .

ونجد ان هناك اتفاق لداللة معينة بين تصميم الزي والخامة ومواصفاتها, ويتفق الزي 
 واستخدامه النهائي مع سهولة حركة الطفل عند ارتدائه.
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أما العناصر التصميمية ضمن بنية الزي فهي النقطة والخط والشكل واالختالف في 
احات والفراغات، اما االلوان فهي الوان متضادة وتشكل جمالية بتوزيعاتها وهي محببة عند المس

 االطفال، وبعناصرها المتنوعة غير المحددة. 

وتظهر عالقات تصميم واضحة في الزي بتوازن توزيع القطع وانسجامها وتضادها اللوني، 
اعلى الكتف, وهنا يمتلك التصميم وتبرز اماكن تأكيد وسيطرة كثيرة في الزي بمنطقة الصدر و 

حدودًا تبرز دالالته عن طريق التضاد بين االلوان وجماليتها عمومًا، وكذلك التقطيع الجميل بين 
 اجزاء الزي الواحد مما أضاف له جمالية.

والسيادة هنا هي للتصميم عن طريق تلون االقمشة المستخدمة ضمن تصميم الزي الواحد، 
 يرة وبهذا يكون التنافس بينهما على نفس المستوى . أي في تقطيعاته الكث

 
  شخصية )المهرج( 2عينة رقم 

 ارتدت هذه الشخصية اللون االخضر الفاقع .

واالنموذج عبارة عن )طقم والدي( يصلح ارتدائها للمراحل 
( سنوات وهي تتكون من  قطعتين، )قميص( 12-9العمرية )

نهاية االكمام ونهاية  وردي اللون مع مكمالت اقمشة خضراء في
القميص وبعض اجزاء منطقة البطن + سروال اخضر اللون مع 

 مكمالت قماش وردي في نهاية السروال .

زي الشخصية صيفي يتناسب واستخدامه للعب صباحًا 
 ومساًء.

االنموذج مصنوع من قماش )ستن(، ناعم )الملمس(، رقيق المظهر، خفيف الوزن، له قابلية 
ونجد ان هناك اتفاقا لداللة معينة بين  حمل وامتصاص الرطوبة والجفاف بسرعة .عالية على الت

تصميم الزي والخامة ومواصفاتها, أما العناصر التصميمية ضمن بنيته، فهي النقطة الكبيرة الحجم، 
مع االختالف في المساحات والفراغات، اما االلوان فهي: االلوان متضادة وتشكل دالالت جمالية 

 اتها وهي محببة عند االطفال، والعناصر متنوعة وليست محددة.بتوزيع
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وتظهر عالقات تصميم واضحة في الزي بتوازن توزيع القطع وانسجامها وتضادها اللوني، 
وتبرز اماكن تأكيد وسيطرة كثيرة في الزي بمنطقة الصدرتحديدا، وذلك لفقاعة اللون الوردي على 

 باقي االجزاء .

ويمتلك التصميم ايضا حدودًا تبرز دالالته عن طريق التضاد بين االلوان وجماليتها عمومًا، 
 وكذلك التقطيع الجميل بين اجزاء الزي الواحد مما أضاف له جمالية. 

والسيادة هنا هي للتصميم عن طريق تلون االقمشة المستخدمة ضمن تصميم الزي الواحد 
 أي تقطيعاته الكثيرة، وبهذا يكون التنافس بينهما على نفس المستوى. 

 
 شخصية )سندريال( (3عينة رقم )

)سندريال( الخادمة التي تصبح فيما بعد أميرة ببدلتها الملكية التاريخية المعروفة  شخصية
 بألوان براقة جمعت بين األحمر والوردي.

( سنوات وهو يتكون 9-6االنموذج عبارة عن )فستان( بناتي يصلح ارتدائه للمراحل العمرية )
من قطعة واحدة وردية اللون مضافا اليها مكمالت من االقمشة الحمراء والبنفسجية، وهي صيفية 

 لمناسبات.الموسم، يتناسب واستخدامها صباحًا ومساًء للتنزه ول

زي الشخصية من قماش )االوركنزة( وتمتاز خامته بلمعة عالية، رقة المظهر، ناعم )الملمس( 
ليس له قابلية على امتصاص الرطوبة، وهو سريع الجفاف ال يتحمل الغسل المتكرر وهو سهل 

 الكي. 

زي نجد ان هناك اتفاقا لداللة معينة بين تصميم الزي والخامة ومواصفاتها, ويتفق ال
 واستخدامه النهائي، إذ تسهل حركة الشخصية عند ارتدائه.

أما العناصر التصميمية ضمن بنيته التصميمية فهو الشكل الكبير الحجم الذي جاء عن 
طريق انزال القماش ذا اللون البنفسجي على القماش الوردي الرئيسي للفستان, مع وجود االختالف 

 في المساحات والفراغات .

فهي االلوان المتضادة وتشكل دالالت جمالية بتوزيعاتها وهي محببة عند االطفال،  اما االلوان
 اما العناصر فهي متنوعة وليست محددة. 
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وتظهر عالقات تصميم واضحة في الزي بتوازن توزيع القطع وانسجامها وتضادها اللوني، 
وذلك لفقاعة اللون البنفسجي  وتبرز اماكن تأكيد وسيطرة كثيرة في الزي بمنطقة الصدرونهاية اليدين,

 على باقي االجزاء .

ويمتلك التصميم ايضا حدوداً تبرز دالالتها عن طريق التضاد بين االلوان وجماليتها عمومًا، 
 وكذلك التقطيع الجميل بين اجزاء الزي الواحد، مما أضاف له الجمالية.

ن تصميم الزي الواحد والسيادة هنا هي للتصميم عن طريق تلون االقمشة المستخدمة ضم
 أي تقطيعاته الكثيرة، وبهذا يكون التنافس بينهما على المستوى ذاته. 

 
 شخصية )ليلى( 4عينة رقم 

مقتبسة من قصة )ليلى  المسرحيةشخصية )ليلى( في 
والذئب( تلك البنت الجميلة التي اليتجاوز عمرها االثنى عشر 

 عاما وهي تحمل سلتها المعروفة وترتدي الرداء األحمر .

االنموذج عبارة عن )فستان( بناتي يصلح ارتدائه 
( سنوات وهو يتكون من قطعة 12-11للمراحل العمرية )

حمراء، وهو زي  بلوزة سوداء + سروال اصفرر + عباءة
 صيفي الموسم يتناسب واستخدامه صباحًا ومساًء للتنزه.

يتكون الزي من قماش قطن +  )ستان( وتمتاز خامته 
بلمعة عالية، رقيق المظهر، ناعم، له قابلية على امتصاص 
 الرطوبة، وهو سريع الجفاف يتحمل الغسل المتكرر والكي . 

صميم الزي والخامة ومواصفاتها, ويتفق الزي ونجد ان هناك اتفاق لداللة معينة بين ت
 واستخدامه النهائي حيث تسهل حركة الممثلة عند ارتدائه. 

أما العناصر التصميمية ضمن البنية التصميمية للزي فهو الخط الخارجي المحيط بالعباءة 
 ذات اللون الذهبي, مع وجود االختالف في المساحات والفراغات.

اما االلوان فهي االلوان المتضادة وتشكل دالالت جمالية بتوزيعاتها، وهي محببة عند 
 االطفال، والعناصر متنوعة وليست محددة. 
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وتظهر عالقات تصميم واضحة في الزي بتوازن توزيع القطع وانسجامها وتضادها اللوني، 
لك لفقاعة اللون االذهبي على وتبرز اماكن تأكيد وسيطرة في الزي بمنطقة الكتف في العباءة, وذ

 باقي االجزاء .

ويمتلك التصميم ايضا حدودًا تبرز دالالتها عن طريق التضاد بين االلوان وجماليتها عمومًا 
 وكذلك التقطيع الجميل بين اجزاء الزي الواحد مما أضاف له جمالية. 

الزي الواحد  والسيادة هنا هي للتصميم عن طريق تلون االقمشة المستخدمة ضمن تصميم
 أي تقطيعاته الكثيرة وبهذا يكون التنافس بينهما على نفس المستوى. 

 
   شخصية )روبن هود(5عينة رقم 

الشخصيات المحبوبة لدى األطفال  احدىوهي 
 والمعروف عنها بالشخصية المحاربة ألجل الخير .

ترتدي هذه الشخصية )قبعة( وتلبس زي المحاربين 
 بالقطع الجلدية.القدماءالمميز  

االنموذج عبارة عن )طقم( والدي يصلح ارتدائه 
( سنوات وهو يتكون من 10-9للمراحل العمرية )

قطعتين، )قميص( بني اللون ذا االربع تدرجات لونية, 
و)سروال( ذا القطع الجلدية )بني( اللون مع اللون )البرتقالي(, صيفي الموسم يتناسب واستخدامه 

 للمحاربين .

وذج  كما يراه الباحثان مصنوع من قماش قطني + الجلد وهو ناعم )الملمس(، رقيق االنم
 )المظهر(، خفيف )الوزن(، له قابلية عالية على التحمل وامتصاص الرطوبة والجفاف بسرعة. 

ونجد ان هناك اتفاقا لداللة معينة بين تصميم الزي والخامة ومواصفاتها, ويتفق الزي 
 يث تسهل حركة الشخصية مع ارتدائه.واستخدامه النهائي، ح

أما العناصر التصميمية ضمن البنية التصميمية للزي فهو الخط والشكل والذي جاء عن 
 طريق القصات الخاصة به، وكذلك جاء االختالف في المساحات والفراغات .
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اما االلوان فهي االلوان المتضادة، وتشكل دالالت جمالية بتوزيعاتها وهي محببة لدى 
 الطفال، والعناصر متنوعة وليست محددة.ا

وتظهر عالقات تصميم واضحة في الزي بتوازن توزيع القطع وانسجامها وتضادها اللوني، 
 وتبرز اماكن تأكيد وسيطرة كثيرة في الزي بمنطقة الصدر واعلى الكتف .

مومًا ويمتلك التصميم حدودًا تبرز دالالتها عن طريق التضاد بين االلوان وجماليتها ع 
البني)جلد( + االحمر القاتم )جلد( + البرتقالي، وكذلك التقطيع الجميل بين اجزاء الزي الواحد مما 

 أضاف له جمالية.

والسيادة هنا هي للتصميم عن طريق تلون االقمشة المستخدمة ضمن تصميم الزي الواحد 
 أي تقطيعاته الكثيرة وبهذا يكون التنافس بينهما على نفس المستوى. 

 
 تحليل العينات )سينوغرافيا االزياء(:

الى تدريب الطفل على الحب ونبذ العنف والتعامل معه بطريقة فنية، وذلك  المسرحيةتدعوا 
اإلبداعية واالنتقال به إلى عالم متخيل للمحكمة بفعل توظيف السينوغرافيا التي  قدراتهبتنمية 

 استخدمت وعملت على أن تسترعي انتباه المتفرج .

وبرزت دالالت المسرحية من الناحية الفنية في أقناع المشاهدين من األطفال باالزياء اوال، 
التي شدت انتباهم بالوانها البراقة وشخصياتها المعروفة والمحببة لدى االطفال، وهي شخصيات 
)ليلى والذئب، روبن هود، المهرج، سنديرال، الصبي حسن(، فقد كان تصميم االزياء متقنا من 

لجانب الفني والواقعي والتي اقنعت االطفال بهذه الشخصيات المعروفة عنهم، وكانت متناسقة في ا
جانب التصميم للمناظر المسرحية مع الشخصيات المتخيلة، إذ خلقت نوعا من االنسجام بين 

 األطفال والشخصيات والمنظر المسرحي .

التي تصيب )حسن( بالذهول  دارت أحداث المسرحية بين غرفة النوم والمحكمة المتخيلة
وهو يرى الشخصيات التي قراها في الكتب قد خرجت لتحاكمه، فنرى إن مصمم السينوغرافيا قد 
انتبه إلى ذلك عن طريق تصميم زي الشخصية مع الشخصيات االخرى في اضفاء البساطة على 

مجاال واسعا  ملبس شخصية )حسن( المنسجمة مع توظيف اإلضاءة والديكور والموسيقى، إلعطاء
من التفكير، فكل طفل يتصور الشخصية الحقيقية المحببة لديه والتي يتفاعل معها، وتمثيل 



402 
 

الشخصية يكون عن طريق الزي الذي ترتديه اوال، وهو اول جانب بصري يتفاعل معه الطفل، الى 
اعل مع جانب المكان الذي يثير مخيلته وتحسسه بالتواجد عبر المشاركة في هذه اللعبة والتف

الشخصيات، وبالتالي تصقل قوة المالحظة لديه، مما يؤدي إلى التفكير بحب الشخصيات والحياة 
وتعيد لألذهان القيم النبيلة للشخصية وهي )الصدق، التفاني، الحب، عمل الخير( وااللتزام بها، 

متا يقاظ شعورهم وا  رهاف إحساسهم وعواطفهم وا   عهم .مع توسيع مداركهم وتهذيب أذواقهم وا 

وحملت المسرحية كذلك داللة وظيفة ذائقة تحسيس الطفل بالقيم الجمالية وتوضيح معنى 
الخير والشر، إذ تتوسع لديه دائرة المعلومات بفضل السينوغرافيا التي استخدمت في المسرحية، 
 وقد استطاع المصمم السينوغرافي أن ينقل الطفل من العالم المتخيل للشخصيات الى عالم واقعي
يتفاعل معه الطفل، ابتداءا من تصميم الزي الى فضاء غرفة النوم إلى الفضاء المتخيل لغرفة 
المحكمة المفترضة، مع تغيير بسيط في ترتيب قطع )الستوالت( بالمرافقة الموسيقية والمؤثرات 
ة الصوتية واإلضاءة ودخول الشخصيات عبر القطع الديكورية المتمثلة بالقصص واألزياء الحقيقي

 لشخصيات القصص التي ساهمت بشكل كبير في إقناعه ورفع ملكة التذوق الفني لديه.

اما المضامين النفسية التي حملتها دالالت المسرحية وشخصياتها، فقد مر الصبي )حسن( 
في مسرحية )لنبتسم( بمجموعة من األزمات النفسية جراء المحيط الذي يعيش فيه، وهي الفكرة 

رحية مقارنة مع الوضع الذي عاشه العراق عن طريق مشاهد العنف والقسوة التي التي تناقشها المس
عصفت بالبالد جراء اإلرهاب األعمى الذي قتل قيم الطفولة، إلى جانب العاب السالح المتوفرة 
باألسواق المحلية، مما أدت ترسبات نفسية لدى االطفال، ادت الى تغير مفاهيمهم للقصص 

لشخصيات التي قراؤها، ومن هنا اعتمد مصمم السينوغرافيا على الجانب الفني واألحداث الحقيقية ل
التقني لتغيير هذه المفاهيم الخاطئة عن طريق االزياء اوال، القناع الطفل بان هذه الشخصيات 
الحقيقية تحمل مضامين الخير والحب واالنسانية والشجاعة، فجاء التصميم ليقدم معطيات داللية 

عة كل شخصية، بما تحمله من قيم تعبيرية وجمالية وفنية كامنة، تجعله متباينا واضحة عن طبي
عن الملبس في الحياة اليومية، الى حد ان الزي المسرحي الحقيقي لشخصيات المسرحية )ليلى، 
روبن هود، المهرج، سنديرال، حسن( استطاع ان يتكلم مع جهور االطفال بكلمات صامتة وباسلوب 

البحث عن افكار عديدة، وان تنشيء الزمان والمكان ووضعها االجتماعي  بصري، الى جانب
واالقتصادي بوصفها شخصيات ماخوذة من القصص واالساطير، وهذا ما بحث عنه المصمم في 
دالالت التصميم برمزية االزياء التي ترتديها الشخصيات مع فكرة المسرحية ومضامينها، مع االلوان 

ثارت الدهشة والتفاعل، تكملها المناظر والموسيقى والغناء واإلضاءة والرسوم الجميلة البراقة التي ا
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والخطوط واألشكال التي خلقت حالة من التناغم واالنسجام مع الجو العام للمسرحية، وخلقت في 
 نهايتها الجو االحتفالي وصححت من مفاهيم الطفل، وخرجت بفهم الحياة .

 
 جاتواالستنتا النتائج :الفصل الرابع
مدى تقبل الداللة وصياغة مدلوالتها جائت النتائج في  اوال: نتائج تصميم االقمشة واستنتاجاتها:

 -على النحو االتي:

 .علم الداللة في األزياءمن أبرز مؤشرات تعد )الموضة(  -1
قام التصميم بدور كبير في حياة الطفل بشكل خفي، عن طريق تحديد  النتائج المشتركة  -2

حزنا أو فرحًا، وهي ترتبط بالفضاء الحسي الذي يشكل القيم المرئية لهذا بين األطفال، 
 الفضاء، حيث اعطى شكاًل تعبيريًا مرئيًا.

أن للوحدة العضوية تأثير في قيام الدالالت بفعلها وعلى إمكانياتها وقدرة رموزها على  -3
 التعبير بشكل فاعل، من حيث قوتها وأدائها الوظيفي الصحيح .

 -ات في المدلوالت والتي وجدها الباحث فهي:اما السلبي

قد يتعدد المعنى ويكون المرجع واحدًا، كما هو الشأن في إختالف المعنى بإختالف   -1
السياق، فقد يكون للون األبيض معنى للفرح في ثقافة ما، ويكون األبيض نفسه عالمة 

 الحزن في ثقافة أخرى، فالمرجع هنا واحد لكن الدالالت مختلفة.
يكون لبعض األشكال أو التراكيب معنى والتكون لها مرجعية، كاألشكال الهندسية  قد  -2

 والتجريدية.
إذا كانت معرفة المعنى والداللة بحاجة إلى معرفة السياق، فإن المرجع يقتضي بمعرفة  -3

المواصفات اإلجتماعية في إستعمال ذلك المعنى، ومثال ذلك اقتراب الزي إلى اإلنتماء 
 والهوية.

 
 نيا: نتائج التحليل السينوغرافي لالزياء واستنتاجاته:ثا

لالزياء وظائف ودالالت فنية وجمالية ونفسـية سـاهمت في تشـكيل الصـورة النهائية العامة  -1
للعرض، الى جانب اســــــهمها في االفصــــــاح عن معاني االحداث ودالالت الشــــــخصــــــيات 

 ورمزيتها .
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المعروفة لدى الطفل، محققة التفاعل اســـهمت االزياء في التعريف بالشـــخصـــيات الحقيقية  -2
 والتاثير واالنسجام .

رمزت تصــميم االزياء في المســرحية في التعريف بالبيئة الثقافية والجغرافية والتاريخية عن  -3
طريق ربط هذه الشــــــخصــــــيات الماخوذة من القصــــــص واالســــــاطير الى الواقع الحالي من 

 جانب التاثير واالقناع .
دمة في تصــــميم االزياء مع نوع النســــيج المســــتخدم في تكوين اســــتطاعت االلوان المســــتخ -4

تجسيد الشخصيات المختلفة المحببة لدى االطفال واالنجذاب اليها بفعل الجانب الجمالي 
 اللوني المصمم .

في تأثيرها الكبير على جمهور الصــــغار، لما بعثته  اســــهمت ســــينوغرافيا تصــــميم االزياء، -5
العرض، واســــهامها في تهيئة الجو المناســــب والمشــــاهد من أحاســــيس وانفعاالت في أثناء 

 االستعراضية .
عد تصــــميم االزياء في مســــرحية )لنبتســــم( احدى المجاالت البصــــرية الفرجوية التي اثرت  -6

تـأثيرا مبـاشــــــــــــــرا على عين الطفـل ومـاتراه من بواعـث ومؤثرات لونيـة وخطوط وأشــــــــــــــكـال 
 تصميمية .

 
 الهوامش والمصادر

-1970م، اهمية االزياء ودالالتها في العروض المسرحية العراقية للفترة صــباح احمد إبراهي -1
 .1992، رسالة ماجستير, كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد: 1990

عائدة حســين احمـد، الوحدات التصميمية للمنسوجات في رسوم الواسطي، اطروحة دكتوراه,  -2
 .1996كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد: 

 . 72، 21حمادة، معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، دار الشعب، )ب.ت(، ص ابراهيم -3
السينوغرافيا في مسرح الطفل، زيد سالم سليمان، مجلة اداب الفراهيدي، العدد التاسع، جامعة  -4

 .  304، ص2011تكريت، كلية االداب، 
نموذجًا(، مجلة عالمات، العدد احمــد راضـــي، االشهار والتمثالت الثقافية )الذكورة واالنوثة  -5

 .39, ص1997، مكناس، 7
هند محمد العاني، القيم الجمالية في تصاميم أقمشة وأزياء األطفال وعالقتهما الجدلية، أطروحة  -6

 .5, ص2002دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، 
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، مكتب المنتصر للطباعة، 1تدائية، طنـــزار العانــي، خصائص الطفل النفسية في المرحلة االب -7
المديرية العامة لالعداد والتدريب، معهد التدريب والتطوير التربوي، وزارة التربية، بغداد: 

 . 39، ص1988
، دار القلم للنشر والتوزيع، 12محمـد عثمـان نجاتـي، علم النفس في حياتنا اليومية، ط -8

 .334،ص1988الكويت: 
، دار 4التفكيك واالختالف، مجلة دراسات عربية، العدد -ك دريداعبد العزيز بن عرفـه، جا -9

 .35، ص1988الطليعة، بيروت، شباط: 
 .43، ص1996، دار الفكر العربي، مصر: 1دراسات في سيكولوجية المالبس، ط -10
، بغداد، تشرين 76سـامية احمـد اسـعـد، الداللة المسرحية، مجلة سينما ومسرح، العدد -11

 .87،ص1977االول:
نحو االبتداعات -جالل الدين محمد عبد العال، االتجاهات النفسية للشباب الجامعي العربي -12

 .160،ص1989، القاهرة، آب:56الموضة، مجلة المنار، العدد -في المالبس
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 المستقبلية في تكنولوجيا تصميم االزياء اآلفاق

 

 حميد ياسين د. رؤياأ.م.

 

 ملخص البحث :
تجلى تصميم االزياء في السنوات االخيرة بالصلة المتبادلة بين التصميم والتكنولوجيا وشكل 
ارتباطا وثيقا افصح عن أدوار ثانوية أفرزتها التكنولوجيا كان من شأنها أن يتحد تصميم االزياء 
بالتكنولوجيا على ان احدهما ال يستطيع التخلي عن اآلخر فأصبحت التكنولوجيا هي السبب 
الجوهري والقوة الدافعة النجازات تصميمية حديثة أعتبرت أزياء ذكية وأصبح هناك عالم لالزياء 
تتوافق فيه الجهود التي يبذلها المصممون مع منعطفات التطور التكنولوجي على اختالف الخامات 
واالساليب والمفاهيم الجمالية وامسى واضحا ان الماليين من االقمشة واالزياء تجمع بين التصميم 
والتكنولوجيا وقد تجلى ذلك في التصميم الرقمي الذي اعطى لالزياء مقدرة كبيرة على الذيوع 
را واالنتشار والتأثير في المجتمعات االنسانية بل وتمخض عن ذلك ان تكون التكنولوجيا عنص

  اساسيا من عناصر التطور

دوده ، وتحددت مشكلة البحث في مشكلة البحث وأهميته وهدفه وحتناول اإلطار المنهجي 
 من هنا جاءت أهمية البحث في تنمية، اآلفاق المستقبلية لتكنولوجيا االزياء وضرورة االهتمام به 

، ويهدف البحث الى هاتهم الفنية التطبيقية لمصممي االزياء على أختالف أتجااالبتكارية و القدرات 
، أما الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين على اآلفاق المستقبلية في االزياء التكنولوجية  التعرف

تكنولوجيا تصميم ، والمبحث الثاني تناول التكنولوجيا في تصميم االزياء المبحث االول تناول 
 ن لنتائج في أصلت الباحثة الى أهم ا، من هنا تو االزياء المستقبلية 

 

 اإلطار المنهجي :
 مشكلة البحث :
حدثت تغييرات تكنولوجية مهمة في العالم اظهرت نماذج اقتصادية  الماضيةفي السنوات 

جديدة وابرزت تطورا تكنولوجيا سريعا شهد انتشارا واسعا في المجتمعات البشرية ، إذ كانت 
تكنولوجيا األزياء من أبرز عالمات التغيير التي طرأت على التكنولوجيا الحديثة لما تتضمنه من 

ياء وتطورها االبداعي والجمالي بوصفه صورة المستقبل المتمثل بالحداثة أهمية بالغة بصناعة االز 
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حقا وما تحمله االزياء من دالالت مهمة في حياة الناس وتوقهم الى التغيير والتجديد ، وقد برز 
ذلك في العديد من االفالم السينمائية التي صورت عصرنا الحديث بما ينطوي عليه من تطورات 

قبلية شملت االزياء والمصممون ودور االزياء واالدوات التكنولوجية التي مهمة ونبوءات مست
، لذا كان من الضروري البحث في  تساعدهم على انماء فكرة التطور باتجاه المثل الجمالية والفنية

 اذ وقفت الباحثة ازاء موضوع يستحق االهتمام والبحث تكنولوجيا ازياء المستقبل 

 

 أهمية البحث :
االبداعية بشكل  فاهيمالضوء نحو السياقات التي تكشف عن الصلة المتبادلة بين المتسليط  .1

التي تمهد السبيل أمام الباحثين لمعرفة التطور واالرتقاء بتصميم  التكنولوجيةعام والمفاهيم 
 الى مستويات متقدمةاالزياء 

 التكنولوجيةيفيد البحث في تطور الوعي التصميمي للمصممين بما ينسجم مع التطورات  .2
 

 هدف البحث : 
  التكنولوجي في تصميم االزياء على آفاق التطورالتعرف 

 
 حدود البحث : 

 األزياء النسائيةالموضوعية : 

 دور تصميم االزياء العالميةالمكانية : 

  2018-2016 الزمانية :

 

 اإلطار النظري : 
 المبحث االول: ) ظهور التكنولوجيا (

 االوربية كان نقطة تحول كبرى تغيرت فيها الكثير من المفاهيم االنسانيةان عصر النهضة 
والفكرية والثقافية عندما خرجت من اطارها المقدس للتطورات التي كانت سائدة انذاك واخذت  
المعرفة مسارا مغايرا في التفكير والداللة واالنضاج التجريبي واتجهت الى بمفاهيم جديدة لعبت  
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تغيير معالم الفن بما ينسجم مع التطورات المستحدثة التي كانت متوافقة مع ما طرحه دورا مهما في 
افالطون وارسطوطاليس في مجال الفلك والزمن والفيزياء ، كما برزت افكار كوبرنيكوس ونظريته 
القائلة بمركزية الشمس التي احدثت نقلة كبيرة في موضوع الزمن وتاريخ الفكر االنساني فاخذ العلم 
موقعه الصحيح في فهم المنظومات الحضارية التي ارست قواعد التطور االنساني الجديد وتحوالته 
الكبيرة التي تجلت في كتاب األورغانون الجديد لمؤلفه فرانسيس بيكون وهو كتاب يقدم لنا تفسيرا 

مة ادرك جليا الفكار طاليس ويضع امامنا مفهوما واضحا لالورغانون الذي يتمثل به العقل ومن ث
بيكون اهمية الدعوة الى جعل العلم في خدمة االنسان للخوض في غمار المعرفة العلمية والنظرية 

 (76،ص2التجريبية )

التحول نحو االفكار التي أدت الى ظهور اآللة ويسرت لالنسان الكثير من  بدأ ناومن ه
التي برزت عند يوهان حضارية الالفكرية و االنطالقة نتائج تلك  ى، وكانت المطبعة أحداالحتياجات 

الذي جسد عظمة هذا االنجاز وكان منطلقا في فضاء تجريبي تساوقت به العلوم االخرى  جوتنبرج
مع الفنون وفن االزياء بشكل خاص الذي وجد حضورا واسعا بين الفنانين والنقاد والمفكرين الذين 

شكيلي الذي ادرك ذلك التطور وتعاطف يتوقون الى التطور وكان بابلو بيكاسو احد مشاهير الفن الت
معه بشكل كبير مما اوعز للصناعة ان تتقدم بكل انواعها وذلك هو المفهوم الذي اعتمده المفكر 
االلماني فالتر بينامين حين تنبأ بتعاضم التكنولوجيا وانعطافها نحو تطور المفاهيم الجمالية مؤكدا 

ك بانتاجها فنانون ونقاد ومهتمون بالمدنية على وصفه بان الفن هو ممارسة اجتماعية يشتر 
 (89،ص1والتطور)

ال جدال في ان التكنولوجيا القابلة للتطور المتواصل انطلقت من معين االبتكارات الذكية 
التي يسعى اليها االنسان للحصول على أعلى درجة في االداء على مرمى حركة تجريبية تنتقل 

تكنولوجي ، بوصفه القوة الدافعة للنمو االقتصادي بعيد المدى االبتكار الفيها من حال الى حال في 
بما يحفل به من تأثيرات تدعو الى إغناء المستقبل واستبدال العناصر القديمة بعناصر جديدة بما 
يتناسب مع تطور الفكر االنساني والمعايير الفكرية والتطبيقية واالهتمام بعملية التجريب والتعليم ، 

ايير الجمالية التي تنشأ من تراكم الخبرات وتطور االساليب ونظم االدارة وما الى اضافة الى المع
ذلك من سياقات في التسويق واخضاع التكنولوجيا لخدمة االنتشار واالتساع في العمليات االنتاجية 

 والتسويقية .

على مجال هي المسيطرة لة لالرتداء أو التكنولوجيا المرتداة  شك في أن التكنولوجيا القابوال
، فمن الساعات الذكية إلى نظارة غوغل مروًرا بالخواتم واألساور الذكية التي االبتكار التكنولوجي 

ة كل هذه األشياء استوحيت من أفالم الخيال العلمي كسلسل ل لِك معلومات حول صحتك العامةتنق
ي احدثته هذه االفالم والتخيالت االدبية العلماء على اهمية التأثير الذ أكدحرب النجوم وغيرها، لذا 
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 اتجت العديد من دور، ومنها بوصفها خير دليل على االبتكار الذي حدث في االجهزة التكنولوجية 
المتطورة  استغالل هذه  التكنولوجيالشركات التقنية المع  الى ايجاد خطوط جديدة للتعاونزياء األ

 ( .112،ص4احدثها مصممون جدد ) وجعلها تتضافر مع التصاميم الغريبة التي

 

 التكنولوجيا الجديدة في تصميم االزياء
شهد تصميم االزياء في االعوام االخيرة من القرن العشرين واالعوام االولى من القرن الواحد 

التكنولوجيا واندماجها مع المفاهيم الحديثة  تطوروالعشرين تطورا ملحوظا في تضافره مع حركة 
لتطور االزياء وبشكل يبعث على الدهشة واالعجاب، بعد ان ظهرت طابعات ثالثية االبعاد ساعدت 
على ذلك التغيير واحدثت الكثير من االبتكارات على تصميم االزياء وتطورها ، حتى اضحى دور 

حقيق االنتعاش االقتصادي بل برز ذلك في العديد التصميم في اغناء االسواق العالمية منهال لت
التي ترجع في اصلها الى التغيير الذي ينشده المبتكرون من مصممي االزياء وتركت من االبتكارات 

 اثرا ايجايبا على مستويات التذوق والتسويق 

ونتيجة لذلك التطور الذي حدث في االبداع التصميمي ظهرت آالف الشركات التي تعنى 
رف الفنية المتعلقة باالزياء من اجل اظهار التكامل بين االزياء والتكنولوجيا وذيوع المنتجات بالح

ومن الجديدة والطرق الصناعية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في اغناء االبتكار واالبداع ، 
نولوجيا برزها اليكتروكوتور وهي دار لتكنولوجيا االزياء مقرها في برلين جعلت من وظيفة التكأ

عمال استهالليا لعصر مستقبلي آخر يمهد السبيل لنتاجات ابداعية في تصميم االزياء تدعو 
المجتمعات الى اقتنائها والتمتع بجمالياتها التي افرزه التطور المنشطر عن التعاون بين الفن 

ودعم فرزتها الشركات على السوق أيمهد السبيل لمنتجات جديدة ذ إ، ( 87،ص5)والتكنولوجيا 
معنية بتنشيط ما يدعى  المبدعين من المصممين والداعين الى التغيير ، بل كانت تلك الشركات

ذ يتم هنا الفرز الحقيقي بين االزياء التكنولوجية واالزياء التقليدية إلوجية ، زياء التكنو بصناعة األ
الطباعة الثالثية اضحت ف، وغدت تصميميات الطباعة ثالثية االبعاد اكثر مرونة وعطاء وحضورا 

عديل االبعاد اكثر تأثيرا ومرونة وسهولة في التنفيذ واالنجاز ، ولعلها كانت الخطوات االولى في الت
حيث تمكن المصمم من ، شكال لوان واألنموذجا اكثر رؤية لألأالذي جعل من تصميم االزياء 

في االبتكار والتي ال حصر  وضع يده على المقومات الفنية التي تمكنه من ادراك الحقائق المؤثرة
لها بما تنطوي عليه من اشكال والوان تظهر التصاميم بشكل الئق يتمثل بالعديد من االبتكارات 

االزياء بشكل الجمالية التي تلخصت في الشكل االبداعي للتصميم الذي وجد ضالته في تصميم 
 خاص 
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ولعل الخطوط االولى للتغيير الذي حدث في تصميم االزياء تكون انموذجا واستبشارا 
بالمستقبل من جانب ومن جانب اخر تمكين المصممين من وضع ايديهم على المقومات االساسية 
التي تمكنهم من تحقيق الطفرات المنشودة في االبتكار وما ينطوي عليه من اثار مهمة في نشر 

 ت العصرنة والحداثة في جميع االوقابين المجتمعات واحياء روح  الوعي الجمالي

وخير مثال على ذلك االبتكارات التي حققتها التكنولوجيا المتقدمة في التصاميم ثالثية االبعاد 
 والتي تميزت بابتعادها عن العديد من التقنيات القديمة وااللوان واالصباغ التقليدية وذلك بتوصل

من مواد غير قابلة لالشتعال وال االتساخ ى غايتهم المثلى في صناعة اقمشة مصممي االزياء ال
وتحمي من عوامل الجو المختلفة، أما األلوان والمظهر الخارجي فقد تمكنت التكنولوجيا الحديثة 
من إضافة رسومات وأشكال متحركة بداًل من األشكال والرسوم التقليدية التي كانت تطبع بواسطة 

لتي شكلتها تضافرت جهود المصممين على استثمار النتائج الحديثة ا، اذ  القماش األصباغ على
االقمشة المستخدمة في التصاميم الحديثة المستخدمة للتكنولوجيا في  التكنولوجيا حيث تلخصت

العديد من التصاميم المبتكرة التي جعلت االفكار تتولد عن تصورات جديدة لكيفية نشوء التصميم 
هرت ذ ظ( إ82،ص5لتكنيك اللوني ومؤثراته المعاصرة)ط بقلم الرصاص الى استخدام امن التخطي

ان  طة بأجهزة استشعار التي بإمكانهاالمرتبسميت باالزياء الذكية  على ضوء ذلك تصاميم لالزياء
تخبر مرتديها عن معدل ضربات القلب والتنفس والعالمات الحيوية له ، وكذلك المالبس المضيئة 

التي ارتبطت ارتباطا وثيقا ا و در االضاءة عند االرتداء أو عند تسليط الضوء عليهالتي تص
بالتكنولوجيا وما عكسته عليها من امكانات تعبيرية غير تقليدية وغير مألوفة وتدلل على المزيد 

وحظي ذلك النشاط الذي تمخض عن التقنيات ، من االبتكار والنظر الى التصميم برؤية مستقبلية 
ثالثية االبعاد التي تبدو في البدء غير مرضية للنقاد والمتلقين على ما تنطوي عليه من تغييرات 

اذ ، كثيرة تحتاج الى المزيد من التطلع الثقافي لبيان اهميتها في عملية التوليف بين القديم والجديد 
تستغني عن الرجوع الى التصاميم القديمة ليس بالتماثل وانما  ان التصاميم الجديدة ال تستطيع ان

 ( 112،ص4)الشكل الجمالي اعية الى التطور المستمر على مبدأبازداء افكار تغييرية د

 

http://3.bp.blogspot.com/-7W712mTNMsY/VkI5Ve3Ww1I/AAAAAAAAAH0/rmSlkdK1EOA/s1600/3+%D9%81%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D9%8A.jpg
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الستبعاد المظاهر وصادف في ذلك الظرف ان تنتشر تكنولوجيا الليزر في تصميم االزياء 
لتي تخضع لمفهوم التجريب والبحث والتكييف واخضاع السلبية التي قد تنشأ عن عملية التطوير ا

لعملية المقاربة بين الخامات النسيجية المختلفة للحصول على نتائج جيدة  الليزريعملية التصميم 
وجميلة من جانب ودخولها في معترك التسابق على السوق والمنافسة من جانب اخر جعلت من 

التصميم الليزري وتتجه  افرز بشكل عملي الخامات فيوذلك المنافسة عملية مقاربة بين االقمشة 
 هارها في االقمشةالى النقش على سطح الخامات باستخدام عملية قص الحروف واالرقام الظ

فكان عند ذلك الحاسب اآللي بتوجهه عبر االشعة الليزرية شديدة الحساسية الى عملية  ،المختلفة 
التفريغ او حرق او تبخير الخامات على شكل غاز ثاني اوكسيد الكاربون واستخدام الخامات 

، وان مميزات استخدام القص بالليزر انها تحقق جودة عالية ( 59،ص6)المستوية  او االسطوانية 
والنقش على القماش وال حاجة بها الى استخدام حشوات اثناء عملية الحفر للتاكيد على في الحفر 

ان االستخدامات الليزرية تكون دقيقة في مؤداها تظهر نوعا من الدقة والتوافق يذكرنا بالعصور 
ال الكالسيكية القديمة ويستخدم مصممو االزياء المشاهير تكنولوجيا الليزر لتنفيذ تصميماتهم التي 

تتكرر واعتمادها على عدد محدود من العمالء المتخصصين باقتناء التصميمات الجديدة لتحقيق 
نوع من الفرادة االسلوبية التي تعطي لالبداع الجمالي قيمة قصوى ابرزها االهتمام باالسلوب الذي 

لوجيا في و يميز التصاميم بين مصمم واخر على سبيل التنافس االبداعي واالستخدام االمثل للتكن
 (68،ص4ابرز ادوارها الليزرية)

 
 

 ( تكنولوجيا أزياء المستقبلالمبحث الثاني : ) 
من الدالئل التي تشير الى تطور تكنولوجيا المستقبل هي تلك التي اصطلح عليها العلم 
التطبيقي والنظري بخصائصه الفيزيقية المحتملة وطرائق استخدامها في نماذج الحاسوب وكذلك 
 اشتقاقاتها الفيزيائية وكان العلم التطبيقي النظري قد اعطانا حالة خاصة تتعلق بحقيقة التكنولوجيا
يمكن وصفها بانها الطريقة االفضل لالجابة على التساؤالت التي تتعلق بالتطبيق النظري وبالنتائج 
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التي تحققها التكنولوجيا في تطبيقات صارمة اكثر فاعلية وتعبيرا عن التفكير بمستقبل  االيجابية
 ( .189،ص3ويعد عامال رئيسيا محددا لمستقبل االنسانية)التكنولوجيا 

همية القماش أاالزياء الجاهزة كانت قد ابرزت  صمة الفرنسية من معارضاه العما شهدتإن 
يتساوق مع نشاط ، وكان ذلك ساليب صنعه وتجاوبه مع حياتنا اليومية والنبوءات المستقبلية أو 

المعرض واسباب اللجوء الى صناعة االزياء واثارة الروح التنافسية والتسابق على البراز اعالمي 
ويمكن وصف ذلك بالظاهرة التي تلعب ، الفوز بتصاميم مستحدثة تنسجم مع الفصول المتعاقبة 

دورا كبيرا في اجتذاب الجمهور الى ما حدث من ابتكارات جديدة من شأنها ان تكون ممثلة لعصر 
وطبقا على ذلك ذهبت دور االزياء الى فتح المجال ، تسميته بالعصر المستقبلي تصميمي يمكن 

بحثها عن موديالت وتشكيالت حديثة تتطابق مع معطيات في تجريبية لزي المستقبل  حالةفي 
ومن ثمة تبرز النتائج العلمية التي يصنعها المختبر لتصبح دليال قاطعا على التوافق  ، التكنولوجيا

في التصميم وتأثير التكنولوجيا عليها ، اذ نرى ان دور التصميم تنشد باطراد الحداثة بين ظاهرة 
الوصول الى موضات مبتكرة باسلوبها الذي ينسجم مع معطيات التكنولوجيا ، حيث نجد هناك 
العديد من الماركات المتالطمة والمتنافسة التي تسعى الى اقتناص الفرص الممكنة لعرض نتائج 

واستنادًا إلى ذلك راح بعض دور األزياء ،  ات صفة تجديدية لم تكن مألوفة في السابقتصميمية ذ
تقديم بعض الموديالت في ليفتح المجال في صورة تجريبية فقط حتى اآلن أمام زي المستقبل 

 .زياء إليه التكنولوجيا الخاصة باالتشكيالتها الحديثة المصنوعة كي تطابق أحدث ما توصلت 

تحت تصرف الجميع دلياًل قاطعًا على أن (  إمبا) النتائج العلمية التي يضعها مختبروتأتي 
الموديالت الغريبة التي قد نشهدها لدى بعض دور األزياء، ستشكل موضة المستقبل أو على األقل 

غير ان الدراسات التي اجراها الباحثون في مختبر ) إمبا ( تتركز دائما حول ،  جوهر هذه الموضة
جاد مزايا مستحدثة الفتة لالنظار ومكتفية بالعديد من الدراسات المهمة التي افضت بها وبمنجزاتها اي

الدراسات غير ان ملخص ، الى الفوائد المادية التي تترتب على ما تقدم كمحصلة نهائية لالنتاج 
هو عبارة عن  للتقدم العلمي، بللم تكن حول االستخدامات الجديدة التي أجراها المختبر المذكور 

في حالة اتفاق المصانع المختلفة على تطبيق االسس التي لسنوات القليلة المقبلة يمهد لسرد مفيد 
بنيت عليها تلك الدراسات نشدانا للفائدة االقتصادية والفائدة المادية والتقدم الفني 

 ( 72ص‘6والتكنولوجي)

نانو تكنولوجيا باعتباره النظام الذي بل سنجد ان التقدم العلمي في مجال التكنولوجيا المسمى 
يستخدم المليون من الملليمتلر كمقياس لدراسة توصله الى نتيجة تفيد في تغليف أي وبرة عادية 

مثل الحماية ضد الصدمات الخارجية  في مجاالت عدةبغطاء معدني يكثف من فاعلية تلك الوبرة 
القوية والشحنات الكهربائية والحرارة والبرودة والتلوث والميكروبات والبقع وأشياء كثيرة 



414 
 

قد بشرت بنتائج مستقبلية لكونها استمدت تبدو  إمبا إذا كانت اكتشافات مختبرف ،  (81ص‘5)جداً 
تحبذ ارتداء في الماضي القديم كانت الجيوش مضمونه من االساليب المستخدمة سابقا حين 

المالبس المعدنية لحماية المحارب ضد الصدمات الخارجية من سيوف أو خناجر أو حربات 
وبفعل التقدم العلمي الذي تحقق في الحاضر اصبحنا ال نحتاج الى ارتداء سترات مصنوعة  ،العدو

بية مغلفة بالمعدن ومعالجة وبالتالي، يمكننا االكتفاء بأزياء مصنوعة من وبرة تركيمن المعدن 
بالبالزما من أجل تحسين فعاليتها، حتى نحمي أنفسنا ضد الجراثيم والصدمات الكهربائية والبرودة 

 . والحرارة وأيضًا الضربات إذا تعرضنا إليها في حاالت استثنائية

 دخلت التكنولوجيا الحديثة في فن تصميم االزياء على مدى واسع عبر استشعارها لمجسات
 (دقيقة في االقمشة تتغير استجابة للمؤثرات الخارجية ، فدار االزياء التي تحمل اسم )رينبو وينترز

ن تدخل التكنولوجيا الستخدام أها المصممة ايمي وينترز استطاعت سستأالتي في المملكة المتحدة 
االصوات او التمدد اجهزة االستشعار واالقمشة الذكية التي تتكيف وتتغير وفقا للمؤثرات الخارجية ك

او اشعة الشمس او التعرض للمياه ، وقدمت ايمي تصاميم عصرية قادرة على تغيير لونها او 
يات االستهالكية في الس فيغاس رسمها او تصميمها وابهرت ايمي الحاضرين في معرض االلكترون

تية الخارجية بفستانها الذكي الذي اسمته ثندر ستورم الذي يتفاعل مع المؤثرات الصو ، وذلك 
صممة باثارة عاصفة من االعجاب لدى مفيومض اكثر مع علو صوت الموسيقى اذ نجحت ال

  (94ص‘5)الناس

 
رات كبيرة كانت تتحقق يان ادخال التكنولوجيا في االزياء واالكسسوارات له تأث واضحااذ بدا 

عبر المزاوجة بين التكنولوجيا الذكية والمحاوالت الدائبة في عصرنا الراهن اليجاد موضات جديدة 
 يمكن وصفها بانها موضات المستقبل 

  

http://1.bp.blogspot.com/-e5mfh37PXVY/VjnKmxMMIiI/AAAAAAAAAFI/r2eBw0IkCQI/s1600/19.jpg
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 جراءات البحث إ
التعرف على تكنولوجيا ازياء لغرض التحليلي منهج الوصفي الأتبعت الباحثة  منهجية البحث :

 المستقبل 

ثالث دور لالزياء اختارت الباحثة منها عينتها تكون مجتمع البحث من يوعينته :  مجتمع البحث
وقد تم اختيارها لتلك النماذج بالطريقة  2018الى  2016ومجموعها ثالث نماذج تصميمية لالعوام 

على القصدية النها تمثل هدف البحث في موضوع االزياء التكنولوجية ، وقد اقتصرت تلك الدور 
 . ديفوس3. فيليبس ديزاين 2.أنوك ويبرشت 1: 

 تحليل النماذج :

  ( :1انموذج رقم )

 
ما استطاع المصمم بهذا الفستان أن  وبقدر، ويبرشت مبتكر هذا التصميم المصمم أنوك 

ناقة التامة والتكنولوجيا المتطورة تولدت حركة جادة لتصميم االزياء تأخذ على عاتقها يمزج بين األ
قابل فهذا الفستان هو انجاز الجديد بعقلية تتداخل مع ضرورات العلم والتكنولوجيا ،  مسؤولية

، بينما نجد أن  لالرتداء باستخدام تقنية ثالثية االبعاد والميكانيكا المتحركة لخلق الخيال العلمي
ضل التشابه في أطرافه كانت شبيهة بالهيكل العظمي وباستطاعتها االستجابة للمؤثرات الخارجية بف

التكوين والجهاز التنفسي واالستشعار لمن يرتديها وهذا اللباس يحول من يرتديه الى عمالق 
لذي نه يعرف متى يكون الشخص اعنكبوتي لمهاجمة جميع االطراف ، فيكشف لنا المصمم ا

رتفاع مستوى الضغط،  وسعيرتديه في حالة تركيز او ت فكري، ويعرف معدل ضربات القلب وا 
  نارس أفضل وقت لمزاج او اهتمام لديويسجل بالكاميرا نشاط المخ ويد

 



416 
 

   ( 2انموذج رقم )

 
فستان أنيق من القماش الناعم ومغطى  المصمم فيليبس ديزاين ملفستان الدخاني من تصميا

يتحلى بالمزيد من العناصر المثيرة للدهشة فستان وهو وامضة، مصابيح بواسالك برقائق معدنية 
والجذب وما ينطوي عليه من تأثيرات نفسية على المتلقين لما يمثله بغرابة عن الفساتين التقليدية 

وفيما يتعلق في الدخان ، وهو فضال عن ذلك يمتاز بصفات تؤوله الن يكون فستان المستقبل 
راد له أن يكون في الحفالت عندما يضغط عليه فتنطلق الذي ينبعث منه فقد صمم لاليهام الذي ي

منه سحبا دخانية كثيفة علما أن الدخان الذي ينبعث منه هو دخان وهمي ليست له تأثيرات كيمياوية 
هذا من جانب ، ومن اجدى من الجانب االول هو القيمة الجمالية التي يفتتن بها الفستان من 

 ة التماعات وزخارف وازرار وخيوط ذهبي

 ( :3انموذج رقم )

 
فكرة الدوائر اإللكترونية قائم على فهو فستان  من تصميم المصمم ديفوسالفستان المناخي 

وله قدرة قياس نسبة اوكسيد الكاربون في الهواء لجعل المكان مالئما وقد امتاز برقائق ، تداخلةالم
يتخلل ذلك من معالجات معدنية متشابكة تحتوي على مجس خاص لثاني اوكسيد الكاربون وما 

وقد امتاز هذا .عدة يتحول فيها لون الرقائق المعدنية بحسب نسبة ثاني اوكسيد الكاربون فيها
الفستان بمعالجات جديدة في التصميم ابتدعها المصمم باستخدامه الدوائر االلكترونية ويعبر عن 

 افاق مستقبلية غاية في االبداع والتقدم 
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 النتائج ومناقشتها :
تمظهرت االزياء التكنولوجية بالنتائج التي حققتها عبر تطورها واستخدامها لوسائل االنتاج  .1

 الممكننة الجديدة حيث اتجه البحث في كل جوانبه نحو فكرة االبتكار التي كانت محور التطور 
هبت دور االزياء بحركة تجريبية تنشد نتائج تصميمية لزي المستقبل في بحثها عن تشكيالت  .2

 غريبة تتطابق مع أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا يمكن أن تكون اساسا مستقبليا 
مستوى عال من االدراك الفني واالبداعي لتصميم االزياء عبرت النماذج التصميمية عن  .3

 الحديثة وما اشتملت عليه من تطور تكنولوجي تزامن مع حركة نموها وتقويمها 

 

 االستنتاجات :
رات كبيرة تتحقق عبر المزاوجة بين التكنولوجيا ين ادخال التكنولوجيا في االزياء له تأثإ .1

الذكية والمحاوالت الدائبة في عصرنا الراهن اليجاد موضات جديدة يمكن وصفها بانها 
 موضات المستقبل 

أحيت التكنولوجيا تيارا جديدا في تصميم االزياء تغذى على العديد من األفكار والسياقات  .2
 المترابطة 

عاصرة المستخدمة للمقومات التكنولوجية قد استوعبت رؤية مستقبلية زياء المكانت تصاميم األ .3
 لتكيف االنسان مع المؤثرات الخارجية 

 

 

 المصادر : 
، 1، طموجات جديدة في فلسفة التكنولوجياجان كير ، ايفان سلنجر ، ترجمة شوقي جالل ،  .1

  2018المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، 
، مطبعة  الموارد التكنولوجية وأثرها على تنافسية المؤسسة الصناعيةتسيير محمد زياني ،  .2

 2009الفنون البيانية ، الجزائر ، 
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  2003، المانيا ،  1، ترجمة حسن صقر ، ط العلم والتقنية كأيديولوجيايورغن هابرماس ،  .3
4. Jay calderin , Form , Fit , Fashion , published 2009 
5. Joseph J.pizzuto , Fabric science , allen.c.cohen , ingird gohnson , 

2011 
6. Macarena san martin , Future fashion (Innovative materials and 

technology) , promopress , 2010 
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 التكنولوجيا الرقمية ودورها في العملية التصميمية وقرار المصمم

 

 صفا محمود ناجي 

 

 ملخص البحث
الفضاءات الداخلية نتاج فكري حضاري يعبر عن الفكر السائد، مكتشفا   ان عملية تصميم

المبادىء والمعتقدات من خالل معاٍن تعكس حاضرها  ومولدة لغات تعبيرية متنوعة ، وبسبب 

الطبيعة المعقدة للفضاءات الداخلية كان والبد ان تكون انعكاسا  للواقع الثقافي كونها احد اشكال 

التجسيد الحقيقي للتطورات التكنولوجية السائدة لكل مرحلة ولدت فيها ، إذ يستعين التعبير الثقافي و

معظم المصمميين في عصرنا الحالي بتكنولوجيا التصميم الرقمية لتطوير األفكار وليس فقط 

رسمها أو التعبير عنها. إذ يمكن لهذه البرامج أن تقوم بالتنسيق بين عدة معطيات وأنواع مختلفة 

لومات التي يتم تزويد البرنامج بها لتكون أشكاال  انسيابية ومتناسقة دون تحديد وظيفة معينة من المع

لها. هذا جعل من الممكن خلق أشكال جديدة بطريقة منظمة ومحكمة مما ساعد في نقل هذه األفكار 

يا الرقمية من خيال المصمم إلى حيز الواقع. وهذا ما دعى البحث الى التطرق لهُ وألهمية التكنولوج

كمفهوم تطوري فضال  عن المفاهيم المرتبطة بها وصوال الى تحديد اهمية التكنولوجيا الرقمية 

كعامل مؤثر في العملية التصميمية وقرار المصمم  ومن خالل توضيح ابعاد ذلك المفهوم ليتسنى 

تأثيرها في العملية  للبحث تحديد المشكلة بالتساؤل االتي : ماهية تكنولوجيا التصميم الرقمية ومدى

التصميمية واتخاذ القرار التصميمي ؟ وكان هدف البحث : التوصل إلى معرفة تأثير التكنولوجيا 

الرقمية ودورها في العملية التصميمية وقرار المصمم.اما الفصل الثاني فقد تضمن االطار النظري 

بيان عالقة تكنولوجيا  الذي احتوى على مفهوم التصميم والعملية التصميمية هذا الى جانب

المعلومات وتطورها في العمل التصميمي الى جانب التطرق الى بع  المفاهيم التي طرحتها 

التكنولوجيا الرقمية . وتضمن الفصل الثالث اجراءات البحث من حيث المنهجية ومجتمع البحث، 

الرابع النتائج التي  وعينة البحث القصدية ، ثم تحليل النماذج المنتخبة ، واخيرا  تضمن الفصل

 توصل اليها البحث بعد عملية التحليل، ومن ثم االستنتاجات.

Abstract: 
The process of designing interior spaces is a product of cultural thought reflecting 

the prevailing thought, revealing principles and beliefs through meanings that reflect 

their present, and the generation of different expressive languages. Because of the 

complex nature of the interior spaces, it has to be a reflection of cultural reality as one 

of the forms of cultural expression. A stage in which I was born. Most designers in our 

time use digital design technology to develop ideas, not just to paint or express them. 

These programs can coordinate various data and types of information that are provided 

to the program to be streamlined and consistent without specifying a specific function. 

This made possible the creation of new forms in an orderly and orderly manner which 

helped to transfer these ideas from the imagination of the designer into reality. This is 

what called for the research to address the importance of digital technology as an 

evolutionary concept as well as the concepts associated with it to determine the 

importance of digital technology as an influential factor in the design process and the 

decision of the designer, and by clarifying the dimensions of that concept so that the 

search can identify the problem by the following question: In the design process and 

decision making? The purpose of the research was to find out the impact of digital 

technology and its role in the design process and the designer's decision. The second 

chapter included the theoretical framework that contained the concept of design and 

design process, as well as the relationship of information technology and its 
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development in the design work, Digital Technology. The third chapter includes the 

research procedures in terms of methodology and the research community, the sample 

of the intentional research, then the analysis of the selected models. Finally, chapter 4 

includes the research findings after the analysis process and the conclusions. 

 

 الفصل االول : مشكلة البحث واهميتهُ 

 مشكلة البحث : 
من الضروري التعرف على المستجدات التكنولوجيا الرقمية التي ترفد العملية التصميمية 

بالمعلومات المهمة والمساعدة في اتخاذ القرار التصميمي )صناعة التصميم(. فلم يعد يختلف اثنان 

في القول بأن العالم يدخل في رحاب ثورة التكنولوجيا الرقمية التي تبشر بانعطافة تاريخية 

بحضارة لم نعهدها من قبل على مر العصور البشرية . فالمرحلة التي نعيشها حاليا هي مرحلة و

ما بعد التصنيع او باألحرى عصر المعرفة  إذ نقلت المجتمعات من صناعية الى معلوماتية تلعب 

فيها تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصاالت الحديثة دورا مميزا  فالمنتج االساس في عصر 

معلوماتية ليس الفوالذ وال الفحم والسيارات بل هي تكنولوجيا المعلومات. فاذا امكن لالنسان في ال

عصر المعلومات ان يتصفح الكتب وهو في بيته  فكيف سيكون تصميم الفضاءات الداخلية للمكتبات 

يمي والتي بالمستقبل ؟ سهلت تكنولوجيا التصميم الرقمية العملية التصميمية واتخاذ القرار التصم

كان يتم القيام بها حتى قبل وجود هذه الوسائل لكن بالطرق التقليدية واليدوية.إذ يمكن لهذه البرامج 

أن تقوم بالتنسيق بين عدة معطيات وأنواع مختلفة من المعلومات التي يتم تزويد البرنامج بها لتكون 

ان البد من تسليط الضوء على ماهية لذا كأشكاال  انسيابية ومتناسقة دون تحديد وظيفة معينة لها. 

 تكنولوجيا التصميم الرقمية وتأثيرها في العملية التصميمية واتخاذ القرار التصميمي. 

 

 اهمية البحث:
في عصر سيطرت عليه تكنولوجيا المعلومات الرقمية ، غدا من الضروري إعادة النظر في 

شري. وعملية التصميم الداخلي هي من أكثر استخداماتها والتمعن في آثارها على العقل والجسم الب

الجوانب  تأثرا  بهذا التطور المتسارع الذي يحصل في تكنولوجيا المعلومات. لذا كان ال بد من 

 دراسة ومناقشة تأثير تكنولوجيا التصميم وانعكاسه في في العملية التصميمية وقرار المصمم.

تخطيطي   عمال  تتكامل فيه مجموعة من لقد اصبحت عملية التصميم الداخلي مثل العمل ال

التخصصات الدقيقة تعمل كمنظومة واحدة منذ منشأ الفكرة حتى يكتمل ويتم استخدامه مثل التصميم 

واإلنشاء المعماري والتجهيز واإلدارة والتنسيق وغيرها أي انه أصبح كيانا  معقدا  في تركيبه وبنائه 

ء في الدراسات التحليلية أو في إعداد الرسومات أو تحضير تدخل فيه التقنيات الحديثة واآلالت سوا

المواد أو البناء واالستخدام. ويمكن اعتبار الحاسوب وتكنولوجيا التصميم الرقمية كأدوات في 

عملية القرار التصميمي إذ تم تصميم هذه التكنولوجيا وإنتاجها من قبل اإلنسان لتسهيل وتمكين 

 هذه المهنة.

 

 : الهدف من البحث
 التوصل إلى معرفة مدى تأثير التكنولوجيا الرقمية في العملية التصميمية وقرار المصمم.

 

 حدود البحث:
 موضوعية: التكنولوجيا الرقمية ودورها في العملية التصميمية وقرار المصمم.
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 (2015 -2010زمانية : )

لمعاصرة في مكانية: أعمال المصممة )زها حديد( التي اشتهرت بتوظيف التكنولوجيا ا

 اسلوبها التصميمي. 

 

 تعريف المصطلحات :
التعريف األجرائي لمصطلح التكنولوجيا الرقمية: هو مصطلح متداخل و متشابك مع التقنية 

لها أكثر من تعريف واحد  اال ان التعريف الذي يقصد به في هذا البحث بأنها التطوير وتطبيق 

البرمجة والتي تساعد على حل المشاكل التصميمية األدوات وإدخال اآلالت والمواد وعمليات 

بأسهل الطرق وأقل وقت  أي إنها استخدام األدوات و القدرات المتاحة لزيادة إنتاجية المصمم و 

 تحسين أدائه .

 

 الفصل الثاني
 

 التصميم والعملية التصميميةاألول: المبحث 
 التصميم الداخلي -1

إبداع وابتكار وفقا لقواعد ومنظومات علمية أدائية يعرف التصميم الداخلي بأنه عملية 

وجمالية ناتجة عن قيم وثقافات متعددة لها ارتباطات حضارية  ويعبر عن انبثاق أفكار نابعة من 

. أما العملية التصميمية فهي الوسيلة الناضجة إلثراء العمل 1قواعد تهدف إلى تشييد البيئة

مفهوم التصميم الداخلي لالطالع على متعلقاته بشكل واضح التصميمي ومن اجل التعمق أكثر في 

سوف نحاول تكوين قاعدة لمفهوم التصميم الداخلي. ومن خالل مراجعة الكثير من البحوث 

والدراسات لمصممين ومنظرين لهم باع كبير في التصميم الداخلي والعمارة ظهرت عدة تعاريف 

عالية خالقة تتضمن إيجاد شي جديد ومفيد لم يكن للتصميم الداخلي نذكر منها  ) التصميم هو ف

موجودا سابقا  التصميم هو انجاز عمل مصيري معقد  التصميم هو الحل األمثل لمجموع الحاجات 

الحقيقية لمجموعة خاصة من الظروف   التصميم هو فعالية خلق المقترحات التي تغير شيء ما 

 . 2موجود إلى شيء أفضل(

 

 والعملية التصميمية: أساليب التصميم  1-1

 أوال:  األسلوب التقليدي 

الحرفية: تستطيع الحرفة أن تتيح أشياء جميلة ومعقدة وتعد من أقدم الطرق بالتصميم إذ اليرسم  .1

ناتج الحرفي في  كل ال خذة وشاااااا ية للقرارات المت كاف باب  الحرفيون اعمالهم وال يمنحون أساااااا

 .محاوالت كثيرة جدا عبر عملية التجربة والخطأ 

  Design by Drawing  التصميم من خالل الرسم .2

االختالف األساسي بين هذا االسلوب وبين الحرفة أن مسالة التجربة والخطأ قد فصلت عن الناتج 

واسااتخدمت على رسااومات صااغيرة ومن المعروف أن الرساام قبل الصاانع يسااهل تخطيط األشااياء 

 . 3ويقلل الخطأ ويمنح تصورا اكبر للناتج

 

                                                           
 .78,ص2015لمي, دار المسيرة للنشر ,عمان,االردن,نوفل, محمد بكر,فلاير محمد ابوعواد, التفكير والبحث الع 1
 .60,ص2009العتوم,عدنان ,تنمية مهارات التفكير )نماذج نظرية وتطبيقية وعملية( , دار المسيرة للنشر ,عمان,االردن, 2
 .79,ص2015نوفل, محمد بكر,فلاير محمد ابوعواد, التفكير والبحث العلمي, دار المسيرة للنشر ,عمان,االردن, 3
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 األسلوب الجديدثانيا:  

أن العنصر المشترك بين طرائق التصميم الحديثة هو أنها تحاول أن تعلن عن التفكير الخاص 

علنيا وليس ضمنيا وقد تكون على شكل كلمات أو رموز رياضية وأحيانا  تجعلهبالمصمم.  أي 

ليها وانفتاح كثيرة باستخدام الرسوم التوضيحية والهدف هنا هو جعل العملية التصميمية مسيطرة ع

  وسوف يتم التعرف على االسلوب 1التفكير التصميمي وإتاحة الفرص للمتلقي من رؤية ما يحدث

 الجديد. 

 

 Design as Black boxاوال: التصميم كالصندوق المغلق 

(   Broadbent,1966 (في هذا المنهج يعرف بع  منظري التصميم مثل 

(Osborn,1963(و   )Gordon 1961 إن . ) الجزء األكثر قيمة في العملية التصميمية هو ذلك

الجزء الذي يحدث داخل فكر المصمم .  وإن واصفي نظرية اإلبداع هذه يعارضون المنطقيين 

بالتصميم ويتفقون مع المصممين الممارسين )الحرفيين(  فأن وجهة النظر من الناحية الفيزيولوجية 

وناجحة في الغالب بدون أن يكون قادرا على وصف  أن المصمم قادر على إنتاج نتاجات يثق بها

 . 2كيفية الحصول عليها

وفيها يكون التصميم هو عملية إبداعية وتحل المشاكل التصميمية المعقدة عن طريق )عصف 

 الفكر ( أو القفزة التصورية ومن خاللها تتحول المشكلة المعقدة إلى بسيطة. 

 

 Design as Glass box ثانيا: التصميم كالصندوق الزجاجي 

هنا يتم كشف الفكر التصميمي واالعتماد على افتراضات موضوعية وليست باطنية )غير 

 . والعملية التصميمية هنا تعد قابلة للتفسير .3مدركة بالحواس ( 

 

   ثالثا:  التصميم كمنظومة مسيطرة ذاتيا )المنهج التوفيقي (

  Glass Boxوبين الطريقة المنهجية  Black Boxوهنا يتم التوفيق بين الطريقة الحدسية 

وفيها يقوم المصمم باختيار عفوي )حدسي( لألهداف التي يتم تحليلها منهجيا أو بالحاسبة مثال على 

اعتبار أن القرارات الحدسية نحتاجها في التحليالت المنطقية )في كل خطوة من خطوات المنهج 

لغة صورية توضح الهدف والطرائق البديلة . هذه الطريقة هي 4التوفيقي يوجد حدس ومنطق(

التي يمكن أن يتحقق بها اقل وقت تصميمي.ويكون العمل منهجي مكشوف لكن انتقاء بع  

 األهداف وبع  الحلول قد يكون حدسي.

 

 The Design Processالعملية التصميمية   1-2

على ثالث عمليات فكرية مهمة هي التصور   Zeisel تشمل العملية التصميمية حسب رأي 

(Imagining(واإلظهار )Presenting( واالختبار )Test وتعد ثالثية زيزل ثالثية مشهورة )

.  وتعرف كذلك بأنها سلسلة من القفزات االبداعية ويمكن 5في عالم منظري العملية التصميمية 

                                                           
1 Zeisel, J.,'' Inquiry by Design: Tools for Environment-Behavior Research''. Cambridge University 

Press-. 1984.p34. 
محجوب  د. ياسر عثمان  "مقدمة في التصميم المعماري"   بحث منشور   المجلة العلمية المحكمة   جامعة عين شمس   القاهرة   2

 .30-29 ص1998
يتشو،  ترجمة: سعد الدين خرفان، "رؤى مستقبلية: كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين"، سلسلة عالم كاكو  م 3

 .22 ص2001-، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت 270المعرفة، العدد 
 .1 ص2003منشور جامعة االسراء الخاصة   عمان   طعمة د. ايمن نجيب "الثورة المعلوماتية واثرها في المرسم المعماري"  بحث  4
 * البيوجزئية: هو علم حل الشفرات الوراثية للكائنات الحية وتقع ضمن هذا العلم عملية االستنساخ البشري . 5
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تقبلية متخيلة وهي احداث التغيير في األشياء تعريفها ايضا بانها المسار من حالة أولية إلى حالة مس

التي يصنعها البشر وما يميز العملية التصميمية هي أنها متكررة. اذن نستشف مما سبق بأن العملية 

التصميمية هي عملية عقلية منظمة نستطيع بها التعامل مع أنواع متعددة من المعلومات وإدماجها 

اء برؤيا واضحة لتلك األفكار   وهو عملية التكوين واالبتكار في مجموعة واحدة من األفكار واالنته

إلعطاء شئ له وظيفة أو مدلول ويتألف من    أي جمع عناصر من البيئة ووضعها في تكوين معين

ثالث خطوات مهمة وهي التخيل واالظهار والتقييم. كدراسة مستخلصة من عدة تعاريف ومفاهيم 

ية تحتوي على عدد من الخطوات المتعاقبة التي تؤدي إلى وخطوات للعملية التصميمية فالعمل

 اسلوب حل المشاكل هذه الخطوات بشكل أساس هي:

 

 البدء : -أوال

تتضمن استيعاب وتعريف المشكلة التي يراد حلها وعادة ما تجلب الجهة المستفيدة المشكلة 

 مامه للتخيل. إلى المصمم ويحاول المصمم رفع مستوى توقعات المستفيد وفتح األفاق أ

 

 التحضير:   -ثانيا

هي تحليل المعلومات عن المشكلة المراد حلها  وتتضمن فعالية التحضير جمع ابعاد الموقع 

ومعلومات أخرى )عن الجوانب الطبيعية وشاغلي الفضاء  طبيعة الفضاء ....الخ(واجراء 

ضمن هذه المرحلة دراسة التحليالت )التحليل الموقعي الوظيفي  وكذلك التحليل البيئي( وتقع 

 األمثلة المشابهة .  

 

 إعداد المقترح : -ثالثا

هنا المقترح  وهي عملية إعداد المقترح التصميمي وغالبا يطلق عليها اسم عملية التركيب.

الفيزياوي ( أو  –االقتصادي  -ينبغي أن يجمع اعتبارات عديدة تتعلق بالظرف ) االجتماعي

البرنامج والموقع والجهة المستفيدة والتكنولوجيا السائدة والجمال وعادة ما تكون المخرجات على 

الرقمية من شكل رسوم أولية أو مالحظات اومجسمات فهنا يمكن للمصمم من خالل التكنولوجيا 

 اعداد فضاء داخلي رقمي)افتراضي( .  

 

 التقييم : -رابعا

أن تقييم المقترحات التي يقوم بها المصمم هو المقارنة بين الحلول التصميمية المقترحة 

واألهداف والمعايير التي توصل إليها في مرحلة البرمجة وقد تكون بع  معايير التقييم  ضمنية 

تقييم المقترح من عدة جوانب ويمكن ان يتدخل المستفيد في هذه المرحلة غير معلنة لكن المهم هو 

 بمشاركة المصمم بتقييم التصميم من خالل اطالعه على الفضاء الرقمي والتنقل داخله.

 

 التنفيذ :  -خامسا

تتضمن الفعاليات المترابطة مع تحضير وتنفيذ المشروع مثل وثائق التنفيذ )الرسوم 

 Designوالمخططات النهائية( وكذلك المواصفات المكتوبة ويطلق على هذه العملية 

Modeling  1 . 

                                                           
ة عالم كاكو  ميتشو،  ترجمة: سعد الدين خرفان، "رؤى مستقبلية: كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين"، سلسل 1

 .24 ص2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت  270المعرفة، العدد 
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 عناصر المعلوماتية في العمل التصميمي  1-3

 ثورة الحاسوب وتطوره  1 -1-3

تطور التكنولوجيا الرقمية من أقوى العوامل المؤثرة على هندسة تعد الثورة الناتجة عن 

إذ أنها عملت وتعمل على إحداث تغيرات   عام والتصميم الداخلي  بشكل خاص، العمارة بشكل

الفضاء الداخلي ذاته  فبعد أن كان ينظر إلى عملية التصميم الداخلي على أنها  جذرية في مفهوم

تخصصا ينـزع إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مباشر وأساسي  أصبحت اآلن  تخص  غير تقني

التصميم الداخلي مع التكنولوجيا توجهات تصميمية لم تكن لتعرف لو لم يقتحم  وقد نتج عن تداخل

.  ومن هذه التوجهات ما يعرف حاليا بالتصاميم المتحولة 1التصميمية بقوة  الحاسوب العملية

(Trans Design) كية )والتصاميم الذIntelligence Design ( والتصاميم السائلة )Liquid 

Designوالتصاميم ) ( الرقميةDigital Design  والتصاميم الخيالية أو االفتراضية )(Cyber 

Design) ففي نهاية القرن 2التوجهات المرتبطة أساسا بالتكنولوجيا المعلوماتية  وغيرها من .

 Quantumرين وكنتيجة لتطور مفاهيم نظرية الكم )والعش العشرين وبداية القرن الحادي

Theoryوما التطورات  3هما: ثورة الحاسوب والثورة البيوجزئية* ( فقد تفجرت ثورتان جديدتان

وقتنا الحالي إال مجموع هذا التظافر بين هذه الثورات  واالكتشافات التي تجرى بسرعة هائلة في

 زئية(،الجديدة الثالث )الكم، الحاسوب، والبيوج

وما يهمنا هو أن تزاوج هذه الثورات الثالث أنتج أجياال جديدة من أجهزة الحاسوب المتطورة 

 ( متخصصة جعلت العملية التصميميةSoftwareهذا باإلضافة إلي ظهور برمجيات )  والسريعة 

صميمي  عاجزة عن التقدم ما لم تقم باستخدام هذه التطورات وجعلها جزءا ال يتجزأ من األداء الت

انعكس هذا التطور أثره القوي والمباشر على ركن أساسي من العملية التصميمية أال وهو  وقد

( ذلك أن تطور برامج الرسم التصميمي أدى إلى أن تحل Design Studioالمرسم التصميمي )

عن  وذلك بسبب عجزها  محل أدوات الرسم التقليدية وبالتالي آذنت بزوالها التدريجي هذه البرامج

.  إن تتبع تطور الحاسوب عبر العقود األخيرة يبين أنه 4قبول التحدي الذي تقدمه برامج الحاسوب

(، الحاسوب 1972 – 1950مر بثالث مراحل أساسية وهي: الحاسوب المركزي الضخم )

(، الحاسوب المتصل باإلنترنت  ومما الشك فيه أن تظافر الثورات  1972الشخصي )بعد عام 

الحاسوب   الحاسوب في مرحلتين جديتين أكثر تطورا وتعقدا وهما: أسهم في إدخالالثالث قد 

. ونتيجة للثورات الثالث يستمر 5المستخدم للذكاء الصناعي والحاسوب المـدرك والواعي لنفسه

الذي يستطيع حل مسائل     DNAفيدور اآلن الحديث عن حاسب تطور الحاسوب بتسارع مستمر

الحاسب الحالية ويمثل القدرة المزدوجة لثورتي البيوجزئية وثورة  أجهزةمعقدة بشكل أسرع من 

( نوع آخر من الحاسبات بدأ في الظهور Optical Computerالحاسوب  والحاسوب البصري )

كذلك في اآلونة األخيرة والذي يمتلك المقدرة على نقل المعلومات بسرعة الضوء ففي هذا النموذج 

هذا التطور السريع  أشباه الموصالت واستعي  عنها بالعدسات والمراياتم التخل  من األسالك و

النوعي والكمي أكسب الحاسوب قدرات وأدوات ساعدته على اقتحام كافة التخصصات ومنها 

التصميم الداخلي والعمارة، كما تجدر اإلشارة إلى أن قوة اعتماد التصميم الداخلي على الحاسوب 

ت بشكل طردي مع تطور ونمو كل من قدرات الحاسوب، وتطور والبرمجيات المتخصصة ارتبط

(، Virtual Realityوتقنية الحقيقة االفتراضية )  برمجيات الرسم المتخصصة، واالنترنت،

                                                           
 .2 ص2003طعمة د. ايمن نجيب "الثورة المعلوماتية واثرها في المرسم المعماري"  بحث منشور جامعة االسراء الخاصة   عمان    1
 -256العدد -الوطني للثقافة والفنون واالداب، سلسلة عالم المعرفة علي، د.نبيل، "الثقافة العربية وعصر المعلومات"، المجلس 2

 .52,ص2001,الكويت ,الطبعة االولى
 .35,ص2003 ,عمان,لتكريتي,  سعد غالب, " نظم مساندة القرارات",  دار المناهجا 3
 .66,ص1995 ,عمان ,أحمد, د. محمد شهاب ," العمارة: قواعد وأساليب تقييم المبنى",  دار مجدالوي 4
 *علم النفس السيبراني: هو احد مجاالت علم النفس الحديثة والذي يختص بدراسة تأثير الفضاء االلكتروني على سلوك الفرد .  5
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والتي تشهد تطورا  سريعا  ومتالزما ، إذ إنها تعمل كمجموعة واحدة تسهم في تطوير العملية 

 .  1التصميمية وتغير مفاهيمها بشكل جذري

 

 التكنولوجيا الرقمية وقدرتها االبداعية في التصميم الداخلي: 1-4

تبدأ عملية التصميم في الغالب بتخطيط يدوي بسيط يحتوي على الخطوط األساسية لفكرة 

يتم استخدام الحاسبة  وأقتصر دورها في البداية على  sketchالمصمم  بعد التخطيط اليدوي 

ميم كالرسم واإلخراج لمساقط الفضاء  بعد ذلك تم تطوير إمكانيتها األعمال الروتينية المرافقة للتص

في توليد الواجهات والقطاعات والمناظير والتفاصيل التصميمية من المساقط األفقية للفضاءات 

 الداخلية. 

ونتيجة استخدام الحاسبة المطرد في العملية التصميمية واإلخراج قلت العملية الروتينية في  

يمي وأصبح لدى المصمم متسع من الوقت للعملية اإلبداعية الخاصة به  لكن التصميم العمل التصم

قد تأثر في العقود األخيرة بالتطور الذي حدث واكتشاف علوم جديدة  فقد ظهر كم من المعلومات 

الالزم جمعها ودراستها وتحليليها باإلضافة إلى الرسومات األولية والمجسمات التي يحتاجها 

نجاز فكرته التصميمية حتى تتالءم مع متطلبات األفراد وإمكانيات استخدام األجهزة المصمم إل

. ولذلك أصبح 2المختلفة وهي تمثل نسبة كبيرة من الجهد والعمل مقارنة  بمرحلة اإلبداع واالبتكار

من الضروري االستعانة بأنظمة الذكاء االصطناعي وهي من نتاجات التكنولوجيا الرقمية  حتى 

ل الحصول على فضاء داخلي يفي بالمتطلبات الفنية والوظيفية واإلنشائية والجمالية  ولذلك تم يسه

تطوير برامج حاسوبية استخدمت في العملية التصميمية والتي ركزت على دراسة العالقات 

الفراغية والتوزيع الداخلي للفضاءات بما فيها المنظومات المختلفة )الحركية  واإلنشائية  

زيائية...الخ(  وتخزين واسترجاع المعلومات ألستخدامها في تصاميم أخرى  وعمل التصاميم والفي

. وهناك من 3اإلنشائية وتصاميم اإلضاءة والصوت والعزل الحراري وحساب الكميات والتكاليف 

يرى أن الذكاء الصناعي له قدرات إبداعية متميزة وممكن أن تقترب من قدرات المصمم والعقل 

بشكل عام. فنتيجة للتفاعل القوي بين الثورات الثالث )فيزياء الكم والبيوجزئية والكمبيوتر(  البشري

يسعى الخبراء إلى بناء آله تحاكي الذكاء واإلبداع اإلنساني عن طريق برمجة المنطق واالستدالل 

لرقمية ريتمان أن البرامج ا 4الضروريتين في اآللة حتى تفكر. ويفيد عالم النفس السيبرنيتي*

تستطيع أن تشكل نظرية للتفكير اإلبداعي  إذ يقول " إننا مستمرون باستخدام البرنامج الرقمية 

. ان العملية التصميمية هي عمل إبداعي وابتكاري في األساس  واإلبداع يحدد بوجود 5كعربة نقل"

ن الوظائف نتاج جديد وذا قيمة وال يمكن حصره بحل المشكالت فقط فكثير من العلماء يرون أ

  أذ أن المصمم هو الفاعل وهوموضوع العمل 6تتوزع بين اإلنسان واآللة ويتكامالن في الوظيفة

اإلبداعي  أما اآللة فهي األداة المساعدة له والتكامل بين المصمم وهذه البرامج يتطلب تعاون متين 

ن إقامة تعاون وثيق بين بين المنظومات التي تعمل وتساهم في إبداع التفكير اإلنساني  ولذلك يمك

إبداعاتنا في الفن والتصميم وتكنولوجيا المعلومات من خالل تظافر الجهود في دراسة وتحليل 

                                                           
 .47, ص2001,الكويت ,144روشكا, الكسندر," اإلبداع العام والخاص" عالم المعرفة. العدد 1
  الطبعة 256"، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، سلسلة عالم المعرفة  العددعلي، د.نبيل، "الثقافة العربية وعصر المعلومات 2

 .127  ص2001االولى الكويت  
كاكو  ميتشو،  ترجمة: سعد الدين خرفان، "رؤى مستقبلية: كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين"، سلسلة عالم  3

 .88 ص2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت  270المعرفة، العدد 
العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين"، سلسلة عالم  كاكو  ميتشو،  ترجمة: سعد الدين خرفان، "رؤى مستقبلية: كيف سيغير 4

 .88 ص2001، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت  270المعرفة، العدد 
الصباحي  د.عارف عبد هللا   "التحول نحو مجتمع المعرفة وانعكاس ذلك على التصميم  المعماري"   بحث مقدم الى قسم الهندسة  5

 .7جامعة الملك سعود   الرياض  ص المعمارية 
عبد الحفيف   مصطفى   "التطبيقات الرقمية والمرئية لرفع كفائة فكر التصميم المعماري"    بحث مقدم الى مؤتمر االزهر الدولي  6

 .68 ص2007التاسع   القاهرة   
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.  فمثال  يتميز دماغ اإلنسان بقدرة عالية على اإللمام 1وتقيم ظاهرة اإلبداع من جوانبها المختلفة

حاسيس  في الوقت الذي ال  يمكن بالصورة الشاملة وتميز األنماط من أشكال وألوان وأصوات وأ

لآللة القيام بذلك  ولكنها تتسم مقارنة بالذكاء اإلنساني بقدرة هائلة بالقيام بعمليات حسابية ومعالجة 

البيانات والمعلومات وتخزينها واسترجاعها يوضح الجدول)أ( أهم الفوارق بين الذكاء اإلنساني 

 والصناعي:

 الذكاء الصناعي الذكاء االنساني 

 أداة مساعدة للمصمم الفاعل وموضوع العمل اإلبداعي 1

خالق مبدع ومتسم بالروح اإلنسانية  2

 والدافعية واالنفعالية

غير مبدع وال يمتلك قيما  من الدافعية 

 واالنفعالية والمعاني والمعلومات

يحتاج لمدة طويلة للمقارنة مع الذاكرة  يفهم ما تراه العين في جزء من الثانية 3

 المخزونة

 يستطيع اكتساب المعرفة وامتالكها بسهولة 4

 ووضع المشكالت

يحتاج عدة برامج معدة مسبقا  وال يستطيع 

 وضع مشكالت

 يمكنه أجري عمليات متتالية سريعة جدا   يجري عدة عمليات في آن واحد 5

معرض للنسيان  وألنجاز المهام يحتاج  6

 تدريباألفراد إلى إعداد وتكاليف وبرامج 

يتصف بالديمومة  وينجز مهام رئيسية 

بسرعة وبأقل كلفة من برامج التدريب 

 لألفراد

  2جدول  )أ( مقارنة لمميزات الذكاء الطبيعي اإلنساني والذكاء الصناعي المصدر

وبالرغم من محدودية الذكاء الصناعي في اإلبداع بشكل عام والتصميمي بشكل خاص مقارنة  

 حقق نجاحا  كبيرا  خالل مراحل العملية التصميمية وفي المجاالت االتية : باإلنسان  إال أنه

تقيم جميع مراحل تصميم المشروع من خالل استعراض األشكال والبدائل والحركة والتجوال  -1

 داخله ودراسة العالقات الفضائية والمنظومات المختلفة وحساب الكميات والكلفة وإخراجه نهائيا . 

 شاريع ومواد وتقنيات االنشاء التصميمية عبر شبكة االنترنت واألقراص المدمجة.تسويق الم -2

المؤتمر االفتراضي للتواصل بين االستشاريين في  تسهيل عمل الفريق الواحد باستخدام تقنية -3

 . 3التخصصات المختلفة ذات العالقة بالمشروع

 

 في العمل التصميميتكنولوجيا المعلومات الرقمية وتطورها : المبحث الثاني
 التكنولوجيا الرقمية و تطبيقاتها في التصميم الداخلي : 2-1

تاثرت العملية التصميمية بادوات التصميم التي انتجتها الثورة المعلوماتية االمر الذي ادى 

الى ظهور وسائل جديدة لعرض مشاريع تصميم الفضاء الداخلي .وقد سمحت برامج التصميم 

بمساعدة الحاسوب بسيطرة المصمم الى حد كبير على العملية التصميمية ،ووضعت المصمم في 

قيق لمحاكاة المشاريع واالمثلة المشابهة والعرض ثالثي االبعاد كاحد وسائل التعبير وسط سريع ود

والتي ترفع من كفاءة العملية التصميمية .وظهرت على ساحة تصميم الفضاء الداخلي مصطلحات 

                                                           
تك"  ترجمة حسام الدين زكريا  عبد السالم رضوان  كيلش  فرانك  "ثورة االنفوميديا الوسائط المعلوماتية وكيف تغيير عالمنا وحيا 1

 .17 ص 2000المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  الكويت   253سلسلة عالم المعرفة العدد  
عبد الحفيف   مصطفى   "التطبيقات الرقمية والمرئية لرفع كفائة فكر التصميم المعماري"    بحث مقدم الى مؤتمر االزهر الدولي  2

 .69 ص2007لتاسع   القاهرة   ا
 ,القاهرة  ,المقدم , اشرف عبد الفتاح ," العمارة والتصميم المعماري في عصر الثورة الرقمية" , مؤتمر االزهر الدولي التاسع 3

 .80,ص2007
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( مثل الواقع االفتراضي والواقع  Infomediaجديدة جلبتها ثورة الوسائط المعلوماتية )االنفوميديا 

 . 1واالفتراض المتزايد مركب والواقع المتزايد ال

 

 Virtual Realityالواقع االفتراضي   1 -2-1

ان الواقع االفتراضي وهو مصطلح 

بدأ تداولهُ حديثا من قبل العديد من المهتمين 

بالتكنولوجيا الرقمية   ويمكن تعريفه على 

من قبل الحاسوب يتعامل مع  انه عالم مولد

حاسة او اكثر من حواس االنسان ويعتمد 

على ردود االفعال لتصرفات المستخدم 

بشكل الي. وكذلك هو تقنية تمكن االنسان 

من التفاعل مع الكومبيوتر بشكل مرئي او 

انها الوسيط بين االنسان والكومبيوتر 

.ويعد الواقع االفتراضي في احد جوانبه 

يقة او بديال عنها ويحاول محاكاة للحق

(.ان الواقع االفتراضي 1االقتراب من الحقيقة في تمثيله او في تاثيره على الناس كما في الشكل )

هو محاكاة رقمية للبيانات الواقعية عن طريق ادوات رقمية تمكن المستخدم من التفاعل في مواقف 

تماما عن الواقع الحقيقي وتحاكي بيئة ثالثية االبعاد ،هذا الواقع يضع المشاهد في بيئة تختلف 

 . 2مختلفة في مكان اخر

 

 Mixed Realityالواقع المركب   2 -2-1 

وهو بيئات تتضمن مزيج من االجسام االفتراضية والواقعية بنسب مختلفة يعتمد هذا النظام 

على فكرة التجول في كل من العالم الواقعي والعالم االفتراضي فاذا زادت الواقعية كان مفهوم 

. يوفر الواقع المركب 3الواقع المتزايد واذا زادت االفتراضية كان مفهوم االفتراض المتزايد 

للمصمم احساسا  كامال بالفضاء كما يعطيه حرية كبيرة الجراء التعديالت المطلوبة ورؤية النتائج 

 في الوقت ذاته.

 

 Augmented Realityالواقع المتزايد   2-1-3

ويسمى كذلك الواقع الحقيقي المسيطر وهو بيئة حقيقة واقعية يتم اضافة بع  العناصر او 

تكون الخلفية المسيطرة على المشهد هي البيئة الحقيقية أي ان يرى المشاهد االفتراضية لها بحيث 

( 2المشاهد بيئة واقعية مزودة ببع  االجسام او العناصر االفتراضية مثال لذلك يوضح شكل )

مشهد لمعبد افتراضي غير حقيقي في بيئة واقعية وهو يربط المصمم دوما بالبيئة المحيطة 

 تصميم ويسهل من عملية اتخاذ القرار.بالمشروع مما ينضج من عملية ال

 

                                                           
, عمان طعمة د. ايمن نجيب,"الثورة المعلوماتية واثرها في المرسم المعماري", بحث منشور,جامعة االسراء الخاصة  1

 .5,ص2003,
عبده, د.امال , د. اشرف المقدم, "الثورة الرقمية وتاثيرها على العمارة والعمران" المؤتمر المعماري الدولي السادس , كلية الهندسة  2

 .56,ص2005 ,مصر,, جامعة اسيوط 
حسن , نوبي محمد، "العمارة المعلوماتية : رؤية إلشكالية اإلبداع المعماري في القرن الواحد والعشرين"، المؤتمر المعماري الدولي  3

 .7,ص2000 ,مصر ,الرابع )العمارة والعمران على مشارف األلفية الثالثة(، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط 

 الفضاء االفتراضي واقع  مثال عن (1شكل)
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االفتراض المتزايد   4 -2-1

Augmented Virtuality 

ويعرف بانه بيئة افتراضية 

منتجه رقميا يتم تركيب بع  

المشاهد الحقيقية عليها وذلك 

ألضفاء قدر من الواقعية على 

( .ان فكرة 3المشهد الكلي شكل)

اضفاء شئ من الواقعية على 

المشهد التصميمي يمكن 

المصمميين من التفاعل بدرجة 

اكبر مع التصميم وهو يوفر وقت 

فعه وجهد اكثر للمصمم يد

 . 1للتركيز

 

 انعكاسات الرقمية على المرسم التصميمي2-2

نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعه لقدرات أجهزة الحاسوب والبرمجيات أصبح المرسم 

 Traditional Design( والذي أصبح يعرف بالمرسم التقليدي )Design Studioالتصميمي )

Studio )  يعاني من العديد من السلبيات والتي ال يمكن أن يتخطاها ما لم تدخل تطورات

   التكنولوجية الرقمية في صميم عمل المرسم التصميمي . ويمكن إجمال أهم هذه السلبيات بما يلي:

أصااابحت الرساااومات والمجسااامات  -1

التي تستخدم للتعبير   ووسائل اإلظهار،

عن األفكار التصااااميمية، مقيدة ومحددة 

مقااارنااة مع اإلمكااانيااات التي يقاادمهااا 

 الحاسوب. 

لم تعد أدوات الرسااام التقليدية مرنة   -2

بالشكل الكافي بحيث تساعد على إظهار 

ألفكاااار التصااااااميمياااة بشااااااكااال جلي ا

ومتكامل  فأدوات المرسم التقليدي كاألقالم وأدوات التحبير والرسم الهندسي المتنوعة غدت اآلن 

 تقف عاجزة أمام األدوات والوسائل التي يقدمها الحاسوب والبرامج المتخصصة.

التصاااميمية مثل  عدم توافر مصاااادر المعلومات التي يحتاجها الطالب أو المصااامم لدعم العملية-3

 الكتب والمجالت والصور والخرائط، التي ال تكون دائما في متناول اليد عند الحاجة. 

يبقى تقييم المشاريع بالطريقة التقليدية محدودا أو أقل كفاءة. فالمرسم التصميمي التقليدي تأثر   -4

فيزيائي  كل هذه بهذه التطورات بشاااكل مباشااار ونتج عن ذلك حدوث ثورة في مفهومة وتكوينه ال

.  2الساالبيات تجعل المرساام التصااميمي االفتراضااي يقوم بإحالل نفسااه بقوة مكان المرساام التقليدي

فالمرسااام االفتراضاااي يقدم األدوات المرنة التي تمكن المصااامم من تقديم أفكاره واختبارها بشاااكل 

لك على  مة، وكذ خد مادا على نوعية البرامج واألدوات المساااااات ماج عملي ومقنع  اعت ند درجة ا

 المصمم مع هذه األجهزة والبرامج، يمكن تقسيم المرسم االفتراضي إلى نوعين:

                                                           
, "التحول نحو مجتمع المعرفة وانعكاس ذلك على التصميم  المعماري" , بحث مقدم الى قسم الهندسة  الصباحي, د.عارف عبد هللا 1

 .7,ص2001 ,الرياض  ,جامعة الملك سعود  ,المعمارية
لي عبد الحفيظ , مصطفى , "التطبيقات الرقمية والمرئية لرفع كفائة فكر التصميم المعماري" ,  بحث مقدم الى مؤتمر االزهر الدو 2

 .42,ص2007 ,القاهرة  ,التاسع 

ا، افتراضية البيئة حيث المسيطر، االفتراضي الواقع يمثل مشهد( 3شكل)  تمام 

 .باألسهم إليها المشار الواقعية المشاهد ومدعمة ببع 

( معبد االكروبولوس الشهير في اليونان والذي تهدم منذ االف 2)شكل

في  السنين تمت اعادة تصويره من خالل تقنية الواقع الحقيقي المسيطر

 ي القديم على قمة جبل االوليمب  .موقعه االثر
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وفيه يكون  (Non Immersive Design Studio) المرسررم االفتراضرري غير االندماجي ( 1

وغيرها من  3D Maxأو  AutoCAD التصاااميم معتمدا على برامج الحاساااوب المعروفة مثل: 

 لها خلق واقع افتراضي على شاشة الحاسوب.البرامج التي يتم من خال

وفيه يتم االعتماد على  (Immersive Design Studio) المرسرررم االفتراضررري االندماجي (2

التي تخلق بيئة شااابيهة بالبيئة الحقيقية عن طريق  Virtual Realityتقنية الحقيقة االفتراضاااية 

ستخدام الحاسوب، عها حسيا  فهذه التقنية تقوم على أساس ويؤدى ذلك إلى االندماج والتعايش م  ا

إيجاد تداخل بين المعلومات المحوساااابة وحواس اإلنسااااان وذلك بهدف إيجاد تصاااااميم ذات كفاءة 

 عالية.

واالخر افتراضي  (Real)تحتوى على عالمين أحدهما واقعي  االفتراضيةوالحقيقة 

(Virtual) أما الغاية من العالم االفتراضي في العملية التصميمية هي اختبار الفضاء الداخلي ،

والكشف عنها قبل تنفيذه وجعله واقعا   وتجريبه بعد تصميمه لتجنب األخطاء والعيوب التصميمية،

معاشا.وحتى يتم خلق هذا الفضاء االفتراضي يجرى تحويل الرسومات الثنائية األبعاد رقميا إلى 

يتم االندماج معه والتعايش فيه عن طريق استخدام األجهزة المخصصة لهذا   لم ثالثي األبعاد،عا

 الهدف والتي تساعد المصمم على االندماج في تصاميمه والتعايش معها وتجريبها. 

 

 تأثير المعلوماتية في التشكيل التصميمي : 2-3

الفضاء الداخلي من خالل التغيير  وقع تأثير الثورة المعلوماتية مباشرة على عملية تصميم

في اللغة النمطية للتصميم الداخلي وظهور ادوات ومناهج تصميمية جديدة كذلك من خالل التاثير 

في انشطة االنسان المرتبطة بكل نوع من انواع الفضاءات وبما انه الفضاء الداخلي هو مقياس 

وك مثال  رقمية تتيح للشخ  التعامل لنشاط االنسان في المبنى فقد تغير هو كذلك واصبحت البن

 وهو جالس في منزله هذا ادى الى تقلي  مساحات الصاالت في هذه الفضاءات كمثال. فنحن

 تلك وتؤثر  بالرسم تستخدم مباشرا  باألدوات التي تأثرا   تتأثر التصميم مراحل عملية أن ندعي

 والمثلثات المستوية المساطر استخدام ساد فعندما بالتصميم التفكيرللخروج طريقة على األدوات

 الرقمية الثورة عصر التشكيل التصميمي . وفي في والمكعبات الشبكات المربعة على الحل ساد

 بدون جهدا ويستطيع المصمم يد متناول في التشكيلية البدائل اآللي أصبحت الحاسب واستخدام

 والتي ومعقدة أ ومركبة أ أشكال صريحة كانت سواء لها، التنفيذي الرسم وإعداد تأملها كبيرا

 . 1تنفيذها على للتردد في الموافقة وتبعث القريب صعبة الماضي في كانت

 

 التغير في أنماط التصاميم المعلوماتية   1 -2-3

إذ احدثت تكنولوجيا المعلومات والحاسوب وتكنولوجيا البناء ثورة في القرن الحالي أثرت 

 -ضاءات المستقبلية واهم هذه التغيرات :بشكل مباشر على أنماط الف

 الشق الوظيفي في النمط التصميمي الجديد  -اوال :

من المتوقع ان يحصل تغيير في النمط الوظيفي للفضاءات في محورين االول : هو تداخل 

الوظائف في الفضاءات مثال تجتمع اكثر من وظيفة في فضاء واحد الثاني : هو الغاء بع  

الفضاءات وقد تصل العملية الى الغاء مباني بسبب التطور المعلوماتي  مثل دائرة الوثائق إذ ممكن 

 .2رقمية  ان تصبح

                                                           
المقدم , اشرف عبد الفتاح ," العمارة والتصميم المعماري في عصر الثورة الرقمية" , مؤتمر االزهر الدولي التاسع, القاهرة ,  1

 .84,ص2007
ري الدولي السادس, كلية البسطاويسي , د. مجدي, "رؤية مستقبلية للتشكيل المعماري في عصر الثورة الرقمية" , المؤتمر المعما 2

 .78,ص2005 ,مصر  ,الهندسة , جامعة اسيوط
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 الشق التشكيلي في النمط التصميمي الجديد  -ثانيا:

وهو مايفسر مقولة )الشكل يتبع تكنولوجيا 

التصميم والتنفيذ ( فالشكل الذي سوف ياخذه المنزل 

التفاعلي على سبيل المثال سوف يختلف عن شكل 

التغيير هي تكنولوجيا المنزل التقليدي ومؤثرات 

ادوات التصميم الحديثة وكذلك تقنيات التنفيذ 

  (4المتقدمة. شكل)

 الشق االنشائي في النمط التصميمي الجديد -ثالثا : 

فتحت تكنلوجيا البناء افاقا لم تكن بالحسبان فلم 

تعد الهياكل الخرسانية والحديدية محددا للتصميم وال 

كبيرة ازاحت مفاهيم االشكال الهندسية وحدثت ثورة 

 . 1االنشاء التقليدية باتجاه هيكل انشائي لفضاءات حديثة اشبه بالخيال

عناصر التشكيل  2 -2-3

 التصميمي تزداد شفافية  

باالعتماد على التكنولوجيا 

الرقمية ستقل العناصر االنشائية 

والمعمارية الثقيلة وتزداد 

شفافيتها كما تتصف بالخفة 

والرشاقة إذ اصبح من الممكن 

المحاكاة بأشعة الليزر للمواد 

الثقيلة لتتالشى الكتل الثقيلة عكس مانراه في تاريخ العمارة من ضخامة وحجم كبير. وقد وصف 

طريق المستقبل  منزله  المزود بالتكنولوجيا الذكية  ( The Road ahead )تس في كتابه بيل جي

كما وضح كيفية خلق اشكال وعناصر معمارية وهمية بالرقميات تعطي نفس انطباع الكتل العادية  

 .2( يوضح تاثر بع  المشاريع الحديثة بسمة الشفافية 5والشكل )

 ة الى الجينات الرقمية التحول من الوحدات القياسي   2-4

في عصر الثورة المعلوماتية حلت ماتسمى 

بالجينات الرقمية والتي تتميز بالتحرر من 

التوحيد القياسي والذي كانت احد انجازات 

 -الثورة الصناعية   إذ اصبح المقياس كاآلتي:

: كان  االنسان اصبح قاعدة كل قياس (1

االنسان وسيظل هو قاعدة كل قياس الن 

كل ماينتجه ويستخدمه ينبغي ان تتناسب 

 (6ابعاده مع مقاييس جسمه االنسانية شكل)

 Cyber Gentices  الجينات الرقمية (2
كان الموديول هو وحدة البناء االصغر 

الجينات الرقمية ليتم  )جين البناء( قبل عصر الثورة الرقمية . اما حاليا فقد تم اقتراح اسم

  -اطالقه على وحدة البناء الغير موديولي في عصر التكنولوجيا الرقمية واهم االمثلة :

                                                           
العاليلي، الشيخ العالمة عبد هللا:قاموس )الصحاح( في اللغة والعلوم )تحديد صحاح العالمة الجوهري والمصطلحات العلمية الفنية  1

 ،.1996دار الحضارة العربية( الطبعة األولى،  للمجامع والجامعات العربية(،أعداد وتصنيف: نديم مرعشلي،أسامة مرعشلي،بيروت:)
 ،2006ألكرمي، حسن سعيد، معجم المغني الوجيز، بيروت  سن الفيل مكتبة لبنان(، الطبعة األولى،  2

 35( االنسان قاعدة كل قياس المصدر:6شكل )

 

 34المصدر:( عناصر التشكيل المعماري تزداد شفافية  5) شكل

 

للمعماري فرانك   Lewis( منزل  4شكل)

 جيري
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 Digitalاالسطح الرقمية   (3

Surfaces 

من اهم االمثلة العملية على استخدام 

االسطح الرقمية متحف جوجنهايم 

بمدينة بلباو االسبانية (  7شكل)

 .   1للمعماري فرانك جيري
 Digitalج( القواطع الرقمية  (4

Interior walls  

في عصر التكنولوجيا الرقمية نستطيع 

ان ندعي ان عصر جدران الفضاءات 

الداخلية قد بدأ باالنتهاء وان القواطع 

الرقمية ستحل محلها علما ان هذه 

الفكرة ليست جديدة في حد ذاتها وسبق 

تطبيقها مثال ذلك المنزل الرقمي 

( للمصممتان االيرانيتين 8شكل)

 & Haririهاريري وهاريري 

Hariri  2  . 
 

 

 مؤشرات االطار النظري :
ان العملية التصميمية هي عمل إبداعي وابتكاري في األساس  واإلبداع يحدد بوجود نتاج جديد  .1

 وذا قيمة وال يمكن حصره بحل المشكالت.

انعكس تطور التكنولوجيا الرقمية على ركن أساسي من العملية التصميمية أال وهو المرسم  .2

 إلى أن تحل هذه البرامج محل أدوات الرسم التقليدية.التصميمي مما أدى 

أدى تطور التكنولوجيا الرقمية الى ظهور أدوات تصميم جديدة تساعد المصمم في تصميمه  .3

 تختلف عن الطرق التقليدية السابقة من حيث تقليل الوقت والجهد والكلفة. 

التقنيات الرقمية للثورة تعد تقنية الفضاء االفتراضي والفضاء المركب من أهم اكتشافات  .4

المعلوماتية والتي ساهمت بسيطرة المصمم الى حد كبير على العملية التصميمية وتبسيط اتخاذ 

 القرار التصميمي.

 ظهرت على ساحة تصميم الفضاء الداخلي توجهات لتصاميم حديثة غريبة التكوين مثل .5

التي فاقت في تكوينها التفكيكية )التصاميم المتحولة والسائلة والرخوية والمركبة..وغيرها( و

 و الطي.

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي في تحليل العينة ، لما يتسم به هذا األسلوب مع  منهجية البحث :

الغرض المؤدي الى الوصول لتغطية شاملة نحو هدف البحث.كما جرى اعتماد المؤشرات التي 

اسفر عنها اإلطار النظري كمرتكز استندت عليه الباحثة كمستند الى معطيات النماذج المختارة بما 

انية في إجراءات التحليل بغية تحقيق هدف البحث. كونه يعتمد وصف العينة وتجميع يتيحه من إمك

 الحقائق والمعلومات عنها ثم مقارنتها وتحليلهـا وتفسـيرها للوصـول علـى تعميمات مقبولة. 

                                                           
 معلوف، لوئيس، قاموس المنجد في اللغة،  دمشق:) مطبعة الغدير، منشورات ذوي القربى(،ب .ت،. 1
 . بتصّرف163-162قسم علم النفس التعليمي، صفحة  -ار تعريفه وتنميته، جامعة قطرحسين عبد العزيز الدريني، االبتك 2

المنزل الرقمي للمعماريتين االيرانيتين هاريري ( 8شكل)

 36المصدر:وهاريري  

 .34 المصدر متحف جوجنهايم ل فرانك جيري( 7شكل)



432 
 

 

( نماذج 2انتخبت الباحثة )ولدراسة تأثير تكنولوجيا التصميم الرقمية  مجتمع البحث وعينته:

من خالل أستعراض أعمال احد المصمميين الذين اشتهروا بأسلوب قصدي انتقائي وللتحليل 

بتوظيف التكنولوجيا المعاصرة في اسلوبهم التصميمي وهي)زها حديد(. ولقد تم اختيار ابرز 

( و)محالت ستيوارت 2011)معرض روكا في لندن المحال التجارية التي قامت بتصميمها وهي

 . (2014فايتسمان في ميالنو 

 

 تحليل العينة :

 (:2011( )معرض روكا , لندن , 1األنموذج رقم )

ان غاليري روكا في 

لندن هو معرض صحيات 

يتكون من طابق واحد يبلغ 

متر مربع ، وتبدو  1100

الفكرة التصميمية للمشروع 

اتخذت اساسها من شكل 

قطرة الماء التي تتصف 

بالحركة الموجية األنسيابية. 

إذ من خالل تدفق مجرى 

المياه قد نُحتت وُعرفت كل 

تفاصيل الفضاءات الداخلية . 

فكر االبداعي بالتصميم إن ال

واالبتكار واضح بشكل جلي 

من خالل الواجهة الخارجية 

للمبنى بواجهته المميزة 

والفريدة والتي تمنح 

الفضاءات الداخلية هويتها. اذ 

جاءت الفكرة التصميمية بأن 

الواجهة قد تشكلت بسبب 

التعرية المائية   وتعد حركة 

ا أساسي ا  نقل المياه موضوع 

التصميمي في القرار 

للفضاءات إذ تتدفق وتندمج 

الواجهة الخارجية مع 

الفضاءات الداخلية. يتميز 

التصميم الداخلي للفضاءات بدراسة الجانب  وظيفي والتمتع بالمرونة الشكلية   فعملية تصميم 

الفضاءات الداخلية تعكس تأثر العملية التصميمية بتكنولوجيا التصميم الرقمي أذ منحت التركيبة 

شكلية األنسيابية البصرية والحركية للفضاءات الداخلية  فالمتلقي ينتقل من ركن الى أخر وكأنما ال

داخل كهف منحوت بأنسيابية وسالسة مجرى المياه  ان التكنولوجيا المعاصرة وما انتجته من مواد 

افكارا   ومركبات حديثة منحت المصممة انطالقة نحو اتخاذ قرارات تصميمية كانت تعد في السابق

 من فانتازيا الخيال واألحالم. 

 

 (2014( )محالت ستيوارت فايتسمان, ميالنو ,2األنموذج رقم )

 , لندنللصحيات معرض روكا 
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ويعد من أشهر المحال 

التجارية في ميالنو يبلغ 

قدم مربع   3000مساحة 

يقدم البوتيك بيئة تجارية 

جديدة إذ تشكل األشكال 

ا في الهندسية خطاب   ا مفتوح 

جميع أنحاء الفضاءات 

الداخلية بطريقة إيقاعية 

راقية. ويتميز بتصميمه 

الداخلي أحادي اللون و 

بأشكالهُ المنحنية  ألن تحقيق 

الشكل الجمالي هنا يكون 

المتأثر بالطبيعة كمنبع من 

المنابع مجال التقنية الرقمية 

كالشكل العضوى المتكامل 

 المستمر المترابط واألشكال

الهندسية البسيطة النابعة من 

األشكال الطبيعية لتوفير 

اإلبهار عن طريق خلق 

الشكل سهل اإلدراك و البراعة في التشكيل واإلنشاء، وموائمة تركيبة مورفولوجيا الحيز لوظيفته. 

وقد جمعت زها حديد بين المستويين األفقى والرأسى وأعتبرتهم كتلة واحدة نحتية مترابطة تقوم 

ها. يهدف فن تشكيل األسطح و الكتل عند زها حديد الى خلق فراغات تحقق انتفاعا ومتعة بتشكيل

فنية معينة فى إطار نظام طبيعى كونى مطلق يتحكم فى تكوين وشكل المكونات الطبيعية لضمان 

استمرارها عن طريق عالقات متزنة محكمة لكل من الجمال أو األنبهار. يتم تسليط الضوء على 

الداخلية بقطع منحنية من الخرسانة المسلحة بالزجاج والتي تجذب البصر على الفور إلى الجدران 

العناصر المعروضة.  ويظهر التكوين الداخلي للفضاء بأنه عبارة عن كتلة نحتية ذات فراغات 

داخلية قد تكون الكتلة تجميعية من جدران أو سقف ذات شكل هندسي أو عضوي.لقد قامت 

يم الرقمية بتحويل األشكال االستاتيكية إلى ديناميكية فى تصميماتها، عن طريق تكنولوجيا التصم

إضافة عناصر مكملة للشكل لالنتقال من اإلحساس بالسكون إلى الحركة. يظهر التصميم الداخلي 

امكانية المواد المتنوعة واختيار  األشكال هندسية المتأثرة بتكنولوجيا التصميم الرقمية من تحسين 

 ة العمالء بشكل عام.تجرب

 

 النتائج واالستناجات -الفصل الرابع 
 نتائج البحث :

تمكن المصمم من إحداث تغييرات جذرية في العملية التصميمية من خالل إدخاله برامج  .1

 (.1 2كما في األنموذج) التصميم الرقمية إلى منهجية التصميم

)اإلبهار( من خالل عرض متقدم اصبحت تقنيات التكنولوجيا الرقمية سبب في زيادة عنصر  .2

 (.1 2كما في األنموذج) للمقترح التصميمي باستخدام تقنيات المناظير التصميمية الحديثة

ان مع دخول البرامج التصاااااميمية تم تطوير برامج يمكنها التعامل مع األشاااااكال االنسااااايابية  .3

 ممكنا  كما في والعضااااااوية مما جعل خلق المجساااااامات الرقمية ذات االنحناءات المعقدة أمرا  

 (.1 2األنموذج)

 محالت ستيوارت فايتسمان, ميالنو

https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2014/06/zha_sw_byjacopospilimbergo4.jpg
https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2014/05/Arch2o-Stuart-Weitzman-Milan-Flagship-Store-Zaha-Hadid-3.jpg
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أن تحقيق الشاااااكل الجمالي في مجال التقنية الرقمية يكون من خالل الشاااااكل المتأثر بالطبيعة 

المجردة كالشكل العضوى المتكامل المستمر لتوفير اإلبهار من خالل الشكل سهل اإلدراك و 

 (.1البراعة في التشكيل كما في األنموذج)

 

 االستنتاجات :

العملية التصميمية الجديدة هي عملية عقلية منظمة يستطيع المصمم بها التعامل مع أنواع أن  .1

متعددة من المعلومات وإدماجها في مجموعة واحدة من األفكار واالنتهاء برؤيا واضحة لتلك 

 األفكار.

ان استخدام التكنولوجيا الرقمية جعلت العملية التصميمية مسيطر عليها ومنحت التفكير  .2

 تصميمي انفتاح وإتاحة الفرصة للمتلقي من رؤية ما سوف يكون في الفضاء الداخلي .ال

نتيجة استخدام الحاسبة المطرد في العملية التصميمية واإلخراج قلت العملية الروتينية في  .3

 العمل التصميمي وأصبح لدى المصمم متسع من الوقت للعملية اإلبداعية الخاصة به.

على تطوير أدوات جديدة وبنفس الوقت تقوم األدوات الجديدة  أن العمل التصميمي يحث .4

 بتطوير وتحفيز الناتج التصميمي. 

من خالل التكنولوجيا الرقمية تبدلت مقولة الشكل يتبع الوظيفة الى الشكل يتبع تكنولوجيا  .5

 التصميم والتنفيذ .

 

 المقترحات والتوصيات:

الرقمية في منهجية التصميم الداخلي وادخاله في الدراسة والتعرف على ابعاد التكنولوجيا  .1

 المنهج الدراسي ألفرع قسم التصميم وذلك لمواكبة التطور .

ضرورة األخذ بعين االعتبار تكنولوجيا التصميم الرقمي كجزء من المنظومات المختلفة  .2

 للفضاءات الداخلية أثناء العملية التصميمية والتنفيذية .

 اليه الدول المتقدمة من تطور التكنولوجيا الرقمية.متابعة أهم ما توصلت  .3

 

 المصادر: 

أحمد  د. محمد شهاب  " العمارة: قواعد وأساليب تقييم المبنى"   دار مجدالوي  عمان   .1

 .66 ص1995

البسطاويسي   د. مجدي  "رؤية مستقبلية للتشكيل المعماري في عصر الثورة الرقمية"    .2

 .78 ص2005لي السادس  كلية الهندسة   جامعة اسيوط  مصر   المؤتمر المعماري الدو

 .35 ص2003التكريتي   سعد غالب  " نظم مساندة القرارات"   دار المناهج عمان   .3

حسن   نوبي محمد، "العمارة المعلوماتية : رؤية إلشكالية اإلبداع المعماري في القرن الواحد  .4

الرابع )العمارة والعمران على مشارف األلفية الثالثة(،  والعشرين"، المؤتمر المعماري الدولي

 .7 ص2000قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط   مصر  

 .47  ص2001  الكويت 144روشكا  الكسندر " اإلبداع العام والخاص" عالم المعرفة. العدد  .5

وانعكاس ذلك على التصميم  الصباحي  د.عارف عبد هللا   "التحول نحو مجتمع المعرفة  .6

 .7المعماري"   بحث مقدم الى قسم الهندسة المعمارية  جامعة الملك سعود   الرياض  ص

طعمة د. ايمن نجيب "الثورة المعلوماتية واثرها في المرسم المعماري"  بحث منشور جامعة  .7

 .5 ص2003االسراء الخاصة   عمان  

الرقمية والمرئية لرفع كفائة فكر التصميم المعماري"    عبد الحفيف   مصطفى   "التطبيقات  .8

 .68 ص2007بحث مقدم الى مؤتمر االزهر الدولي التاسع   القاهرة   

عبده  د.امال   د. اشرف المقدم  "الثورة الرقمية وتاثيرها على العمارة والعمران" المؤتمر  .9

 .56 ص2005 مصر  المعماري الدولي السادس   كلية الهندسة   جامعة اسيوط 
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العتوم عدنان  تنمية مهارات التفكير )نماذج نظرية وتطبيقية وعملية(   دار المسيرة للنشر  .10

 .60 ص2009 عمان االردن 

علي، د.نبيل، "الثقافة العربية وعصر المعلومات"، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب،  .11

 .127  ص2001الولى الكويت    الطبعة ا256سلسلة عالم المعرفة  العدد

كاكو  ميتشو،  ترجمة: سعد الدين خرفان، "رؤى مستقبلية: كيف سيغير العلم حياتنا في القرن  .12

، المجلس الوطني للثقافة والفنون 270الواحد والعشرين"، سلسلة عالم المعرفة، العدد 

 .22 ص2001واآلداب، الكويت  

التصميم المعماري"   بحث منشور   المجلة العلمية  محجوب  د. ياسر عثمان  "مقدمة في .13

 .27 ص1998المحكمة   جامعة عين شمس  القاهرة  

المقدم   اشرف عبد الفتاح  " العمارة والتصميم المعماري في عصر الثورة الرقمية"   مؤتمر  .14

 .80 ص2007االزهر الدولي التاسع  القاهرة   

ة التصميم المعماري"  كتاب  مقدم الى الجامعة النجيدي  د. حازم راشد  "منهجي .15

 .121 ص1992التكنولوجية قسم الهندسة المعمارية   بغداد 

نوفل  محمد بكر فريال محمد ابوعواد  التفكير والبحث العلمي  دار المسيرة للنشر  .16

 .78 ص2015 عمان االردن 

 17. Zeisel, J.,'' Inquiry by Design: Tools for Environment-Behavior 

Research''. Cambridge University Press-. 1984.p34. 
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 االبتكارية والمعالجات التصميمية في اإلعالن

 

 . م. د إبراهيم حمدان الكبيسيا

 سيف علي طالب

 

 ملخص البحث

يستند بناء العمل التصميمي فكرا وتنفيذا في مرحلته الحالية والقادمة على طبيعة ادوات 

كمنتج يعتمد االسس والعناصر واساليب االظهار التي تشتمل على مجموعة من البرامجيات تحقيقه 

وادوات المعالجة التقنية الرقمية  التي بات لها االثر الكبير في معرفة وايضاح االبعاد والنواتج 

البصرية المحققة لالبتكار والجمال للتصميم كما ال يخفى على المختصين والعاملين في مجال 

لتصميم الرقمي ، اهمية توظيف االضافات التي تعزز وتثري العمل الرقمي في احداث بنى شكلية ا

تمنح التصميم فاعلية تقنية تُسهم في التنوع المستند الى معطيات الفكرة ، واثبتت التقنية الرقمية 

بشكل  دورها الكبير في التواصل والتفاعل بين االمم والشعوب عن طريق ذلك التنوع الذي دخل

واضح في مجمل العملية البنائية في اإلعالن االلكتروني  وبرز تصميم اإلعالن كميدان مهم 

لالبتكار البرامجي الرقمي   وما عزز هذا التوجه هو االضافات اليومية التي تبتكرها الشركات 

اتقه مهمة ذات العالقة والتي اخذت بالتوسع واالنتشار بطريقة كبيرة جداواخذ البحث الحالي على ع

البحث والتقصي لما يتعلق بذلك ، عن طريق تنظيمه وفق اربعة فصول ، تضمن الفصل االول 

منها مشكلة البحث التي لمسها الباحث وتتعلق بمجال  التقنيات االبتكارية في تصميم اإلعالن طارحا 

 التساؤل االتي:

ذهنية جديدة تحقق االبتكار ماهي الكيفيات التي تشتغل فيها المعالجات التقنية لبناء صورة 

 الشكلي في التصميم االعالني ؟؟؟

 -وحددت أهمية البحث عن طريق :

انطالقه من طبيعة التصميم والوسيط االتصالي لإلعالن والتي تشكل التقنيات الرقمية جزء مهما  -

ج معنى منه وتعمل بدورها على اكثر من مستوى في االعالن  ما يتيح له االنطالق بالتعبير وإنتا

الى خارج حدود التصميم باعتبارها تحوي الرموز التي تحيلنا الى بناء ذهني ابتكاري جديد لدى 

 المتلقي.

الحاجة الى هذا البحث تكمن بوصفه يتصدى لمحور مهم من محاور العملية التصميمية في  -

برامج التصميم والمعالجة اإلعالن المطبوع   والذي يمثل كيفية عمل التقنيات الحاسوبية المتمثلة في 

 والمستخدمة في وقتنا الحاضر بشكلها الصحيح لتعطي اكبر داللة وتأثير لدى المتلقين.

 

 الفصل االول

 مشكلة البحث:

ينه  المنجز اإلعالني اعتمادا على مجموعة من التراكيب المشكلة صوريا او دالليا يجمع 

بينها نسيج تصميمي محكم  لذا يكتسب المتلقي المعلومات والمرسالت الموجهة من قبل صانع 

اإلعالن . في اإلعالنات هناك بع  العناصر التي تمثل مركز ثقل او جذب مركزي  لذهن المتلقي 

عطي انجذابا ولفتا للنظري وتتمتع بخصائ  اخراجية تقنية محددة تمثل جزءا أساسيا في ألنها ت

العمل التصميمي والتي يمكن لها ان تكشف مجموعة من المخرجات التي تتمظهر في البنية الشكلية 
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للتصميم اإلعالني لتؤدي دورها الوظيفي في الفضاء التصميمي  وهذه التقنيات يجب ان تتم على 

نصر حسب وظيفته ودوره في الرسالة المكونة   ومحور المشكلة هنا ان هذه التقنيات يساء كل ع

عملية اظهارها لتضعف العمل  وتقف التقنية في وقتنا الحاضر كمرجعية امتلكت حضورا فاعال 

في عالم صناعة اإلعالن اذ استطاعت ان تغير في الدالالت التعبيرية للتصميم من خالل استمالة 

قي لجهة دون أخرى في عدة محاور منها الرمزي والداللي بل تتجه لالبتكار أحيانا وإظهار المتل

صورة ذهنية جديدة غير السابقة   ويمكن القول ان التقنية في التصميم اإلعالني يفضل ان تكون 

عة هي لغة متداولة ليسهل على المتلقين ادراكها واستيعابها وفهمها طالما ان المنتج المعلن او السل

النتاج الحقيقي الذي يعتمده المتلقي في عملية فهمه للرسالة االعالنية  واحيانا تحقق التقنيات 

االخراجية شكال من اشكال العالقات الفكرية الجدلية في فضاء التصميم اإلعالني خارج حدود 

رؤية فنية اطار النظر للمتلقي اذ ان العمل التصميمي يكون رسالة ذات مضامين متنوعة مغلفة ب

يطرحها المخرج اإلعالني  ومن خالل ما تقدم حدد الباحثان مشكلة بحثهما في التساؤل االتي : 

ماهي الكيفيات التي تشتغل فيها المعالجات التقنية لبناء صورة ذهنية جديدة تحقق االبتكار الشكلي 

 في التصميم االعالني ؟؟؟

 

 أهمية البحث :

وضوعة تميزت بها اإلعالنات التجارية المطبوعة اكثر من تكمن أهمية البحث في تناوله لم

 غيرها من أنواع اإلعالنات :

ينطلق من طبيعة التصميم والوسيط االتصالي لإلعالن والتي تشكل التقنيات الرقمية جزء  - 1

مهما منه وتعمل بدورها على اكثر من مستوى في االعالن  ما يتيح له االنطالق بالتعبير وإنتاج 

ء ذهني ابتكاري جديد الى خارج حدود التصميم باعتبارها تحوي الرموز التي تحيلنا الى بنامعنى 

 .لدى المتلقي

يفيد البحث كال من المصممين والمعلنين  وهي محاولة لرفد المكتبة الفنية بشكل عام وطلبة  -2

 تقنيات االعالن والمهتمين بشكل خاص .

صدى لمحور مهم من محاور العملية التصميمية في الحاجة الى هذا البحث تكمن بوصفه يت -3

اإلعالن المطبوع   والذي يمثل كيفية عمل التقنيات الحاسوبية المتمثلة في برامج التصميم والمعالجة 

 والمستخدمة في وقتنا الحاضر بشكلها الصحيح لتعطي اكبر داللة وتأثير لدى المتلقين.

طبيقية تفيد المصممين والدارسين على مستوى يسعى الى تاسيس مؤشرات نظرية الغراض ت -4

 االولية والعليا فضال المؤسسات العلمية التي تدرس االعالن ضمن منهاجها الدراسية . 

 

 اهداف البحث:

الكشف عن التقنيات التصميمية المعاصرة في تصميم  البحث الى تحقيق الهدف االتي:

 اإلعالن.

 

 حدود البحث :

 يتحدد البحث 

 بدراسة التقنيات االبتكارية في تصميم اإلعالن.موضوعيا:  -1

 2017زمانيا اإلعالنات المنشورة في  -2

 مكانيا: إعالنات واغلفة مجالت ) الفن والتصميم( المنشورة في االنترنيت . -3
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 تحديد المصطلحات:

 .1التقنية لغويا على إنها تقن ،إتقان األمر، إحكامه" عرفتالتقنية :لقد 

.كما 2فني  في استعمال األدوات والقواعد الفنية الصناعية" أسلوبوعرفت ايضا على إنها" 

عرف التكنيك أو التقنية وهي كلمة واحدة على إنها" مايخت  بفن أو بعلم ، وهي جملة األساليب 

 .3أو الطرائق التي تخت  بفن أو مهنة"

ي الذي توصل التعاريف المشار إليها أعاله في صياغة تعريفهما اإلجرائ منويقترب الباحثان 

إليه  بخصوص التقنية فهي اذا   مفهوم شمولي يهتم  بكل وسائل المعرفة العلمية والفنية  التي يمكن 

 بواسطتها تصميم وتطوير وإنتاج مختلف المواد والخدمات

:.تعدد تعريفات االبتكار وفقا  للمدارس الفكريّة، ووجهات نظر الباحثين، واتجاهاتهم، االبتكار

ف االبتكار وفقا  العتبارات عديدة، ومن تعريفات االبتكارهوة إنتاج شيء جديد خالل حيث تم تعري

فترةٍ زمنية معينة نتيجة  لتفاعل الفرد مع الخبرة التي يمتلكها، ومن خالل تفكيره بطرقٍ جديدة بعيدا  

ق رضا الفرد عن التفكير الروتيني والتقليدي إلنتاج شيٍء جديٍد بعيدا  عن المألوف، ومقبوال ، ويحق

والمجتمع، مع اشتراط توفّر عناصر إنتاجية متعددة مثل الواقعية، واألصالة، وقابلية التعميم، وإثارة 

 4دهشة اآلخرين

وعرف االبتكار أيضا عملية تشتمل على اإلبداع، وهي عملية قريبة من االختراع، وقد ورد 

تصورا  جديدا  لحل مشكلة معينة، وفي  عنهم أّن االبتكار هو عبارة عن عملية إبداعية؛ ينتج عنها

المحطة الثانية استخدموا مصطلح االبتكار بوصفه جزءا  هاما  من ثقافة الفرد أو الجماعة التي تتبنى 

العملية االبتكارية واإلبداعية، وفي المحطة األخيرة قالوا أّن االبتكار يعني التجديد بصرف النظر 

 .5عن الوسيلة المستخدمة في ذلك

 الباحثان التعريف األول لالبتكار كتعريف اجرائي لبحثهما اعتمدوقد  هذا

 مصدر أعلن  / أعلن  بـ / أعلن  عن : )اسم(إِعال ناإلعالن:.

حِف ونحِوها إظهارُ اإلْعالن :   6الشيء بالنشر عنه في الصُّ

ة اإلعالن أو الدعاية أو اإلشهار هو أحد األنشطة اإلعالمية التي ال غنى عنها لألنشط

االقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها من األنشطة االقتصادية وكذلك بالنسبة 

والتي بدون اإلعالن عن مجهوداتها فلن تحصل على  الربحيةللمؤسسات والمنظمات الخيرية وغير 

 .7الدعم المجتمعي والتمويل المادي الالزم الستمرارها في عملها وأدائها لرسالته

 

 التقنية  المفهوم والتطور ودورها في االبتكارالمبحث األول : 

 التقنية:

ارتبطت التقنية بحياة اإلنسان منذ نشأته األولى على هذه األرضفهي ازليةمع وجودهذلك 

واضحا  ببحثه عما يستر به نفسه و يقيها من برد الشتاء وحر الصيف   كذلك ماصنعه من أدوات 

لى جدران الكهوف والحفريات  حيث نستطيع ان للصيد وخير شاهد ما وجد من اثار ورموز ع

                                                           
 . بتصّرف106-104سمية بروبي ، دور اإلبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، صفحة  1
 200العاليلي  قاموس الصحاح مصدر سابق ص 2
  104ص  2008تسويقية والترويج ، عمان  دار حامد،البكري ، ثامر ،االتصاالت ال 3
 13  ص 2007دالل ملحس استيتة وعمر موسى سرحان  تكنلوجيا التعليم والتعليم االلكتروني   األردن  دار وائل للنشر    4
 11  ص 2006   1سعيد عبد هللا الفي   كتاب التكامل بين التقنية واللغة   القاهرة   عالم الكتاب ط 5
 16  ص  2008محمد خليل الرفاعي   تقنيات االعالم   دمشق  6
 20  ص  2000غراهام هوف   األسلوب واالسلوبية   ت كاظم سعد الدين   العراق بغداد   دار افاق عربية   7
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نلحف بأن التقنية في الوقت الحاضر لم تأت من العدم بل كانت لها مقدمات وعلى الرغم من اعتبار 

التقنية ومظاهر وجودها وبروزها في المائة والخمسون سنة الماضية اال انها استمرار لمسيرة ذلك 

نجاز الذي تفرد به االنسان في القدم  ومنذ ذلك الوقت سعى البحث وتكملة لذلك السفر الكبير من اإل

اإلنسان الى البحث عنادوات صنع االشياءالتي  لها ارتباط وثيق الصلة بمقومات بقائه حيا ، 

 وتنوعت التقنية بمفهومها وفقمتطلبات  1ودراسةالمهارات بشكل منطقي لتأدية وضيفة محددة

نا الحاضر وأصبحت تدخل بمختلف مجاالت الحياة اللحظة التي توجد فيهاحتى وصلت لوقت

العصرية ، وتنوع استخدام التقنية في كل من مجال الطب ، والزراعة،والتجارة ، والتعليم ،والفن، 

 واالتصاالت الى ما غير ذلك من االستخدامات.

وهي كلمة يونانية األصل تتكون من مقطعين Technologyان التقنية هي مرادف للتكنلوجيا

 وكذلك هناك من يعد مصطلح  2بمعنى علم Logyأي حرفة او صنعة او فن و Technoا هم

التي تعني التقنية او الصياغة او األداء  Techniqueالتكنلوجيا مشتقا من الكلمة اإلنكليزية 

 التطبيقي.

لذلك فان المصطلح متحدرعن مصطلح تكنولوجيا  والتي تفيد القواميس اإلنكليزية بانها 

عنى له عالقة بالفن ، وهي ايضا ما يستخدمه االنسان مهما كانت االغراض والغايات تتضمن م

كونها المساعد والممكن له من تحقيق االهداف المرجوة  وطريقته في استخدام تلك االدوات التي 

لها عالقة بأهداف الفكرة التي يعمل بقصد اظهارها وهي أسلوب أداء المهنة او ما كان يسميه 

   كذلك ان3الصنعهاسالفنا 

تنوع االسلوب ماهو اال نتيجة تنوع المطلب والغاية التي يعمل الفرد او المصمم الى بلوغها 

بما يتوفر لديه من إمكانات وطريقة المنفذ في اتباع األسلوب التصميمي و اإلخراج لوالدة 

االسلوبوتاثير الفكرةحيث يتوجب علينامعرفة موضوعةاالسلوب واالرتباط الناشئ بين التقنية و

 تحداث التقني في منهجية االسلوب.االخير على التقنية ، ودور االس

ولو تطرقنا الذى معرفة ماهية االسلوب لو جدنا ان هذا المصطلح يعود إلىالمراحل األولى 

للتفكير األدبي في اوربااكثر قربا بالبالغة منه الى أنواع الفنون وبعد التطورات التي طرأت على 

في مجاالتها المتنوعة اقتضت الحاجة الى استخدام األسلوب او الطريقة التي ينفذ بها العمل  التقنية

على اختالف حاجاته مما يجعل لكل عمل شخصيته المستقلة التي تحكمها ظروف واسس تكون 

 نفسية او بيئية او مهنية او ما تسمى بالمراجع الضاغطة.

كجزء من عملية التنظيم التي يستخدما منتج العمل ويعد األسلوب مكونا مهما يعتمده التقني 

الفنيواألدبي على السواء  ويعد غراهام هوف األسلوب بأنه ))فصال الثوب وطرازه الخاص (( أي 

انه مظهر الفكرة ومنتجها النهائي الى ارض الواقع التي يظهر بشكل نهائي يحمل في طياته مقومات 

ون ربيبة التقنية ونهجها نهج واحد يصب في إظهارية العمل بناء وانشاء الفكرة وبالمحصلة فهي تك

 من هذا نستشف بأن االسلوب هو 4وانتاجية الفكرة وقصدية المنفذ من ناحية االبتكار في التصاميم

ابتكار او إيجاد الفكرة وبعدها يأتي موضوعصياغة تلك الفكرة المبتكرة بطريقة تحقق غايات 

ة ما تؤثر فيه الطريقة التقنية بالفكرة حيث يجب ان تصب الفكرة قصدية  الغرضمنها تبيان إمكاني

بطريقة تتناسب وتتالءم مع المقصود من العمل وان تكون النتيجة األخيرة المنفذة ذات معنى بالنسبة 

للموضوع كونها تمثل )) العملية التي تعبر عن نشاط تنظيمي يرف  المصادفات وينشد انقى 

االسلوبعلى انه )) النظام الفلسفي المستقى من حصيلة عالقات عناصر   وينظر الذى 5االشكال((

العمل الفني   كتكوين مبتكر مضافا اليه تفاعل هذه العناصر  ويمثل نظاما فنيا يستهدف االستساغة 
                                                           

 89زكريا إبراهيم: مشكلة الفن   دار الطباعة الحديثة د. ت   ص  1
 41  ص  2006ية للطباعة   ليبيا   كمال عيد  فلسفة االدب والفن  الدار العرب 2
 94محمد خليل الرفاعي  مصدر سابق ص  3
 193ص  2008   1الشارقة ط 2اياد عبد هللا الحسيني   فن التصميم ج 4
 77ص ،2008االمارات،  مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر، التكنولوجيا والصحافة في دولة االمارات العربية المتحدة، ابراهيم راشد، 5
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 وان االنسجام والقبول ال يمكن تحقيقه على 1والقبول واالنسجام لتحقيق التعبير الجمالي والوظيفي((

جازمادي منغير ان يكون امتالك لتقنية توفر وتساعد في  ايجاد تناغم يتصف بالقدر صعيدأي ان

االكبر من الكمال االظهاريلالسلوبالمستخدم ، وما يمتلك من خزين معرفي بأمتالك الطريقة واالداة 

له التي يعمل بها  كما ينظر الى التقنية على انها )) األدوات المساعدة بيد العنصر البشري وتقدم 

 أي انها مكمل للعنصر االنساني وتعمل معه كمساعد توفر له إمكانيات 2الكثير وليست بديال عنه((

تطويع االشياء التي تكون عصية على التحكم بها بالقدرة البشرية المحدودة  ))ان اكثر التعاريف 

ن العدم وانما هي متداولة او التقنية تفيد كونا تمثل  معرفة الوسيلة ، وان هذه الوسيلة لم تأت م

 .3حاجة علمية الغاية منها معرفة أسباب نشوء الظواهر والوقوف على مسبباتها((

 

 التقنية الرقمية )الحاسوب(:

تعد النظرة التاريخية لبدايات فكرة الحاسوباأللكتروني ذات بعد تاريخي تمحور في مراحل 

بفعل إتحادبين العلوم التي عملت اإلنسان في شروعه بعملية الحساب، فتقنية الحاسوب ظهرت  بدء

في مجال الرياضيات والفيزياء والحساب والكهرباء أيضا  وغيرها من االكتشافات والنظريات 

التي لوالها لما استطاع العلم الحديث الوصول الى مرحلته الحالية في انتاج وتصنيع الحاسوب  

مي مهم يتطلب فردا يملك حاسة حيث يقول الكاتب الفرنسي رينيهثاتون ان ))تحقيق اكتشاف عل

 يعود تاريخ اآللة إلى 4حدس قوية ومواهب واضحة في المنهجية العلمية وجرأة فكرية التنكر((

القرن السابع عشر، بإختراعاول آلة حساب وظفت مجموعه من العجالت المعدنية لجدولة األرقام 

ت التحسينات من القرنين التاليين  وبدأ 1623من قبل عالم الحساب األلماني ولهلم شيكارد في عام 

))بابتكار الة الحساب التي تدار بمحرك بخاري رقمي للمخترع اإلنكليزي تالرلزباباج  وان فكرة 

استخدام االلة في معالجة األرقام تعود الختراع المعداد في اسيا حوالي خمسة االف سنة ومع 

جدا وتستطيع القيام بعملية الجمع  اختراع بليز باسكال اول حاسبة ميكانيكية يدوية وبطيئة

 لكن ظهورها كان بمثابة المظهر لفكرة ابتكار وصناعة اآللة الحاسبة ووضعها موضع 5فقط((

التنفيذ حيث صنعتكاالت حاسبة ليستخدمها العلماء والرياضيون ،))وبعد ثالثة عقود ادخل عالم 

ل بحيث اصبح بإمكان التصميم الرياضيات االلمانيجوتفريدليبنتز تحسينات على تصميم باسكا

المصور او الحاسبة المدرجة اجراء عمليات الضرب والقسمة وحساب الجذور التربيعية 

  وبعد ان استعرضنا التطور لتقنية الحاسوب صار من الواجب ان نسخر هذه المكانية 6لالعداد((

ية من خالل تحديد اسلوب الكبيرة في عملنا اال وهو التصميم فللتقنية دور أساسي في العملية الفن

الفنان في عمله فهي تمثل الخبرة والقدرة على تجسيد فكرة المصمم بواسطة ادواته المنتقاة إلخراج 

العمل التصميمي من حيز الفكرة الى حيز الوجود المادي  اذ ان العمل الفني هو تنظيم جمالي يحمل 

المدى التعبيري للعمل الفني بما توفره  فكرة يجسدها الفنان باستخدام تقنيات منتقاة بهدف تحقيق

التقنية نفسها من امكانيات تساعد المصمم على اظهار فكرته الفنية كما يسعى الى تحقيقها، فيقع 

اختيار التقنية المناسبة وفق عدد من االعتبارات التي يحددها المصمم، يقول ناثان نوبلر))ان 

ت التقنية الواجب استعمالها في اي عمل فني المصمم هو صاحب القرار في نوع وعدد التنويعا

ان الفكرة التصميمية هي الباعث 7منفرد، تبعا  ألسلوبه الشخصي وغاياته الجمالية والتعبيرية((

الذهني الذي يستند اليه التكوين المادي لها، فلكي تتحول الفكرة من االطار الذهني الى االطار 

ني، اذ يتأثير المصمم بموضعات تثير حواسه وتدفعه للتفكير المادي البد ان تكون بدافع االنتاج التق
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 8ص 2005 1سيمون دانهار : الدليل الكامل الى التصميم الرقمي الثالثي االبعاد  دار العربية للعلوم  بيروت   ط 2
 119ص  2009الفن و التجربة الجمالية   العربية للطباعة والنشر   ناثان نوبلز : حوار الرؤية : مدخل الى تذوق  3
 198مصدر سابق ص  2اياد عبد هللا الحسيني فن التصميم ج 4
 199نفس المصدر ص  5
 197جون ديوي  الفن خبرة، ترجمة زكريا ابراهيم، القاهرة ، دار النهضة العربيةب ت ص  6
 192ناثان نوبلز مصدر سابق  7
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بها اذ ان تلك الموضوعات هي مغذيات تحفز صيرورة الفكرة فهي تثير الحواس وتوقف وتحرك 

 الملكات العقلية من اجل ان تقارن وترتبط  او تنفصل.

المختلفة ان العالقات التي يكونها المصمم بين عناصر تصميمه بواسطة تقنيات الحاسوب 

مستفيدا  من ادواته وامكانياته المتاحة الظهار الفكرة التصميمية منها تقنيات تصميمية وتقنيات 

الحاسوب، فالتقنيات التصميمية هي المرتبطة بانشاء وتنفيذ الفكرة عبر الخطوط وااللوان 

عمليات تخضع واالشكال، والتقنيات الحاسوبية تأتي مكملة للتقنيات التصميمية ضمن سلسلة من ال

لها الفكرة بغية الوصول الى ناتج وظيفي جمالي ابتكاري . ويرتبط التصميم بهدف وظيفي بالمقام 

االول ادى الى ارتباطه بالجانب الصناعي مما جعل التقنية اكثر اهمية في التصميم حيث يرتبط 

الشكل بعيدأ عن  الشكل بالوظيفة وال يمكن للشكل ان يستقل كقيمة منفصلة او ال يمكن ان يوجد

وظيفته بل ان غالبا  ما تحدد الوظيفة قيمة الشكل نفسه ويصبح جمال المنتج التصميمي مرتبط بما 

يحققه من اداء وظيفي حيث ان ))للتقنيات قيم جمالية ذات عالقة مباشرة بالمادة وطريقة معالجتها 

ي يؤديها ذلك التصميم من ناحية او صياغتها، ويكمل هذا الجمال توافق تلك التقنية مع الوظيفة الت

 وان اهم مايميز العملية التقنية في التصميم ))هو ذلك الحوار الخفي المتناغم بين 1االبتكارية((

المادة واالداة والطريقة واليد وتطور احدها على االخر وازدياد اهمية احدها على االخر، مما جعلها 

 ان العمل 2اثرا  بالغا  في الشكل الوظيفة في التصميم((اركانا  في العملية التقنية تترك متغيراتها 

الفني )التصميمي( ال يمكن ان يوجد  اال من خالل المادة والتي البد ان تُعالج وتوّجه لتؤلف اشكال 

العمل، حيث ان المواد تعمل عمل الوساطة لنقل الفكرة المرجوة من العمل فهي تمثل لغة العمل 

ذه الوساطة موجودة لتالئم  نمطا خاصا يولد عملية ، ))وحيث ان كل ووساطته واداته الخاصة وه

، وتؤثر المادة  3واسطة تنبأ بشيء ال سبيل الى االفصاح عنه بلسان اخر إفصاحا  جيدا  مكتمال  ((

في العملية االبتكارية في البرامج الحاسوبية من حيث كون كل مادة تتمتع بخواص معينة تتطلب 

مل معها، فخواص المادة تفرض على المصمم او الفنان قيود او حريات وبحسب تقنية معينة للتعا

الفكرة التصميمية وامكانية تجسيدها على المادة، فيكون اختيار المادة األمثل منذ نشوء الفكرة 

التصميمية او ربما تعمل المادة نفسها على تقويم تلك الفكرة وتطويعها بما يتماشى مع خواص 

 المادة.

مادة صورية خواصها التي تتطلب من المصمم استخدام تقنية تتناسب مع هذه  أن لكل

الخواص، حيث بتنوع المواد تتنوع االدوات، ومادام هنالك مواد جديدة فالبد ان تظهر ادوات جديدة 

تناسبها، حيث ان األثر الذي تتركه اداة معينة في برامجيات التصميم يختلف عن األثر الذي تتركه 

ى، فاداة الحفر على في برنامج الفوتو شوبالتشبه أداة الفرشاة في البرنامج ذاته وهكذا، اداة اخر

 .4))فبأستطاعة الواسطة ان توفر تأثيرا  ابتكاريا  في المظهر النهائي للعمل((

لقد تغيرت التقنية في فن التصميم  بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي على صعيد 

ؤثرة فيه كالخامات واالدوات واالالت التي زادت من القدرات االبداعية للمصمم  جميع المجاالت الم

بعد ان اصبحت في متناوله العديد من المعدات اليدوية والكهربائية والتكنولوجية، مما اضفى على 

القدرات التصميمة للمصمم ابعاد ورؤى جديدة اصبح من الضروري معها الوصول الى اساليب 

 ثة تناسب التحول السريع للعصر.وتقنيات مستحد

وفي التصميمات المعاصرة اصبحت التقنيات الرقمية) الحاسوبية( من االمور المهمة في 

عملية االنتاج التصميمي، فلم تعد التقنيات التقليدية وحدها كافية لمسايرة طموحات المصمم، وقد 

المصمم مما ساهم في ظهور اساليب ادى ذلك الى طرح المزيد من التقنيات الجديدة امام فكر وخيال 

ابداعية ابتكارية متعددة، واصبح المصمم يبحث عن األحدث من النواحي التقنية واتيحت لفن 
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التصميم ووسائل تعبير جديدة تكون غايات واساليب مبتكرة في معالجة العمل التصميمي ))والتي 

د اصبحت التقنية الرقمية ضرورة  لق1ازاحت الكثير من المعوقات التي تعترض التصميم الورقي((

من ضروريات الحياة العملية بما فتحت من مجاالت االبداع المعاصرة وتطور آلية االنتاج 

التصميمي ، ))واالدوات المستخدمة وما تتمتع به من سرعة ودقة التنفيذ وان احتوى على اآللية 

لتها مكونة لألثر بجمالية بصرية جديدة التقليدية للتصميم )كالفرشاة واللون والقلم والملمس،...( وجع

 . 2لم يكن متعارفا  عليها من قبل، وتم اختزال بذلك الزمن والجهد مع تقديم رؤية جديدة للتصميم((

غير ان استخدام التقنية الرقمية في الفنون عموما  واجه الكثير من االنتقادات في بادئ االمر، 

ن انتقال االنسان من تقنية عصر الى تقنية عصر آخر مختلف مما يثير االشكالية الشائعة و الناتجة م

، ومن اهم االشكاليات التي واجهتها التقنية الرقمية المتمثلة بالحاسبات في الفن بأنها ليست  فنا  على 

االطالق بل مجرد انتاج محروم من االحاسيس والمخيلة وغير قادرة على اثارة اي انفعال لدى 

دى الحاسبات احالم ومخاوف او رغبات مثل تلك التي تغذي الفكر البشري المتلقي، حيث ))ليس ل

وتحفزه، وهكذا فليس بوسع الحاسبات انتاج مايسمى فنا ، سوى بالمعنى الشكلي المح  الذي 

 وردا  على هذه االشكالية  يكون من خالل توضيح 3يقضي بوضع لون ما او ظل ما بجوار االخر((

ة والفنان او المصمم، فالتقنية الرقمية ال تزيح دور المصمم الملهم وانما دور كل من التقنية الرقمي

تقدم له دعما  في مهارته العملية وفي الدقة وفي سرعة اتخاذ القرار وقدرة التقنية الرقمية في توفير 

الكثير من االمكانيات الهائلة للمصمم في تجنب متاعب مرحلة التنفيذ، ودور المصمم في ان يُخضع 

ك التقنية الى فكرة عمله كأداة وليس بأن يجعل فكرة العمل تنصاع الى امكانيات هذه التقنية، تل

 وبذلك تتخذ التقنية الرقمية في العملية التصميمة دورا  مهما  كجسر يربط بين الفن والعلم والتقنية .

 

 تصميم اإلعالن والبرامج الرقمية ومجاالتها االبتكارية –المبحث الثاني 

 ميم واإلخراج التقني:.التص

 والوظيفية  Designing Technique إن من أهداف كل من التقنية التصميمية   

Functional Technique   في ضوء عالقتهما ، يتبين إن التقنية في جوهرها هي أنظمة جاءت

خالصة األداء التقني ، وبما إن التصميم  في اإلعالنات المطبوعة  هو عبارة عن تنظيم لألجزاء 

المترابطة من تعبير المصمم  فقد قدمها على هيئة أشكال مرئية محسوسة في العمل الفني  التصميمي 

. 

في واقعيته هو ))القاعدة التي قام عليها الكون بإجراءاته المرئية  Design  وبدا إن التصميم

فان األساس هو إن العملية ما هي إال تأسيس لنظام وبالتالي هي عملية تنظيم وكالهما  4المرتبة((

 تقنيان أساسهما أداء مرئي . فالقاعدة التي قام عليها الكون ما هي إال عبارة عن منظومة متكاملة.

لتصاميم العالمية ظهر فيها الكثير من التوافق بين الجانب التقني الوظيفي  ، واعتماد فا

والحس   Wide Imaginationالمصممون التقنيات الحديثة ، فضال عن امتالكهم الخيال الواسع

المرهف في  تقديم تصاميم بأساليب مختلفة بدافع االبتكار وإظهارها بشكل يتالئم مع خط التطور 

دم  الذي يعيشه واقع الصناعة االعالنية    في العالم والتي باتت مالمحه واضحة في الكثير والتق

                                                           
 378سكوت روبرت جيالم  ،  أسس التصميم  ،ت محمد محمد يوسف و عبد الباقي ابراهيم  ص  1
 380نفس المصدر ص  2
بغداد،  عفيف بهنسي ، علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي ومسائل في الفن السلسلة الفنية ،  مدرسة الثقافة العامة،  مطبعة ثنيان،  3

 15، ص 1972
 9ص  2001نصيف جاسم محمد : مدخل في التصميم االعالني . وزارة الثقافة واالعالم   بغداد   4
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من الدول الصناعية  المتقدمة تقنيا التي أعطت بصفاتها  وسماتها مدلوالت جديدة ومبتكرة 

Originative 1في استحضار الدور التقني  والوظيفي . 

المالئمة الظهار الفعل الوظيفي في البناء    Teqniqueوقد تم تحقيق ذلك من خالل التقنية 

التكويني لتصاميم ، فالتقنية تعد من اساسيات المعالجة االبتكارية والتعبير عن الوظيفة لدى المصمم 

في عصرنا الحديث والتي تتطلب نوعا من المهارة االدائية الجيدة في اظفاء البعد الوظيفي للتصاميم 

على وفق تقنية اظهارية تحقق الهدف االخراجي بابتكار جديد مبني على المبتكرة والغير مألوفة ، 

فكرة تنسجم مع ضرورات الفكرة والهدف التصميمي والوظيفي ))والتي هي احداث لفكرة تصميمية 

 2ناتجة من نشاط ذهني((

وبهذا المعنى فان الترابط    واضح بين فاعلية تثبيت العالقة  في التصميم  ، بين التقنية  

والوظيفة  ، إذا ما عرفنا إن التقنية مرتبطة بأساس متكون من الفكرة التي يقام عليها تأسيس الفعل 

الوظيفي والتصميم ))من كل فاعليته اإلجرائية إنما هو هيئة صورية وضع الفنان فيها الدور التقني 

عنصر من عناصر   لذا فان التقنية التصميمية3االبتكاري كأساس لنجاح  العمل الفني التصميمي((

تصميم اإلعالنات المطبوعة    الناجحة وسمة من سمات الفئات االسلوبية في معالجة االشكال 

وتفاصيلها الفنية التي تكمن في محتوى التصميم ، يهدف فيها المصمم الى ))اثارة دوافع المتلقي 

 . 4وتصميم لغة تخاطب مشاعره وحواسه اثناء رؤيته لها((

ل ما نادت الى التحرر من التقاليد القديمة واالتجاه نحو مبتكرات جديدة وحديثة وتـعد التقنية او

لمواكبة التطور والتي تكمن فيها خصائ  التصميم الحديث باعتبارها تحمل طابعا فرديا ونوعا 

)) من االبتكارات الجديدة التي ساعـدت على رفد العملية االبداعية للمصمم واظهار التنـوع 

 .5((االســلوبي 

وهذه العملية ككل تستند بمجملها الى غاياتها في  الترويج للمنتجات المعلنة من خالل كل 

))ما هو جميل ويجذب وما هو مفضل من استخدامات اظهارية كان يكون شكل لون ملمس كتعزيز 

 .6اظهاري تحقيقا للوظيفة التقنية في التصميم((

الفنية التي )) تمتلك تماميتها ونضوجها ما وبالتالي تكون اهدافها متصلة بتصميم الفكرة 

يجعلها مقبولة من قبل االخرين )متلقي او مستهلك( او انها يجب ان تلد وهي تحمل اسباب تطورها 

    والمصمم المعاصريتخذ في ادائه الفني لموضوعاته اتجاها تامليا بفكرة مبدعة نحو 7وانماءها ((

التقنية والتعبير الفني الوظيفي . فاثراء الرؤية في  تشكيل لغة جديدة تحمل اسلوبه الخاص في

العصر الحديث يرجع الى بع  اراء المصممين التي استطاعت بشجاعة ان تفرض طابعها 

وهيمنتها على المجتمع المعاصر من خالل طرحها للجديد الذي تنافس مع المنتج العالمي من 

ن اصول الرؤية وفق اسس التذوق فحركة التقنيات االخراجية للتصاميم االعالنية )) فغيرت م

 8وجدان االنسان نحو رؤى جديدة هي من سمات العصر ((

ومن خالل ما تقدم فان التقنية التصميمية والوظيفية لهما اهمية كبيرة في نجاح العمل الفني 

التصميمي وخاصة في تصميم اإلعانات المطبوعة بوصف ان الدور الوظيفي من المفاهيم التي 

                                                           
 81البزاز ، عزام عبد السالم ، التصميم في التصميم ،ب. ت ص  1
 17نفس المصدر ص  2
ن بالمطبوع   رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون العزاوي، نادية خليل اسماعيل ، الوحدة والتنوع في االنظم التصميمية لالعال 3

 56ص  2002الجميلة ، جامعة بغداد   
 11ص 2006البسيوني ، محمود الشخصية الفنية  دار المعارف  مصر  القاهرة   4
 23 ص 2010عجيزة  مروه شبل تكنولوجيا االعالن على االنترنت  دار العالم العربي للطباعة والنشر القاهرة  . 5
 253ص 2008االردن  - مكتبة المجتمع العربي للنشر. والتوزيع عمان1سمر توفيق صبرة مبادئ التسويق للفنون التطبيقية ط  6
 138عجيزة  مروه شبل تكنولوجيا اإلعالن مصدر سابق ص  7
 7سكوت روبرتجيالم أسس التصميم مصدر سابق ص  8
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عن جوهر الشيء الكامن من الناحية االبتكارية في محتوى العمل التصميمي لذلك فانهما تبحث 

 رافدان اساسيان في الفن التصميمي .

وعليه فان كل تصميم اعالني سيكون له من الشروط التي تصب اساسا في استقاء الحاجة  

يم المعد لالعالنوهي والضرورة واشباعها الن الوظيفة الترويجية هي خصوصية اساسية في التصم

من اولويات المصمم اضافة للنوازع الجمالية والتعبيرية على الرغم من ان فعل الحاجة ليتقدم على 

غيره في الجوانب األخرى وختاما يرى الباحث ان كل من التقنية التصميمية واالبتكارية من الناحية 

راج النهائي للمنتج في اكمل صورة الوظيفية والشكلية احدهما مكمال لالخر بداعي ان يكون االخ

 يلبي اكبر عدد من االذواق للمتلقين.

 

 اإلعالن الرقمي :

ظهر اإلعالن التجاري الرقمي حديثا بفضل ظهور الشبكة الدولية للمعلومات والتطورات 

التكنولوجيةالحديثة التي عززته بادوات وأساليب جديدة لذم يشهدها اإلعالن التقليدي من قبل وقد 

أسهمتبدور فاعل ومهم في عملية ترويج وتبادل السلع والمنتجات والتسويق االلكتروني وبهذا فان 

برامج الحاسوب ) التصميمية ( تعد من أحدث خدمات التقدم التقني التذي تعتمد على االبتكار 

 والتجديد في االعمال التصميمية لإلعالن التجارية بطريقة سهلة وسريعة والتاثير في أسلوب

تصميم واخراج اإلعالن التجاري وتوظيف احدث التقنياتالرقمية على جميع العناصر 

الكرافيكيةوالتيبوغرافية المكونة لإلعالن او للمساهمة في تغيير شكل االعالنومعالجاته اللونية 

اضافة الذى تاثير هذه التطبيقات على خلفيات التصميم إضافة الذى وجود ملفات الوسائطالمتعددة 

كونة منأصوات،رسوم  متحركة ،لقطات فيديو)التي يتم توزيعها على المساحات الم

اإلعالنيةالمخصصةباإلضافة الى برامج الدعم واإلسناد الخاصة بنشره وتفعيله على الشبكة والتذي 

يمكن اعتبارها وسيطا إعالنيا مميزا له خصائصه التي تميزه عن غيره من الوسائل التقليدية،فيعد 

  1ن طريق الشبكة مزجا للجوانبااليجابية للتكنولوجيا القديمة والجديدة المختلفةاإلعالن ع

ليكوناالنترنت ممرا لعرض اإلعالن الرقمي وساحة عرض عالمية يتم ترتيب مكوناته وتنظيمها 

في المساحةالخاصة بالتصميم التي تكون باحجام مختلفة وتاخذ أنماط ا متعددة وبتصاميم متنوعة 

أو صوربما يسمى باإلعالنات البنر الشائع استخدامها على المواقع التجارية أو  لعرض رسائل

المواقع الدعائية على الشبكة او مثلماتم تعريفه بانه أشبه باطار أو لوحة إعالنية صغيرة تظهر فذي 

 واضافة الحركة على هذه األشكال وتضمينها األصوات أو الموسيقى التي 2أعلى الشاشة أو أسفلها

وم المصمم من خاللها ببناء وتشكيل التصميم اإلعالني وتقديمه بطريقة جميلة وجاذبة اقرب ما يق

تكون إلى الواقع محاولة من المصمم في توصيل رسالة تتضمن العديد من االفكار واألشكال الفنية 

ى بطريقة معبرة جميلة تبعا لهدف اإلعالن وطبيعة الموقع المعلن عنه معتمدا في تكوينها عل

الحوسبة فذي تنفيذ مختلف الوسائل التقنية والفنية التي عظمت من قيمة اإلعالن الفنية والتجارية،لذا 

فان اإلعالن التجاري الرقمي ما هو إال نتاج عملية مدروسة باسلوب علمي دقيق في ظل منظومة 

أعلى درجات  متكاملة من اإلمكانات المادية والبشرية،والتقنيات الرقمية الحديثة التي تتطلب

االهتمام من حيث التصميم وتوزيع كافة عناصره الفنية الكرافيكيةوالتيبوغرافية والتطبيقات 

التصميمية المبتكرة والحديثة مثل الصوت،والحركة الديناميكية والن  المفّعل،والصور الرسوم 

ل عمليات التفاوض المفعلّة التي توفر لإلعالن قدرة الربط والوصل ونقل الرسالة اإلعالنية وتسهي

 .3التجاري والشراءاللحظي

                                                           
 51ص  2008 الشارقة دار. الثقافة واإلعالم 1 ج 1الفلسفة والنظرية والتطبيق ط الحسيني  أياد حسين عبد هللا فن التصميم في  1
 233الحسيني  أياد حسين عبد هللا   فن التصميم في الفلسفة والنظرية والتطبيق  نفس المصدر ص  2
ص  2008االردن   –وزيع عمان  مكتبة المجتمع العربي للنشر. والت1خلود بدر غيث معتصم عزمي الكرابلية مبادئ التصميم الفني ط  3
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 االبداع واالبتكار لإلعالن التجاري 

يعرف االبتكار بانه عمل الشيء الجديد والحديث،إرضاء لبع  االحتياجات اإلنسانية سواء 

  وقد كانت أول الحاجات اإلنسانية هي الحاجة 1كانت حاجات فردية أو كان لها أساس الجماعة

التي دفعت الفرد للتغيير من أسلوب حياته واالنتقال من الحياة البدائية إلى الحياة التكنولوجية 

المعاصرة التي مكنت المصمم من تطوير أفكاره وتحفيز رغباته من خالل العمل المزدوج مابين 

ة الفن او التصميم وبين العلم والتكنولوجيا والتاثير المباشر لتطوير أسلوبه التصميمي باستخدام أجهز

وتقنيات عصر سمي بعصر ثورة تكنولوجيا المعلومات،والتاكيد على مدى حدود االبتكار اإلعالني 

الذي ال يتعد كونه نشاط عقلي مركبوهادف تعتمد في تشكيلها على قيم جمالية لم تكن معروفة مسبقا 

ية وتطبيقها عملي ا ضمن حدود وامكانات المنهج العلمي المتطور يسعى لتحقيق أغراض وظيف

والتوصل لحلول أو نواتج أصيلة حتى يمكننا القول إن المنهج القائم في التصميم واإلبداع يقع في 

حدود المنطق العلمي مضافا إليه النزعة اإلبداعية الخالقة في فكر المصمم الذي يرتقي دائما إلى 

كار إعالنية  والتفكير بضرورة ابتكار أساليب وأف2تطوير جميع العالقات واألنظمة التصميمية

 جديدة باستخدام الوسائل واألدوات

التكنولوجية الحديثة لمواكبة تطورات العصر الحالي مثل استخدام الحاسوب والبرامج 

الخاصة به كاداة تقنية ابتكاريه متطورة ومن الوسائل األكثر فعالية في مجال صناعة التصميم 

لها غير المالوفة، لخدمة وتحقيق الهدف اإلعالني،والعمل على تعزيز العملية اإلبداعية باشكا

الرئيسي من العالن وهو جذب انتباه واهتمام المستهلك واثارة دوافع الشراء لديه فنجد إن هناك 

بع  الحواسيب المتطورة تقدم برامج ذات حلقات متقدمة في إنتاج الفكرة ومن ثم تنفيذها،أي إن 

 بحيث يصبح المعطى التقني هو األساس الذي 3ةالعملية اإلبداعية يقوم بها الحاسب بصورة مطلق

تقوم عليه فكرة التأثير على الهيئة المصممة بما توفره أدوات البرامج التصميمية من إمكانيات 

وتطبيقات مذهلة تمكن المصمم من استلهام أفكاره االبتكارية الغير المالوفة بمعنى وضع افكار 

لشخ  المبتكر هو الذي لديه القدرة االبتكارية على جديدة تخرج عن االطار المعرفي المعلوم وا

متجاوزا بذلك كل األطر التقليدية 4استخراج اكبر عدد ممكن من االفكار المتنوعة من فكرة واحدة.

المعروفة و تصميم هيئة إعالنية غاية في الجمال واإلبداع، ومن اهم مظاهره ما يعرف بتصاميم 

( ورسوم الكارتون المتحركة Illustrationsلتوضيحية )الفن الرقمي والتي تشمل الرسومات ا

(Animations وحتى الصور الحقيقية عالية الجودة،مثلما يستخدم نفس التعبير لإلشارة إلى، )

عملية سحب الصور وتلوينها وتظليلها ومعالجتها من خالل الحاسب التي يساعدنا على جمع 

( )باجياله Photoshop برنامج الفوتوشوب المعلومات وعرضها وفهمها بشكل سريع وفعال،مثل

وهو برنامج احترافي لمصممي  Swiftوبرنامج  Mayaالمختلفة وبرنامج الرسوم الثالثية األبعاد 

3 D MAX  وجميع أدوات الرسوم الثالثية و الخطية المتحركة   )وهي احدالبرامج االبتكارية

 بذلك قيمة األثر الفني الذيالحديثة المستخدمة في التصميم الرقمي الحديث مؤكدة 

يعكسه الحاسب اآللي على مهارات وامكانيات المصمم الفنية والذي يسعى من خاللها غالبا 

للخروج عن األفكار المعروفة إلى تصاميم وأفكار جديدة وأصيلة وتحويلها من صورتها الذهنية 

وظيفات جمالية متميزة تعمل التخيلية إلى صورتها المرئية التعبيرية واكسابها مظهار ذو قيمة وت

على نقل رسالتها التصميمية وتحقيق جميع أألهداف الوظيفية لإلعالن التجاري باستخدام أساليب 

                                                           
 80ص  2003دار الفاروق للترجمة. القاهرة    فرانك فيدو ترجمة د خالد العامري إنشاء مشروع تجاري عبر االنترنت  1
 اآلفاق المشرقة. ناشرون  المملكة االردنية الهاشمية  1طارق اسماعيل محمد المرجع في التصميم الجرافيكي واالتصال المرئي ط  2

 50ص  2011
 50نفس المصدر ص  3
 دار الكتاب الجامعي 1. المعلومات ط  ايناس رأفت مأمون شومان  تطوير استيراتيجية تصميم الحمالت االعالنية من خالل تكنولوجيا 4

 162ص  2008العين االمارات العربية المتحدة  
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وطرق تصميميةواخراجية مختلفةما يمكن تحديد مهمة اإلعالن التجاري في ابراز الجانب 

أالبتكارية وانطالقها االبتكاري الذي أضاف على شكل ومضمون االعالن وساهم في تعظيم افكاره 

ضمن جميع عناصره ومفرداته اإلعالنية بظهوره،وساعد انتشاره الواسع على تنوع وانتشار 

افكاره وتنوع تصاميمه حتى أصبح االعالن الرقمي وعروضه العالنية من سمات العصر الحديث 

ة التصميمية وما يقدمه له من استراتيجيات ابتكاريه في بالغ األهمية تعمل على تغيير الهيئ

واإلخراجية لإلعالن التجاري فهو قادر علىإحداث تغييرات في أساليب أداء بع  األعمال لألفضل 

 .1واألحسن وذلك بحكم بناءه المرن وامكاناته الكبيرة في تسريع األداء وتعزيز فاعليته وكفائتة

التي يمكنه من مما دفع مصممو اإلعالن إلى ابتكار وتغيير بع  الوسائل والطرق المختلفة 

خاللها إنتاج األفكار واعداد النماذج اإلعالنية الخاصة بها)ثنائية وثالثية األبعاد( وتحقيق جودة 

  وتحويل 2التصميم واخراجه الفعال الذي يحمل كافة السمات التصميمية االبتكارية لحيز الوجود

ين والمعنى ما يمكن التعبير عنه جميع خبراتهم الحسية اإلنسانية إلى فن ذو قيمة جمالية تامة التكو

باإلعالن التصميمي ألمبتكر الذي يحمل عالقات جديدة وقيم شكلية راقية من خالل توزيع الخطوط 

المختلفة ومالمس السطوح واأللوان بتاثيراتها المختلفة ومدلوالتها المتعددة والنجاح في توظيفها 

لفكرة اإلعالنية المبتكرة،حيث يمكن اإلشارة   وتطويعها لخدمة الرسالة وا3وفقا لطبيعة التصميم

إلى إن عملية تقديم أفكار مبتكرة من أصعب المراحل نظرا لضرورة قيام مصمم الرسالة اإلعالنية 

باإلطالع والبحث عن معلومات وأفكار كثيرة معتمدا على تكنولوجيا نظم المعلومات بحيث يتطلب 

ت المنافسة له ومعرفة الجمهور المستهدف من حيث منه د راسة المنتجات المعلن عنها والمنتجا

رغباته وخصائصه وعاداته الشرائية ومستوى ثقافاته وتحليل كل هذه المعلومات السابقة للوصول 

إلى اختيار الكلمات التعبيرية المناسبة والصور والرسوم واأللوان المالئمة في التصميم القائمة على 

إلعالن والرسالة اإلعالنية المرتبطة مع اهدافه الوظيفية ويقصد إستراتيجية محددة تعبر عن محتو ا

باألستراتيجيةاألبتكارية في اإلعالن كيفية تقديم األفكار في شكل علمي مدروس قائم على تكنولوجيا 

نظم المعلومات بحيث يحدث األثر المطلوب على المستهلكين المستهدفين،ويدفعهم التخاذ قرار 

  واستنادا إلى ما سبق يمكننا القول إن تقديم األفكار اإلعالنية 4معلن عنهايجابي نحو المنتج ال

المبتكرة ليس بالعملية البسيطة او جهدا فرديا ،أو موهبة فطرية فحسب، وانما هي عملية متداخلة 

لها محددات أساسية تؤثر وتتاثّر بالكثير من المتغيّرات بحيث ال نستطيع أن نتوقّع إعالنا مبتكرا 

المعرفة التامة بعالقاته البنائية أو قيمه الشكلية القائمة على التطور التكنولوجي والتاثير نحو دون 

التوجه العقلي اإلبداعي المنظم كجزء من السلوك اإلنساني القائم على ربط مقدرة المصمم 

امية في االبتكارية التي يتمتع بها فرد ما وبين نتاجه الفني وحقيقة إن هذه الصلة هي موجودة ون

ذهنية المصمم وخبرته السابقة واستعداده من اجل ايالد وتصميم األفكار التي يقترحها المصمم 

حيث يقوم العقل التصميمي باجراءاتذهنية يعبر فيها عن ذاته يخرج فيها عن المالوفاو المتوقع 

القيم الحسية التي ويحولها إلى تصاميم غيرمالوفة من خالل تحكمه بقدراته االبتكارية التخيلية ذات 

 يتمتع بها.

إذ لو خرجت كافة اإلعالنات بنفس األفكار لفقدت أهميتها وجاذبيتها وعجزت عن تحقيق 

أهدافها واحداث األثر المطلوب في المستهلكين المحتملين ولهذا يمكن اعتبار االبتكار هو أعلى 

لمنهجي والخيال أالبتكاري القابل وأرقى مستويات التفكير اإلنساني الذي يجمع بين التفكير المنظم ا

  مثلما يقول احد كتّاب الرسالة اإلعالنية الفريد بوليتزإن االبتكارية في اإلعالن ينبغي أن 5للتطبيق
                                                           

 227طارق اسماعيل محمد المرجع في التصميم الجرافيكي مصدر سابق ص  1
 109ص 2010دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع    1ط عمان -االردن العالق بشير االبداع واالبتكارية في االعالن مدخل تطبيقي  2
 136الحسيني  أياد حسين عبد هللا فن التصميم في الفلسفة والنظرية والتطبيق مصدر سابق ص  3
ية لإلعالن المطبوع، أطروحة دكتوراه غير. منشورة، جامعة بغداد ، كلية الفنون نصيف جاسم محمد ، االبتكار في التقنيات التصميم 4

 34الجميلة ، قسم التصميم، ص 
 يستخدم المنهج الوصفي اذا كانت الغاية من اجراء البحث، هو وصف ظاهرة او حالة او حادثة في البيئة الطبيعية او 5

، ص 1999 العلمي ( دليل الباحث في مجال التصميم)، مكتبة الفتح، جامعة بغداد ،االجتماعية.: الربيعي ، موفق مظلوم ، اصول البحث 

24 



447 
 

تنتهج قواعد يحكمها غرض حدد،من خالل تحليل األفكار المتاتية من الخيال والواقع،وانتقاء 

وضيح أكثر يمكن أن نحدد التركيب أالبتكاري   ولت1األفضل من بينها بما يخدم الغرض المنشود

لإلعالن وربطه مع األفكار التخيلية الذهنية للمصمم وتمثيلها باشكال وعناصر 

كرافيكيةوتيبوغرافية مرتبطة بعالقات وأنظمة تصميمية معتمدة على ركائز ابتكاريه إلبراز 

  وهناك أيضا ماتتحيه التقنيات 2ةاألشكال البصرية التي تعكس قيمها الجمالية وتحقيق قيمها النفعي

الحاسوبية من قدرات ابتكارية جديدة والذي يعرف بحافز التوجيه اإليحائي وهذا ما نجده في ما 

يعرف بالتنويعات البصرية التي تنتج تكويناتها نتيجةللمعالجات التي يحدثها المصمم على ذات 

رافات الخطوط المتسعة في مركز العين المفردات الشكلية ما يؤدي إلى إحداث التحريك بسبب انح

ذات السمات الدائريةالتي تقوم بتحفيز العين إلى األلوان الجذابة والى سطوع وحركة األشكال 

وتباين أحجامها ومساحاتها والعبارات المفاجئة التي تظهر فجأة في اإلعالن والتي تدفع العين لتخاذ 

وحة فنية متكاملة في تصميمها واخراجها ووفقا مسارات تتحكم بحركتها داخل مساحة اإلعالن كل

لجوهر التصميم الذي يتخذ من منهج االبتكار أساسا لتحقيق أهدافه الجمالية والوظيفية الى تحديد 

 .3معنى الجمال فيه الذي يعتمد أساسا على التقنيات التصميمية الحديثة

 

 خصوصية اإلعالن:.

عدة تتمثل في ان اإلعالن هو كيان قائم بحد تتمثل الخصوصية في اإلعالن من خالل أمور 

ذاته يخضع للتحليل والتفسير دون توضيح اذ يتسم بالوضوح والسهولة ليتم فهمه من قبل المتلقي 

بأسرع صورة ممكنة   باإلضافة الى انه يحتفف بنظام تصميمي خاص به كون كل بنية إعالنية 

ين اعالن واخر  فضال عن كون اإلعالن يملك تختلف عن اإلعالن االخر فال يمكن ان نجد تشابه ب

عنصر االثارة لجذب المتلقي واثارة انتباهه وجعله بركز على فحوى الرسالة االعالنية   كما ان 

االعالن يحقق الوظيفة النفعية كونه يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمنتجات وتفضيل منتج 

 او سلعة على أخرى.

 

 اءات البحثالفصل الثالث / اِجر

 ااِلجراءات

  -منهج البحث: -3-1

طريقة تحليل المحتوى( ، وذلك لمالءمته موضوع الدراسة 4اعتمد الباحثان المنهج الوصفي )

 الحالية ، بما يتيحه من إمكانية في إجراءات التحليل بغية تحقيق هدف البحث.

 

 -مجتمع البحث : -3-2

الكترونية عالميةفي مواقع االنترنيت يتكون مجتمع البحث الحالي من تصاميم إلعالنات 

لتكون  2017والمحددة في إعالنات المجالت األميركية الخاصة في الفنون والتصميم  في سنة 

 مجتمع بحثه ، وفقا  للمبررات اآلتية:

 تعد االكثر انتشارا على مستوى العالم . -1

                                                           
 االمريكية .  BNP Mediaوهي مجلة شهرية تصدر عن مؤسسة  1
 في كنساس الواليات المتحدة االمريكية Pen ton Media, Incوهي مجلة نصف شهرية تصدر عن مؤسسة  2
 الكناني محمد جلوب اختصاص فلسفة فن  قسم الفنون التشكيلية   كلية الفنون الجميلة   جامعة بغداد 3
 ا.م .د نادية خليل إسماعيل  اختصاص تصميم طباعي   قسم تقنيات اإلعالن  كلية الفنون التطبيقية  الجامعة التقنية الوسطى. 4
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 انها معنية بتقنية الفن الرقمي . -2

 البرمجي التصميمي الرقمي .تتمثل فيها خواص االستخدام  -3

تركز على القدرات االبتكارية في برامج الحاسوب التصميمية وتؤثر بشكل مباشر في تكوين   -4

 العناصر التيبوغرافية.

 

 عينة البحث -3-3

اعتمد الباحثان االختيار القصديغير االحتمالي ) وفق متطلبات البحث ، اذ تم اعتماد نسبة  

لعدد المستخرج من العينات ثالثون نموذج وتم اعتماد خمس % طبقت على سنة البحث وكان ا18

 منها وفق الجدول االتي لالختيار .

عدد النماذج  السنة اسم المجلة

 المختارة

Digital arts1 2017 3 

Photoshop 

user2 

2017 2 

 

 اذ تم اختيار نماذج العينة للتحليل اذ تدخل ضمن نطاق البحث ، واستبعد الباحثان خمسة عشر

تصميما اعالنيا ال تصلح ان تكون ضمن عينات التحليل كونها تتشابه مع اقرانها من العينات وتمتلك 

ووضع الباحثان شروطا  حدد عن اختيارهما القصدي للعينات . معظم الصفات التي توجد في البقية

 منها.

 اختيار العينات ضمن الحدود الزمانية للبحث. -1

 البحث العام وتمثيلها لمجتمع البحث كافة.مالءمة النماذج لتوجه  -2

 التنوع االخراجي من خالل الفكرة وتقنيات االخراج النهائي. -3

 التنوع في المواضيع ومعالجاتها البنائية الشكلية . -4

 

 -أداة البحث : -3-4

 تحقيقا  لهدف البحث ُصممت استمارة تحديد محاور التحليل  ارتكزت على ما ورد في :.

 النظري وما تمخ  عنه من مؤشراتاإلطار  -1

 345المقابالت الشخصية مع ذوي التخص  -2

 

                                                           
 ت اإلعالن   كلية لفنون التطبيقية  الجامعة التقنية الوسطى.ا.م بان صباح   اختصاص تصميم طباعي  قسم تقنيا 1
م(. أستاذ وكاتب كندي أحدثت نظرياته في وسائل االتصال الجماهيري جداًل كبيًرا، فهو يرى أن 1980ـ  1911مارشال ماكلوهان) *

 .ها ومؤسساتهاأجهزة االتصال اإللكترونية ـ خاصة التلفاز ـ ُتسيطر على حياة الشعوب، وتؤثر على أفكار 

   تحليل المحتوى وهو البحث عن المعلومات الموجودة داخل وعاء ما،والتفسير الدقيق للمفهوم أو المفاهيم التي جاءت في النص أو
 الهبائلي ، حسن ، تحليل المحتوى ، المجلة العربية للمعلومات انظر: الحديث أو الصورة,والتعبير عنها بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة.

 54، ص1989،  10، مجلد  2،تونس ، ع
  Feldman, Allan M. (1987). "equity," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 2, pp. 54. 

 .132ص ،1994هربرت ريد، النحت الحديث، تر: فخري خليل، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد،  - 5

http://www.marefa.org/index.php?title=The_New_Palgrave:_A_Dictionary_of_Economics&action=edit&redlink=1
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 صدق األداة  -3-5

تمالتأكد من صدق أداة التحليل بعد عرضها على عدد من الخبراء من ذوي االختصاص 

الدقيق والمتخصصين في مناهج البحث العلمي قبل تطبيقها   وتم االجماع على صالحية مفرداتها 

ت والمالحظات وبذلك اكتسبت صدقها الظاهري من الناحية البحثية  ومن خالل بعد اجراء التعديال

االطار  تصميم استمارة البحث والتي عرضت على الخبراء والمؤشرات التي تم الوصول اليها من

 النظري خرجت االستمارة بالمحاور االتية لغرض التحليل وهي :

 المعالجات الرقمية  -1

 القيمة أللوانية -2

 اليب التصميم اس -3

 المادة الكتابية -4

 

 (1)انموذج رقم 

 digital)اسم المجلة ) -

 2017سنة اإلصدار  -

  3العدد  -

 نوع المجلة  فنون رقمية -

: اظهر المصمم تكوين بنية الغالف المعالجات الرقمية 

لبناء واحد ، منطلقا منفكرة الكلية التي تتصف بها البنية 

شكال وفضاء كما اوجد عالقةما التنظيمية للغالف فاظهر 

بينهما معززا عالقة االجزاء منفردة مع بعضها البع  

وعالق مفردات التصميم كمكون واحد ن خالل اللون  كما 

ظهرت السيادة اللونية  عامال في دعم نوع الترابط ما بين 

مكونات التصميم فضال عن تفعيل واستغالل التقنية في 

كان له دور في تفعيل النشاط تحقيق االنسجاماللوني الذي 

التواصلي واثره ما بين الن  والصورة والفضاء  من خالالظهار شكل جسد الفتاة بلون بشرة 

االنسان الطبيعي  البٌني ذات الدرج الفاتح وظهرت االرضيةبدرجات من الون االزرق االمر الذي 

ف المصمم االلوان التي اضاف ترابطا بي مستوى بنية التصميم وعالقته مع االجزاء ،كما وظ

ظهرت لشكل الفتاة كامال ، ا ذ استعار منها درجات لونية استخدمها معفضاء التصميم لتنتج رابطا  

 ابتكاريا اسهم في اضفاء طابع الوحدةمع الثبات بين اجزاء التصميم.

حقق االظهار لشكل صورة التصميم مع الفضاء مساحةلونية خطية خطي القيمة اللونية:.

معظم مساحة الغالف لتنوعها اللوني بهيأة لونيةتنطلق في تدرجها من منتصف جسم الفتاة شغلت 

ونقطة التقاء جسدها مع الدراجةالهوائيةمشكلتا خطفاصل ما بينمقطع جسدها االعلى واالسفل ، 

فظهرت المساحة ذات درجةلونية فاتحه ) سمائي فاتح ( نحو االعلى ذات الدرجةاللونيةالغامقة) 

غامق( فضال ع وجودمساحات لونية بلونالبنفسجي المحمر تداخلت مع مساحة التصميم بدأت ازرق 

من منتصف المقطع العلوي لتشكل حراكالونيامع اكتساب المساحة بايحاء الغيوم لتبدو الفتاة 

ودراجتها سابح في الفضاء  كما عززالتكوينبحركات لونية مستخدما المصمم فراشي لونية التي 

ها برنامج الفوتو شوب اذ ظهرت بلون ابي  وكأنها في حركة مستمرة تظهر من خلف يحتوي علي

الفتاة ممتدة من منتصف جسمها على شكل حركة شعاعية ذات مركز متجه نحو الخارج  وال سيما 
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ما ظهر في تباينااللوان المستخدمة السم المجلة ، على هيأة تدرج مابيناللون)االسود الى الرمادي 

( وبدأ بالتالشيواالمتزاج مع لون الفضاء)السمائي( DIGITALبرز واضحا منكلمة)الفاتح( و

ليظهر تباين لوني اقرب الى التالشي منتجا ايهاما بالحركة تبعث في المتلقي الشعور بالحركة 

 اللونية والشكلية الداخلية السم المجلة.

دي ستيل التي امتازت  اسلوب تصميم الغالف مثل محاكاة السلوب مدرسةأساليب التصميم:. 

بالرسم المبسط باستخدام الخطوط السوداء المباشرة في زوايا بعضها البع  والتوازن بين األلوان 

األساسية فضال عن األلوان ذات القيم الرئيسة الثالث مع استخدام اللون األزرق واستخدم المصمم 

 .يكيةالنظام المركزي في عملية توزيع العناصر التيبوغرافيةوالغراف

(  فئة سميك المالئم مع مختلف فئات الحروف Digital Artsاسم المجلة )المادة الكتابية:. 

( فئة نصف السميك ) secrets of incredibleاألخرى  انقسم العنوان الرئيس الى جزأين)

(PORTRAITS اسود    باقي العنوانات فئة  نصف سميك ، فضال  عن اِستخدام صنف ) من فئة

( المصمم بالحاسوب  فيما تمت معالجة الن  واشتغاله Bit-Mappedع )البتمابالحرف نو

محاكاة السلوب المدرسة السويسرية الذي مثل تعبيرا عن روح التواصل الزمني في العمل المطبعي 

 (.sans serifمن خالل أسلوب الطباعة )

 

  2نموذج رقم 

 Photoshop Userاسم المجلة  -

 2017سنة اإلصدار  -

 9العدد  -

 تخص  المجلة : مستخدم فوتوشوب -

تم تصميم المعالجات الرقمية:. 

الصورة وبناؤها على وفق االسلوب 

الرمزي والتعبيري عن طريق اعتماد 

مفردات صورية نقطية ثالثية االبعاد مع 

مفردات رسومية متجهة بااليحاء عن 

طريق موضوعة معالجة التكوين الشكلي 

دسية وكأنها لعبة واأللوان واالشكال الهن

البناء الكارتونية التي تراكبت على هيأة 

جسد الرجل  كما نلحف ان الخطوط الكتابية 

جاءت في بنية التصميم ووظفت لتحجب 

مناطق معينة   اذ بينت المعالجة اثرها على الشكل ككل لتظهر تكوينا تتماسك فيه جميع مكونات 

 مكونة من ثالث طبقات فوق بعضها البع . التصميم لتخرج بهيأة ذات صفة تكوينية واحدة

يتميز اسم المجلة بأحتوائه جاذبية واثارة انتباه من خالل التباين اللوني مع القيمة اللونية:.

لون الفضاء والغالف فضال عن  التباين بالمقاس ومالئمتهمععنوانات الغالف األخرى  ويشاهد 

محاور منها األلوان ذات الفئات الزرقاء  التنوع الخطي الذي مثل مساحة العمل عن طريق عدة

بنسبة ضئيلة فضال عن التركيز على األلوان ذات القيم والطول الموجي المرتفع لالحمر واالصفر 

الذي منح التكوين والمساحة معاني القوة والتوهج ليبعث النور المتولد من اتحاد شكلي السيجارة 

النظر الى تصميم الغالف ومتابعته والتركيز علة والفأس لداللة الموضوع التصميمي  وعند عند 

الصورة ومفرداتها نجد ان هنالك نسب من االتساق اللوني المتبادل بين مساحات الضوء والمناطق 



451 
 

الظليةالبراز النصوص وجعلها تظهر فضاء الصورة بالقيمة الضوئية اللونية المتباينة باالبي  

 مجتمعة.والخلفية السوداء عن طريق تباين الصورة 

:. يمثل اسلوب تصميم الغالف محاكاة تجمع بين أسلوب مدرسة دي ستيل أسلوب التصميم

التي تمتاز بالرسم المبسط والعناية غير المتماثلة بين األلوان األساسية فضال عن طبيعة األلوان 

ستندا الى األساسية ذات القيم الرئيسة الثالثة واستخدامها مع األبي  واألسود  اذ ظهر التصميم م

عناصر أساسية مثل اللون والحجم وكذلك التجريد في الشكل واللون بينما شكلت الصورة 

واستخداماتها محاكاة ألسلوب المدرسة السويسرية التي امتازت باعتماد الصورة الفوتوغرافية 

ومااضافته معالجة الفوتوشوب من تطوير للصورة إليجاد تصميم ممتع وجذاب   فضال عن اظهار 

 روح التواصل بين مكونات التصميم باستخدام أسلوب الطباعة سانس سيرف.

صمم الحرف الطباعي للغالف في نسق من العالقات المتشابهة في نوع الخط المادة الكتابية:.

( اِذ جعل هذا النوع من الحرف للعنوان الرئيس Sans Serifللحرف مع استخدام شكل الحرف )

األخرى التي تكلئ الجانب األيمن من التصميم فضال عن استخدام امكانية التجاذب مع النصوص 

فئة نصف سميك وكلمة Photoshopفئة حرف مضافة لشكل الحروف لكل من اسم المجلة 

USER  فئةسميك اذ شكلت حركية وتنويع السم المجلة  العنوان الرئيس كلمةdust of your 

scanner نوع الغالف من نوع بتماب. فئة اسود  باقي العنوانات نصف سميك وذلك 

 

 3نموذج 

 Digital Artsالمجلة  اسم -

 jun 2017سنة اإلصدار  -

 6العدد  -

  تخص  المجلة فنون رقمية -

دعمت طريق المعالجة لبنية المعالجة الرقمية:. 

تصميم الغالف العالقة ما بين بنية التصميم وبينية 

الشكل  و الفضاء وما بين الن  والصورة وعالقة 

الجزء بالكل ، اِذ وفرت تنوع في طريقة اظهار اسم 

المجلة بالنسبة للصورة وشكل حلقات ترابط ما بين 

والنصية مع مركز التصميم  الصوريةمكونات الغالف 

فشكل وحدة امتازت بالسيادة واستعارت النصوص 

الوانها من االشكال والصور ما اظهر نوع من التباين 

الذي مارس بدوره ديناميكية تأثيرية مبتكرة على 

تكوين التصميم وانتج حركة مستمرة أحدثت حراكا بصريا باستخدام القيم اللونية البنفسجي المحمر 

ج الفوتوشوب   كما ادت العالقات التي ظهرت بين مفردات واالزرق عن طريق مؤثرات في برنام

 التصميم في إنجاح االبتكارية نتيجة التفاعل الحاصل بين الفكرة وبين مضمون التصميم.

نلحف التدرج اللونيللمساحةمن مركز نحو الخارج ما اعطى ايحاءبالعمق القيمة اللونية:. 

هرت في ننتصف الغالف واعطاء المساحة الفضائي بشكل يتناسب وحركةصورة الفتاة التي ظ

لتمازج لوني ما بين االبي  في المركز ودرجات اللون األزرق  والرصاصي على شكل ضربات 

فرشاة اللوان مائية شفافة لتفعيل التباين اللوني مع عناصر التصميم األخرى فكلما ظهرت طبيعة 

تلقي بصري منسجم وفي الجزء األعلى  بناء المساحة بشكل متدرج لونيا كلما اسمهم في جعله بؤرة

األيمن ظهرت مساحة لونية مستطيلة بلون بنفسجي محمر بشكل مستقل استوحت لونها من الوان 
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النصوص وبالعكس في اسفل الغالف ظهرت مساحة لونية مستطيلة بلون ازرق استعارت الوانها 

 السم المجلة وبع  النصوص. Artsمن الوان كلمة 

اعتمد المصمم على النظام المركزي في التصميم لمافيه من توزيع .أساليب التصميم:

للعناصر الغرافيكية بشكل يعطي اكبر ناحية من البروز الوضوح فيما شكل اسلوب بناء تصميم 

الغالف محاكاةالسلوبمدرسة نيويورك التي امتازت باستخداماتها المعالجة للشكل البصري في 

ركيزها على جوه التصميم من خالل توظيف الرموز الشكلية الشكل واللون والفضاء والخط  وت

والنصية دون التقليل من قيمة التصميم وجمعت بين الرمز والتصوير الفوتوغرافي بطريقة مبتكرة 

 عن طريق دمج هذه العناصر بتقنية رقمية واعطائها مؤثرات في برنامج الفوتو شوب.

للقدرةالديناميكية Sans serifنوع:. جاء تصميم اسم المجلة من المادة الكتابية

بقيةاشكال الحروف للنصوص  اما Tapsالبصريةللحرف وبساطة تكوينه لعدم احتوائها على

من فئة نصف سميك Digital Artsاالخرى فهي ن ذات النوع أيضا  كما كتب كل من اسم المجلة

باالستقرار الشكلي ويتمركز في منتصف المقطع العلوي ممتداعلى طول المساحة االفقية ويمتاز 

من فئة Bring your work to lifeبالنسبة لباقي الحروف المستخدمة في التصميم  كلمة

 سميكوالتي استقرت في منتصف مساحة التصميم.

 

 4نموذج 

 Photoshop Userاسم المجلة  -

 January 2017سنة اإلصدار  -

 1العدد  -

  تخص  المجلة مستخدم فوتوشوب -

: وظف المصمم صورة متجهة الرقميةالمعالجات 

ثنائية البعد فعل دور التأثيرات الرقمية عليها ليكسب تكوينها 

الظاهري شكال ثالثي االبعاد لرسم تجريدي ظهرت في 

 مستطيلمركز الغالف مستقرة في جزئها في األسفل على 

اسود امتد على طول المقطع السفلي لشكل مستقر الصورة 

ه المعالجة في تضمين المساحة اسفل الظاهرة كذلك ما حققت

المستطيل االسود بمساحة هي امتداد المساحة العلوية ااِل ان 

االستخدام لتقنيات المعالجة نجح في إعطائها استقاللية عن 

المساحة العليا لتبدو مساحة مضافة للغالف   

لمجلة الذي اضفى تأثيرا  ايضاحيةالمعالجة وابعادها ادت الى تعزيز البعد االبتكاريالظاهر في اسم ا

واالستخدام المكثف للخط في اِنشاء هيأة  Photoshopغير مألوف على بنية اسم المجلة

نصيةرسومية ولدت من فكرة العمل الدعائية لبناء التصميم اذ حققت بعدا وظيفيا  اساهم في اعطاء 

 ا العدد.االسم طابعا يحققمضمون الفكرة واوصل اسم المجلة لفكرة هدف المجلة لهذ

مارس التباين المتحقق من خالل قدرة التقنية في تحقيق تباين من فئة األحمر القيمة اللونية:.

وبين لون ذي قيمة من فئة األزرق والقدرة على استيعاب التباينات في شكل تصميمي اسهم في 

 إيضاح مضمون الفكرة البنائية الناتجة عن المعالجة التقنية.

دم المصمم النظام المركزي في التصميم وعمد على أسلوب المعالجة استخ أسلوب التصميم:.

التقنية عن طريق االستخدام التقني الرقمي محاكاة مشتركة ما بين أسلوب مدرسة الفنون والحرف 

التي امتازت باستخدام االشكال المستقيمة في الزاوية مع توظيف االشكال المجردة  كذلك استخدام 
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لتي تمتاز بالغرابة فضال عن استخدام الرسم التجريدي والبساطة في العمل المنحنيات واالشكال ا

التصميمي  ومحاكاة السلوب مدرسة دي ستيل التي تمثل اسلوبها بالتعامل مع الخطوط التي عدتها 

 عناصر أساسية في بناء التصميم.

المغايرة  ظهر الحرف الطباعي المستخدم في التصميم بشكل يحمل مضامينالمادة الكتابية:.

واالختالف البنائي في الغالف بدءا من اسم المجلة المشتمل مكونينبنائيين ظهرا بهما بفضل 

المعالجة الرقمية التيوفرت للمصمم إمكانية الخروج عن االستخدام التقليدي للحرف الطباعي 

هيأة تركيبية جديدة مستفيدا من القدرة التأثيرية للمعالجة التقنية على بنية الن  اذ نلحف بروز االسمب

السيما انها بدت في  Photoshopظهرت وفق شكل خطوط تسير مع مسار الشكل العالم لكلمة 

باشراكها داخل شكل هندسي userشكل الحرف الخالي من الزوائد سانس سيرف كذلك توظيف 

وع فيما كان اسم المجلة من ن, دائري البراز الكلمة والتي هي أيضا من شكل الحرف سان سيرف

الستروك الذي مثل مسارات خطية يتبع فيها الخط مسار العمود الفقري للحرف لتكوين بنية شكلية 

لحرف من فئة نصف سميك تستمر نحو داخل مساحة الحرف الداخلية  وكلمة يوزر جاءت من فئة 

 منتظم فيما كان العنوان الرئيس من فئة نصف سميك.

 

 5نموذج 

 Digital Artsاسم المجلة  -

 April 2017سنة اإلصدار  -

  4العدد  -

  تخص  المجلة     الفنون الرقمية -

تمثل دور المعالجة في المعالجة الرقمية:. 

تبيانمستوى الطريقة المستخدمة في بناء التصميم 

باعتماد المصمم على تفعيل عملية الترابط ما بين 

عناصر العمل التيبوغرافيكيةوعالق اجزاء الصورة 

العنصر التيبوغرافي  ما أدى الى ظهور المرسومةمع 

بنية التصميم كاجزاء مترابطةمنتجة عالقةاالجزاء 

التي تتواصل مع االجزاء المغايرة لها لتظهر 

عالقةكلية في هيأة تكوين تصميمي ) بطريقة منسجمة 

 مابين الشكل والفضاء محققة بذلكتكوينا واحدا.

لون غامق على فضاء لون فاتح والفعل الناتج بين  :. تم تفعيلها بسيادة شكل ذيالقيمة اللونية

القيمتين اللونيتين اذ نشطت بفعل تداخل اسم المجلة الذي تراكب مع رأس الفتاة ) القبعة( واستعارة 

التي ظهرت  mediaمن جسد الفتاة أيضا فضال عن لون   artsالوانه من الوان الفتاة األحمر لكلمة 

سيا ايهاميا مكونا مثلثا لونيا حقق سيادة شكل مثلث راسه نحو المين باالحمر والتي ابرزت شكال هند

 وقاعدته في اليسار.

:.اسلوب تصميم الغالف يمثل محاكاة يجمع بين اسلوب مدرسة دي ستيل أسلوب التصميم 

الذي امتاز بالرسم المبسط مع استخدام المصمم للتنظيم المركزي باإلضافة الى استخدام الخطوط 

لراسيةواالتجاهات الخطية وطبيعةااللوان ذات القيم الرئيسة الثالث فضال عن اللوناالحمر االفقية وا

واالصفر واالزرق كذلك العالقة بينالعناصر المتضادة في الترتيب والتنظيم وتحقيق التوازن عن 

 طريق استخدام التعارض وتجنب التماثل في بنية التصميم.
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فياسم المجلة ،  Sans Serifالطباعي لتصميم الغالف هو:.نوع شكل الحرف المادة الكتابية

الذي  Serifوعد سياقا ثابتا في تصميمه ، اما العبارة اسفل العنوان الرئيس فمثلت بحرف نوع

نوع حرف زخرفي الذي يعكس  Heavy Metal art rebornوالعنوانTapsيحتوي على زوائد

رف اسم المجلة من فئة سميك وامتاز بالجاذبية طابعالحروفية القديمة في التصميم ، كما استخدام ح

واثارة االنتباه للتباين في مقاسه الذي ظهر به مع نصوص الغالف االخرى ، فضال ع مالئمتهمع 

 مختلف فئات الحروف ، ليكسب التصميم ديناميكية تبعث االحساس بالحركة.

 

 نتائج البحث: 

 دد من النتائج وجاءت وفق االتي:.بعد ان انجز الباحثان عملية التحليل توصال الى ع

:. تمثلت المعالجات الرقمية االبتكارية في عملية قطع أجزاء من الصور المعالجات الرقمية -1

الظهار جزء مهم منها   باإلضافة الى توظيف المرشحات ودمج صورتين العطاء مظهر 

ت التقنية متفقة ثالثي االبعاد وقطع ولصق أجزاء من صورة الى أخرى   وجاءت هذه المعالجا

مع التوجهات الحالية التي تسود في التصميم الرقمي الذي يعتمد الصورة كمفردة مؤسسة للبناء 

الشكلي والتي كانت سببا البتكار مجموعة مهمة من برامجيات التصميم الرقمي مصحوبة بعدد 

ق خيارات كبير من اإلضافات والمعالجات لهذا فتح المجال واسعا امام المصمم كي يعمل وف

تعزز االبعاد الوظيفية والجمالية واخذ المصمم نحو افاق تطويرية ابعد مما يتصور كما في 

 العينات كافة.

 

 المعالجات الحروفية: -2

:. تمثلت المعالجات التقنية لالنماط الحروفية في عدة أنواع هي )حرف األنماط الحروفية -أ

حرف اسود( وان المعالجات التي فاتح   حرف منتظم  حرف سميك   حرف نصف سميك  

جرت هي جزء من عملية شاملة تدخل ضمن باب التوع الجمالي والوظيفي  كما اتخذت 

 المعالجات التقنية على األنماط الحروفية شكلين هما سيرف وسانسيرف كما في العينات كافة.

 :.ابتكارية العنصر الحروفي عن طريق -ب

الستخدام والمحاذات والمسافات واختيار الحرف المناسب الوضوح القرائي من حيث التايد وا -

 كما في العينات جميعها.

 استخدام التأثيرات على النصوص من خالل استخدام مؤثرات األلوان والتدرج . -

:. عن طريق البتماب والستروك والخطوط المظللة تنوع توظيف أصناف الحروف الرقمية -ج

عات دورا في تعزيز القيم البنائية وهي من المعالجات والخطوط ثالثية االبعاد هذه التنو

االبتكارية التي سهلت على المصممين الية التعامل مع أصناف الحروف بما يزيدها دقة 

 ووضوحا.

 

(  وصور متجهة كما 5 -3 -2صور رقمية نقطية كما في العينات)الصور المعالجة رقميا:.  -3

الرقمي ويشترك النوعان في بناء المعالجات الرقمية ( وهذان هما مرتكز الفن 4-1في العينتان )

 التي أتت بها البرامجيات الحديثة ولكل وظيفتها ضمن التنظيم الكلي.

 

 المرشحات )الفالتر( :. تمثلت االستخدامات التقنية للمرشحات وفق االتي:. -4

 Cloudsمؤثر  -

 Spatterمؤثر -
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 Lighting Effectsمؤثر  -

 Shadowsمؤثر  -

 Embossمؤثر  -

 Artisticمؤثر  -

ان مجموع المؤثرات التي يستخدمها المصمم تشكل عماد عمل منظومة برامجيات التصميم 

ومعالج الصور وتطور مجال المؤثرات البصرية التي يزخر بها برنامج الفوتو شوب وغيره ولكل 

الى شيء قد ال  من تلك المؤثرات دور كبير في إعطاء التصاميم تنوعا بصريا وتساهم في تحويلها

 يرتبط أصال بحقيقة الصور.

 

 :االستنتاجات

 يشير الباحثان بعد االنتهاء من عرض النتائج الى االستنتاجات االتية:.

اِن التنوع في توظيف االنماط الحروفية وفق ما ظهر انما يؤشر االهمية التي أقوالها  -1

مكونا تيبوغرافيكيا شامال المصممون للتعدد النوعي  الن بنية التصميم تمثل في جوهرها 

وبمجموعها تشكل الترجمة الحقيقية لالفكار المطروحة وهي داللة  واضحة لشمولية 

 التقنيات الحاسوبية التي يعتمد عليها الفن الرقمي.

في الوقت الذي صمم الغربيون فيه الحروف بانماط متعددة اال ان اإلبقاء على البنية الهيكلية  -2

ات االستقرار الشكلي ما يعني مناسبة تلك األنماط مع األساليب لبع  منها يؤشر على ثب

 الطباعية والتصميمية.

السبب الذي دعا لالهتمام بالصورة والتركيز عليها تقنيا هو مرتبط بوظيفتها وتواصلها  -3

 المباشر في نقل المضمون فهي تعد عنصرا ال غنى عنه في اليات التعامل التقني الرقمي .

ي الذي صاحب ظهور برامجيات التصميم استثمر المصممون المؤثرات مع التطور الرقم -4

كقنوات مهمه لإلظهار واالبتكار لهذا فان اعتمادها هو تعزيز للمؤثرات البصرية من جهة 

 وللمتلقي الذي ال يرى العمل فقط وانما يؤوله ويفسره وستكون لديه استنتاجات محددة.

ت تأثير المعلوماتية التي انتشرت في السنوات الفن الرقمي عامة والتصميم خاصة وقع تح -5

الماضية وعدت متغيرات األنظمة والعالقات البنائية في تصميم اإلعالن االلكتروني ناتجا 

 يؤشر الحال التقني ذاته مع اإلفادة القصوى ألي تطور الحق.

وسيشهد  مع ازدياد الحاجة الى منظومات بنائية مبتكرة فان الميدان الرقمي سيأتي بالكثير -6

خيارات افضل وتصميم اإلعالنات سيكون ميدانا للتنوع التقني بعد ان عد اإلعالن منظومة 

 نشر وإخراج يحفل بالكثير من الطروحات واألفكار التي تتطلب الحضور والمعرفة.

 

 التوصيات:

 بعد ان انتهى الباحث مما سبق يوصي باالتي:.

العمل التصميمي الجديد في تطوير البنى التكوينية  اإلفادة من التقنيات الرقمية التي تعد أساس -1

في مجال تصميم اإلعالن وبعمل على ابتكار اشكال جديدة تسرع من عملية االتصال والتواصل 

 مع المتلقي.

مواكبة المستجد الحديث الذي تقدمه الشركات ذات العالقة بتقنيات التصميم الرقمي على  -2

 التي لها عالقة بالبرامجيات التي يعمل عليها المصمم.األخ  الفالتر والفراشي والتدرجات و
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اإلفادة من تجارب المصممين الرقميين في العالم والذين قدموا تجارب وطروحات من شانها  -3

ان خدم المصمم العراقي وتساهم في تنمية أفكاره وتوجهاته التطبيقية وفق رؤية تصميمية 

 ابتكارية.

سؤولية إقامة دورات تطويرية في المجالين النظري على مؤسسات الدولة والمصممين تقع م -4

 والتقني للعملين فيها وبما يجعلها اكثر فهما واحتكاكا بالمجريات االدائية في العالم.

 

 المقترحات 

 يقترح الباحث القيام بالدراسة االتية اتماما للدراسة الحالية:

 المعطيات البصرية في تصميم اإلعالن االلكتروني

 

 قائمة المصادر 

 القران الكريم  -1

ابراهيم راشد، التكنولو جيا والصحافة في دولة االمارات العربية المتحدة ،مؤسسة االتحاد    -2

 2008للصحافة والنشر ،االمارات،  

 2008   1الشارقة ط 2اياد حسين عبد هللا  فن التصميم ج   -3

 2008ر حامد،البكري ، ثامر ،االتصاالت التسويقية والترويج ، عمان  دا -4

البهنسي صديق سعد  النادي احمد نور الدين   الدرايسة محمد عبد هللا  عبد الهادي محمد عدلي   -5

 2013دار المجتمع العربي للتوزيع  1معالجة الصور بواسطة الكومبيوتر  ط

قسم علم النفس التعليمي،  -الدريني، حسين عبد العزيز ، االبتكار تعريفه وتنميته، جامعة قطر -6

 حةصف

ألكرمي، حسن سعيد، معجم المغني الوجيز، بيروت  سن الفيل مكتبة لبنان، الطبعة األولى،    -7

2006 

العاليلي، الشيخ العالمة عبد هللا :قاموس )الصحاح( في اللغة والعلوم )تحديد صحاح العالمة   -8

يم الجوهري والمصطلحات العلمية الفنية للمجامع والجامعات العربية(،أعداد وتصنيف: ند

 .1996مرعشلي، أسامة مرعشلي، بيروت:) دار الحضارة العربية( الطبعة األولى، 

دالل ملحس استيتة وعمر موسى سرحان  تكنلوجيا التعليم والتعليم االلكتروني   األردن  دار    -9

 .2007وائل للنشر   

 زكريا إبراهيم: مشكلة الفن   دار الطباعة الحديثة ب ت -10

  2006والفن  الدار العربية للطباعة   ليبيا    كمال عيد  فلسفة االدب   -11

معلوف، لوئيس، قاموس المنجد في اللغة،  دمشق:) مطبعة الغدير، منشورات ذوي    -12

 القربى(،ب .ت. 

سمية بروبي ، دور اإلبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات المتوسطة    -13

 والصغيرة.   

 .2006   1التكامل بين التقنية واللغة   القاهرة   عالم الكتاب طسعيد عبد هللا الفي   كتاب    -14

 . 2008محمد خليل الرفاعي   تقنيات االعالم   دمشق    -15

غراهام هوف   األسلوب واالسلوبية   ت كاظم سعد الدين   العراق بغداد   دار افاق عربية      -16

2000  

ت، المجلس الوطني للثقافة والفنون :نبيل علي الثقافة العربية  وعصر المعلومات ، ،الكوي -17

 2001واالمارات ، 
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سيمون دانهار : الدليل الكامل الى التصميم الرقمي الثالثي االبعاد  دار العربية للعلوم     -18

 2005 1بيروت   ط

ناثان نوبلز : حوار الرؤية : مدخل الى تذوق الفن و التجربة الجمالية   العربية للطباعة    -19

  2009والنشر   

 جون ديوي  الفن خبرة، ترجمة زكريا ابراهيم، القاهرة ، دار النهضة العربية ب ت    -20

  2011، 1نصيف جاسم محمد، في فضاء التصميم الطباعي، دار الينابيع، سورية، ط  -21

  2003، عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 1الصقر، اياد ، فن الغرافيك، ط   -22

  2004جاك الول، خدعة التكنلوجيا، ترجمة د. فاطمة نصر، دار سطور،    -23

24-   
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%

AA%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A8 

دار القاهرة للنشر والطباعة  Adobe photoshop ccلجرافيك  نهى عبد الحسن  عمالق ا  -25

 مصر ب ت

  2009القاهرة    3  ط Graphic Designرمزي العربي، التصميم الجرافيكي -26

27-   https://mawdoo3.com/مميزات_الفوتوشوب 

  دار الفاروق لالستثمارات الثقافيةب ت 3بوير بيتر   ت خالد العامري   فوتوشوب سي اس    -28

29-    holmes, jack, photoshop in design , 2016  p)ترجمة غوغل(   

 اإلدارة العامة لتطوير المناهج   تصميم وتجهيز طباعي   الوحدة األولى ب ت   -30

31-   -sing/colorhttps://helpx.adobe.com/mena_ar/photoshop/u

modes.html 

 2005  1النور   احمد   اإلعالن   دار الكتاب الجامعي االمارات العربية المتحدة  ط    -32

 –الصقر  اياد تصميم الصحافة المطبوعة وإخراجها  دار اسامة للنشر والتوزيع االردن    -33

 عمان.

الدار المصرية حسن عماد مكاوي أخالقيات العمل اإلعالمي دراسة مقارنة  القاهرة      -34

  2003اللبنانية 

عمان  –فاطمة حسين عواد االتصال واإلعالم التسويقي دار اسامة للنشر والتوزيع  االردن   -35

2011 

عجيزة  مروه شبل  تكنولوجيا االعالن على االنترنت  دار العالم العربي للطباعة والنشر     -36

 2010القاهرة  .

 مكتبة المجتمع العربي للنشر. 1ن التطبيقية  ط سمر توفيق صبرة  مبادئ التسويق للفنو    -37

 2008االردن  -والتوزيع  عمان

 الشارقة 1 ج 1الحسيني  أياد حسين عبد هللا  فن التصميم في الفلسفة والنظرية والتطبيق ط  -38

 2008دار الثقافة واالعالم 

مع العربي  مكتبة المجت1خلود بدر غيث  معتصم عزمي الكرابلية  مبادئ التصميم الفني  ط  -39

 2008االردن   –للنشر والتوزيع  عمان 

فرانك فيدو  ترجمة د خالد العامري  إنشاء مشروع تجاري عبر االنترنت دار الفاروق  -40

 2003للترجمة القاهرة   

 اآلفاق 1طارق اسماعيل محمد  المرجع في التصميم الجرافيكي واالتصال المرئي ط  -41

 2011اشمية  المشرقة ناشرون  المملكة االردنية اله

ايناس رأفت مأمون شومان  تطوير استيراتيجية تصميم الحمالت االعالنية من خالل  -42

 تكنولوجيا

 2008 دار الكتاب الجامعي العين االمارات العربية المتحدة  1المعلومات ط  -43

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://helpx.adobe.com/mena_ar/photoshop/using/color-modes.html
https://helpx.adobe.com/mena_ar/photoshop/using/color-modes.html
https://helpx.adobe.com/mena_ar/photoshop/using/color-modes.html
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 دار 1عمان  ط -العالق  بشير  االبداع واالبتكارية في االعالن مدخل تطبيقي  االردن -44

 2010العلمية للنشر والتوزيع    اليازوردي 

نصيف جاسم محمد ، االبتكار في التقنيات التصميمية لإلعالن المطبوع، أطروحة دكتوراه  -45

 غير منشورة، جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، قسم التصميم

   2000البزاز ، عزام ، إلى التصميم   بغداد  دار المعارف للنشر     -46

 أسس التصميم  ،ت محمد محمد يوسف و عبد الباقي ابراهيم  ب ت سكوت روبرت جيالم  ،  -47

عفيف بهنسي ، علم الجمال عند أبي حيان التوحيدي ومسائل في الفن السلسلة الفنية ،  مدرسة  -48

 .1972الثقافة العامة،  مطبعة ثنيان،  بغداد، 

 2001بغداد  نصيف جاسم محمد : مدخل في التصميم االعالني . وزارة الثقافة واالعالم    -49

 البزاز ، عزام عبد السالم ، التصميم في التصميم ،ب. ت -50

العزاوي، نادية خليل اسماعيل ، الوحدة والتنوع في االنظمة التصميمية لالعالن بالمطبوع    -51

 2002رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد   

ي ( دليل الباحث في مجال التصميم)، مكتبة الربيعي ، موفق مظلوم ، اصول البحث العلم -52

 1999الفتح، جامعة بغداد . 
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 التصوير الجداري ومحاكاته في تصميم الفضاءات الداخلية المعاصرة

 

 م.م. إخالص عبد سلمان

 

 ملخص البجث

يعنى هذا البحث بدراسة التصوير ومحاكاته في الفضاءات الداخلية المعاصرة  في محطات 

التصااااااوير مترو االنفاااق ، والتي لهااا تااأثير كبير من حيااث المضاااااامون والمنهج والتركيااب في 

بااارتباااطهااا بااالفكر الحااديااث في الفضااااااااءات الااداخليااة  المحطااات من تتميز الكثير ، اذالجااداري

اسااااااتخدام التقنيات  والتكنولوجيا الحديثة ، والخامات ، والمواد التقليدية عن طريق  المعاصاااااارة

والغير تقليدية .كما إهتمت الدراسااااااة الحالية في الكشااااااف عن التصااااااوير الجداري ومحاكاته في 

الفضاااءات الداخلية المعاصاارة ، والتي ترتبط  بها من الناحية األدائية والجمالية كوساايلة من أجل 

ميم داخلية معاصااارة لها أصاااالتها وفكرها ومحتواها الثقافي ، والتي يمكن ان الوصاااول إلى تصاااا

ية اظهار قوة التواصااااااال والترابط  كامل وراء المعنى الجوهري ، وكيف نلتمس المعنى الحقيقي ال

للصور الجدارية والسعي وراء الكشف عن الوعي في استيعاب الفن القديم واالستفادة من توظيفيه 

،وإعتمد البحث على الدراسااة النظرية والدراسااة التحليلية لفضاااءات محطات في الوقت الحاضاار

 مترو االنفاق ، وقد تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول .

تضااااّمن الفصاااال األول مشااااكلة البحث التي جاءت بالتساااااؤل ) ما مدى توظيف التصااااوير 

خلية المعاصاااارة ؟( الجداري وارتباطاته من ناحية المحاكاة الشااااكلية في تصااااميم الفضاااااءات الدا

وأهمية البحث باإلضافة إلى توضيح وتحديد الهدف ، وهوالكشف عن مدى قوة وضعف التصاميم 

الداخلية لمحطات مترو االنفاق من حيث ارتباطه الوظيفي والجمالي والتقني ، كما تناول حدود 

 البحث، وتعريف أهم المصطلحات التي وردت فيه . 

 ار النظري ، تضّمن اإلطار النظري مبحثين :أما الفصل الثاني تناول اإلط

تناااول المبحااث األول تااأريخ التصااااااوير الجااداري التااأريخي والااذي شااااااماال مجموعااة من 

الحضاااارات ،اما المبحث الثاني تضااامن التصاااوير الجداري في الفضااااءات الداخلية المعاصااارة ، 

 وكذلك تقنيات التصوير الجداري المعاصر.

التنظيرات في الفصل الثاني الى مجموعة من االستنتاجات  وتوصل البحث من خالل مناقشة

 نذكر منها :

ان التصوير الجداري هو الفن المعبر عن الذات الثقافية والتراث الروحي لمختلف الحضارات   -1

 ) الرافدينية،الفرعونية، االسالمية ، البيزنطية(..

الى استلهام خصائ  ومفردات الفن ان انتشار الفنون المعاصرة في التصميم دفع المصممين  -2

في تصاميمهم عن طريق توظيف الحضارات القديمة على شكل رسومات وصور ومنحوتات في 

 الوقت الحاضر.

ستمرار ،  -3 ان التنوع  في التصوير الجداري له تاثيره في الذوق فالعمل الفني اذا كان متماثال با

 يعمل على ايصال البهجة والراحة الى المستخدم. يشعر متذوقه بالملل والرتابة فالتنوع باالشكال

 لينتهي البحث بتقديم التوصيات البحثية
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Abstract 

This study deals with the study of imaging and simulations in the 

contemporary interior spaces in the subway stations, which have a great impact 

in terms of content, methodology and installation in wall painting. Many stations 

are characterized by their association with modern thought in modern interior 

spaces through the use of modern technologies and materials, Traditional and 

nontraditional. The present study is concerned with the detection and simulation 

of mural photography in the contemporary interior spaces, which are linked in 

terms of performance and aesthetic as a means of reaching contemporary interior 

designs that have originality and And how to show the power of communication 

and interdependence of the murals and the quest for awareness in the absorption 

of old art and the use of his employment at the present time, and relied on 

research on the theoretical study and analytical study of the spaces of subway 

stations, The research was divided into three chapters. 

The first chapter included the problem of research which came into question 

(how much is the use of mural photography and its associations in terms of the 

formal simulation in the design of contemporary interior spaces?) And the 

importance of research in addition to clarifying and defining the objective, and 

to reveal the strength and weakness of the internal designs of the subway stations 

in terms of functional, , As well as the limits of research, and the definition of 

the most important terms contained therein. 

The second chapter deals with the theoretical framework. The theoretical 

framework includes two sections: 

The first topic dealt with the history of the historical wall painting, which 

included a group of civilizations. The second section included wall painting in 

contemporary interior spaces, as well as modern wall painting techniques. 

The research, through the discussion of the theories in the second chapter, 

reached a number of conclusions, including: 

1. Wall photography is the art expressing the cultural self and the spiritual 

heritage of different civilizations (Rafidainia, Pharaonic, Islamic, Byzantine.) 

2. The spread of contemporary art in design prompted designers to draw 

inspiration from the characteristics and vocabulary of art in their designs by 

employing ancient civilizations in the form of drawings, pictures and sculptures 

at present. 

3. The diversity of wall photography has its effect on taste. The work of art, if it 

is constantly similar, the taste of boredom and monotony, diversity in forms 

works to deliver joy and comfort to the user. 

To end the research research recommendations. 
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 الفصل االول

 اإلطار المنهجي

 

 مشكلة البحث والحاجة اليه :

ا تاريخي ا لعالقة ذات جذور تاريخية ،  يعد التصااااوير الجداري ظاهرة فنية وثقافية ، وشاااااهد 

وحضارية ، واجتماعية ، فهو يربط بين األفراد والمجتمعات ،ويعبر عن أحاسيسهم ، ومشاعرهم 

يز في لغة تشااكيلية بصاارية تتناقلها األجيال محققة بذلك ما يساامى بالتراث الفني والثقافي والذي يم

عن غيره ، فهو يؤثر بطريقة مباشااارة أو غير مباشااارة عن طريق المدركات  المتحضااارالمجتمع 

البصااارية لدى الفرد والمجتمع ، ويعمل على تحريك انفعاالتهم ويثري أذواقهم وقيمهم اإلجتماعية 

والذي بدوره يؤدي إلي تعديل الساااااالوك الحضاااااااري لديهم ،  فالتصااااااوير الجداري يفتح خطابا 

جيا يسااتوعب المكان والزمان . شااكل التصااوير الجداري فنا  يعكس المضاامون والجمال . سااساايولو

الن مهمته االسااااااساااااية هي نقل ثقافات الشاااااعوب والحضاااااارات المجتمعية، كما يرتبط السااااالوك 

 الحضاري بالمحافظة على التراث الفني وتنميته وتحقيق التوازن بين الماضي والحاضر .

جداري جاء على وفق اشااكال ،ورسااوم، ورموز...،الخ تميل احيانا ان االهتمام بالتصااوير ال

الى التجريد واالختزال ، وتمتلك معنى يبتدعها االنساااان للتعبير عن افكاره ومعتقداته ومشااااعره. 

وقد ال تكون هذه الرموز تامة التجريد وانما تحمل او تسااااااتعير مفردات طبيعية وواقعية لكنها ال 

قة مباشااارة. وتمتلك مضااامونا  .  واخذ الفن الجداري باالرتقاء واالزدهار  تشاااير الى ما تعنيه بطري

وقد ساهمت الخبرات واالساليب الفنية والتكنولوجيا الحديثة  في تطوره والية اشتغاله في كثيرمن 

فضاءات المباني الحديثة والمعاصرة، اال ان المصمم الداخلي ساهم بدوره في إضافة رؤية جديدة 

ا دون تخطي الجذور التاريخية والهوية الثقافية ، ومن للتراث والث قافة  التي تثري الفكر والفن مع 

هذا المنطلق أصاابح تطوير التصااوير الجداري ضاارورة حتمية لنقل فلساافة العصاار ومواكبة ذلك 

التقدم العلمي الهائل في التكنولوجيا الى البلدان العربية بشكل عام وفي العراق بشكل خاص .ومن 

وضااااعت الباحثة التساااااؤل االتي ) ما مدى توظيف التصااااوير الجداري وارتباطاته من ناحية هنا 

 المحاكاة الشكلية في تصميم الفضاءات الداخلية المعاصرة ؟(

 

 هدف البحــــث :

 يهدف البحث الى ما ياتي : 

الكشااف عن مدى قوة وضااعف التصاااميم الداخلية لمحطات مترو االنفاق من حيث ارتباطه 

 ظيفي والجمالي والتقني .الو

 

 أهمية البحث :

 تكمن اهمية البحث باالتي :

يعد البحث اضااافة جديدة تخدم الباحثين لقساام التصااميم الداخلي والهندسااة المعمارية لما يوفره  -1

 من معلومات علمية،  ومعرفية .

بالتصاااااميم  يخدم البحث بما يقدمه من اساااااهامات معرفية وموضاااااوعية المكتبات ذات العالقة -2

 الداخلي والمعماري والحضري.
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 حدود البحث :

قه مع  فه ومدى تواف جداري ، وطرق توظي ناول التصااااااوير ال قديم دراساااااااة تنظيرية  تت ت

الفضااااءات الداخلية لمحطات مترو االنفاق العالمية  من اجل اغناء المشاااهد البصاااري والتأريخي 

 وللمدة منذ بدايات القرن العشرين.

  

 المصطلحات :تحديد 

 :Mural Paintingالتصوير الجداري 

، والمصااطلح يطلق على التصااوير الذي يكون على Muralجاء من الالتينية وتعني الحائط 

 (.10،ص2008الجدران ، والسقوف ، واالرضيات. بأية تقنية ،او خامة مستخدمة )بركات، 

 وعرفه القماش :     

الناجحة ، والذي ارتبط على مدار التأريخ ارتباطا  هو جزء ال يتجزء من الرؤية المعمارية 

وثيقا  بالعمارة التي توصف بالصرحية ، كما انه ارتبط ايضا  بالوظيفة النوعية للبناء المنفذ عليه ، 

 (.15، ص 2009هو بمثابة لغة عامة يجيدها الفنان ويفهمها المجتمع ) القماش ، 

 التعريف االجرائي :

رة على سطوح الجدران او السقوف ، او االرضية المراد التصوير هو صور  تتم بفعل مباش

فوقها ، ويمكن االسااتعانة باي تقنية اخرى ، وهو يشااّكل جزء  من التصااميم المعماري ، والداخلي 

 نفسه .

 :Simulationالمحاكاة  

ند الى مجموعة من          ناء وإعادة تركيب يساااااات ية ب المحاكاة بصااااااورة عامة هي عمل

ت االنتقائية االسااااتكشااااافية والنقدية تهدف الى الكشااااف عن حقيقة التراث الحي  كما ترتكز العمليا

 (.69،ص2006على المظهر والجوهر معا  بغية خلق نتاج معماري جديد )بيثون،

 : Contemporaryالمعاِصُر  

ة  :  ا : الُمعاِصُر لُغ 

ْصراِن هُم الع  ْمُع ُعصور و  الج  ْهر ، و  ْصُر هُو  الد  شّي ، الع  الع  داةُ و  ا الغ  اْيض  الن هـااااااُر و  ا الليُل و 

ْصر   )الرازي ،  الةُ الع  ِمْنها ُسميَّت ص   (. 436، ص 1981و 

ِرِه  ة  كان  في ع صااْ ر  هُ ُمعاصاا  ر  ذلِك  عاصاا  ك  ْنسااوب  -و  رّي الم  الع صااْ ه، و  ر  ُر ُمطاوٌع ع صااْ ي ْعصااِ

ْصِره  )البست لى ن ْهِج ع  ْصِر السائِِد ع   (. 148، ص  1986اني ، الى الع 

رّي ما هُو  ِمْن ذ وِق  الع صااااْ مانِهِ ، و  ز  ِرِه و  ة : ف ْهي  ما كان  في ع صااااْ ر  ُمعاصاااا  هُ و  ر  اّما عاصاااا 

ْصر )  .(.  479المصدر نفسه ، ص الع 

ا :   ب: الُمعاِصُرة اْصِطالح 

ع  غ   -1 د ث الذي ي تَّفُِق وجوده م  ف ة لاِلْنساااااِن اْو الح  ر : صااااِ عاصااااِ اذا الم  ْقِت و  يِرِه في ن ْفِس الو 

ث   ة م  ر  اْن يُقاُل : الِرواي ة الُمعاصاااِ ر ، ك  ْقِت الحاضاااِ ف  الى الو  ر  ،  1979ال   )المهندس ، اْطلِق  اْنصااا 

 (. 207ص 

ِة الظروِف -2 ْصر في ُمعاي ش  حاجات الع  ُب و  ة ت ْكييف ا ي ت ناس  ديد  عاِصر : ت كييف النِتاجات الج  الم 

ت ْقب ليَّة )عفيف ، الراِهن ِة  الت ط لُّعات الُمساااااْ ْكليَّة  35، ص 1980و  داِرس الشااااا  حاُب الم  ي رى اصاااااْ (. و 
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بالتالي  عِ و  الُمْجت م  ِة في الثقاف ِة و  ديد  ِن البِنياِت الج  ت ِمر ع  ر هو الب حث الُمسااااااْ عاصااااااِ مالية بانَّ الم  الج  و 

ب ر  بيَّة لِتُع  اد  مالية و  ْلق اْنساق ج  ماليَّة  )حسين ، ي ِجُب خ  ْن هِذِه البِنياِت الج   ( . 106، ص  1990ع 

تعرف المعاصاارة بتزامن حدثين مختلفين ، العصاار هو الوسااط والمتوسااط بين الماضااي  -3

والحاضر . والمعاصرة ليست حكرا لزمن ، لكل زمن معاصرة ، ولكل معاصرة زمن ، وان كان 

فالمعاصرة تشمل الحداثة ، وعليه فهي ليست حركة  مفهوم المعاصرة لدى الكثير ارتبط بالحداثة .

وال اتجاه او ممارساااااة ، بل اطار عمل يعمل من خالله ويضااااامنونه العديد من ذوي التخصااااا  

وغيرهم في اعمالهم ونتاجاتهم . وقد تضاااااامنت واحتوت التشااااااويش والتبعثر القادم مع التعددية 

بين التناقضات الفكرية التطبيقية  )رشا  الفكرية ، واحتوت الصراعات واقتراح مبدا الحل الوسط

 (. 3، ص 2010، 

 التعريف االجرائي للمعاصرة : 

اإلطار التقني زمانا  ومكانا  إلمتالكها إسااااالوب التفكير المرتبط بكليهما ، و مواكبة العصااااار 

الحاضاار ومعايشااة منجزاته التصااميمية والخصااائ  العلمية البنائية لتميز المجتمع العصااري عن 

تمع التقليدي ، عن طريق الموائمة التأريخية والحضاااااااارية في التطبيق العملي التي تتطلبها المج

المشااااركة الفعالة للمجتمع المتحضااار وتساااخيرها لخدمته ، ولينعكس ذلك في التصاااوير الجداري 

 باالماكن العامة  .

 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 االول المبحث

محطات مهمة في تاريخ الفن وجدت الباحثه ان   للبحث في موضااااااوع التصااااااوير الجداري

تساااااتطلع وتعزز نقطة أنطالق موضاااااوع البحث الحالي عبر تكوين الحضاااااارات ،اذ جاءت عن 

طريق محاوالت جسااااادها األنساااااان ، ليرسااااامها عبر العصاااااور التاريخية والتي تنطلق من ثنائية 

جااداري ، اذ باادت تلااك الجاادار، والمعطى الوظيفي التي جااائاات بطريقااة التصااااااوير والرساااااام ال

المحاوالت تتباين في اول بصاامة طبع فيها انسااان العصااور القديمة بصاامته على الجدار  بعد ذلك 

 جاء اكتشافه التقنيات بعد مضي الكثير من العصور ومن هذه الحضارات .

 حضارة وادي الرافدين:

جـااااد ان المضامين عندما نستطلع أسس البدايه في حضارة وادي الرافدين وفنونها القديمه، ن

الفكريه للحضارة الرافدينيه التي بنيت على أساس ان العالـاام الكوني منفصل الى عالمين هما عالم 

الصورة االرضيه، وعالم المثل العليـااا المفعم بالقوة الفاعله المتحكمه بالظواهر ،والذي يرتسم من 

كونه مرتبط بروابط قويه تشده الى  خالل عالم الملحمه أذ يعرف بانه العالم الذي يتميز به الفـااااارد

الطبيعه وهذا مانساااااتبينه بوضاااااوح من خالل ملحمة كلكامش التي تساااااتنبط من الطبيعه العراقيه 

القديمه )االكديه والساااومريه والبابلية( الجامدة منها والمتحركة بمختلف صاااورها الجمالية والفنية 

سماتها الواقعية مثل البطولـااااة والحس  وبرموزهـااااا الحضارية جميعها ودالالتها الفكرية ومختلف

الديني المصاحب لنشأة الحضارة مع أستلهامها للخوارق واالساطيـر مجسده بذلك البطوله الفرديه 

والحس القومي والوطني ، أذ علم انسان العراق االول ومنذ عصر سامراء وأواخر االلف السادس 

وهذا يعد أرتقاء فكري في التاريـاااخ يعكس )ق.م( العالـااام الحرف الذي هو ترميز للفكر الصوري 

أصاااااااالة الحضااااااااره الرافدينيه ،وعلى هذا النحو تحولت الظواهر الى رموز ومفاهيم هي بمثابة 
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تكثيـاااااااف لالفكار بخطاب التشكيل ، ويلتقي التصوير الجداري في وادي الرافدين في فترة ما قبل 

مفهوم الصاايد. وفي تلك الفترة مع ما هو  الكتابة عبر عامل تمثيل وحدات مشاااهد الحيوان واعتماد

موجود ضااامن خارطة الرساااوم والصاااور في الكهوف الحجرية في تلك الفترة التاريخية ومنها ما 

( ، والتي شاامل الفضاااء الداخلي على تصااوير جداري 1-2نجده في دور حسااونة  كما في الشااكل )

 (.84،ص2002ية للصيد).زهير،يمثل الحيوانات وحاجة االنسان للحيوان وكذلك الحاجة االساس

 

 ( يبين رسم جداري من حضارة وادي الرافدين ) دور حسونة(1-2شكل رقم )

 الحضارة المصرية:

أرتبطت الحضاره المصريه القديمه أكثر من أي حضاره اخرى مـااااااان الحضارات المبكرة 

فقد كرس المصريون بالمعتقدات الدينيه، والتي كان من نتيجتها بناء المقابـااااااار والمعابد وغيرها، 

القدماء قدرا كبيرا من أهتمامهـااااااام ألعداد المدافن لتكون مسكنا مالئما تحيا فيه الروح بعد الموت 

حسب اعتقادهم في استمرار الحياة بعد الموت، وقد كان هذا سببا منطقيا لنشوء العـادات الجنائزيه 

التصاااوير والعماره والفنون  التي ترتبت عليها جميع المظاهر الحضااااريه والفنيه االخرى فـاااااااااي

(، وقـاااااااد بنى المصريون مدافنهم، 25،ص1989والصناعات الدقيقه والكتابه وغيرها )الزعابي،

وزخرفوها بأجمل النقوش ليضعوا فيها موميـااااء موتاهم، وشيد ملوكهم االهرامات الشامخه لتدفن 

ا المعابد الضخمه فقد أقيمت فيها جثثهم حفاظا عليها مـن العبث ولتبقى خالده على مر العصور، أم

شهد الزمن بضخامة ودقة ومتانة هذه المعابد ، ومارس الفنان المصري النقش  لعبـاااااااادة االله، وي

البارز على الحجر، وتعد ـاااااا صالية نعرمر التي ترجع الى العصر القديم، نقطة البدايه لهذا النوع 

الوجهين القبلي والبحري، أي أنـاااااه من الفن، وهي تمثـااااال الملك منتصرا على أعدائه، البسا تاج 

يحكم األرضين، ونراه سائرا في احتفاالت ومعه موظفوه وحملة اعـالم جيوشه يستعرضون جثث 

أعدائه الشماليين، وقد ربطوا بالحبال وقطعـاااااات رؤوسهم، كما نراه واقفا تلك الوقفه التقليديه التي 

ان ـاااا على رأس عدوه المطروح ارضا يقفها الفرعون المنتصر، يهوي بدبوس القتال ـاااا الصوالج

(، فالمضاااااامون العام لهذه الصااااااالبة والمبالغة المظهرية يؤكدان على 41،ص1989)الزعابي،

العقيدة التـااااااي كان يؤمن بها المصريون، فالعمل الفني في الحضارة المصرية ال يمكن فصله عن 

لك الحضاااره والـااااااااذي أدى الفكر، أذ انـااااااااه تمثيل لصااورة الواقع المعاش والطبيعة الجغرافية لت

(، وأنعدام االثـااااااااار 7-2بالنتيجة الى أنغالق البنية الفكرية الفرعونية على ذاتها كما في الشاااكل ) 

والمؤثر، في االحتكاكات مع الثقافات االخرى، فأنغالق البيئة المصريـااة جغرافيا هو أحد العوامل 

 (.58،ص2002ات )زهير،الضاغطة التي وسمت االسلوب في الفنون المصرية بصفة الثب



465 
 

 

 ( يبين الصور الجدارية الفرعونية2-2شكل )

 الحضارة االسالمية :

ت الحضارة  شملت الحضارة اإلسالميّة كافّة مناحي الحياة بماديّتها وقيمها المعنويّة، فقد أْثر 

، االقتصاديّ اإلسالميّة في العال م بشتّى ُضروب الحضارة سواء  على الُمستوى العلمّي الصناعّي، و

والمالّي، وكذلك الُمسااااتوى االجتماعّي وغير ذلك الكثير من الُمسااااتويات التي شااااملتها الحضااااارة 

اإلنساااانيّة ،ولهذِه الحضاااارِة اإلساااالميّة تاريٌخ أصااايل وعريق يعكس مدى صااادق هذِه الحضاااارة، 

أُصولها من الدين  ومدى قّوتها بين بقيّة الحضارات التي سبقتها، ويكفي القول إنّها حضارة تستمدّ 

اإلسالمّي الشامل لكّل شيء،  فهي  ما منحهُ اإلسالم للعالم من قواعد راسخة ومبادئ عظيمة، وقي م 

أصيلة قّدمت النفع للبشريّة، وأسهمت في رفع سويّة العال م، وذلك عن طريق منظومة اإلسالم التي 

دينِهم ودنياهُم. والتي بدأت أّول  تساااتمّد فضااالها من مصاااادر التشاااريع اإللهي، الذي ينفع الناس في

مظاهر هذِه الحضااارة حين  انتشاار  الدين اإلسااالمّي وبدأت الدعوة إليه، وُخصااوصااا  حين  تأسااساات 

للُمسلمين دولتهُم وعاصمتهم النبويّة في المدينة المنّورة، بقيادة  النبّي الكريم عليِه الصالةُ والسالم، 

سانيّة والدينيّة على  والتي بدأت منها أّول أيّام الحضارة اإلسالميّة، التي اعتنت بجوانب الحياة اإلن

حدٍّ ساااااواء ، وغيرهم الذين أقاموا حضااااااراٍت تمتّد بجذورها إلى مبادئ اإلساااااالم وقيمه، فاعتنوا 

بالِعلم وأسسوا حضارة علميّة ال تُضاهى، حيث انتشرت وُخصوصا  في زمان العباسيين الذهبّي 

ناعيّة، التي ظهر  فيها الِعلم بأبهى ُحلّة وبرز  فيِه الُعلماء في شااااااتّى فُنون الحركات العلميّة والصاااااا

الِعلم وصاااااانوفهِ الُمختلفة، فكانت حضااااااارة  علميّة  تليدة، وكذلك الحال في التطّور العمرانّي الذي 

تميّزت بِه الحضارة اإلسالميّة، ولم يكن للعرب في عهد النبي )ص( فن خاص بهم .ولكنهم عندما 

تحوا سااااااوريا والعراق ومصاااااار وايران تبنوا الفنون الرفيعة الراقية في هذه البالد  ، وتشااااااير ف

م ، جلبوا مواد البناء واساااتقدموا  749م الى سااانة 661المراجع الى ان خلفاء الدولة االموية سااانة 

هرت امهر الصناع من شتى الواليات القامة المدن الجديدة ، وانشاء القصور والمساجد ، التي اشت

باإلبداع العمرانّي وفُنون البناء اإلساااالمّي الراقي، ُخصاااوصاااا  في عهد األمويين وكذلك حضاااارة 

 ( . 24األندلس الجميل. )ديماند،، بدون،ص

 الحضارة االغريقية:

يعتبر الفن البيزنطى اصااادق مرآة للكيان المركب التى تألفت منه الحضاااارة البيزنطية حيث 

قية والرومانية مع فنون الشااااام ومصاااار وفارس وهى تمتزج بنساااب تآلفت مميزات الفنون االغري

متفاوته ولكنها ممتزجه امتراجا تاما يخلق منها كال متكامال وكان هذا الفن جوهره فن دينى ،ومع 

بدايه العهد البيزنطى اخذت الفنون الكالسااكيه فى الضااعف واصاابحت بدون الهام قوى ، ومن هنا 

ى انه نشاااأ من ضاااعف الفنون الكالسااايكيه وأدانوا الفن البيزنطى وصاااف بع  النقاد الفن البيزنط

يه والمحاكاه التى ميزت الفن الرومانى واالغريقى قد المثال تدهوره عندما ف ، ولكن للحكم على  ب

الفن البيزنطى يجب األخذ فى االعتبار معايير اخرى وادارك أن الكالساايكيه ليساات القالب الوحيد 
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م الى واحدة فى الغرب واخرى بالشرق فان 395م الممالك الرومانيه عام للشكل الفنى ، فبعد تقسي

الفنون البيزنطية أصاااابحت ذات مدرسااااه جديده تهدف لمزج مظاهر الحضااااارة الرومانية القديمة 

بمعطيااات الااديااانااة المساااااايحيااة ، ويمكن القول عناادمااا فقااد الفن األغريقى الرومااانى قاادرتااه على 

فنون الشرق بمؤثراتها الزخرفية خاصه وهو يخدم الدين الذى فى االستمرار أتاح الفرصة لتدخل 

حااااجاااه الااى أوضااااااااااع وأشااااااااكاااال ورمااوز مااجاارده مااوجااوده بااوفااره فااى فاانااون الشاااااااارق 

.s://civilizationlovers. 

وتأثر االغريق بالمفاهيم الدينيه التأثيرات فـي طقوس عبادة اآللهه  ديمتير وأفروديت ودمى 

بالكثير من االسااااااااطير االدبيه والدينيه مثل ملحمة كلكامش وغيرها من االلهه والكهانه والتنبوء 

القص  ، أحـاااااااب االغريق كذلك تصوير أساطيرهم وقيمهم الدينيه وأعمال البطوله التي شارك 

فيها آلهتهم وخيرة أبطالهم بأساااالوب أسااااطوري يعتمد على مزج الواقع بالخيـااااااااااال وهو نوع من 

تجلى ذلك بوضوح في أكثـاااااار منحوتاتهم البارزة وال شك ان الفن المبالغه في تجسيد االشياء وقد 

االغريقي قد مر بمراحل مختلفه ساعدت على تطوره وارتقائه حتى وصـااااال الى درجه كبيره من 

األتقان والكمال. وتعد المعابد األغريقية تراثا خالـااااااد عند االغريق وقد أنشئت هذه المعابد بمهاره 

على حوائطهااا اسااااااااطير االلااه التي شااااااياادت لهااا هااذه المعااابااد  فااائقااه ودقااه متناااهيااه. ونقشااااااات

في القسااطنطينية من أروع األمثلة على « آيا صااوفية»(، وتعد كنيسااة 143،ص1976)المصااري،

(، كما أن لها 3-2الفن البيزنطي في عهد جساااااتنيان، ومفخرة العمارة البيزنطية كما في الشاااااكل )

تاريخ العمارة لالبتكارات ا ها التصااااااوير الجداري واأليقونة أهمية خاصاااااااة في  لتي ظهرت في

ساء التي تعد من أجمل مظاهر الفن المسيحي البيزنطي، ومن أهم  سيف والمخطوطات، والسيما الف

قة، كانت  يه يتطلع إلى ما وراء عالم الحقي الفنون المكملة للعمارة في الكنائس. كما كان الفكر ف

الغيب الميتافيزيقية وتوجيه الفكر نحو عالم  الفساااااايفسااااااااء الوساااااايط المثالي لإليحاء برؤى عالم

 tps://www.arab-ency.comالروحانيات غير الملموس. من أهم اللوحات الفسيفسائية:

 

 ( يبين كنيسة ايا صوفيا توضح فيها الصور الجدارية3-2شكل )

هنا نجد ان الحضرررارة والتراث جزء ال يتجزأ من اإلنسررران المعاصرررر، فهو يحمل فى  ومن

ه الذاتي سررمات هذا التراث ، و تتحدد مالمح الشررخصررية الفنية ألي حضررارة من خالل اآلثار بنائ

الفنية التي يعكس كل أثر منها حالة المجتمع التي كان عليها وقت إنتاجه لهذه األعمال، فالعمل 

الفني مرآة صرررررررافية للفنان والمجتمع . "والفن هو المعبر عن الذات الثقافية والتراث الروحي 

مختلف المجتمعات ويحفظها ، ويمثل في نفس كل إنسان شعور باالنتماء إلى المجتمع البشري ل

بوصررفه القاسررم المشررترك الذي يتجاوز الفوارق الدينية واللغوية." وهذا ما تميزت به الحضررارة 

عبر عصورها المتعاقبة ) وادي الرافدين ،الفرعونية ، و اإلسالمية ، وعصر النهضة ( بهوية 

محددة األبعاد، كما كان لها شخصيتها الفريدة التي تميزت بها في إطار عبقرية اإلنسان خاصة 

والمكان، وكان الفن دائما  من أهم عناصرها المميزة، مثل اللغة التي عبر بها اإلنسان عن ذوقه 

 الرفيع وأفكاره الحضارية الخاصة به ، والتي تعتبر وسيلة التواصل بين الحضارات .
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 لثانيالمبحث ا

 فن التصوير الجداري في الفضاءات الداخلية المعاصرة 

قبل البدء بالتعرف عن فن التصوير الجداري في الفضاءات الداخلية المعاصرة يترتب علينا 

 معرفة 

  المترو عن تاريخية نبذة

  بالقاطرات يعمل أنفاق خط أول افتتاح وتم .أنفاق حديد سااااكة تمتلك مدينة أول لندن تعد 

ا لندن في) عميق نفق أول افتتح كذلك. م1863 عام البخارية   الكهربائية القطارات فيه تعمل( أيض 

 الجديدة األنفاق حديد ساااااكك تعمل الحين ذلك ومنذ. (4-2م كما في الصاااااورة رقم )1890 عام

 (.14،ص2010اسيل،( م1900عام آفتتاحه تم فقد باريس لمترو بالنسبة أما. بالكهرباء

 

 .لندن مدينة في األنفاق حديد سكك( 4 -2 ) رقم صورة 

  وبرلين، وبرشااالونة، أمساااتردام،: ومنها أنفاق، حديد ساااكك تملك كثيرة مدن أوروبا وفي

  وروتردام، وروما، وأوسااالو، وميالن، ومدريد، ولشااابونة، وهامبورج، وجالساااجو، بوادبسااات،

 Sub التحتية الطرق آسم الشمالية أمريكا في األنفاق حديد سكك على ويُطلق .وفيينا وستوكهلم،

way.وفيالدلفيا، ومونتريال، وشيكاغو، بوسطن،: التحتية الطرق ذات الشمالية أمريكا مدن ومن  

  عام افتتح الذي بوساااطن لمدينة التحتية الطرق ويعد. العاصااامة وواشااانطن فرانسااايساااكو، وساااان

 في األنفاق حديد سكك أنشئت الجنوبية، أمريكا وفي. الشمالية أمريكا في تحتي طريق أول 1897

  سيدني مدينة في أنفاق حديد سكك شبكة افتتاح تم أستراليا، وفي. 1913 عام أيريس بوينس مدينة

 جزء أول دخل سنغافورة مدينة في أما. 1984 عام ملبورن مدينة شبكة افتتحت كما م،1926 عام

  م،1927 عام في طوكيو مدينة شااابكة وافتتحت. م1989 عام فيها أنفاق حديد ساااكك شااابكة من

  أنفاق حديد سكك أول وافتتحت. اليابان في عدة أخرى مدن في حديدية سكك شبكات هناك واليوم

  أفريقيا، في نوعه من األول وهو العمل، في القاهرة مترو وبدأ .1984 عام كلكتا بمدينة بالهند

  لخطوط العالم مدن بع  أنفاق افتتاح لتاريخ اساااتعراض( 1-1) رقم الجدول وفي. 1987 عام

 (15،ص2010اسيل ، ( الحديدية السكك

 سنة االفتتاح االسم سنة االفتتاح االسم

 م1972 روكو 1890 لندن

 1980 نيوكاسل 1897 بوسطن

 1980 كالسكو 1900 باريس
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 م1982 أوشيميزو م1922/م1906 2، 1سمبلون 

 م1982 فوركا بيز 1913 بوينس ايرس

 1984 كلكتا ملبرن 1926 سدني

 1987 القاهرة 1927 طوكيو

 م1988 سيكان م1934 أبناين

 م1994 اإلنجليزية ةالقنا م1975 شين كانمون

 (1-2جدول رقم )

 استعراض لتاريخ افتتاح أنفاق بع  مدن العالم لخطوط السكك الحديدية

 التصوير الجداري في التصميم الداخلي:

، ن حيث إرتباطها العضااوي بالعمارة الجدارية مهو الخطة الكاملة لتشااكيل عناصاار اللوحة 

والتصميم الداخلي لتحقيق القيم الجمالية، لتصبح الصورة الجدارية هى تأكيد للمساحة التي توضع 

(، ويعتبر التصميم الجيد أساس كل عمل ١٨م ، ص  ٢٠16عليها، للوصول إلى الهدف  )رافت، 

التي تزودنا بالخبرة الفنية التي نحس بها في فني، ووجودة التصااااااميم الناجح هي األساااااااس وهي 

العمل الفني الجداري سواء أكان العمل الفني بسيطا  مثل أعمال الحرفيين أو عمل من أعمال كبار 

الفنانيين أو المصممين العالميين، ويحقق الشكل والتصميم المبتكر الغرض الذي وضع من أجله، 

ظيفة العمل الفني الجداري دارسااااة متأنية ليضاااامن كما يجب علي الفنان أو المصاااامم ان يدرس و

النجاح للتصااميم وليعرف أن يختار التقنية المناساابة والخامة التي تصاالح لتنفيذ الصااورة الجدارية، 

ويسااتطيع تحديد طريقة األداء المناساابة في التنفيذ باإلضااافة لمعرفة الكلفة االقتصااادية لهذا العمل 

ب نان الجداري لتفي الصااااااورة الجدارية  ياء يجب على الف لك عدة أشاااااا الغرض المطلوب، وهنا

مراعاتها في التصااميم منها )حجم التصااميم ، ومساااحته، ولونه ،وشااكله النهائي وكيفية اإلسااتخدام 

المثلى والصااحيحة للتصااميم الذي ليكون متناسااب مع قدرة المصاامم الذي ساايسااتخدمه ، ويتألم مع 

دم التعقيد في التصااااميم بشاااارط أن يحافف على الناحية إمكانياته األدائية وأن يراعي البساااااطة وع

الجمالية في التصاااااميم وأن يأخذ التصاااااميم شاااااكل جمالي مميز يمكن الفنان من إنجاز عمل  فني 

 —( ،وتعد محطات مترو موسااااااكو ٥١م ، ص  ٢٠١٠جداري ، ذا وظيفة نفعية قوية. )عدلى ، 

لدولة الموحد لمواقع التراث الثقافي، في سااجل ا —بيلوروسااكايا، وكييفسااكايا وكومسااومولسااكايا 

يناير/ كانون الثاني. كل محطة تحكي قصة عن ثقافة وحياة  16الموقع الرسمي لبلدية موسكو في 

الشعب السوفيتي، ولها تصميم خاص بها، وهو عنصر مهم من تراث المدينةعندما تم بناء محطة 

وفاز في المسابقة فريق من كييف بقيادة  مصمما مشاريعهم في مسابقة مفتوحة. 40كييفسكايا، قّدم 

لتأسااايس  300البروفيساااور يفغيني كاتونين، وتصاااميمها اللذي يعبر عن االحتفال بالذكرى الـااااااااا 

،اذ تم تطوير المشاااروع من الجناح 1954الصاااداقة بين روسااايا وأوكرانيا، وافتتحت المحطة عام 

بل المهندسااين المعماريين إيفان األرضااي ومنصااة تحت األرض التابعة لمحطة بيلوروسااكايا من ق

تارانوف و ناديجدا بيكوفا. وكان الموضاااااوع الرئيساااااي للتصاااااميم هو اقتصااااااد وثقافة الشاااااعب 

مترا تحت سااطح  42، وهي تقع على بعد 1952البيالروسااي، وتم افتتاح المحطة للركاب في عام 

وساايف في عام األرض،وقد بنيت محطة كومسااومولسااكايا من قبل المهندس المعماري أليكسااي شاا

. وقد تم تزيين الفضاااااااء الداخلي بالنقوش األساااااااسااااااية، وموضااااااوع المحطة كان التواجد 1952

 (.5-2العسكري من قبل النحات السوفيتي غيورغي موتوفيلوف كما في الشكل )
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 ( يبين محطات مترو االنفاق في روسيا5-2شكل )

، التي تحوي  Toledoاما تصميم الفضاءات الداخلية المعاصرة لمحطة مترو أنفاق توليدو 

الكثيرمن األعمال الفنية التي تحمل موضوعات مختلفة ومنفذة بخامات متنوعة لعدة فنانين، فظهر 

م اساااتخدم  OLIVIERO TOSCANI 2103العمل الفني األول للمصااامم اوليفييرو توساااكاني 

مع صااااااندوق من  inkjet print on PVBباعة باألحبار على خامة البي في بي فيها تقنية الط

، وذلك بعد دمج الوجوه من خالل برامج التصااميم بالكمبيوتر،  LED light boxاإلضاااءة الميد 

 (.6-2فلسفة العمل الفني قائمة على التعبيركما في الشكل )

      

 إيطاليا( يبين محطة مترو االنفاق في 6-2شكل )

التي صااممت فضاااءاتها الداخلية من  Garibaldiكما اتخذت محطة مترو أنفاق غاريبالدي 

نان ، وهوعبارة عن طباعة  Michelangelo Pistolettoمايكل أنجلو بيسااااااتوليتو  عملين للف

 silk-screen print on stainless steelساااكرين على مرآة ساااتانمس ساااتيل مقاوم لمصااادأ 

super mirror م،ويسااااااتعرض الفنان من خالل العملين نماذج بالحجم  2103ي عام ، منفذين ف

الطبيعي لصااور المسااافرين والمنتظرين أثناء رحلتيهم. وتتعايش الصااور الثابتة لفن واالنعكاسااات 

ناء مرور مرتادي المحطة بجانب العمل الفني  المتغيرة من الواقع بدون توقف في هىذا العمل أث

لمرآة بجانب الشخصيات المطبوعة، ليصبح ىذا العمل باب يربط فتنعكس صور المشاهدين على ا

فاعل المشااااااااهدين مع العمل الفني ورؤيتيم لذويهم  نان من خالل ت بين الفن والحياة كما ترآى لف

 .ــــ(.378( ) سمر،ص7-2وكأنهم جزء من العمل كما في الشكل )
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 Garibaldi( يبين محطة مترو أنفاق غاريبالدي 7-2شكل )

ومن خالل ذلك وجدت الباحثة ان التصوير الجداري  في محطات مترو االنفاق يرتبط ارتباطا  

وثيقا  بالعمارة، والتصميم الداخلي لكي يحقق القيم الوظيفية ،والجمالية ، لتصبح الصورة الجدارية 

مل فني، تأكيد  للوصول إلى الهدف عن طريق التصميم الجيد والخبرة الفنية الذي يعتبرأساس كل ع

كما تحقق دارسة الشكل والتصميم المبتكر، والتقنية المناسبة والخامة التي تصلح لتنفيذ الصورة 

الجدارية ليصبح بذلك عمال  مبدعا  ، ويحقق الغرض الذي وضع من أجله المصمم ليضمن النجاح 

 للتصميم . 

 المحاكاة الصورية

نت هذه الرسااااااوم والصااااااور الجدارية أرتبطت المحاكاة منذ بداية ظهورها مع الفن حيث كا

تعطي معان عديدة اعتمد عليها اإلنساااااان في تطوير حياته البدائية، األمر الذي أوصاااااله إلى تنوع 

األشااااكال واألشااااياء التي تعبر عن عالقة حقيقية عكساااات ترابطه مع الطبيعة. فالمحاكاة بصااااورة 

ت االنتقائية االساااتكشاااافية والنقدية عامة عملية بناء وإعادة تركيب يساااتند الى مجموعة من العمليا

تهدف الى الكشف عن حقيقة التراث والحضارات الحية  والتي ترتكز على المظهر والجوهر معا  

بغية تكوين نتاج تصااااميمي جديد. كما انها تعني إعادة تركيب وبناء لجوهر الشااااكل من المصاااادر 

صال. وتعتمد على تأسايس حوار االصالي ألنتاج أعمال اصايلة مبدعة بمثابة صاور تعكس ذلك اال

مبدع بين األصاال وصااورته، فاسااحة  المجال لإلبداع واألبتكار والتواصاال والكشااف عن الحقائق 

(Steil,1980,P8-10 فالمحاكاة تعبر عن القاعدة األسااااساااية لألبداع ،واألبتكار ،والذي يتمثل ، )

نساااااان اليكون بالمعنى بالبسااااااطة في تكوين عالقات ربط جديدة لعناصااااار موجودة مسااااابقا، فاال

الحرفي لهذه الكلمة .وانما يكتشااااف ويطرح عالقات وتجميعات جديدة لعناصاااار مساااابقة الوجود. 

فالمحاكاة تعني ان تعمل بحرية التصاااااارف ..ان تعبر عن ذاتك وهي ترتبط مع التقاليد بحد ذاتها 

ون على (.وان بظهور المدارس الحديثة عمل المعماري59،وفرصاااااة للتواصااااال )البساااااتاني، ص

محاكاة  تصاميم تشابه مباني الحضارات القديمة ، مما أدى إلى ظهور حركة إحياء الطرز ، حيث 

بدأ يغلب الطراز اإلغريقي والروماني ، ومدت ثقافتهم لتشاااامل الحضااااارات القديمة كالفرعونية ، 

تي تخ  كل واآلسيوية ، وحضارة ما بين النهرين ، اذ  بدات تظهر فلسفة النظريات المعمارية ال

،ومن أشااهر المعماريون الذين topic-http://alhayah.ibda3.org/t39طراز عن طريق النقد 

والذي اسااااااتخدام أحد الطرز القديمة ، وتقليده كما هو  John Nashمثلوا هذه الفترة  المعماري 

حديثة . اذ اعاد تخطيط مدينة لندن على الطراز البابلي ، و صاااااامم مواد البناء البخامات ، وولكن 

وكان يحمل نفس الطراز وال يزال المبنى مسااااتخدم كمتحف في  Town Hallمبنى قاعة المدينة 

على  أعادة تخطيط مدينة باريس ،  Housemanمدينة برايتون ، كما عمل المهندس هاوساااااامان 

جم كثيرا لهدمه المباني التراثية ، ومع ذلك طبقت حيث قسااااامها شاااااوارع رئيساااااية متقاطعة ،وهو

أفااكااااره فااي مااعااظاام الااادول األوروبااياااة ، وأعااتااباار ماان أعااظاام الاامااخااطااطااياان الااحاااديااثااياان 

ctopi-http://alhayah.ibda3.org/t39 ، ومع تطور العصااااور واظهار التقنيات الحديثة عمد

http://alhayah.ibda3.org/t39-topic
http://alhayah.ibda3.org/t39-topic
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ا لجداريات محطات مترو األنفاق بالقاهرة  19رافع الى تكوين الفنان ساااااااامي  ا متمايز  تصااااااميم 

ا جدارية رحلة الفضااااء، كما  بالخطين األول والثاني، بينها محطة األوبرا ،والتي نُف ذت فيها مؤخر 

)الخط  2003و  1996محطة مترو بين عامي  19ساانوات بتصااميم وتنفيذ جداريات  7قام خالل 

ن اساااااام المحطة وشااااااخصااااااية المنطقة التي تقع فيها تلك المحطات هما العنصااااااران الثاني(. وكا

الرئيسان اللذان اعتمد عليهما في تصميماته،اذ يعبر التصميم عن شخصية الفن المعاصر للمحطة 

الى محاكاة االشااكال والصااور الجدارية من العصااور التاريخية ووثقتها عن طريق اظهارها على 

 https://ar.wikipedia.org/wiki( 2-8) الجدران كما في الشكل

 

 ( يبين المحاكاة في إحدى الصورة الجدارية المعاصرة لمحطة األوبرا8-2شكل رقم)

 : الرموز في التصوير الجداري

عن طريق للرمز صفات ايحائية تكون غير مباشرة في التعبير، فيجعلنا نتصور موضوعه 

وسائط غير لغوية،ويمكن تحديد نوعين من القيم الرمزية التي تؤدي عملية اتصالية في الفضاءات 

 الداخلية:

بالقيم االجتماعية والحضاااااااارة والطراز للمجتمع الواحد، إذ هي  -1 قيم رمزية متغيرة: وترتبط 

فضاء داخلي ما يقترن متغيرة بتغير المجتمع والمكان. )فان استعارة رؤية زخارف األرابسك في 

بصاااااورة مباشااااارة بالمجتمع اإلساااااالمي حصااااارا   من دون غيره من المجتمعات التي تنتمي إلى 

 حضارات أخرى(.

قيم رمزية ثابتة: وترتبط بتجارب حياتية مشااااااتركة عند األفراد جميعا  على الرغم من تغير   -2

ية يمكن أن تثير معاني تحقق المكان والمجتمع. وتنجز عن طريق اسااااتعمال رموز اقترانية تجريد

للفرد ذاتيته الشخصية في تفسيره وتأويله لطبيعة المكان،.فان الدالالت االقترانية والمعاني ضمن 

بيئة الرموز كأن تكون ذات مغزى رمزي سااياسااي ، او اقتصااادي ،او ديني ، او تأريخي وتمتلك 

ا معنوية تعزز من اثرها في تعريف الهوية المكان عاد  هذا بذلك اب ية والوضااااااوح البيئي ليعطيه 

 (.42،ص1999الشعور باالنتماءاليه ومن هذه الرموز)الحبة ،

 : الدالالت االسطورية في الفضاء المعاصرة

يقوم المنهج األسااطوري على اسااتقراء الظواهر األسااطورية داخل النصااوص اإلبداعية، ثم 

نيفا نوعيا، ثم يحدد طرائق تتبع مصاااادر هذه المنظومات االساااطورية الموظفة، ثم يصااانفها تصااا

التوظيف األسااااطوري في النصااااوص اإلبداعية للوقوف على تجلياتها  داخل العمل التصااااميمي، 

ومدى احتفاظها بخصائصها، كشخصية، أو حادثة، أو موتيفا أسطورية من خالل احتفاظها بالحد 

هذا ال ها داخل العمل التصااااااميمي ويعود  تحول إلى األدنى للخصاااااااائ  الجوهرية ومدى تحول

  -امرين:

https://ar.wikipedia.org/wiki
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قابلية األساااطورة ذاتها للتوظيف في الفضااااءات الداخلية، أي تميزها التاريخي والموضاااوعي  -1

ا بنيويا للعمل  عن جملة األساااااطير ، الذي يمنحها خاصاااايتي التشااااكيل والتحول لكي تصاااابح جزء 

  . للمبدعالتصميمي نفسه ، ويخدم هذا التميز الرؤى الفكرية والفلسفية والجمالية 

قدرة المبدع على التوظيف التصااميمي لألسااطورة ، شااخصااية أو حادثة أو موتيفا ؛ أي تحويل  -2

األسااااااطورة إلى وجود جمالي يخدم رؤى المبدع من خالل جملة التحوالت والتحويرات، وحتى 

( ، ففي محطة 9، ص  1980التشاااويهات التي يحدثها المبدع على هذه األساااطورة ) نورتروب ، 

يس ، ينقل تصاااااميمها اساااااطير وخيال ،اذ ارتبط اساااامها بمتحف الفنون والحرف الواقع على بار

على يد الفنان البلجيكي فرانساااايس  1994مقربة منها، وأعيد تصااااميمها على هيئة غواصااااة عام 

ألف فرسااخ تحت الماء"  20شااوتان، على نمط "سااتيم بانك". وتعتمد فكرة التصااميم على رواية "

عمل "جول فيرن"، الذي يُنظر إليه باعتباره مؤسااااااس أدب الخيال العلمي،كما  للكاتب الفرنسااااااي

في محطة مترو "الباستيل"  فزينت المصمم الفرنسي الى اظهار الصورة الكاملة للثورة الفرنسية  

 (9-2برسومات تصور أحداث الثورة الفرنسية وهدم السجن الشهير كما في الشكل )

 

 االنفاق في باريس( يبين محطة مترو 9-2شكل )

 ( :graffitiالرسوم الجدارية )الفن الغرافيتي

تشااااير كلمة "غرافيتي في اللغات األوروبية إلى أي رساااام أو نقش أو كتابة على الجدا رن، 

وكلمة "غرافيتي مشااااااتقة من اإليطالي "غرافيتو، والتي قد تتراوح بين نقش بساااااايط ولوحة فنية 

م ش   د ش  أو خ  كَّ سطحا ، ففي األزمنة القديمة كان الناس يكتبون ويرسمون معقدة التي تعني خ  أو ح 

بالحفر على الجدارن بإستخدام آالت حادة، أو قد يستخدمون الفحم أو الطباشير. وحديثا  باتت كلمة 

غرافيتي تُسااااااتخدم في الكثير من لغات العالم لتعني الرساااااام أو الكتابة على الجدارن باسااااااتخدام 

لونية، والذي يعتبره البع  فنا  وآخرون تخريبا  للممتلكات العامة. أصاااطلح االصاااباغ أو رّذاذات 

 ( . ٢٢٦م:ص  ١٩٧٩)خليل ، 

ساني ،  ان مفهوم  الرسم الجداري المعاصر بكل أصنافه يأخذ هم العامل الموضوعي واإلن

وفي مجمل المدن العالمية التي تشااااااهد رسااااااوما  جدارية معاصاااااارة تتسااااااع فيها انفتاح الخارطة 

موضاااوعية لبناء الشاااكل المعاصااار لفن الرسااام الجداري الذي يأخذ على عاتقه طرح الخاصاااية ال

الموضااااوعية ضاااامن دائرة انزياح المرئي من سااااابقاته الكالساااايكية الرفيعة ، وهو ينفتح معاودا 

االتصااااال بصااااراع األحداث والتطور العلمي بوظيفة الجمالية لدالتيه الموضااااوعية والتحولية في 

الشااكل وتطوره في خطاب المجتمع وقد شاااع إسااتخدام هذه التساامية في العربية منذ  تمثيل مراحل

( ، ويرتبط الفن الغرافيتي في الرساااااوم أو النقوش الجدارية  100، ص  2016ذلك الوقت )رأفت،

مع خبرة المصمم والرسام الجداري الذي يلعب دوره الرئيسي لفهم النواحي األساسية التي يتوقف 

ناء المنجز الجداري ضااامن معطياته الفنية والفلسااافية ويريد المصااامم في ذلك تطبيق عليها عامل ب
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فن يهدف إلى اساتنطاق واِع للحقيقة االجتماعية بروح جمالية معاصارة ، كما في جداريات محطة 

مترو األوبرا، إلى لوحة فنية عظيمة جذبت كل مرتادي المحطة يومي ا، اذ حرصااااااوا على تكوين 

ا لعدد من رموز الفن المصااااري، الم كلثوم، الرسااااومات الجدي دة وتضاااامنت الرسااااومات، صااااور 

ونجيب الريحاني، وفاتن حمامة، وعبدالحليم حافف، ومحمد عبدالوهاب، وشااااادية، وأحمد شااااوقي 

ا ألفالم وأبراج من وحي الصااور الفلكية، مع ألوان متناسااقة.، والتي  أمير الشااعراء، بجانب صااور 

جهة لكل من يريد التصااااااوير مع ذلك العمل الفني المميز غيرت شااااااكل المحطة وأصاااااابحت و

 https://www.nogoumfm.net  فعندما يصاابح للفن وضاايفة اجتماعية ، وثقافية، ودور في ،

 المجتمع يفهم الفنان حريته التي حصاااااال عليها تفرض عليه واجبات تجاه الطبقة التي ينتمي إليها

 (.10-2(  كما في الشكل)100، ص  2013)ايمان،

 

 ( يبين الرسوم الجدارية في محطات مترو القاهرة10-2شكل )

 تقنيات التصوير الجداري المعاصر 

 الفسيفساء :

هي تلك الموضااااااوعات الزخرفية المؤلفة من اجزاء صااااااغيرة ومتعددة األلوان من خامات 

الزجاج أو الحجر أو الرخام الملون أو األصااااااداف أو الخزف وتثبيتها بعضااااااها الى جانب بع  

بمونة تعمل على تماسااااااكها غالبا  ماتكون من الجب  أو األساااااامنت  وتكون هذه الموضااااااوعات 

تية أو رسااااااوم كائنات حية، واألغلب أن تكون تلك االجزاء مكعبات زخرفية أو هندسااااااية أو نبا

صااغيرة ودقيقة متجاورة مكونة عالقات شااكلية وجمالية .بهذه الطريقة يمكن تصااوير تكوينات أو 

مناظر مختلفة على الحوائط الداخلية أو الخارجية وتكون أسااااااطحها مقاومة للعوامل الجوية فال 

(  ولعل من أجمل المحطات محطة مترو ماياكوفسكايا في ٦٢ ،ص ١٩٨٨تؤثر عليها )الصايغ ، 

موسكو، والتي سميت باسم الشاعر الروسي فالديمير ماياكوفسكي، الذي انتحر قبل افتتاحها عام 

أعوام. وتم تصميم المحطة من وحي قصائده حول مستقبل موسكو، فُزي ن ت المحطة  8بـاااااا  1938

قزح وُسُحب في منظر يراه الصاعدين من المحطة قبل بسقف فسيفسائي يصور السماء، به قوس 

 . https://arabic.sputniknews.com (11-2وصولهم إلى أرض الشارع كما في الشكل )

 

 ( يبين محطة مترو االنفاق في موسكو11-2شكل )

https://www.nogoumfm.net/
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 الخزف )السيراميك(:

فيكون ( الخزف ceramicهو الفخار المزجج ويصنع من الصلصال أو الطين الذى يحرق )

ها  عة، إذ يمكن تشااااااكيل مات الطي خا فأن الخزف من ال لك  لذ عد طالئه ينتج الخزف و خار، وب الف

وٕاسااااااتخدامها في عدة أهداف فمن آنية واطباق إلى اللوحات الفنية الصااااااغيرة المكونة من قطع 

صااااااغيرة من مجمعة وملونة على شااااااكل التصااااااميم الذى أ عد له ويعمل منها اللوحات الجدارية 

التى تثبت على الجدران الداخلية أو الخارجية للمبنى فتقاوم عوامل الزمن والتقلبات الضااااااخمة 

 الجوية فى البرودة والحرارة .

 االرابيسك 

الرابيسااك هو فن الزخرفة بنماذج من الطبيعة وأشااكال هندسااية متداخلة ومعقدة، وهو أحد ا

كان يُزيّن جدران وأعمدة المساجد عناصر الفن اإلسالمي القديم، ورمز للعمارة اإلسالمية ، حيث 

والقصااااااور أيام الدولة العثمانية، ثم انتشاااااار في بع  الدول األخرى، لكنه بقي يعبّر عن الهوية 

العربية اإلسااالمية الخالصااة، وازدهر في سااورية ومصاار. لم يقتصاار "األرابيسااك" على األثاث 

صل بتكوينات المصمم الخاص بطرزه اإلسالمية المختلفة اإلشكال واالستخدامات فحسب، بل ات

بالمسااااااجد والقصاااااور، فقد أنشاااااأ فنان "األرابيساااااك" جدرانا كاملة في بع  القصاااااور والبيوت 

الشاااارقية، باإلضااااافة إلى انجازه تحفا لألعمدة وتيجانها ولمنابر المساااااجد، والمشااااربيات والنوافذ 

، ولكن أكثر مظاهر واألبواب، وأحيانا كان "األرابيساااااااك" يسااااااتخدم في تزيين بع  "األنّية" 

اساااتخدام "األرابيساااك" ظهرت في صاااناعة األثاث،وتضااافى األلوان العديدة التي يساااتخدمها "فن 

األرابيسااك" سااحرا خاصااا يميزه عن غيره من الفنون السااائدة، حيث تظهر فيه جماليات الزخرفة 

ألرابيسااك وتكراراتها والخطوط وبراعة خطاطيها والرسااوم الرشاايقة والفطرية، وذلك لكون فن ا

يشااامل فنونا مسااااندة كالحفر والزخرفة والخط والرسااام والتعشااايق والنقش والتطعيم، ويعتمد "فن 

األرابيسااك" على ذوق الفنان الفطري الذي يبدع أشااكاال  هندسااية متداخلة، تحتاج إلى صاابر ودقة 

 (، 35،ص1989عالية ، )الصائغ،

 الزجاج:

تاريخ وقد وجد الزج ية ال بدا نذ  عالم، عرف الزجاج م ماكن متفرقة من ال اج الطبيعى فى أ

( الطبيعي هو عبارة عن obsidianوالزجاج منها الشفاف ونصف الشفاف وغالبا  ماتكون ملونة )

كتل حجرية تسمى بالوان مختلفة نظرا  للعوامل والتربة التى تؤثر فيها أثناء االنفجارات البركانية، 

األساالحة واألدوات الدفاعية فى ذلك الوقت، إال أنه  وقد إسااتخدم االنسااان البدائى الزجاج فى عمل

يمكن القول بأن إكتشااااااف النار أدى إلكتشااااااف الصاااااناعات التى تعتمد على الحرارة مثل الفخار 

 والخزف والزجاج إن 

ست مجرد صناعة ذات طابع يقوم على المنفعة وحدها، وٕانما هى إبتكار  صناعة الزجاج لي

قائى إنبثق من روح  ية فهو إذا  فن من الفنون فطرى وتل عة الفن االنساااااااان وتحقق بفضااااااال البرا

( ،  ويعتبر فن الزجاج المعشااق بالجبس من بين الفنون 7م، ص ٢٠٠٥الصااناعية ) عبد الحفيف، 

التى إنفردت بها الحضااارة اإلسااالمية القديمة لما لها من دالالت شااكلية وجمالية ورمزية، فضااال  

العملية. والزجاج الطبيعى الملون من بين الخامات التى تتميز عن مضاااااااامينها وقيمتها الوظيفية 

بشااافافيتها وجاذبيتها التي تلفت النظر وتشاااد اإلنتباه، ومن أجل ذلك هام بها الفنان المسااالم وعشاااق 

التعامل معها وتطويعها لالداء وٕاخضاعها لسيادته فى مجال التجريب ، والممارسة الجادة التى لم 

صااااااره ومنذ بدايته الى نهاية رحلته الطويلة مع الحياة العاملة الدء وب التى تِن خطواتها إبان ع

( من pot glassعاشااها بفكر متفتح ووجدان حي وبصاار ثاقب . إسااتخدم المصاامم ألوانا  مألوفة )

الزجاج، لعلها هى وحدها التى كانت تصنع فى ذلك الحين وهى من طبقة معروفة ، وتنحصر فى 

(، ففي محطة مترو كاوهسونج http//ar.wikipedia.orgوان المميزة . )مجموعة معينة من األل

تايوان ، اذ تتميز بتصميمها الفريد، الذى اعتمد فيه المهندسون على اإلضاءة الخفية والرسم على 
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زجاج المحطة كجزء من تصااميم الفضاااء الداخلي لمحطة المترو، مما جعلها نقطة جذب سااياحية 

 .https://www.youm7.com( 2-12في الشكل )للبلد فى حد ذاتها كما 

  

 ( يبين محطة مترو كاوهسونج  في تايوان12-2شكل )

 الزخارف :

لعل من ابرز مميزات الفن االسالمي انه فن زخرفي فقد استفاد الفنان المسلم من كل ما وقع 

ام حيوانية ام ادمية لتحقيق اهدافة الزخرفية او ما ينشده  عليه نظره من عناصر سواء كانت نباتية

من بيان و بديع وجناس فهو يكيف هذه العناصااار ويبعدها عن صاااورته الطبيعية للحد الذي يجعلنا 

في بع  االحيان النسااتطيع ان نسااتدل على اصاال هذه العناصاار ومصااادرها وهو لم يكتف بهذا 

نسق نفسه بل ركب هذه العناصر وزاوج بينها في كثير من فحسب ولكنه استغل الكتابة العربية بال

الموضوعات وكانما ياخذ )) من كل بستان زهرة (( فهو يريد ان يحشد في عمله الفني كل ما لديه 

من عناصااار ووحدات ليخرج هذا العمل اية في الرونق والبهاء ، وقد قسااامت العناصااار الزخرفية 

 (.35،ص2008)معتصم،  الى

 بية:العناصر الكتا

اساااتعملت اشااارطة الكتابة على التحف المختلفة وعلى الواجهات لالبنية تحت الساااقف لربط 

المستويات الرأسية بالمستويات االفقية او بالقبة،وكذلك الفضاءات الداخلية، كما ابتكر الخطاطون 

طائر  العرب كتابة العبارات بالخط الكوفي المربع او الكوفي المتداخل لتبدو على شاااكل حيوان او

والمعروف انااه كااان للخطاااطين المنزلااة االولى بين الفنااانين اذا كااان الخطاااط هو الااذي يحاادد 

الفراغات التي يملؤها الرسااااام بالصااااور التوضاااايحية لتزيين الكتاب وكان هواة الخط يسااااتابقون 

بشااااراء نماذج من خطوط مشاااااهير الخطاطين كما يحدث االن بالنساااابة للوحات التصااااوير )عبد 

( ، كما ظهرت مفردات كتبت على جدران ممرات مترو باريس وأنفاقه ، 25،ص1997الواحد،

اتخذت محطة انطالق لعمليات المقاومة الفرنسااااااية داخل العاصاااااامة، التي كان  1898ففي عام 

هة  مة الجب قد بارها م باعت خاصاااااااة،  ية واسااااااتراتيجية  ية عسااااااكر ها أهم نازي يولي االحتالل ال

ة في الفضاءات الداخلية لمترو االنفاق بشكل بسيط، ولوحات من الغربية،فظهرت العناصر الكتابي

ا للمواصااااافات  حجر المينا ُكتب عليها أساااااماء المحطات لضااااامان جودة اإلضااااااءة الداخلية، نظر 

( 12-2الااخااااصاااااااااة لااحااجاار الااماايااناااا فااي عااكااس الضااااااااوء األبااياا  كااماااا فااي الشااااااااكااال )

https://www.youm7.com 

https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/


476 
 

      

 ( يبين محطة مترو انفاق باريس12-2شكل رقم )

 الخامات الحديثة :

أن توليف الخامات أي اإلسااااااتفادة من عدد من الخامات الحديثة فى عمل لوحة جدارية لها 

ت دورا  كبيرا  فى إنجاح كثير من األعمال الجدارية الحديثة والتي ظهر فيها وبشكل واضح جماليا

الشاااكل والمضااامون وتتماشاااى مع العلم والتكنولوجيا وتحاكى قصااا  هذا العصااار ودور الفنان 

ستفاد الفنان والمصمم الجداري من هذه الخامات الحديثة التى تتصف باللدونة فى  المعاصر،كما إ

تشااااكيل اعماله الجدارية وان هذه الخامات قد وفرت له الوقت بساااارعة أدائها وتشااااكيلها وهى من 

لتقنيات التصاااااوير الجداري والتطور  .ات القوية ومقاومة لعوامل البيئة ولها قابلية التشاااااكيلالخام

الذي طرآ عليها حديثا  إن هذه التقنيات تطورت وتشعبت إلى أن أصبح مفهوم الجدارية تقنيا  يرجع 

لتي لخبرة المصاامم نفسااه ومعرفته العلمية بطبيعة الم واد مثل األصااباغ والوسااائط واألسااطح، وا

تؤهله لتنفيذ أي مساااااتوى تقني يتطلبه العمل الجداري حساااااب المواصااااافات التي يرجوها، فيمكنه 

(ethyl silicate Murals أن ينفذ بعدة تقنيات مثل ألوان التمبرا على جداريات ساالكات اإليثيل )

( أو المسااااااتحاادثااات من porcelain enamel murals( أو خااامااة األكريلااك )Acrylic، أو )

( Fresco( بأنواعه أو الموزائيك )Mosaicالبورساااااالين ،أو الشاااااامع وهو من التقنيات )بوهيات 

الف ساااااانة فكل هذه  4000األلوان الزيتية، أو تقنية الفرسااااااكو،التي عرفت قبل الميالد بحوالى 

التقنيات وأكثر لها تشاااعباتها وتعدداتها والتعرف ،عليها مهم بالنسااابة للمختصاااين في هذا المجال، 

بتقنيات التصااااوير الجداري تتيح الحيز للمفاضاااالة ، والمالئمة حسااااب ماتمليه الظروف  فالمعرفة

 (55،ص  ٢٠٠٩المكانية والزمانية لعمل الجدارية . )معتصم، 

 تقنية الفريسكو

هذا  ما إذا جف  ية التلوين على الجب  الجيري وهو رطب، أ ية األفرسااااااكو هي تقن إن تقن

( فتبدأ معالجته Saccoز على الجد ا رن بعد جفافه، )الج  ، وهو التلوين على الجب  المجه

( حيث تبدأ المعالجة بترطيبه أو تبليله بطريقة lime paintingبطريقة آخرى، إن السااااااكو يبلل )

ناعم، وهذا ) يل من الرمل ال فة قل لة التلوين الجيري مع إضاااااااا فة. ففي حا ( lime slakedمختل

في الخليط على ساااطح الجبس يكون لزج القوام، حيث الجبس الجاف بالماء الجيري او الجير المط

تضاف إليه األلوان التي تم إختيارها، و يجب أن يتم إنجاز العمل بشكل سريع ودقة و مهارة عالية 

 (.48،ص ١٩٧٣قبل أن يجف الجير و يفقد لُزوجته)حماد ، 

 تقنية الغرافيتو

ية  ) الواجهات( ، او في في  التصااااااميمات الزخارف الخارجية  اسااااااتخدمتان هذه التقن

( الجبصاااااية للمباني، وتتم المعالجة pigmentedالفضااااااءات الدا خلية ، وتكون على طبقة لون )

بوضااااااع طبقة من الجبس المخلوط بالون آخرى وقبل أن يجف يضاااااااف التصااااااميم المراد تنفيذه 

يا ليسااااااتقر على قة العل كل او التصااااااميم بواسااااااطة عبر الطب قة التحزي وهو تخريم الشاااااا  بطري
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(incising( العجلة المشااارشااارة لطبع التصاااميم على الجدار ثم التلوين عليه . )gilding الطبقة )

 (.٧٢، ص 1993التحتية )ابو القاسم،

 التقنية الرقمية :

اصاااااابحت التقنيات الرقمية  بمثابة لغة العصاااااار حيث يتم ادخال المنظومات الرقمية لوحدة 

ميم فنية  ، فظهر ما يعرف بالتقنيات الرقمية ، وهي الحاسااااب االلي لمعالجتها وتحويلها الى تصااااا

الفنون التي تساااتخدم الحاساااوب االلي في انتاج االعمال وتأخذ مصاااادرها من من عناصااار اخرى 

سب االلي  سح الضوئي ،فعن طريقه يمكن ادخال العديد من المعلومات والبيانات داخل الحا ،كالما

( 93،ص2013من ثم تعديلها بشكل كبير ) الجريان،كالصور الفوتوغرافية، والرسوم الخطية  ، و

. 

نظام  ثنائية البعد باسااتخدام لصااورة أما  في التصااميم الداخلي تتمثل التقنية الرقمية في تمثيل

صور  )صور مسح خطي هناك نوعين للصور الرقمية،و واحد (–)صفر  على شكل العد الثنائي

، وفي حال لم يذكر نوع الصااورة فإن مصااطلح الصااورة الرقمية يرمز صااور متجهية راسااتر( أو

 السااطوح معالجة في اسااتخدامات عدة الرقمية للصااورةو  ،  على الغالب لصااور المسااح الخطي

 استخدامها قطر تقسيم تم لقد والقواطع ، الساللم عن فضال الداخلية للفضاءات واالفقية العمودية

 : يلي كما

 الخشب . على المطبوعة الرقمية الصورة -1

 . والحجر والرخام السيراميك على المطبوعة الرقمية الصورة -2

 (.72،ص2013) عمار، وااللمنيوم البالستك على المطبوعة الرقمية الصورة -3

     

 الفضاءات الداخلية( يوضح االستخدامات المختلفة للصورة الرقمية في   13-2شكل )  

 

 الفصل الثالث

 االستنتاجات والتوصيات

ان انتشار الفنون المعاصرة في التصميم دفع المصممين الى استلهام خصائ  ومفردات الفن   -1

في تصاميمهم عن طريق توظيف الحضارات القديمة على شكل رسومات وصور ومنحوتات في 

 الوقت الحاضر .

الجداري له تاثيره في الذوق فالعمل الفني اذا كان متماثال باستمرار، ان التنوع  في التصوير  -2

 يشعر متذوقه بالملل والرتابة فالتنوع باالشكال يعمل على ايصال البهجة والراحة الى المستخدم.

اعطى مفهوم التصوير الجداري في الفضاءات الداخلية لمترو االنفاق ، أرتباطه بالقيم الروحية  -3

والثقافية ، كون الفضاء يُمثّل العنصر الجوهري لالنسان ،و يعد بمثابة البعد الوجودي  واالجتماعية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%A9
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والروحي والفكري وعالقته مع القيم  السائدة التي  ال يمكن الفصل بينهم أو تجريدهم من عالقته 

 وارتباطه باآلخر .

أُستلهمت الصور الجدارية خصائصها الشكلية والمعمارية من الموروث الحضاري والتاريخي  -4

 في محطاة المترو.  

نجح المصمم في التعامل مع التراث الحضاري . وذلك عن طريق اإلستخدام األمثل للمواد  -5

 للفضاء الداخلي .  المحلية ومعالجتها والتحكم بمواقعها وبما يالءم الوظيفة األدائية والجمالية

شكلّت بيئة الفضاءات الداخلية لمحطات مترو االنفاق إيقاعا  جميال  من ) الزخارف ،االلوان،  -6

 المنحوتات ، الكتابة، الرسم على الزجاج بالوان االكريلك ....... الخ(.

ناء عملية ارتبط التصوير الجداري  بمفردات تصميمية تقوم بالتحكم بالعالقات بين جزيئاته أث -7

التكوين ، لينتج شيئا  جميال  بالمعنى المتعارف عليه ،قد يكون صورة اكثر تعبيرا  من تلك الـتي 

 أوجدت سابقا  وقد يكون تجميعا  ألشكال وألوان في توليف غير مألوف .

اإلدراك الحسي تدخل في عقل الفرد ويكون ، واعيا  لبيئته المحيطة عن طريق المثيرات الحسية   -8

 التي تسقط على حواسه البصرية والسمعية بقصد تفسيرها وفهمها والتفاعل معها .

 

 التوصيات

إعداد دراسة تحليلية مكّملة للبحث الحالي، التصوير الجداري بين التراث والمعاصرة في تصميم  .1

 الفضاءات الداخلية . 

حضارة بين االجيال من كافة العمل على برامج تطويرية ثقافية تهتم بحفف التراث وزرع روح ال .2

 فئات المجتمع من اجل المحافظة على تراثهم الحضاري والفكري.

 

 المصـــــادر

جامعة بغداد ، أسيل مزهر حسين،االبعاد التخطيطية النجاز مترو بغداد، رسالة ماجستير، -1

 .2010المعهد العالي للتخطيط الحضري واإلقليمي للدراسات العليا، 

م: الفن الجداري الخامة الغرض الموضوعات، علم النشر  2008بركات سعيد محمد،  -2

 للطباعة،القاهرة

 . 148، ص  1986، دار الشرق ، بيروت ،  3البستاني ، فؤاد ، منجد الطالب ، ط  -3

 .  106، ص  1990حسين خمري ، بنية الخطاب النقدي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  -4

ميم، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،عمان. خلود بدر و معتصم عزمي، مبادي التص -5

 م. 2008

،  1981الرازي ، محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح ، دار الكاتب العربي ، بيروت ،  -6

 . 436ص

، الكويت، 1الزعابي، زعابي، الفنون عبر العصور، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ط -7

1989. 

الرافدينية في رسوم الفخاريات، مجلة األقالم، العدد الخامس، زهير صاحب، جذور الكتابة  -8

 .2002العراق، -دار الشؤون الثقافية، بغداد

سمر سعيد ابراهيم،دور الفن الرقمي في التصوير الجداري بمحطات مترو األنفاق  -9

 اإليطالية،بحث منشور، مجلة العمارة والفنون ،العدد العاشر.

عالقة  متبادلة، مصر: مركز المحروسة  -مارة المعاصرةالقماش، التصوير الجداري والع -10

 .15،ص2009 للنشر والخدمات الصحفية والمعلوماتية

، العربية في اللغة واالدب ، بيروتالمهندس ، كامل ، و مجدي وهبة ، معجم المصطلحات  -11

 207، ص  1979
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  35، ص 1980عفيف بهنسي ، الفن الحديث في االقطار العربية ، اليونسكو ،  -12

 –دار الكتاب العربي  –من الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الفن  -( 1997عفيف بهنسي  ) -13

 .19القاهرة الطبعة األولى ص

م: تكنولوجيا الخامات في التصميم الداخلي،  2011عدلي محمد و محمد الد ا ريسة،  -14

 عمان –مكتبةالمجتمع العربي للنشر والتوزيع 

سالمي ق ا رءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية، م: الفن اإل 1988الصائغ ،سمير ،  -15

 بيروت. -دارالمعارف للنشر والتوزيع

 م.س . ديماند،مطبعة دار المعارف مصر،بدون سنة ،ص -16

Lauric Schneider. Adams: Art Across tim, 2003, volum1,  p. 99 

https://www.arab-ency.com  -  

https://civilizationlovers.wordpress.com- 

https://www.marefa.org 

http://alhayah.ibda3.org/t39-topic. 

http//www.finare.gov.eg/arb/main_asp 

http://www.alukah.net/culture  

WWWhttp://weziwezi.com/. 

https://www.nogoumfm.net   

https://arabic.sputniknews.com 

https://www.youm7.com. 

 

 

 

https://arabic.sputniknews.com/
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  (OP ART ) البصري الفن في التواصلية

 
 م.د. نبيل احمد فؤاد

  م. رغد منذر احمد

 

 الملخص
العملية التواصلية يتناول هذا البحث مفهوم التواصلية في الفن البصري، إذ يـدرس طبيعـة 

بوصـفها عامال فاعال في التفكير بشقيه الفلسفي والجمالي ، ودورها في توجيه آلية االشتغال 
الوظيفي في هذا الفن، وقـد احتـوى البحـث علـى أربعـة فـصول، تـضمن الفـصل األول منهـا مـشكلة 

ما هي  : ة على السؤال التاليالبحـث وأهميتـه والحاجـة إليـه ، فتحـددت مـشكلة البحث باإلجاب
؟ أما أهمية البحـث والحاجـة إليـه فـتكمن فـي أن التواصلية  Art Op التواصلية في الفن البصري

تحتـل أهميـة قـصوى فـي الفنـون قاطبـة وفـي فـن التصميم البصري بـشكل خـاص، بوصـفه احـد 
الشكلي ، ولما يترتـب عليـه مـن دور وظيفي فـي المظـاهر الجماليـة والوظيفية فـي لغـة التعبيـر 

تفعيـل القـيم الجمالية . كما تضمن الفصل األول هدف البحث وهو :   التعرف على االبعاد 
التواصلية في الفن البصري. أما حدود البحث التي تضمنها الفصل األول فتركزت على دراسة 

ن القرن العشرين للتصاميم االوربية كونها بلد التصاميم الفنية ) الفن البصرى(  للنصف الثاني م
أمـا الفـصل الثـاني فقـد تـضمن اإلطـار  .النشاة. كما تضمن الفصل األول تحديد المصطلحات

النظـري الـذي احتـوى علـى ثالثـة مباحـث ، تنـاول المبحـث األول )مفهوم التواصل في الفلسفة( ، 
ومن ثم   التقنيات الجمالية( ، أما المبحث الثالث فتناول )( الفن البصري) وتناول المبحث الثاني

المؤشرات التي إنتهى بها االطار النظري في حين احتوى الفصل الثالث على إجراءات البحث التي 
نماذج  3تضمنت مجتمع البحث وعينته وأداته ومنهجيته ، ومن ثم تحليل نماذج العينة التي بلغت 

قد تضمن نتائج البحث واستنتاجاته، فضاًل عن التوصيات والمقترحات بصرية . أما الفصل الرابع ف
 وقائمة المصادر. ومن ابرز النتائج التي توصل إليها الباحث : 

أن وحدة الشكل تتولد من خالل فكرة داخلية للمصمم انطالقاً من مشاعر ذاتية، تحيل تصوراته  -1
ه والتي تحقق الحداثة والتواصلية في المسبقة عن تلك األشكال ، إلى تكوينات واشكال إبداعي

 ( . 1الفن البصري كما في النموذج رقم ) 
ان من أهم العوامل التواصلية الظهار الحداثةاعتمدت على الخبرة السابقة وهي األشياء التي  -2

يدركها الفرد في لحظة معينة وشروط محددة ال تقتصر في إدراكه لها على خصائصها وصفاتها 
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حسب، بل البد أن يخلع عليها كثيراً من الصفات اللونية والتقنية كما في النماذج الماثلة أمامه ف
(، كذلك الدوافع والحاجات والتي تمثل العالقة بين الدافع والحاجة وبين اإلدراك الشكلي 2،1)

 (.3كما في النموذج )

 

 الفصل األول
 مشكلة البحث أوال  :

تأثير مباشر على العديد من مجاالت الفن ، فقد أن اإلنجازات العلمية المتعاقبة كان لها 
أصبح من سمات هذا العصر، التصارع الغريب من أجل تطبيق نتائج األبحاث العلمية في شتى 
مجاالت الحياة، و كان لظهور العديد من القوانين والنظريات دور في ظهور ألوان جديدة من 

ره في ظهور الفن البصري االوب ارت، وهي التجارب والتوجهات الفنية المعاصرة، فقد كان له أث
فيزيولوجي باستعمال الفنان رسوما ذات تأثيرات  -التصاميم التي تثير عند المشاهد رد فعل نفسي

متموجة تثير العين وتحيرها لتوحي بحركة تقوم على مبدأ خداع البصر اعتماداّ على تداخل األشكال 
التصميم إلى الحركة الفعلّية جزئيًا والذي مارسه أو مّهد ليتطّور من اإليحاء بالحركة في  الهندسّية

والتحريك في الفن  الحركة وأما حول بدايات دخول .له عدد من فناني األوب آرت أو الفن البصري
ل جهاز الكمبيوتر أو الحاسب اآللي، والذى كان له التأثير المباشر على البصري فجاءت من خال

تجارب العديد من الفنانين . من هنا تبرز اهمية هذا الفن في مجاالت متعددة االهداف الدعائية 
 واالعالمية والتطبيقية لتحقيق التواصلية بمعناها االشمل .

حقيقية في الفن المعاصر مقّدماً مفردات  وقد شّكل ظهور الفن البصري األوب آرت ، انعطافة
 جديدة من الخامات واألفكار وتتجسدت مشكلة البحث عبر التساؤل االتي : 

 ؟ما هي التواصلية ودورها الوظيفي في تصاميم الفن البصري

 اهمية البحث والحاجة اليه. ثانيا:
 يفيد الطلبة المهتمين بدراسة الفن العالمي وخاصة الفن البصري. -1

 يفيد المؤسسات الفنية وكليات الفنون الجميلة.  -2

تعمل هذه الدراسة على دعم الجانب النظري في الفن بصورة عامة والفن البصري بصورة  -3
 خاصة.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
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 هدف البحث . ثالثا:
 الكشف عن االبعاد التواصلية للفن البصري .

 حدود البحث  رابعا:
 دراسة  االبعاد التواصلية في الفن البصري .الحدود الموضوعية : اقتصر البحث على  -1
 . 1999الى عام  1960الحدود الزمانية: دراسة التصاميم الفنية ) الفن البصرى( من عام  -2

 الحدود المكانية: التصاميم االوربية في كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا . -3

 خامسا: تحديد المصطلحات :
هو االقتران واالتصال والصلة والترابط وااللتئام والجمع واإلبالغ واالنتهاء  التواصل لغة  :

ديَقاِن، أي واصَل َأحُدهما اآلخَر  رسال وتبادل، وتَواصَل الصَّ واإلعالم، وتعني إنشاء عالقة ترابط وا 
اَلى، وتواصلِت األشياء، أي ِفي اتَِّفاق ووئام: اْجتَمعا، اتََّفقا، وتواَصَل الحديُث َحْوَل اْلَماِئَدِة: أي َتوَ 

 .تتابعت ولم تنقطع

فهوعملّية نقل لألفكار والتجارب وتبادل المعارف بين األفراد والجماعات،  التواصل اصطالحا  :
وقد يكون التواصل ذاتيًا بين اإلنسان ونفسه أي حديث النفس، أو جماعيًا بين اآلخرين، وهو مبنيٌّ 

الف، كما وُيعدُّ جوهر العالقات اإلنسانّية وهدف تطويرها؛ لذلك على الموافقة، أوالمعارضة واالخت
يوجد وظيفتان رئيسيتان للتواصل: وظيفة معرفّية متمثلة في نقل الرموز الذهنّية وتوصيلها بوسائل 

 لغوّية ، وغير لغوّية، ووظيفة وجدانّية تقوم من خالل تقوية العالقات االنسانية .

هي عملية احداث تأثير متبادل و"التعاون" اجتماعيا لضمان :  التعريف االجرائي للتواصلية
 نقل الخبر او التصميم إليصال شيء ما :رأي، رسالة، معلومة .

هو أحد الفنون الهامة والتى "أعتمد على المنطق العقلى الذى  ( :Op Artالفن البصري )
تقسيمات دقيقة  ذات صاغ صيغًا رياضيًا من خالل عناصر هندسية مجردة، فى بنايات نظامية

اغلبها متماثلة او سمترية، حيث يعتمد هذا الفن على تكرار األشكال البسيطة واأللوان لتحقيق بعدًا 
ترفض تمثيل األشياء كما هي في  ١٩٦٠وشاعت هذه الحركة عام  ثالثًا وهو العمق االيهامى،

)فيكتـور فـازيرلي( الـذي  الطبيعة وتصر على الالموضـوعية ، واألب المؤسـس  لهـذا الفـن هـو
اسـتخدم مـع فنـانين آخـرين أنواعـا مختلفـة مـن الظـواهر المرئيـة التـي تحـدث بـصورة مستمرة في 
مدركاتنا اليومية حيث كانت براعتهم في جعل هذه االضطرابات البصرية الثانوية واضحة بشكل 

 ( . 92، ص6ساطع ومتحرك ومعتمدة على الخصائص البصرية للعين ) 
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، ومن رواد هذا الفن : 1965العين المجيبة سنة  وأول ظهور لهذا الفن كان في معرض
جوزيف ألبرز ، الري بي  ، وقد بدأت هذه  -بريدجيت رايلي ، فرانسوا موريال ، لورنس بونز

  .المدرسة على يد التكعيبيين

 

 الفصل الثاني
 (: التواصلية الفنية) :المبحث األول
 في الفلسفة مفهوم التواصل

من الممكن اعتبار أن المجتمع نظام تواصلي وأن اإلنسان نظام تواصلي أيضًا. فالمجتمع  
يتشّكل من تبادل المعلومات؛ التفاعل بين األفراد ليس سوى نقل معلومات  أنهنظام تواصلي بمعنى 

المعلومات  من فرد إلى آخر. أما اإلنسان فهو نظام تواصلي بمعنى أن اإلنسان يكمن في إنتاج
رسالها إلى اآلخرين. فلو لم يكن كذلك ما تمكن من بناء مجتمع وتطوير محيطه وأدوات معاشه.  وا 

ان النظرية التقليدية في التواصل فتعتبر  .كل هذا يرينا االرتباط الحتمي بين التواصل والمعلومات
 *أن التواصل نقل معلومات من فرد إلى آخر. لكن كما يقول مارشل مكلوهن

تفشل هذه النظرية التقليدية في التعبير عن حقيقة أن وسائل اإلعالم تغّير مستخدميها وتفرض 
على متلقي معلوماتها ثقافة جديدة بينما نظرية التواصل كإحداث تغيير تنجح في التعبير عن تلك 

عالم الحقيقة. فبما أن التواصل هو إحداث تغيير في المتلقين، إذن فمن الطبيعي أن ُيحِدث اإل
تغيرًا في مجتمعه. هكذا تتمكن نظرية التواصل كإحداث تغيير من تفسير حقيقة تأثير اإلعالم في 
الفرد والمجتمع ما يدعم مقبوليتها. كما أن اإلعالم ينتج ثقافة جديدة تتشّكل من وظائف وأهداف 

 .يرالمؤسسات اإلعالمية وكيفية استخدام وسائل اإلعالم. من هنا، التواصل إحداث تغي

 Norbert أما من وجهة نظر العلوم اإلنسانية التواصل أساس الحياة االجتماعية، فـــ
sillamy   وهو ما عبر عنه أيضا” عالقة بين األفراد“يعرفه على أساس أنه ، Gustave 
flaubert  بقوله: إن األنا هي اآلخر:Le je et un autre (16. )  ويربطه باإلدراك وباللغة

شارات وبكيفيات غير عقالنية مثل تواصل الشعور بالالشعور عند فرويد، والذي والحركات واإل
 ”.إن الذي تصمت شفتاه يتكلم بأطراف أصابعه“يعبر عنه بقوله

تدخل لآلخرين في تكوين األنا “وقد عرف السوسيولوجي األمريكي هربرت ميد بقوله هو 
تفاعل داخل شبكة “ي إميل دوركايم بقوله وعرفه قبل ذلك السوسيولوجي الفرنس” . والهوية وبنائها

 ( . 15،ص9)  تتبادل أو تتقاسم فيها تصورات جماعية
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 فلسفة التواصل في عصر التقنية 

يعرفها  ، من أبرز  هذه التعاريف :يةالمعلوماتالتواصلية تعددت التعاريف المتعلقة بمفهوم 
wiig  "( 102، ص11)  بأنها : "حقائق و بيانات منظمة تصف موقفا معينا أو مشكلة معينة

والمعلومات تلقى البيانات ءا بكما تعرف أيضا على أنها : "بيانات تمت معالجتها بطريقة محددة بد.
او رها المختلفة ثم تحليلها و تبويبها و تطبيقها حتى يتم إرسالها إلى الجهات المعنية من مصاد

 ( . 28،ص7) " لمستهدفة ا

 مرتبط بمصطلح البيانات من جهة، و بمصطلح المعرفة  تواصليةفمصطلح ال
kmowledge  نهائية إلستخدام و إستثمار المهمة و المن جهة أخرى، فالمعرفة هي الحصيلة

يحولون المعلومات إلى المعرفة  المعلومات من قبل صناع القرار و المستخدمين اآلخرين، الذين
 ( . 31، ص8) مل مستمر يخدمهم و يخدم مجتمعاتهم عو 

 :على مجموعة من الخصائص أهمها التواصلية حيث تتوافرمعلومات وهناك خصائص لل

 .إليها الحاجة وقت في و تتوافر زمنًيا المناسبة المعلومات و هي المناسب :  التوقيت ــــــ 

 .الغموض من خاليةو  واضحة المعلومات تكون أن يجب  :الوضوح ــــــ
، ( . 395،ص1) و التسجيل  التجميع أخطاء من خالية المعلومات تكون أن و تعني  :الدقة ــــــ

 .حتى يمكن االعتماد عليها في تقدير احتماالت المستقبل و في تصوير واقع األحوال

 .المرونة : تعني أن تكون المعلومات مالئمة و تتكيف مع رغبات أكثر من مستفيد ــــــ
عدم التحيز : و تعني عدم تغير محتوى المعلومات مما يؤثر على المستفيد أو تغير المعلومات  ــــــ

 .حتى تتوافق مع أهداف و رغبات المستفيدين
ل على المعلومات بسهولة و سرعة أي تكون إمكانية الحصول عليها : و تعني إمكانية الحصو  ــــــ

  .المعلومات سهلة المنال

الشمول : و تعني أن تكون المعلومات شاملة لجميع متطلبات و رغبات المستفيد و أن تكون  ــــــ
 ( . 78،ص14)  بصورة كاملة دون تفضيل زائد و دون إيجاز بفقد معناها

نسبيا و تتعلق بدرجة االتفاق المكتسبة بين مختلف ــــــ قابلة للمراجعة : و هي خاصية منطقية 
( . أن جميع انواع الفن مرتبطة 11، ص11المستفيدين لمراجعة فحص نفس المعلومات ) 

باالتصال والتواصل من ضمنها الفن البصري فهدفه توصيل رسالة لمجموعة من االفراد ويقاس 
 نجاح التصميم بمدى وصول الفكرة وتوضيحها .
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 التقنية واثرها في الفن الحديثالتواصلية 

ولم تعد التقنية ثابتة جامدة ، فتوجهات الفن الحديث ربطت بين التقنية ونوع اإلبداع، فقد 
، ع كل ما هو جديد في مجال التصميمتتمازج أكثر من تقنية في العمل الفني الواحد، وذلك إلبدا

ينتج عنه تصميما فنيًا مبتكرًا, يحمل صفات ومن هنا فإن التنوع في التقنية بإستخدام طرق مختلفة, 
والفرادة والجدة، والفن الحديث أثبت أن كل إتجاه له تقنيتة، وكل مدرسة لها طرقها وأساليبها في 
إخراج التقنيات المختلفة الخاصة بكل فنان، وبذلك يكون المقصود بالتقنية هو معالجة خامة معينة، 

جاهات ما بعد الحداثة التي تقوم على توظيف اللدائن ويتضح ذلك في التصاميم المركبة آلت
عطائها العديد من التأثيرات  والوسائط المختلفة والتي يسعي المصمم من خاللها لتطويع الخامة وا 
الملمسية, سعيًا للحصول على تقنيات وتأثيرات ملمسية جديدة ذات رؤى فنية مستحدثة. وتعتبر 

هي طريقة طباعية بالشاشة الحريرية ويتم اعداد الشكل طريقة الطباعة النافذة سلك سكرين و 
المطلوب وطباعته يدويًا " وتستخدم هذه الطريقة لطباعة التصميمات والرسوم المختلفة وميزتها انها 
يمكن طباعتها على سطوح مختلفة ) ورق واقمشة وزجاج وبالستيك ( ، فقد كانت الوان الطباعة 

سود وبعد ذلك ادخلت الوان طباعية اخرى مما جذب الفنانيين قاصرة على اللونيين االبيض واال
لتنفيذ اعمالهم مستخدمين هذا الفن كطريقة النتشار اعمالهم وُتعد هذه الطريقة من أقدم أنواع 
التقنيات الطباعية " أعتمدها الفنان فازاريلي في تنفيذ اعماله التي اطلق عليها الفن البصري وكانت 

 ( .15، ص4)  وتجارية اغلبها اعمااًل فنية

  

 (:)الفن البصري :المبحث الثاني
ومن أشهرها  1965تعززت هذه الحركة بسلسلة معارض أقيمت عام 

)العين المستجيبة( في نيويورك , ويبحث هذا الفن في العالقة الصورية 
الخالصة التي تربط المتلقي بالتصميم الفني للعمل المنجز , من فناني هذه 

( واألمريكي )جوزيف 1997-1908الهنگاري ) فكتور فازاريللي الحركة 
قد أتسع نطاق ( . و  -1931البرت ( واإلنجليزية ) بريجيت رايللي 

إستخدامات هذا الفن فى مجاالت تعبيرية مختلفة مثل المطبوعات والملصقات واإلعالن والتصميم 
نون خلق انطباع حركي على سطح ويحاول فيها الفنا الداخلى والجداريات الخارجية واألقمشة.

الصورة عن طريق الخداع الصوري البصري، وهي مشتقة من الفن البصري وتسمى باسمه، وهناك 
 من يطلق عليها مصطلح) الشبكي ( نسبة إلى ) شبكية العين ( .
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استعمل الفن البصري في التصميمات ذات البعدين , والثالثة أبعاد , وكالهما يكتشف 
لعين ومدى استجابتها , تبادلياً , مع محتوى النزعة التجريدية التشكيلية التي تتضمن ويستثمر نظر ا

( هو فن توليدي  opصورًا إيهامية , وهذا ما أكده ) وليم سيتيز ( مّنظر هذه الحركة من الـ ) 
لالستجابات الحسية ويمتلك الصفة الحركية التي تحفز الصور المخادعة واإلحساسات عند المتلقي 

 ( .239ص، 17) يما إذا كان ذلك حدث في بنية طبيعية فعلية للعين أو الدماغ نفسه ف

حيث كانت التحليالت الجمالية والمعرفية للرؤية البصرية في الفن البصري , تعتمد على 
حقيقة قياس الظواهر الخطية واللونية والشكلية التي تصمم بتنظيم عاٍل لتقديم تفسيرات مفتوحة 
لظاهرة )اإليهام البصري( وهو خداع تتعرض له حاسة البصر , ويشير عادة إلى توهم يتعلق 

المكانية والعالقات بين األبعاد والمسافات، وينتمي هذا الطراز من الخداع إلى فئة الخدع  بالصالت
الهندسية , وتبدو فيه األشياء واألشكال والخطوط على غير حقيقتها أمام الناظر . حيث يمكن 

تتكون تقسيم تصاميم الفن البصري وفقًا لما تقدم إلى نوعين رئيسيين األول: ُيعنى بالتصاميم التي 
بهار للعين , وبالذات تلك التي تتألف من تصاميم بيضاء وسوداء والتي  من ومضة ونبض وا 
تستثمر الظاهرة البصرية للمجموعات الشكلية والحركية عبر السطح وفي العمق ومن ممثلي هذا 

لتي تمثل النوع ) فازاريللي ورايللي وستيل( والنوع الثاني : يشمل األعمال األقل عنفًا واضطرابًا وا
ألغازًا حيزية وهي تستثمر الظاهرة البصرية للصور العكسية بالنسبة للشكل واألرضية ويعد )سوتو 

 ص( .11، 20) وجوزيف ألبرت( من ممثلي هذا النوع 

" أولهما كية بالنسبة إليِه مهمة لسببينركّز ) فازاريلي ( على التأثيرات الحركية , وكانت الحر 
رة الحركة أستحوذت عليِه منذ طفولتِه , و الثاني هو الفكرة األشمل سبب شخصي يكمن في أن فك

ليس ذهنِه و بأن الرسم الذي يعيش بواسطة التأثيرات البصرية إنما يوجد أساسًا في عين الناظر و 
 ( .59ص، 5) على الحائط فحسب , أنُه يكتمل عند النظر إليه" 

موحدة الخواص بيانيًا، و أنها تكون  كما إن " التراكبات المنعكسة على السطح المرئي هي
متساوية في كل اإلتجاهات،وعندما يكون هذا األفتراض مقنع فأنُه من الممكن أن نقدر التكييف 
الموضعي للسطح التصميمي وفق قياسات بنية الشكل في رسم الخطوط والتراكيب الحركية البصرية" 

 ( .549-536ص، 15) 

سلسلة من النماذج المقطعة المستوية أو المتوازية والتي وعملت ) برجيت رايللي ( على 
تحتوي على انحناءات خطية ولونية مفترضة ، تكون فيها اإلضاءة بمثابة الفاصلة التي تعمد إلى 
ربط الشكل التصميمي بالكيفية الموضوعية للفضاء ومدى االستجابة الفورية لحاالت االتصال 

وتعتمد أعمالها على اختيار وحدة إنشائية كشكل ابتدائي ثم  المتبادل بين المرسل والمرسل إليه،
 تقوم بعملية البناء لتصميم موضوعات متعددة .
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 فن بصري :النوع، 1965: تاريخ اإلنشاء، بريجيت رايلي :فنانة

أن" خواص السطوح التصميمية المختلفة مهما كانت دقيقة فأنها توحي بأن نماذج التركيب 
البصري توفر معلومات مفيدة من ناحية األدراك الحسي حول األداء )التفسير( الممكن لشكل 

 ( .523-509ص، 19)  ت األدراكية للحركة أو الظل" )(التصميم و حالة التحليال

تخطيط للعالقات البنائية في الصيغ البصرية ايلي "في تصميماتي ثمة أستدعاء و وتؤكد ر 
ظاهري , وكذلك حركات أسرع وأبطأ, األلوان الباردة المؤلفة من تركيب تناقضي وآخر تناقضي 

التناقص , التزايد و ف للحدث والتكرار المطابق للحدثمخالالدافئة , الفرع البؤري المفتوح , التكرار الو 
 الفعال , األسود المناقض لألبيض , الرمادي كتوافق تكراري متسلسل لقّطبيات التصميم"., الساكن و 

 ( .91ص، 18) 

 

 التقنيات الجمالية(:) :المبحث الثالث
التقنية هي فعل تصميمي يجب أن يتميز بالتنوع وجذب االنتباه لدى المتلقي حيث يكون 
فضاء التصميم الُمستوَعب الحاوي لكل تلك التقنيات بنظامها العام للكل والخاص بعناصرها 
ومفرداتها والهيئات الداخلة في عمليات التكوين التصميمي . والفعل التقني هنا هو من ُينتج األثر 

رئي من خالل طريقة التنفيذ حيث أن التقنية "هي الوسيلة التي تحتوي على تأثير إضافي على الم
 ( .27ص، 12)  المضمون الذي يحتويه الشكل" 

والفن البصري من الفنون التي تتاثر باستحداث تقنيات جديده دوما ومتطورة ، وقد تؤثر هذه 
)سلك سكرين( لها تاثيرها ملمسي وشكلي خاص التقنيات في المنجز الفني بشكل واضح فمثال تقنية 

بحيث يميزها عن بقية التقنيات كما في الشكل الفني للفنان العالمي )  اكيوشي كيتاوكا ( على 
الرغم من الشكل يعتبر من االشكال النفعية اال انه خرج من هذه الدائرة الضيقه الى مستوى اعلى 

 جماليا من خالل تاثير التقنيه عليه. 

ُيعزز بالعالقات اإلنشائية  ر التاثير الجمالي للتقنية من خالل خلق اسلوب متفرد للمصممويظه
الذي يتحقق و"هذا النظام مشروطًا تقنياً بأسباب تكونه  التصميمية للوصول إلى هدف الفكرة والفعل

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=untitled+fragment+1+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqp1JLNTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omwrIJ1ZXLKIVa40rySzJCc1RSGtKDE9NzWvRMFQ4WbjzbYby4F4JQAbcik6UQAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8Q6BMoADASegQICBAY
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqpVOLUz9U3MLRIrkzXks1OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibCsgnVlcsohV_MaKGxtvdt1YA8SrFG5svLH8ZtfNlptdAH7MfSZVAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8QmxMoATASegQICBAZ
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA+%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqpVOLUz9U3MLRIrkzXks1OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibCsgnVlcsohV_MaKGxtvdt1YA8SrFG5svLH8ZtfNlptdAH7MfSZVAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8QmxMoATASegQICBAZ
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=untitled+fragment+1+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqp1JLLTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyr5KLUxJLUlEWsuqV5JZklOakpCmlFiem5qXklCoYKN1bdWH5j482uG-sUbiy_2XJj6c22G1uAQgsBbYOGLGEAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8Q6BMoADATegQICBAc
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=untitled+fragment+1+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqp1JLLTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyr5KLUxJLUlEWsuqV5JZklOakpCmlFiem5qXklCoYKN1bdWH5j482uG-sUbiy_2XJj6c22G1uAQgsBbYOGLGEAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8Q6BMoADATegQICBAc
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=untitled+fragment+1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqp1JLJTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyr9NS8otRFrHKleSWZJTmpKQppRYnpual5JQqGCjeW32y52Xaz48ZOAIeJtL9QAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8Q6BMoADAVegQICBAj
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=untitled+fragment+1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqp1JLJTrbSL8ssLk3MiU8sKtEH4vL8omyr9NS8otRFrHKleSWZJTmpKQppRYnpual5JQqGCjeW32y52Xaz48ZOAIeJtL9QAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8Q6BMoADAVegQICBAj
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=%D9%81%D9%86+%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqpVOLUz9U3MLRISc_Vks1OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKuC1KLM_JRFrLw3G2-2KdxYcWPrjY03uwAZfwbjSwAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8QmxMoATAUegQICBAg
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1AVFA_enIQ835IQ835&biw=1920&bih=1057&q=%D9%81%D9%86+%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LklPLiqpVOLUz9U3MLRISc_Vks1OttIvyywuTcyJTywq0Qfi8vyibKuC1KLM_JRFrLw3G2-2KdxYcWPrjY03uwAZfwbjSwAAAA&ved=2ahUKEwiLj8LvruHgAhUByIUKHe1LCI8QmxMoATAUegQICBAg
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النظام" إخراجية ال يمكن أن تتحقق لوال االتحاد والتالف الذي ُيبنى على أساس  أواًل ثم بأسباب
 .( .59ص، 13)

 
Akiyoshi Kitaoka 

وتمثل التقنيات الجمالية أهمية في الحياة اإلنسانية من حيث البحث  في األعمال الفنية 
بأنواعها من جهة وصفها وتحليلها ومقارنتها فيما بينها من خالل السلوك اإلنساني والخبرة في 

إهتماماتها في الكشف عن الحقائق الخاصة بالفنون توجيهها نحو الجمال . وتركز القيم الجمالية 
 ( .5ص، 3)  والعمل على تعميمها

الجمالية في الفن وهي "الشعبية,  وقد عبر ) هاملتون ( عن الخصائص التي تنشدها التقنية
هذا يشترط أن يكون قليل الكلفة وبأنتاج ، إضافة إلى فة الظل، واألنبهار، خالزوال, عدم الضرورة

يمكن تقسيم تصاميم الفن البصري وفقًا لما تقدم  ( .24ص، 5) ، وقتي ويؤلف تجارة كبيرة وفير
بهار للعينإلى نوعين رئيسيين األول: ُيعنى بالتصاميم التي  , وبالذات تتكون من ومضة ونبض وا 

تلك التي تتألف من تصاميم بيضاء وسوداء والتي تستثمر الظاهرة البصرية للمجموعات الشكلية 
: للي ورايللي وستيل والنوع الثانيلحركية عبر السطح وفي العمق ومن ممثلي هذا النوع فازاريوا

يشمل األعمال األقل عنفاً واضطراباً والتي تمثل ألغازاً حيزية وهي تستثمر الظاهرة البصرية للصور 
( 11ص، 20)  العكسية بالنسبة للشكل واألرضية ويعد سوتو وجوزيف ألبرت من ممثلي هذا النوع

. 

واستعمل فازاريللي الغموض البصري من خالل التماثل المختصر )اإليقاعات المنغمة( 
واألشكال الهندسية في أعماله التي مثلت مواضيع كثيرة منها قطع الشطرنج وتراكيب حول النمور 

عاد والتي والحمير الوحشية التي نفذت كنماذج ُمقلمة باألبيض واألسود , وكذلك التراكيب ثالثية األب
عمل عليها فازاريللي من خالل نشوء العالقة بين التصميم والمتلقي ومن خالل المفهوم الذهني 

 ( .241ص، 17) لحقل الفن الذي يتضمن اإلحساس بخلق تأثير طبيعي جمالي على المتلقي 
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وقد قادت التناقضات المصممة رايلي إلى 
على ثنائيات جدلية من البحث في تراكيب  تعمل 

بيل: سريع/ بطيء, ساكن/ حركي, سحب/ دفع, ق
 لتّميز الطاقة , والتي تشكل حافزاً ضوئي/ معتم

إلى ما تعكسُه من  , باألضافةالصورية للتصميم
"في   عاطفية, وفي ذلك تؤكد رايليطاقة جمالية و 

ي تخطيط للعالقات البنائية في الصيغ البصرية المؤلفة من تركيب تناقضتصميماتي ثمة أستدعاء و 
مفتوح, , الفرع البؤري الالدافئة, األلوان الباردة و اقضي ظاهري, وكذلك حركات أسرع وأبطأوآخر تن

, الساكن والفعال, األسود , التزايد والتناقصالتكرار المخالف للحدث والتكرار المطابق للحدث
 ( .91ص، 18), الرمادي كتوافق تكراري متسلسل لقّطبيات التصميم" المناقض لألبيض

ومن التقنيات الجمالية التفاوت بالقيم اللونية التي تعمل 
على اإليهام بالعمق الفضائي حيث يتم تحقيقه باختالف 
األعماق الفضائية الوهمية فالبعد والقرب يتضح بفعل اللون 
وتدرجاته وتعددات المالمس من الخشن إلى الناعم ويظهر 

ستخدمها ذلك بوضوح في التنويعات التقنية العديدة التي ي
المصمم ، فالصورة ذات األلوان الحارة كاالحمر واالصفر 
تظهر أقرب من الصورة ذات االلوان الباردة كاالزرق 

 ( .109ص، 2)  واالخضر

 : مؤشرات ما أسفر عنه االطار النظري
ان الحكم على قوة التحوالت في الفن البصــري ناتج عن قيمته الجمالية التي تدخل في صــميم  -1

ومية لإلنسان ، لذلك تعد التواصلية في الفنون الحديثة وفي مقدمتها الفن البصري ، الحياة الي
 تشكل نسقا مفاهيميا أو مصطلحيا مع هذه التحوالت . 

 ال يمكن إغفال القيم الشكلية الهندسية في العمل التصميمي باعتبارها قيمًا جمالية تقنية . -2
 البصري ما بعد الحداثة .الهوية الثقافية للمجتمع من اهم مقومات الفن  -3
فــــــي حــــــالــــــة انعدام الــــــوحدة التصميمية ، فــــــأن صــــــورة الفن البصري تكــــــون محكومة بعــــــدم   -4

 االستقـرار .

يظهر التــاثير الجمــالي للتقنيــة من خالل خلق اســــــــــــــلوب متفرد للمصــــــــــــــمم ُيعزز بــالعالقــات  -5
عد الحداثة تربط عادة اإلنشـــــــــائية التصـــــــــميمية للوصـــــــــول إلى هدف الفكرة بالرغم من أن ما ب
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كــانــت األكثر تــأثيرا، تشــــــــــــــمــل التغييرات الفكريــة  الفكريــة إال أن التغييرات التكنولوجي بــالتقــدم
  .السياسة واالقتصاد والدين وعلم االجتماع

 

 الفصل الثالث
 اجراءات البحث

 منهجية البحث : -1

للوصول إلى أهداف البحث ونتائجه المرجوة من خالل  تم إتباع منهج ) تحليل المحتوى ( 
 تحليل نماذج مختارة عن مجتمع البحث.

 لبحث: مجتمع ا -2

 تضمن مجتمع البحث الحالي اعمال فنية بصرية لفنانين ما بعد الحداثة .

 عينة البحث:  -3

وتم اختيار نماذج البحث بطريقة قصديه )عشوائية ( ، وبلغ عدد الملصقات خمسة و تم 
 -اختيار ثالث كنماذج منتخبة ألغراض التحليل. وذلك للمعايير التالية :

 الطباعية والتصميمية في التنظيم واالخراج.استخدام تقنيات  -1

 تنوع هدفها ووظيفتها. -2

 توافر األسباب الموضوعية في كل ومطبوع، التي تخص موضوع البحث وأهدافه. -3

 وقد تم تحليل النماذج المختارة وفق مرتكزات أساسية استنبطت من إطاره النظري هي: 

 العمال الفنية البصرية .مصادر التنوع الشكلي الهندسي في تصاميم ا -1

يعتمد الفن البصري على تكرار األشكال البسيطة واأللوان لتحقيق بعدًا ثالثًا وهو العمق  -2
 االيهامى.

الجوانب الحسية والعقلية والوجدانية, وتوظيف هذه الطاقات بطريقة يتوفر فيها عنصر القصد 
 ية المراد تحقيقها.والوعي بمالءمة ما يوظف منها لألهداف الجمالية والوظيف

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
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 نقد وتحليل : -4

ان عملية النقد تبدا باتباع إجراءات أو خطوات محددة تؤدي إلى إصدار حكم على جودة 
األعمال الفنية. وتمكن هذه الخطوات من جعل حكم الناقد مبررًا، على أن محاولة الناقد في نقد 

ف تمثل المبررات التي يبني عليها األعمال الفنية يجب أن ال تخلو من أربعة خطوات رئيسية سو 
(: الوصف، والتحليل الشكلي، والتأويل، والحكم. Feldmanالناقد حكمه وهي كما لخصها فيلدمان)

 () .ويبني الناقد على هذه الخطوات ما سيقوله أو سيحكم به على العمل الفني

المختارة وفقًا ولغرض الوصول إلى نتائج البحث واهدافة ، قام الباحث بتحليل النماذج 
 للمرتكزات التي استخلصتها من اإلطار النظري ومؤشراته .

 

 الفصل الرابع
 تحليل النماذج:

ان عملية تحليل عينات البحث الحالي اعتمدت على االبعاد الجمالية األساسية المكونة 
للشكل الهندسي ووسائل تنظيمه  والتي يمكن ان تشكل تحوالت شكلية يسعى البحث الحالي معرفتها 

 للتحليلوهي تشكل جانبا مهما من اهداف البحث الحالي . وسندرج ادناة النماذج الفنية الخاضعة 
 وكالتي:

 

 ( 1نموذج رقم ) 

 Bridget Riley اسم المصمم :

 Carnivalاسم التصميم : 

 cm 75.9 x 55.7القياس : 

      2000تاريخ االنتاج : 

اتسم التصميم بثالثة خطوط لونية عريضة )بنفسجي، البرتقالي،  واالحمر(، متداخلة بصورة 
شكلية تعتمد التكرار المتغيرباالتجاه . واعتمد غير منتظمة، على مساحة التصميم، والتي تمثل بنية 

التصميم على كثافة التراكيب المزدحمة، لتعزيز قوة المؤثر البصري واعطاء االحساس بالتموج في 
إدراك اإلحساسات اللونية الناتجة عن تاثير جمالية اللون  العطاء الزخم الحركي ، ان األنساق 

الحركة، ككيانات تستقرأ عبر حاالت التزامن )البصري /  الجزئية المكونة للتصميم، تنتظم بفعل
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الحركي( وبالتالي تفعل من الجذب البصري لحركة األلوان 
وقياسية سرعتها مع كثافة الخطوط، وكذلك تسجل التذبذب الناتج 
من الضوء، في الخليط البصري الكلي، كتنافذ جمالي بين )الدمج 

العناصر الشكلية  واإلنفصال( المرئي للوحدات البصري. إن
واألنظمة التصميمية هي طاقات فاعلة تظهر آثار فاعليتها فيما 
يتحقق من جماليات في إنشائية النظام التصميمي وفيما يمكن أن 
يؤدي إليه من تأثير على الجوانب الحسية والعقلية والوجدانية, 

ا يوظف منها لألهداف وتوظيف هذه الطاقات بطريقة يتوفر فيها عنصر القصد والوعي بمالءمة م
الجمالية والوظيفية المراد تحقيقها والوعي بكيفيات تأثيرها في المشاهد. كما إن إستخدام تقنية األلوان 

مصادر  الطباعية تسهل من عملية قوة مالحظة السطح التصميمي والتعامل معها ككليات . ان
ع اشكال الكمائن باسلوب دائري الشكل التصميمي نتج عن توالد الشكل بخيال إبداعي نتيجة توزي

وبكل االتجاهات اذ اعطى االنطباع بعدم امكانية الهروب او االفالت ، وان أهم العوامل الذاتية 
للمعرفة الحسية اإلدراكية في هذا العمل هو الخبرة السابقة و الدوافع والحاجات ، إن المعايير 

 وواقعيًا والمعبر عن )الفكرة( جاء بانسجام الجمالية في هذا العمل الفني المنجز والمتحقق فعلياً 
 كالفوضى والعشوائية وتعدد مراكز الجذب والقوة . للمجتمع الفكرة مع القيم السائدة

 

 ( 2نموذج رقم ) 

  Victor Vasarelli  اسم المصمم :

 Araاسم التصميم :   

  x in 21.7 29.1القياس :  

       1977تاريخ االنتاج : 

تشكلت الدوائر من خالل االختالف في قياساتها فهي تتسع في جوانب وتنحسر في جوانب 
اخرى فهذه التحوالت اللونية والشكلية تؤثر على شبكية العين مما يسبب خداع بصري كأن الشكل 

ات موحيًا بالحركة واالهتزاز ، فهذا التفاوت ما بين االحجام وااللوان وهذه التموج للخارجيندفع بقوة 
واالهتزازات البصرية تحـرك خيال المتلقي بحيث يبدو الشكل وكأنه يتحرك فعاًل . حيث تكون البناء 
الشكلي بهيئة مربع تتوزع على مساحته مجموعة من الدوائر متباينة االحجام كّونت بمجموعها شكل 

تدرجاته ، استخدم الكرة وكأنها مندفعة الى االمام نحو المشاهد وقد كانت السيادة لّلون االزرق ب
فازاريلي الشكل الهندسي التجريدي واالختزال النتاج هذا التكوين البصري ، . فاالشكال الهندسية 
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المتجاورة والمتكررة حققت الوحدة كونها مرتبطة بتناغم وبانسجام لوني في توازن داخل فضاء العمل 
تي اصبحت في الوقت الحالي لغة ، لقد استخدم الفنان فازاريلي تقنية من التقنيات الحديثة وال

العصر البعيدة عن محاكاة الواقع وهي لغة بصرية جديدة . أستخدم فازاريلي االلوان المتضادة 
بالقيمة الضوئية، االبيض الفاتح مع االزرق الداكن وبتداخل مع بعضها الظهار شكل الدائرة 

ما نراه يبدأ بالتأرجح موحيًا بحركة  المتحركة ارضية زرقاء ، فقد استطاع ان يرسل رسالة مفادها ان
اللوحة نتيجه تداخل االشكال مع االلوان والمساحات ، وباستخدامه هذه االلوان قد احدث تغيرات 
ضوئية مفعاًل االيهام الحركي مستخدمًا الخطوط الموجية المختلفة، والوان اكثر حيوية لتعزيز 

 الحركة. 

 

 ( 3نموذج رقم ) 

 Victor Vasarelyاسم المصمم :  

 Vega-Szebbاسم التصميم :   

 x 130 cm 130القياس : 

  1974تاريخ االنتاج : 

اعتمد المصمم فازاريلي على الخطوط واالشكال الهندسية في تأسيس االبعاد الجمالية من 
الناحية البنائية التي اسست شكاًل دائريا باتجاه االمام من خالل خاصية الحركة محققًا نوع من 

نفذ التصميم من اشكال هندسية جاءت في   التحول  بين الخطوط األفقية والخطوط العمودية .
ليشطر العمل الى اربعة اجزاء لونية وزعت االجزاء الهندسية المربعة  هيئتها محددة بخطوط متداخلة

ف بشكل متوازي ومتساوي بكل جانب وبلون اسود ليعطي مع اللون األبيض واألسود الخافت بالنص
الثاني للعمل مما أعطى ملمسًا بصريًا وخاصة مع شكل الدائرة في الشكل في الوسط وبالتالي 
تحقق التحول المطلوب باظهار الفقاعة الدائرية المركزية، ان توزيع الشكالن الهندسيان بشكل 
رة متساوي على جانبي العمل حقق نوعًا من التوازن المتماثل وهذا جعل الرؤية تتوزع عليها بصو 

متساوية حيث اعتمد المصم الخطوط الهندسية لتحقيق ترابطا بصريا مما اعطى سيادة في العمل 
المركزي ، في حين ان التباين تحقق في شكل تداخل الخطوط مع الشكلين ) المتعاقبين في التداخل 

نوع  ( لوجود عالقة اختالف من حيث الشكل والمساحة بالتعاقب والتداخل, وبالتالي حقق الفنان
من االبعاد الجمالية في الرؤية البصرية . إن التقنية الجمالية في هذا التصميم المنجز والمتحقق 

للمجتمع من حيث النظام  فعليًا وواقعيًا والمعبر عن الفكرة جاء بانسجام الفكرة مع القيم السائدة
التدرج والتكامل بين والدقة والتوقيت والحركة المنتظمة ، حيث تجسد النظام والتنظيم من خالل 
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العناصر الشكلية الممثلة للتصميم البصري ، وان خصائص الشكل الناتجة من عالقاته مع األشكال 
 جاء من خالل خاصية التجميع والتنظيم .

 

 الخامسالفصل 
 نتائج البحث

من خالل إجراءات البحث على النماذج توصل الباحث إلى النتائج التالية والتي تخص هدف 
 :البحث 

أن وحدة الشكل تمثل بعدآ تواصليا تتولد عن فكرة تنشأ من خالل فكرة داخلية للمصمم انطالقًا  -1
من مشاعر ذاتية، تحيل تصوراته المسبقة عن تلك األشكال مع مشاعره، إلى تكوينات واشكال 
إبداعيه لم يسبق لها مثيل والتي تحقق الحداثة والتواصلية في الفن البصري كما في النموذج 

 ( . 1رقم ) 
ان من أهم االبعاد التواصلية الظهار الحداثة اعتمدت على الخبرة السابقة وهي األشياء التي  -2

يدركها الفرد في لحظة معينة وشروط محددة ال تقتصر في إدراكه لها على خصائصها وصفاتها 
كما في النماذج الماثلة أمامه فحسب، بل البد أن يخلع عليها كثيراً من الصفات اللونية والتقنية 

(، كذلك الدوافع والحاجات والتي تمثل العالقة بين الدافع والحاجة وبين اإلدراك الشكلي 2،1)
 (.3كما في النموذج )

 االستنتاجات
الشكلية التصميمية هي طاقات فاعلة تظهر آثار فاعليتها فيما يتحقق من جماليات  المفرداتإن  -1

انب الحسية والعقلية والوجدانية, وتوظيف هذه الطاقات من تأثير على الجو  التصميم في وحدة
الجمالية التواصلية و بطريقة يتوفر فيها عنصر القصد والوعي بمالءمة ما يوظف منها لألهداف 

 المراد تحقيقها والوعي بكيفيات تأثيرها في المتلقي.

وربط المعنى اإلدراكي  الفن البصريضرورة إأللمام بالهوية الثقافية للمجتمع الذي يقدم له  -2
الفكري والفلسفي للمفردات الشكلية بحيث يبرز الجانب التواصلي واالعالمي والفني كوحدة متماسكة 

الصور والرسوم وعالقتها باأللوان ومساحات التحكم في هذه األلوان ووضع مفردات معبرة لكل 
 سم والتصميم .الحلول واالحتماالت التصميمية باستخدام برامج الحاسب اآللي للر 
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افتقار التصاميم للمفردات الشكلية الحداثوية فيما يتعلق بالدالالت الكتابية والرسوم والصور  -3
والرموز والعالمات ومضامينها التي تلعب دورا هاما في جمالية ووحدة التصميم وابراز الجانب 

 التواصلي .

 توصيات البحث
 ثان بما يأتي:  في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته يوصي الباح

الجمالية في بداية القرن العشرين على اعمال اثر التقنيات  باالطالع على انيوصي الباحث -1
 . البصريفن اللما لهم من اثر كبير على تطور  في اورباالفنانين 

االطالع على اخر المستجدات العالمية في مجال التصميم الرقمي وماهي االساليب التعبيرية  -2
 . التواصلية الناجحةاستخدامها وكيف هو اثرها على ابراز العملية التي تم 

 مقترحات البحث 
 يقترح الباحثان:

جمالية بين الواقعية والمثالية بتصاميم ابرز مصممي الفن البصري في القرن التقنيات الدراسة   -1
 العشرين .  
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Abstract 

This research deals with the concept of communication in visual art. 

It examines the nature of the communicative process as an active factor in 

both philosophical and aesthetic thinking and its role in directing the 

mechanism of work in this art. The research contained four chapters. The 

first chapter includes the problem of research, its importance and the need 

for it. Search by answering the following question: What is visual 

communication in Art Op? The importance of research and the need for it 

is that communication is of paramount importance in the arts as a whole 

and in the art of visual design in particular, as one of the aesthetic and 

structural aspects of the language of formal expression, and the 

constructive role it plays in the activation of aesthetic values. The first 

chapter also includes the objective of the research: To identify the 

dimensions of communication in visual art. The limits of research included 

in the first chapter focused on the study of artistic designs (visual art) for 

the second half of the twentieth century European designs as a country of 

origin. Chapter 1 also includes the definition of terms. The second chapter 

included the theoretical framework which included three topics, the first 

topic (the concept of communication in philosophy), the second topic 

(visual art), the third topic dealt with (aesthetic techniques) and then the 

indicators that ended the theoretical framework while it contained The third 

chapter deals with the research procedures that included the research 

society, its efficiency, its tools and methodology, and then analyzing the 

sample models which reached 3 visual models. Chapter 4 included the 

findings and conclusions of the research, as well as the recommendations, 

proposals and list of sources. The most prominent results reached by the 

researcher: 

1-  The unity of form is generated by an idea that arises through an 

internal idea of the designer, and the latter designs its forms out of 

subjective feelings, transmitting his prejudices of those forms with his 

feelings, to formations and forms of creativity that are unprecedented and 

achieve modernity and communication in visual art as in Form No. ( 1 ) . 

2- One of the most important communicative factors to show the 

modernity relied on the previous experience, which are the things that the 

individual recognizes at a certain moment and specific conditions not only 

in the recognition of the characteristics and attributes before him, but must 

take off many of the color and technical qualities as in models (1,2) as well 

as motivations and needs, which represent the relationship between 

motivation and need and formal perception as in model ( 3 ) . 
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 في تصميم الفضاءات الداخليةالجمالية  اتهاتعبيروالعالمات الداللية 

 

 زينب عبد االمير محمد ياره

 األسدي لفته عباس فاتن د.أ

 

 ملخص البحث

إن الغرض من التصميم هو تحقيق تأثيرات نوعية معينة لها قيمة تعبيرية وذات ابعاد جمالية 

في هيئات تصميمية متفاعلة مع بعضها ككل متكامل للمحتوى، إذ تؤدي فعلها للوصول إلى افضل 

تصميم في هيأة الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية من ناحية العالمات الداللية كونها تحدد المظهر 

بحث الحالي النهائي للنتاج التصميمي  وعليه ُحِدد التساؤل الذي يُمِكن من خالله تجسيد مشكلة ال

باآلتي: "هل أن العالمات الداللية للفضاءات الداخلية تجسد طبيعة الفضاءات الداخلية للمراكز 

 الصحية من الناحية الوظيفية"؟

في تصميم وتعبيراته الجمالية  ماهية العالمات الداللية تحديد)لذا جاءت هذه الدراسة بهدف 

ولغرض تحقيق هدف البحث أجرت دراسة تكونت من أربعة  .الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية(

فصول تناول األول منها مشكلة البحث وأهميته والهدف منه  فضال  عن حدوده وتحديد المصطلحات 

الواردة فيه. فيما تضمن الفصل الثاني اإلطار النظري الذي تمثل بمبحثين  تناول األول منه 

االعتبارات صميم الفضاءات الداخلية  ثم جاء المبحث الثاني العالمات الدالة وأساليب اظهارها في ت

  ومن ثم توصل البحث لمجموعة والنظم التصميمية للفضاءات الداخلية في المراكز الصحية

البحث المنهج الوصفي  البحث وإجراءاته  إذ أُعتُِمدت مؤشرات. وشمل الفصل الثالث منهجية

أما  .كما تضمن مجتمع البحث وعينته القصدية وأدواته التحليلي في وصف نماذج البحث وتحليلها 

الفصل الرابع تضمن النتائج التي توصل إليها البحث من خالل عملية التحليل ومناقشتها، ثم الخروج 

 بمجموعة إستنتاجات مع تقديم توصيات ومقترحات عدة.

 ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي:

ملصقات االرشادية لألنموذجين عامل جذب للمراجعين )المتلقين( في حققت العالمات الداللية لل .1

محاكاه افكارهم والتعرف على الجوانب الصحية لمستخدمي أو شاغلي الفضاءات ومعرفتهم 

  0للتعليمات واالرشادات الصحية

ــة ســواء تشترك العوامــل التعبيريــة والقــيم الجماليــة لألنموذجين فــي تحقيــق قــيما  انتمائي .2

 علــى مســتوى الفضاءات الداخلية أم على مستوى المفردات التكوينية لتلك الفضاءات.

 

Search summary 

The purpose of the design is to achieve certain qualitative effects that 

have expressive value and aesthetic dimensions in design bodies 

interacting with each other as an integrated content. Its action to reach the 

best design in the internal spaces body of the health centers in terms of the 

semantic markings determines the final appearance of the design product. 
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Determine the question by which the current research problem can be 

reflected in the following: "Are the semantic signs of internal spaces 

reflecting the nature of the inner spaces of the health centers in terms of 

functionality"? 

 In order to achieve the goal of the research, the researcher conducted 

a study consisting of four chapters, the first of which dealt with the problem 

of research and its importance and purpose, as well as its limits and identify 

the terms contained therein. The second chapter deals with the theoretical 

framework, which is represented by two studies, the first of which dealt 

with the signs and methods of showing them in the design of internal 

spaces. The third chapter included the methodology of the research and its 

procedures. The researcher adopted the descriptive analytical approach in 

describing the research models and analyzing them. It also included the 

research community, its intentional mind and its tools. The fourth chapter, 

which included the findings of the research through the process of analysis 

and discussion, and then come out with a set of conclusions with the 

submission of several recommendations and proposals. 

      The main findings of the research are: 

1. The meta tags of the model labels have been an attraction for the 

recipients in simulating their ideas and identifying the health aspects of 

users or occupants of spaces and their knowledge of instructions and 

health guidelines. 

2. The expressive factors and the aesthetic values of the two models share 

in the realization of ethnic values both at the internal space level and at 

the level of the formative vocabulary of those spaces. 

 

 مشكلة البحث:

الصحيح المدروس للعالمات الداللية تُعد جوهر العملية التصميمية، إذ تؤدي أن االستخدام 

 العامة لفضاءات الداخلية فعله من الناحية التعبيرية والجمالية للوصول الى افضل تصميم في هيأة ا

 .يلتصميمانها تحدد المظهر النهائي للنتاج كو

  االستخدام المتزايد من قبل المتدربينلذا يجب دراسة هذا النوع من الفضاءات التي تتطلب 

تجاهل بع  المصممين االسس التصميمية في تصميم العالمات الداللية لفضاءات المراكز  إذ

نوع من القصور في تلك الفضاءات الداخلية، ثمة لوحف  ومن خالل الزيارات الميدانية الصحية 

 سين الجانب الداللي التعبيري والجماليفضال  عن السائـد فيها التأكيد على الجانب الوظيفي متنا

: "هل أن من خالل التساؤل التاليوتلك مشكلة ينبغي ان نقف عندها ودراستها  والجانب التقني 

العالمات الداللية للفضاءات الداخلية تجسد طبيعة الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية من الناحية 

 "؟والجمالية الوظيفية
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 أهمية البحث: 

 البحث الحالي أهميته من خالل:يكتسب 

يسهم في اغناء الجانب المعرفي للمصممين والمختصين وطلبة وأساتذة كلية الفنون الجميلة  -

العلمية المناظرة لها في الكليات األخرى بمادة علمية معرفية فرع التصميم الداخــلي واألقسام /

 ستخدامها في الفضاءات الداخلية.وطبيعة اوتعبيراتها الجمالية تتناول العالمات الداللية 

يسهم البحث بتوفير قاعدة معرفية للمصمم الداخلي لتوضيح مفهوم العالمة الداللية وآليات   -

 أستخدامها ضمن الفضاء الداخلي للمراكز الصحية.

 

 هدف البحث:

للمراكز في تصميم الفضاءات الداخلية وتعبيراتها الجمالية الداللية  العالماتمفهوم  تحديد

 .الصحية

 

 حدود البحث: 

 الحالي باالتي: البحثيتحدد 

 في تصميم الفضاءات الداخلية. اتها الجماليةتعبيروحدود موضوعية: دراسة العالمات الداللية  -

حدود مكانية: دراسة الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية في مدينة بغداد جانبي الكرخ /  -

 الرصافة.

  .م(2018- 2016يتحدد البحث بالمدة الزمنية ) حدود زمانية : -

 

 تحديد المصطلحات:

هي )أساس في السيميائيات، يمثل أشياء بصيغة بديل، ويمكن للعالمة أن تكون  العالمة لغة : .1

 (185  ص1985، عرفية، إعتباطية، محفورة، كودية(.) علوش، بيعيةط

يقوم مقام شيء غائب أو إدراكه العالمة بأنها: عرض مادي شكل أو صوت  عرفت اصطالحا  

مستحيل ويفيد إما في جلبه الى الذاكرة أو إندماجه بعالمات أخرى من نفس النوع للقيام بعمليات 

 (1293  ص2001حول عالقات األشياء المشار إليها مثل عالمات اللغة وإشاراتها. )الالند، 

تكون في ذهن الشخ  عالمة معادله،  ما، بصفه ما، أي انها هيأةنوب عن تما،  هيأة هي  إجرائيا :

 أو ربما اكثر تطورا، وهذه العالمة التي تكونها يسميها مفسره )أي مفهومه(.

لّه( على الطريق ي ُدلّه بالضم )ِدال  لة( الداللة لغة: .2 ّل به والدليل الدَّال ايضا وقد )د  )الّدليل( ما يُْستد 

لَّ واالسم )الدالة( بتشديد بفتح الدال وكسرها و)ُدلُولَّة( بالضم، والفتح  ( فأم  لَّ اعلى، ويقال )أد 

 (209  ص1982الالم.)الرازي، 
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هي المضامين أو األساليب المعبر عنها بواسطة ما  يحمله الفضاء الداخلي من رموز : اصطالحا  

 حاملة لمعاني متعددة والتي يمكن ان يستنتجها المتلقي لحظة دخوله الى الفضاءات الداخلية للمراكز

 (8  ص2013رجاء  ) الصحية.

الداللة هي الرمز الذي يتطلب معرفة الدال ومعرفة المدلول وتأكيد المعنى من خالل  إجرائيا :

الشكل والمضمون بوصفهما يفصحان عن معنى داللة الرموز واالشكال في تصاميم الفضاءات 

 الداخلية للمراكز الصحية.

برها:عرفه ابن منظور في باب )عبّ  التعبير لغة: .3 برا ، عبارة ، وعَّ بَّر  الرؤيا ي عبُرها ع   -ر( ع 

(. )سورة  فسرها واخبر بما يؤول اليه امرها، في التنزيل العزيز: )إن ُكنتُْم لِلٌرْؤي ا ت ْعبُُرون 

 (347  ص2005(. )أبن منظور 43يوسف، اآلية/

االلفاظ تعبر عن : هو االعراب عنه بإشارة او لفف او صورة او نموذج فاإلشارات واصطالحا  

 (58، ص1973جميل  االشياء وكل نموذج يعبر عن االصل الذي اخذ منه. )

هي فن تمثيل الهيئات وإيضاح معاني دالالت االشكال والرموز المستخدمة في تصاميم  إجرائيا :

وبما يتناسب ووظيفة الفضاءات الداخلية  الفضاءات الداخلية كما تصورها انفعاالت المصمم

 الصحية.للمراكز 

 

 اإلطار النَظَري

 الداخلية الفضاءات تصميم في اظهارها وأساليب الدالة المبحث األول: العالمات

 الداللة مفهوم

مفهوم ذهني يتأتى عبرها آلية معينة )رمز، عالمة، إشارة( إذ يتحقق فهم العالمة الداللة تعد 

اآللية، لذا فالمعنى هو القصد من أو اإلشارة عبر تصور ذهني للشكل أو الصورة التي تعينها تلك 

فالداللة ومعناها تتغير بتغير الشكل التصميمي، فالعملية  (2005، 45اإلمام، العدد دراسة الداللة. )

التصميمية تعكس قوى داللية وظيفية عبر المظهر الخارجي ألوصاف أشياء معينة في نسق من 

إذ يعد تعدد المعنى ( 39-38 ص1966)عرفان،  العالقات والتي تتمثل بشكل التصميمي النهائي.

في استراتيجية العالمات الداللية عامل أساس في تصميم وتنفيذ االشكال، من خالل تفسير 

كما  ك داللتها الوظيفية والتعبيرية باالستناد الى ثقافة وفكر االخرين,االمفردات، وفهمها وادر

باستخدام انواع مختلفة من االشكال وااللوان   يناتعزز العالمات الدالة بإعطائها شكال جماليا مع

ومن انواعها: عالمات ارشادية تقوم بتوجيه االشخاص نحو الفضاءات الداخلية المختلفة )طوابق، 

ممرات، غرف( عالمات الطوارئ تقوم باإلرشاد نحو مخارج الطوارئ وغيرها  وثمة نوع اخر 

  ذات تعبيرات جمالية  بالعالمات التوضيحيةمن العالمات الدالة ذات هدف وظيفي بحت تسمى 

وهذه العالمات تحوي مادة مكتوبة او مطبوعة هدفها التوضيح او التعريف بمعلومات معينة خاصة 

بمعروض او منتج او عمل تصميمي معين ويكثر استخدام هذا النوع عادة في المعارض الفنية 

تساعد األرشاد والتوجيه عند استخدامها  والمتاحف. وهناك أنواع اخرى من وحدات الداللة التي

ضمن الفضاءات الداخلية سيما العامة منها  إذ تُعد اللوحات الفنية)التصميمية( من بين وحدات 

 إنو( 241  ص2017البياتي  الداللة اإلرشادية  فضال عن استخدامها كعنصر جمالي كداللة )

 جهة، من النشاط لهذا الحاجة أي جوهر تصميمها، بجوهر تبطرم للعالمة الوظيفة جوهر



502 
 

يُعنى المصمم الداخلي بدراسة شكل العالمات  أخرى, لذا جهة من الُمتلقي وأحاسيس ومشاعر

  الداللية من خالل تعزيز سمات وقيم االيهام والداللة بسبب طبيعة التعدد المعنوي للشكل.

تتكون من دال ومدلول,  فالعالمة ,هو ما ينطبق على مفاهيم التصميم الداخليف وبناءا  عليه

 والتعبير االفكار لنقل وسيلة وان قيمة العالمة تكمن بما يجاورها من العالمات األخرى، وتعد

 اختالف وأن ,يالداخل الفضاء بنية في الكامنة الضمنية المعاني الى االشارة خالل من عنها 

 األخرى. االشكال بين ميزته التصميمي للشكل تعطي لهذه الداللية المعاني

 

 الرمز:-

الرمز هو الدال، ويأتي كلمة مكتوبة أو منطوقة تتألف من مجموعة من المفردات 

وقد يحمل الرمز قيم ثابتة ترتبط بتجارب الحياة المشتركة عند األفراد جميعا  على )التصميمية(، 

الرموز في داللة تعد و  (89  ص 2006  45الرغم من تغير المكان والمجتمع. )اإلمام، العدد  

وقد يستخدم المرسل   الحقيقة هي االساس الجوهري لالتصال بين المرسل )المصمم( والمتلقي

الرموز بأشكال كتابية وكارتونية وطبيعية وهي تتجسد بصيغ مختلفة، وقد تكون بصيغة مجردة 

لى شكل لتمثل احداثا  او اشياء  او افكارا  او قد تكون وسائل ايضاحية او صحية، او قد تكون ع

وسائل ارشادية صحية وغيرها من وسائل اخرى مثال قد تحفز المتلقي على نبذ العنف واستخدام 

بع  الرموز للداللة على السالم وااللفة والمحبة وتقبل الفرد االخر، والقصد من ذلك يعني ان 

نظام  داللة الرموز هي التي سيتحول على اساسها العمل الفني التصميمي الى أـثر ذي شكل او

مثال ذلك رمز الهالل  (38 ص1986ناثان، )معين يوصل التجربة اإلنسانية او ينقلها الى االخرين. 

االحمر على بناية مثال يدل على مراكز االسعاف الطبي اما الصوتية فيمكن لجرس المدرسة ان 

أن تكون كلمة يمكن  لذا فأن العالمة الرمزية. يكون عالمة دالة على موعد بداية او انتهاء الدرس

أو عبارة، أو صورة، أو شخصية، يحوي داخله على أكثر من داللة، ويشير الى موضوع غالبا  

 ما يقترن باألفكار العامة التي تؤدي الى ربط الداللة الرمزيه بموضوعه.

من خالل  ,وعليه يعد الرمز داللة أو وسيلة نقل اثارة االفكار والخواطر في ذاكرة المتلقي

استخدامه لكثير من التقنيات المصممة بأشكال والوان رمزية متنوعة، ولقد استخدم بعض 

المصممين دالالت رمزية مشتركة في العمل التصميمي تحدد العالقة بين الدال والمدلول بشكل 

 واضح.

 

 األيقونة: -

مشار اليه عالقة تشابه وهي الداللة التي تكون فيها العالقة بين الصورة )الدال( والموضوع ال

في المقام االول، وهذا يعني أنها تقوم على مبدأ المشابهة بينها وبين مدلولها  إذ تُعد الداللة األيقونية 

فإن كل العالمات  (16  ص1986كريس، أو الصورية داللة تدل على شيء تجمعه الى شيء أخر. )

ية  للمراكز الصحية وجميع االشكال الدالة واالشكال المستخدمة في تصاميم الفضاءات الداخل

ترتبط بمرجعية فكرية عبر ما يمتلكه من بنية التي تمثل نفسها وتخدم وظيفتها داللة ايقونيه 

 َعالمية مرتبطة بالمدلول.
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 اإلشارة -

أن أي رمز أو صورة يسمى داللة اشارية، وبه تكون العالقة بين العالمة والشيء عالقة 

كل عنصر يقوم بوظيفة الدال البد ان يكون قادرا على تفسير نفسه،  ملموسة واقعية، لذلك ان

ويتكون النظام االشاري من مجموعة من الرموز تتفق على مدلوالتها مجموعة من الناس ترتبط 

بصالت وثيقة هي عالقة ذاتية في اصلها تنتقل من احدهما لألخر، اما وظيفة الداللة فهي نقل 

واعادة اظهاره من جديد كشكل، اي الوصول الى مدلول يعني بشيء المعنى من الشكل الى العقل 

 ( 52-51 ص2008هدى ،  وهو يعتمد على آلية اشتغال الدال. )

وإنما تُعد وسائل  ,لذا يُعد التصميم بحد ذاته إشارة وهذه اإلشارة ليست ايصاليه للمعنى فقط

داللية تعبيرية ذات خصائص شكلية تسمح للمصمم التعبير عن قدرة ادائية ونفعية في النتاج 

التصميمي، لتحقق قيم جمالية تجسد طبيعة الهوية واالنتماء في تصاميم الفضاءات الداخلية 

 مصمم والمتلقي. ومعبرة عن الواقع وبيئة الفضاء الداخلي لتحقيق األنسجام والتواصل ما بين ال

 

 :الصحية المراكز لفضاءات البصرية العناصر

 الضوء واللون وتوظيفها في فضاءات المراكز الصحية: .1

أن بع  أنواع اإلضاءة تساعد على اإلحساس بالتكامل الفضائي ومن ثم تؤثر في سلوك 

عدم دخول  مستخدمي الفضاء الداخلي، وينبغي االستفادة من ضوء الشمس قدر اإلمكان مع مراعاة

وكلما كانت ألوان الجدران فاتحة كلما زادت   هذه األشعة بصورة مباشرة، ألنها قد تسبب اإلبهار

كفاءة اإلضاءة ومداها الضوئي، وقل االحتياج إلى اإلضاءة االصطناعية  على أن تكون اإلضاءة 

متجانسة مع اإلنارة الصناعية بقدر اإلمكان في جميع أنحاء الفضاء الداخلي للمراكز 

ت المراكز الصحية باستخدام انظمة إذ يمكن إنارة فضاءا (96  ص2000محمد ماجد ، الصحية.)

المباشرة وغير المباشرة(, للوصول  (اإلنارة )العامة والموضعية والمركزة(, وبإسلوب اإلنارة

فالمصمم يدرك مجمل العالقات في  لكفاية ضوئية التي تعطي الراحة البصرية والنفسية.

األشكال على وفق قانون الفضاءات الداخلية عبر االنعكاس المرئي للقيم الضوئية عن سطوح 

يوضح عبر زوايا االنعكاس، فعندما تسلط اإلنارة الصناعية على السطح تنتشر باتجاهات غير 

منتظمة، موزعة  بذلك اإلنارة باتجاه زوايا االنعكاس فينشر ضوء  متعدد الزوايا على السطح ، أما 

  (64 ص 2000الخالدي، لزوايا.)السطح ذو القيم الملمسيه الخشنة فتنعكس اإلضاءة عنه إلى جميع ا

عنصر موجه للحركة، وذلك عبر الطرائق ومما تقدم تعد االضاءة) الطبيعية والصناعية( 

إذ تؤدي االضاءة الطبيعة دورا  مهما   الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية, التي توزع لها داخل

فضال  عن الجانب االقتصادي. في منظومة الفضاء الداخلي من خالل الراحة النفسية والطمأنينة, 

أما االضاءة الصناعية فهي تعزز االداء الوظيفي والجمالي في الفضاءات الداخلية وتُعدد من 

 مكمالت االضاءة الطبيعية.

كما يؤدي اللون دورا حيويا في مجال الفضاء الداخلي  فهو يعمل على ابراز عناصر االثاث 

خلي من االرضيات والسقوف والجدران في تصميم الفضاء وعالقتها بمحتويات التشكيل للفضاء الدا

الداخلي، فهو يرتبط بالجانب الوظيفي )األدائي والجمالي(  فضال  عن الجانب النفسي والتعبيري، 

ونه يُعد من العناصر األساس المهمة لتعريف الشكل  فهو يؤثر في أمزجتنا وأفكارنا وسلوكياتنا ك 

إذ أن لأللوان تي تُكون العالقات الداخلية لمكونات الفضاء  ومن أكثر العناصر اإلدراكية ال
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خصائ  مختلفة فاأللوان ذات الشدة القوية بطبيعتها مثيرة ومنسجمة تكون متعبة للعين، فيجب 

تجنبها في المراكز الصحية أو توظف في أماكن الحركة، أما األلوان ذات الشدة الضعيفة أو 

، ومراعاة تأمين تركيز ، لذا يفضل توظيفها في المراكز الصحيةالمتوسطة فأنها تكون مريحة للعين

المتلقي مع التخفيف من حالة الملل، لذلك يفضل توظيف اللون األبي  في السقوف  أما الجدران 

فيوظف فيها ألوان أغمق من السقف، لتخفيف السطوع المسبب إلجهاد العين، كاأللوان الدافئة في 

الممل توظيف مساحات صغيرة، األماكن البعيدة عن الضوء الطبيعي، وتجنب التكرار المولد لحالة 

فأن للون دالالت ارشادية ( 185-182  ص1985وبألوان قوية الشدة كاألزرق مثال . )شيرزاد، 

ضاء المراكز الصحية, وتأثيرات نفسية تنعكس على الفرد مستخدم الفضاء أو العاملين في داخل ف

يمثل اشتراك لنسب من القيم والفضاء المنسجم لونيا   هم لمدة زمنية داخل الفضاء.نتيجة تواجد

اللونية بين مجموع مؤشرات الفضاء الداخلي للمراكز واستمراريتها، والتأثير المباشر وغير 

المباشر وانعكاسها على السطوح الخارجية، لذا تعكس قوى اللون على السطوح الخارجية إيحاءات 

لذا ( 53  ص 2000الدي، الخ)من تجانس وتباين لتكوين النسق الكلي داخل الفضاء الداخلي. 

يفضل استخدام الوان تتناسب مع وظيفة الفضاء, إذ تؤدي دورا في تحقيق التأثير المطلوب في 

سلوك ومزاج المستخدمين  في تلك الفضاءات فيجري اختيار االلوان المنسجمة, التي تساعد 

 على الراحة النفسية بما يتوافق مع طبيعة ووظيفة فضاءات المراكز الصحية.

 

 وقيمها الملمسية في فضاءات المراكز الصحية: المادةتوظيف   .2

تأتي الخامة بموادها المرئية كقوى تك سب األشكال هويتها وميزاتها وشخصيتها التصميمية، 

إذ يسمى المظهر الخارجي للمادة بالملمس أو التركيب الملمسي ويعني )االنعكاس الخارجي لبنية 

وثمة خامات (  78  ص2002اإلمام، والصناعية على اختالفها(. )المادة العميقة الطبيعية منها 

ومواد عدة تستخدم في إكساء الجدران للفضاءات الداخلية للمراكز الصحية منها )الج ( العازلة 

للصوت والحرارة والعاكسة للضوء، فضال  عن الخشب الطبيعي والمصنع، والبالستك المصنوع 

المختلفة )كاللينوليوم، البولي اثلين، الفينيل،..الخ(، كما توظف الجدران بمسمياته  خصيصا  لتغليف

لتغليف األرضيات، فضال  عن ورق الجدران واألصباغ وغيرها، إذ تمتاز جميعها بالمتانة والرقة، 

وخفة الوزن وتنوع األلوان ومقاومة البقع وسهولة الصيانة، وهي ذات تصاميم متنوعة وبطرائق 

المواد الشفافة التي تحقق التواصل ضمن الفضاء الواحد، وبين الفضاء  تقنية حديثة، فضال  عن

( أما مواد إنهاء السقف يتوجب 155  ص2012)البياتي، . الداخلي والخارجي وللفصل بينهما أيضا  

أن تحمل على عاتقها وظيفة امتصاص أو تشتيت الصوت وإعاقة انتشار الحرائق، ومقاومة 

تي تكون عرضة للرطوبة، كما وتؤثر مواد إنهاء السقف في إنارة الفضاء الرطوبة بالنسبة للمواقع ال

( وتعد مواد إنهاء األرضية 48  ص2007ميادة، وكمية الطاقة المطلوبة لتبريد وتدفئة الفضاء. )

من العناصر المهمة في فضاءات المراكز الصحية، ذلك ألنها تؤدي دورا  وظيفيا  )أدائيا   جماليا   

ا  يخدم خصوصية الفضاء ومتطلبات األمان، ألنها تحسن نوعية الصوت وتقلل من نفسيا ( كبير

فأن للمصمم الداخلي دور في اختيار المادة انعكاساته وتقدم استعماال  مريحا  عبر ملمسها الخشن  

المالءمة لكل عنصر من عناصر الفضاء الداخلي فهو يعد جزء مهم في عمله، وبالنتيجة يؤثر في 

ضاء، إذ يعتمد تنظيم هذه العملية على وعي وادراك المصمم الداخلي لما هو مناسب منها طبيعة الف

لنوع العنصر والوظيفة الفضاء الداخلي، على ان تكون له قدرة حسية وجمالية على اختيار المادة 

 (51  ص2013رجاء   ):المالءمة مع مراعاة معايير معينة يمكن تحديد باالتي
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اساسية: تتعلق بمدى مالءمة المادة للغرض المعني في االستخدام وثانوية تتعلق معايير وظيفية  .1

باستجابة المادة لسهولة االدامة، والتنظيم ومقاومة التلف ومقاومة الظروف البيئية ومراعاة 

 اعتبارات االمان وقابليتها على امتصاص الصوت.

ة سواء كان ذلك من حيث اللون معايير جمالية: وتتجلى في خصائ  المادة المالءمة البصري .2

 او الملمس او من حيث التراكيب والتكوينات المتناسقة بين المكونات الداخلية.

معايير اقتصادية: وتتضمن مراعاة الكلفة االولية وكلفة االستخدام فيما يتعلق باإلدامة، والتنظيم  .3

 والتغيير وما يطرأ من احتياجات مستقبلية.

للمراكز الصحية بمدى مالءمتها  اإلنهاء في تصميم الفضاءات الداخليةوعلية ترتبط مواد 

الظروف البيئية ومراعاة اعتبارات االمان وقابليتها على امتصاص  ومقاومة للتصميم وظيفيا ,

 إذ تؤدي دورا  وظيفيا  أدائيا  وجماليا  ونفسيا .الصوت. 

 

 المراكز الصحية: المبحث الثاني: النظم التصميمية للفضاءات الداخلية في

تندرج جماليات التصميم ضمن إطار البحث المعرفي والداللي والفني والعلمي لعمليات 

  ولم يُعد التصميم مجرد جماليات أو اثار شكلية أو الترابط المتمثلة بعناصر البناء وأسس التنظيم

لونية النفعال المصمم بل اصبح يهدف الى مخاطبة العقل اإلنساني، وتحريك فعل المخيلة لدى 

فأصبحت افكار وإنعكس هذا األمر على)فن التصميم( فذاع بين أنواع الفنون األخرى  )المتلقي(، 

وبناءه من جديد على اسس معاصرة  ومن ثم اعادة تركيبهالمصمم تهدف الى تحطيم كل ما هو سائد 

تتوافق مع روح العصر، فالتغيير المستمر والحركة والتحول في االساليب المعتادة في استعمال 

العناصر الشكلية ، ادى به الى ابداع طرائق جديدة وغير معتادة  وألجل تحقيق االبداع على الوجه 

الداخلي الى مستوى اخر من العملية التصميمية التي يقدمها من فالبد ان ينتقل المصمم   االكمل

التصميمي الذي قام به،  والنتاجاجل وضع عالقة ترابطية تقوم بتجاذب ما بين المشاهد البصرية 

استخدام هذه العناصر التصميمية والخروج بمستويات جديدة ومبتكرة للمفردات التكوينية بما  عبر

 (1)ت.آا يقترب من المعنى الحقيقي للهيئيمي، للوصول الى البساطة كلميحقق جمالية العمل التصم

وتلك المستويات التي كانت نتيجة لتفاعل عامل القدرات الذاتية للمصمم والقائمة على خصوصية 

المرجعيات الثقافية واالجتماعية والنفسية للمجتمع، فهو يقتبس اشكاله التكوينية من االساليب 

على وفق مدركاته الذهنية القائمة على انت اشكاال  تقليدية أو غير مألوفة لديه المحيطة به سواء ك

و تغيير بعضها االخر في محاولة ألدراك أثم التخل  من بع  التفاصيل من والتحليل والتركيب 

تعزز وحدة العمل التصميمي المنجز بوجود نظام تترتب   مناسبة لعناصر التصميم اشكال جديدة

ناصر بصورة تجعل كال  منها مكمال  لألخر، فاذا ما عرف ارتباط كل عنصر بسواه على وفقه الع

لذا نجد ان فعل الجماليات التصميمية له أثر واضح وفعال في ( 2)من العناصر امكن التنبؤ به 

إذ يسعى المصمم دائما الى تحقيق  توظيف العناصر التكميلية وإكساب الفضاءات الصفة الجمالية.

لمنشودة في تصاميم الفضاءات الداخلية العامة ومن اجل ان يحقق غايته لفكرته التصميمية الجمالية ا

المنجزة وذلك باستعمال التكنلوجيا الحديثة التي تستند الى عناصره وقدرة المصمم الختيار أشكال 

 ،ستند الى )لونه، ملمسه، اتجاههومفردات تكوينية تتالءم والفكرة التصميمية التي يمكن ان ت

من جهة واستخدام التكنولوجيا عبر عملية اختيارية تتالءم ( 3)....وغيرها( وفق افكار متناسقة. 

                                                           
 .254ص، 1995، مؤسسة رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 1الجادرجي، رفعت, حوار في بنيوية الفن والعمارة ، ط - 1
 .63, ص2004هدى محمود عمر ، التصميم الصناعي فن و علم ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ،  - 2

(1)  Yıldırım  ( Infographics for Educational Purposes :Their Structure Properties and Reader Approaches .
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والفضاء الداخلي, وذلك لتحقق الجمالية التصميمية التي يبحث عنها المصمم منذ اللحظة األولى 

مستخدمي لبدء التصميم إلى آخر مرحلة في عملية التنفيذ ولحين األستخدام الفعلي من قبل 

 .من جهة اخرى الفضاء أو المتلقين عبر الزمان والمكان

 

 مفهوم فضاء المراكز الصحية:

ُيعد الفضاء الداخلي فضاء حاوي لكل الفعاليات واألنشطة اإلنسانية، فضالً عن جميع 

العناصر المادية التي توظف لخدمة اإلنسان وتلبية متطلباته وتطلعاته )األدائية والجمالية 

( ويتشكل دور المصمم الداخلي هنا في تصميم فضاءات 77,ص2005والتعبيرية(. )البياتي، 

عبر توظيف العناصر واآلليات القابلة على تفعيلها، لالرتقاء بدور هذه الفضاءات  المراكز الصحية

في تقديم المعلومات واألفكار، ورفع مستوى المتدربين, إذ أن لفضاءات المراكز الصحية أهمية 

ودور ضمن الفعاليات الصحية، فضالً عن إنها توفر األجواء النفسية الالزمة للمتدربين، وهنا 

 ومجملفضاءات في أحجامها بحسب نوع المؤسسة الصحية واألعداد للكوادر الطبية تختلف ال

 (4, ص1994النشاطات والساعات التي يتواجد فيها. )هدى عبد الغني، 

ولقد تطور مفهوم الفضاء الداخلي للمراكز الصحية حديثا  عّما كان سابقا،  إذ أصبحت تحقق 

ها فضاء تعليمي يقدم المعرفة الطبية والعلمية، فكانت أدوارا  وأهدافا  أخرى أكثر من مجرد كون

قديما  مجرد فضاء يضم بين ُجدرانهُ أكداسا  هائلة األدوات والمواد، وقد تحوي على مكان مخص  

للعمل وقد ال يوجد، وأصبحت المراكز اآلن فضاءات معقدة تتداخل فيها العالقات بين أجزائها 

( فالتغير األول يتمثل في تصميم فضاء المراكز 5  ص2000وتتشابك فيما بينها. )محمد ماجد، 

الصحية، إذ لم يعد مجرد حجرة واحدة تشتمل على مجموعة رفوف موضوعة على الحائط ومناضد 

كبيرة في صفوف رأسية وأفقية مزودة بمقاعد، بل أصبحت فضاءات ذات أماكن متعددة ومحددة 

( 20 ص1999وعة ومتعددة  )محمد فتحي، بوضوح ومصممة ألداء أنشطة فردية وجماعية متن

ويرتبط الفضاء الخاص وفعاليته بمفهوم االنفراد واالختصاص، فيتميز بكونه فضاء يحتوي على 

نوع من الخصوصية الوظيفية، أما الفضاءات العامة هي فضاءات مفتوحة وتحت تصرف الجميع 

جموع، فهي فضاءات وتكون خاضعة لحدود وسيطرة بصرية وشعورية وبمقياس يستوعب الم

تمتاز بكثرة تداولها وذات صفات داخلية رسمية التحقق، وحينما يكون الفضاء الداخلي عاما  فأنه 

 (69  ص2005)السعيدي،  يرتبط بمجموع المتلقين ونشاطاتهم ومدى اندماجهم وإحساسهم.

إلى  وعليه فأن أهمية المراكز الصحية ال تقتصر على ما تحويه من أثاث بل تتعدى ذلك

النظم التصميمية لها، وتقسيم الفضاءات التي تجري فيها الفعاليات المشتركة سواء أكانت عامة 

أو خاصة بحسب الوظيفة المناسبة واألشكال واألنماط اإلدارية، التي تعرض وتقدم فيه العالمات 

 ى.الداللية، فضال  عن عالقة كل جزء من المراكز عن ما يحيطه والعناصر المحيطة األخر

 

 ممرات الحركة في المراكز الصحية

تشكل الممرات الشكل الرئيس لنظام حركة المستخدمين  وإنَّ التنويع واستعمال المعالم لعملية 

لون الجدران واستعمال االعمال الفنية  كذلك استخدام  وتغييرعن الطريق )الممرات(  البحث

الرئيسة لنجاح تصميم الممرات  االضاءة الطبيعية وتوفير مناظر للفضاءات الخارجية من االمور

الممر الطويل والمستقيم يوفر رؤية بصرية وإنَّ  ووضوح التوجيه والتجربة البصرية الناجحة 

طويلة الى نوع من المعالجة كاالستناد الى اللون لزيادة االهتمام طويلة  وغالبا  ما تحتاج الممرات ال

الممرات ذات االشكال الحرة ذو جذب بصري ضمن  اصبحت بالملل  لذاالبصري وتقليل الشعور 
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المراكز الصحية، اذ يمكن في الممر المنحنى أن ترى التغييرات وانت تتحرك،  وهذا بحد ذاته 

ن الممر المنحنى يمكن ان يزيد من صعوبة ايجاد الطريق  وإنَّ يوفر بع  االهتمام البصري  لك

الطريق الذي يحتوي على أنشطه يمكن ان يكون محور التفاعل االجتماعي ونقطة لتجميع 

 (.(Dalke, 2004,p.59 المعلومات مع صاالت وممرات هذا الطريق.

 

 عالقات التجاور بين فضاء التصميم:

الوظيفة عالقة جدلية من قبل المنظرين في مجال التصميم أن لعالقة التجاور بين الشكل و

الداخلي  إذ تعد كل من الوظيفة والشكل من العوامل الرئيسة للتصميم، إذ ال يخلو إي فضاء من 

وظيفته أو شكله، إذ تغير مفهوم الوظيفة والشكل كثيرا  من زمن الى اخر وانعكس ذلك على 

قاتها  إذ تتمتع الوظيفة بمكانة خاصة في التصميم الداخلي خصائصه كاللون والملمس واالبعاد وعال

تصميميا  يبنى  عليه الفضاء الداخلي، إذ أن تأثير التبادل والتجاور بين الشكل والوظيفة  مرتكزا  كونها 

يتمحور في تقييم النتاج التصميمي، وذلك لكون التصميم الداخلي يعتمد بشكل أساس على الفضاء 

فته، لذا يتوجب على المصمم أن ينتقي معالجاته بما يخدم الغرض المبتغى من الناتج لتقييم وظي

الفضاء الداخلي، وأن يحقق الشكل المبتكر الغرض منه فكثير من األشياء المصنوعة تستعمل لخدمه 

وظيفة خاصة أو أدائها وتُعد النواة التي تبدأ منها عملية التصميم وباختالف الوظائف تختلف الخامة 

، وعلى المصمم تحقيق المتطلبات األساس اإلدائية والشكل الذي يتفق معها متضمنا  ذلك القيم الشكل

تتسم االنظمة للعالقات بين الشكل إذ ( 36  ص 2000الجمالية والتعبيرية المالءمة.)ابو هنطش 

والوظيفة المستخدمة في الفضاءات الداخلية عالمات داللية وبألوان خاصة اذ يكون لكل منها 

تأثير في السلوك اإلنساني ومدى االستجابة لهذا اللون داخل الفضاء, إذ يعمد المصمم عبر 

عملية توضيح الدخول والخروج  استخدامها الرمزي الى استخدام اللون االخضر داللة لألمان في

للفضاء، واستخدام اللون االحمر للتحذير والمنع عن طريق العالمة الدالة في الجدران واالرضيات 

وتعد الشفافية أحد أهم الخصائ  التي ساعدت في إحداث تغييرات أو في السقف أو فوق األبواب, 

نظومة الت صميّمية  وتسهم الشفافي ة بتحقيق اإلختراق للفضاء الداِخلي وإعطاء مهمة على ُمست وى الم 

اإلحساس باإلستمرارية  بفعل الشعور بالتداِخل المكاني وتوحيد الفضاء مع الفضاءات المجاورة 

أو المحيطة  والتواصل بين الداِخل والخارج  فضال  عّما تقدمه الشفافية وظيفيا   وما توفره من كلفة  

ّماليّ  ة التي تحققها بما تضمه من تدرجات في الشفافية وتنوعات في تظهر بوضوح اإلعتبارات الج 

السطوح من خالل تفاعل الضوء واللون والشفافية لخلق فضاء ديناميكي  وتكون الشفافية بُمست ويات 

لتتدرج إلى )شفافة  نصف شفافة  ُمعتِمة(  أو قد تتأثر ُمست وياتها بسعة المنافذ والفتحات  أو بنوع 

( 148  ص 1982نظيم المكاني والحيزي والحجمي  وقد ت عت ِمد على التِق نية.) فرج  المحددات أو الت

 ,نية للفضاءات الداخليةيأن لمبدا الشفافية قيمة شكلية دورا اساسيا في تنظيم المفردات التكوإذ 

 بتوظيف العالمات الداللية بوصفها تستقطب معاٍن تعبيرية وادائية عبر مستوياتها المتنوعة.
 

 لنظام الحركي في الفضاءات الداخلية للمراكز الصحيةا 

ترتبط الحركة بمجموعة من آليات منها الثابتة والمتحركة التي تتمثل بالمتلقي والموجودات 

بفعل انسيابية وتشكيالت النظام التقييسي الحركي لإلنسان وعلى وفق نظام من القوى التي تبحث 

( 35  ص 2000ء الجسم مع الفضاء الداخلي. )الخالدي، في كيفية األداء الوظيفي لمجموعة أعضا

 الحركيةالفضاءات الداخلية العامة تُعد نظام حركي توجيهي وارشادي أكثر تعقيدا من االنظمة  إذ إن

االخرى والمستخدمة في التوجيه سواء أكانت للتحكم المروري او لألرشاد والتوجيه في الشوارع 

نفاق والموانئ والمطارات وكراجات النقل وغيرها  فنظام الحركة او المناطق العامة مثل مترو اال

والحركة على اختالف أنواعها تعد في الفضاءات الداخلية لالبنية سيما ضمن المراكز الصحية  
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قوى مثيرة لالنتباه، وفعل ينطوي على التغيير، والزمن هو العامل األهم في هذا التغيير وردود 

أن تتحقق ( 47  ص1980روبرت ) على هيأة أحاسيس وانفعاالت. األفعال عليها محسوسة أو

الحركة كعالمة داللية ضمن الفضاء يأتي عبر التغيير في المجال المرئي للفضاء، أو من خالل 

عملية االدراك البصري، أو كليهما معا، وأن اإلحساس بالتغيير في المسافة أو البعد أو القيمة، 

للعناصر التصميمية في مجال الفضاء الداخلي بما فيها اللون يتآتى عن طرائق معرفة القيم 

لذا تقترن الحالة الوظيفية في التصميم الداخلي بمتغيرات نفعية  وعناصر التكوين في التصميم,

انشائية عبر تجسيدها لمعطيات الحركة وانسيابيتها وبما يرتبط بالمقاسات اإلنسانية وطبيعة 

الفعالية المتوافقة للجانب النفعي للوظيفية ضمن الفضاء الداخلي, عبر انسيابية الحركة والتكامل 

وألهمية الحركة في سلوك اإلنسان في مساره داخل الفضاءات للقياسات,  االدراكي والتناسبات

الداخلية فانه يلحق عادة بالنظام الحركي للمبنى وفضاءاته الداخلية نوع من المكمالت يقوم بتسهيل 

حركة المرضى ومستخدمي المراكز الصحية وعادة ما يطلق عليه بنظام العالمات الدالة  

من المؤثرات البصرية تعبر عن محتوى معين وتستخدم من اجل ايصال والعالمات الدالة نوع 

معلومات معينة إلى مستخدمي الفضاءات الداخلية وتحمل مواصفات معينة مرتبطة بادراك مجتمع 

معين وتستخدم من أجل تنظيم الحركة والتوجيه ضمن الفضاءات الداخلية  فمقتربات ومداخل 

مع بقية الفضاءات تمثل مفردات وعناصر النظام الحركي وان  وممرات الحركة واشكالها وعالقتها

اشكالية الحركة واالنتقال بين الفضاءات داخلية كانت أو خارجية هي بالتأكيد فعل مرتبط باإلنسان  

فاإلنسان عند انتقاله من مكان الى اخر سواء كان راكبا او سائرا على قدميه يحدد مسيره نظام 

ة معينة من اجل الوصول الى هدفه المنشود خصوصا عندما يكون خاص يتمثل بعالمات دالل

المسار الذي يسلكه ألول مرة لكن عند استخدام مسار معين لعدة مرات فان عملية التوجيه سوف 

تتم دون الحاجة للتفكير بهذه العالمات  وعندما يكون العكس يبدا البحث عن مؤشرات بصريه تقوده 

قصده  أن أهم هذه المؤشرات البصرية التي يمكن استخدامها ضمن او توجهه الى المكان الذي ي

الفضاءات الداخلية هي عالمات الداللة والتي عادة ما تستخدم بمفردها أو تدعم بنظم اخرى مثل 

  2017البياتي  موظف االستعالمات أو وسائل ارشادية )ادلة، وقواطع، الفتات صوتية...(. )

 (240ص

 

 انظمة التحكم البيئي 

 نظم التكييف والتهوية -

تهدف نظم التكييف والتهوية إلى توافر الراحة واألجواء المالءمة للفضاءات الداخلية، وقد 

أثبتت الدراسات إن أفضل  تنظيم لدرجات الحرارة التي تناسب الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية 

المثالية  التي يصعب الوصول  ( صيفا ، مع األخذ بالحسبان أن هذه المعدالت22ْ-20ْتتراوح من )

من دون توظيف وسائل صناعية، وأفضل توجيه للفضاءات الداخلية للمراكز الصحية تلك  إليها

أن ( و93  ص2000التي نحصل منها على إضاءة طبيعية غير مصحوبة بحرارة. )محمد ماجد، 

اء الهواء وخلوه من يكون هذا الجو منظما في تكييف وتوزيع الهواء والرطوبة النسبية ودرجة نق

 (72  ص2013رجاء  ) الجراثيم لمرتادي المراكز الصحية.

 

 نظم السيطرة على الصوت  والتقليل من اثر الضوضاء -

تتباين نظم السيطرة على الصوت إذ أن لكل مكان وضعه الخاص به وبحسب وظيفة الفضاء 

األساس للمعماري والمصمم الداخلي  وأن العامل الصوتي  المهامالداخلي  إذ تعد هذه النظم من 

السمعي مهم جدا لكن ينبغي االخذ بالحسبان التساوي في االهمية مع العوامل االخرى  إذ نضعها 

جميعها في اعتبارها منذ بداية الشروع  في أي عمل تصميمي لنحصل على النتاج التصميمي 

المثالية  فضال عن العوامل االخرى واسسها وتحقيق النهائي يكون اقرب ما يمكن الى الحالة 
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التوازن بين احتياجات والمتطلبات األخرى المختلفة  ومن بين المعالجات التصميمية الصوتية التي 

يمكن ان يقوم بها المعماري أو المصمم الداخلي في بع  الفضاءات الداخلية سواء أكانت عبر 

 (213  ص2017البياتي  صميم الداخلي.)نظام العزل الصوتي أو بقية عناصر الت

 

 نظم السالمة واالمان في فضاء المراكز

وسائل األمان بأنها احتياج مادي لمنع حدوث خطر ما يُعد مبدأ السالمة حالة مفصلية لتقييم 

، أو القضاء عليه باتخاذ تدابير تعتمد على اإلنسان ذاته أو على التقنيات حدوثهأو مواجهته في حالة 

المتطورة المستخدمة فيه، بما يضمن سالمة شاغلي تلك الفضاءات وممتلكات المراكز الصحية. 

لتحقق الجانب الوظيفي ضمن التكوين الشكلي للفضاءات الداخلية ( 70  ص2009)المشهداني،

النهاءات والمتانة واالبتعاد عن الزوايا الحادة والتناسب اللوني وسعة للمراكز الصحية ومنها )ا

 االبواب وطريقة فتحها نحو الخارج وعالمات الداللة ومنظومة كشف الحريق(.

وعليه فإن غاية المصمم في استخدام انظمة التحكم البيئي في المركز الصحية هو تحقق 

نظم السيطرة على نها )تكييف الهواء والتهوية والجانب الوظيفي في التكوين الشكلي للفضاء وم

الصحية( تُعد عالمات في فضاء المراكز ونظم السالمة واالمان الصوت والتقليل من اثر الضوضاء

بعواملها األساسية لتحقق الراحة النفسية وهذا بدوره انعكس على طبيعة االداء الوظيفي 

 للمستخدمين داخل تلك الفضاءات.

 

 واالشاراتنظم العالمات 

لفضاء غير المألوف لهم  لذا قد للمتلقي ا تعد الملصقات اإلرشادية أو العالمات الدالة ترشد

يكون فشل في تأمينها يعني فشل الفضاء وظيفيا   إذ إن مستخدمي الفضاءات الداخلية يشعرون 

م من دون بارتياح كبير عندما يتملكهم اإلحساس بمعرفة اإلتجاه والى أي مكان يقصدون بأنفسه

إستشارة أحد بالمقابل ويتملكهم شعور بعدم الراحة واالطمئنان عن شعورهم بالضياع وفقدان 

التوجه  والعالمات الداللة في الفضاءات الداخلية هي من اكثر العناصر التي تثير إهتمام القائمين 

حية  لتوجيه حركة على تقديم العناية والخدمات والتسهيالت في المنشآت العامة سيما المراكز الص

 مرتادي تلك الفضاءات من المرضى والمراجعين الذين يقصدون هذه االماكن ألول مرة.

كما تعزز العالمات الدالة بإعطائها شكال جماليا  معينا بإستخدام   (76  ص2013رجاء  )

اءات أنواع مختلفة من األشكال واأللوان ومنها عالمات ارشادية تقوم بتوجيه االشخاص نحو الفض

الداخلية المختلفة سواء أكانت )طوابق، ممرات ، غرف، عالمات الطوارئ تقوم باإلرشاد نحو 

إذ (  241  ص2017البياتي  مخارج الطوارئ وغيرها(  فضال عن استخدامها كعنصر جمالي. )

تعد العالمات جزءا  من قوى شبه ثابتة في هيأة الفضاء عبر إضافتها كجزء من عملية تحقيق هوية 

الفضاء الداخلي، فضال  عن كونها قوى تجذب انتباه المتلقي بشكلها التكويني، وموقفها الفضائي 

  2005وألوانها، فترسل إشارات ورموز تعبيرية مباشرة وغير مباشرة إلى المتلقي. )األسدي  

 (74ص

ويرى البحث أن العالمات اإلرشادية أو الملصقات الصحية تهدف الى توعية 

الجمهور)المتلقين( واحاطته بالمعلومات والتوجيهات للوقاية والتحذير من مؤثرات البيئة 

الصحية الخاصة بمكان معين أو اداء سلوكي معين وتحدد اهدافها، كي تتوافق مع مدركات 
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األرشادي الوظيفية, ويتم  توظيف االشكال والرسوم التوضيحية المتلقي وتحقيق اهداف الملصق 

 والصور والكتابات بطريقة بسيطة وفعالة ومركزة لجذب االنتباه، وفهمها بسهولة ويسر.

 

 مؤشرات اإلطار النَظَري

 أسفر اإلطار النظري عن مجموعة مؤشرات تتناغم وهدف البحث الحالي وكاآلتي:

ات الداللية عامل اساس في تصميم وتنفيذ االشكال وفهمها وادارك يمثل تعدد المعنى في العالم .1

قيمة العالمة بما يجاورها من العالمات األخرى، وتعد  داللتها الوظيفية والتعبيرية  إذ تكمن

وسيلة لنقل االفكار والتعبير عنها عبر االشارة الى المعاني الضمنية )الكامنة( في هيأة الفضاء 

 الداخلي .

العالمة الداللية في الفضاءات الداخلية البد أن تحمل جملة من التكوينات والتصورات أن  .2

ايقونية(، لتحقق قيم  -اشارية-واألشكال ذات دالالت تعبيرية والتي تعد وسائل داللية )رمزية 

جمالية تجسد طبيعة الهوية واألنتماء المكاني لتحقيق األنسجام والتواصل ما بين المصمم 

 .والمتلقي

تتسم األنظمة للعالقات بين الشكل والوظيفة المستخدمة في الفضاءات الداخلية بعالمات داللية  .3

وبألوان خاصة إذ يكون لكل منها تأثير في السلوك اإلنساني ومدى االستجابة لهذا اللون داخل 

 الفضاء.

للفضاء، أو عبر أن الحركة كعالمة داللية تتحقق ضمن الفضاء عبر التغيير في المجال المرئي  .4

عملية االدراك البصري، أو كليهما معا ضمن الفضاء  ويقترن بمتغيرات نفعية أنشائية تجسدها 

معطيات الحركة وأنسيابيتها وبما يرتبط بمقاسات وآلية جسم اإلنسان وطبيعة الفعالية المؤداة 

 الدراكي(.للوظيفية  ومالءمتها مع الفضاء الداخلي عبر )انسيابيه الحركة والتكامل ا

يمكن تعميق القيم الجمالية واثراء الفضاء الداخلي بجماليات جديدة ال يمكن أن تتوافر لوال حركة   .5

الضوء  وتفاعل اإلضاءة مع المفردات التكوينية وتنوع االلوان الباردة  والدافئة للفضاءات 

 الداخلية  للمراكز الصحية  لترتقي بالذائقة الجمالية للمتلقي.

مم استخدام أنظمة التحكم البيئي ليحقق الجانب الوظيفي ضمن التكوين الشكلي للفضاء غاية المص .6

ومنها )تكييف الهواء والتهوية ونظم السيطرة على الصوت  والتقليل من أثر الضوضاء ونظم 

السالمة واألمان في فضاء المراكز الصحية(  إذ تُعد العالمات بعواملها أساس لتحقيق الراحة 

 ذا بدوره ينعكس على طبيعة االداء الوظيفي للمستخدمين داخل الفضاء.النفسية وه

 

 

 إجراءات البحث ومنهجيته

 منهجية البحث:

أعتمدت الباحثة المنهج الوصفي في )تحليل العينة(، بوصفه األسلوب األمثل بغية الوصول 

بذلك على جمع المعلومات والبيانات التي  معتمدا  إلى هدف البحث كونه يعتمد على تجميع الحقائق  

 (. في تصميم الفضاءات الداخلية اتها الجماليةتعبيروموضوع البحث : )العالمات الداللية تخ  

 



511 
 

 مجتمع البحث وعينته :

للمراكز الصحية في مدينة بغداد ي تِضمن مجتمع البحث الحالي دراسة الفضاءات الداِخلية 

إذ تم أختيار عينة ممثلة للمجتمع جانبي الكرخ والرصافة  ونظرا  إلتساع حجم مجتمع البحث  

وتتمثل تلك وتم اختيارها كعينة قصديه  نموذج كعينة للبحث الحالي( أ2من ) وتتكوناألصلي 

البحث   هدف تخدم منطقية برراتم على وفق( مائة بالمائة للمجتمع المذكور%100النماذج بنسبة )

تمثل تلك اختالف الموقع الجغرافي لكل نموذج من نماذج عينة البحث  كما  مع األخذ بعين األعتبار

العينة تنوعا  على مستوى العالمات الداللية واألرشادية للفضاءات الداخلية للمراكز الصحية  

 لضمان تغطية الهيئات التكوينية كافة لمجتمع البحث.

 

 المعلومات جمع طرق

اعتمدت الباحثة على عدة ادوات يمكن أن تسهم في عملية التحليل  أخذت من المصادر 

والمراجع وأدبيات االختصاص  إذ اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي  ولعدم وجود أداة مصممة 

صممت تمتاز باكتسابها صفتي الصدق والثبات  ويمكن لها أن تخدم هدف البحث الحالي   فقد 

الباحثة إستمارة تحليل اشتملت على مجموعة محاور لتغطية آليات التحليل  وتحقيقا  لهدف البحث 

الحالي  مستندة  على ما تمخ  عنه اإلطار النظري من مؤشرات  وتم عرض األداة على مجموعة 

يمكن  من السادة الخبراء واألساتذة المختصين  وبعد إكتساب إستمارة التحليل الصفة النهائية

 اعتمادها في عملية التحليل.

 

 الوصف والتحليل: 

 فضاء ممرات الحركة وصف  األنموذج األول:

يقع مبنى مركز حي بابل الصحي النموذجي لصحة األسرة في مدينة بغداد جانب الرصافة/ 

واشتمل المبنى على طابقين لكل طابق  2005حي الرياض )كمب سارة( اعدت تصاميمه عام 

ووظيفته، وقد تكونت فضاءاته الداخلية من عدة فضاءات ذات فعاليات مختلفة  التصميميطابعه 

ومتداخلة مع بعضها  كذلك خصصت فضاءات للمسارات الحركية الرابطة لكل فضاء داخل 

المركز الصحي  فضال  عن استخدام الساللم الثابتة بوصفها عناصر انتقالية تربط بين الطوابق  

 لمفردات التكوينية لتلك الفضاءات. كذلك التنوع في ا

  
 فضاءات ممرات الحركة (2 -3الشكل رقم ) الرئيسة  ممرات الحركة( 1 -3الشكل رقم )
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 نظم السالمة واألمان (4 -3الشكل رقم ) لعالمات الدالليةا (3 -3الشكل رقم )

 )تصوير الباحثة( (1( يوضح عينة األنموذج رقم )4 -3( إلى )1-3األشكال من )

 

 (1تحليل األنموذج رقم: )

 (1األنموذج رقم )فضاءات ممرات الحركة تحليل العينة األولى  -

 التعبيرية. العالمات الداللية -

قدمت العالمات الدالة ) العالمة  الرمز  األشارة( لألنموذج ضمن ممرات الحركة للمركز 

إذ تُعد عامل   وأخر ارشادي ومنها الرقمي الصحي تنوعا  من حيث النوع والشكل فمنها الصوري

  إذ حققت الدالالت التعبيرية مستويات أساس إلرشاد مستخدمي الفضاء )المرضى( والعاملين فيه

متوسطا  نسبيا  في ما يتعلق بتلك التعابير التي يتفعل معظمها بعوامل فيزيائية ويتأثر سلبا  وإيجابا  

عناصر البصرية لألنموذج على مستوى التعابير الرمزية  فقد بتلك العوامل  أما في ما يرتبط بال

كما عززت جاءت بقيم نسبية بفعل افتقار معظم تلك العناصر إلى المعاني  والدالالت الرمزية  

االضاءة الطبيعية دورها بمنح الفضاء اضاءة تحققها اشعة الشمس المخترقة من النوافذ الزجاجية 

يا البصرية  اما فيما يخ  باقي الممرات التي لم تتوافر فيها نوافذ الشفافة فتسهم في تعزيز الرؤ

فقط اعتمدت  بشكل أساس على االنارة الصناعية والمتمثلة في سقوف الممرات والتي لم تحقق 

كما حققت جدران األنموذج مستويات متوسطة لتعبيراتها المادية من الجانب الوظيفي المبتغى  

ت   وئيشكل ولون وملمس وانعكاس ض فضال  عن اللوحات التي ضمتها تلك الجدران  إذ أثر 

كما  (2 -3  كما موضح في الشكل رقم )بمضامينها التعبيرات الرمزية والداللية لفضاء األنموذج

حققت تنوعا  في الجحم واالشكال للعالمات الداللية  كمحاولة لتوجيه االدراك البصري نحو تلك 

  والبوسترات الملصقه إذ كان للون دور مميز ضمن الفضاء الداخلي الممرات عبر العالمات الدالة

قدمت أرضية األنموذج في ما يتعلق بالتعابير المادية نسب (  فيما 3 -3كما موضح في الشكل رقم )

متقدمة لما اكتسبته من صفات المالءمة من ناحية الشكل والملمس واللون  فضال  عن قابليتها 

لنسبة للتعبير الرمزي في أرضية األنموذج حققت نسبا  متوسطة بفعل المتصاص الضوء  أما با

وحجمها ولونها وتأثيراتها  من البالط ذو نقشة ناعمة اسلوب وطبيعة تركيب وحدات األرضية

 حقق انعكاسات ضوئية وهو مالءم وظيفيا أال أنه لم يثري الفضاء من الناحية الجمالية. السطحية

 

 القيم الجمالية: –

يسعى المصمم المتالك خصوصية شكلية ولونية لكل فضاء داخل المراكز الصحية  إذ  

تضمن الفضاء الداخلي لألنموذج جملة من التشكيالت والتكوينات عبر خصائصها التعبيرية  بفضل 

ما تحمله تلك الهيأة من قيم جمالية تؤكد المدلول وذات رسالة واضحة بما يرتبط بفعالية الفضاء 

  وبذلك نجد اإلضاءة موزعة على جميع المحددات االفقية للسقف  مة الوظيفية لألنموذجوالمالئ
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وهي موزعة بشكل منتظم ومتكرر لوجود تداخل بين االضاءة الطبيعية وإلضاءة الصناعية  كما 

في تشكيالتها المختلفة من حيث الشكل والحجم واللون  اإلظهار(  مما يعزز 1-3في الشكل رقم )

اذا تبدو هذه التشكيالت الموزعة بشكل عشوائي ومنتظم في جميع اجزاء الفضاء إلعطائه وغيرها  

مركزية واضحة تدور حولها خصوصية الفضاء  وتتناسب مع احجام الفضاءات الداخلية فهي 

 تجسد رؤى اكثر حاجة للكشف عنها من قبل  مستخدم الفضاء.

ز تلك المفردات وتمايزها عن بعضها يسهم التنوع اللوني لعناصر األنموذج في إبرا كما

القيمة ما يعزز عبر صفاتها اللونية ونوعيتها المادية ومن ثم تأكيد السمة المظهرية  عبر ألوانها 

اتسمت المواد  إذ(  1 2-3الجمالية كحالة تعبيرية لمفردات األنموذج  كما في الشكل رقم )

صور تثري القيمة الجمالية ويعزز ذلك  المستخدمة في عناصر األنموذج بالوضوح بما تعكسه من

شدة اإلضاءة داخل فضاء األنموذج  ويسهم وضوح نوع المواد المستخدمة في تقديم مستويات 

وتكسب المالئمة المادية للعناصر التكوينية إضافة تحسب لحالة   متقدمة تثري الذائقة الجمالية

قت قيم جمالية نسبيا  على وفق عالقات وبذلك قد حقالوظيفة النفعية بالنسبة للخامة والملمس  

تصميمية بين األجزاء فيما بينها وبين الجز والكل  اال انها لم تحقق توظيف المواد والتقنيات 

  السيما ونحن في عصر الليزرية في استخدام االعالنات االرشاديةالتصميمية الحديثة  كتقنية 

توظيفها إلضفاء لمسات تحقق خصوصية وظيفية النتاجات التكنولوجيا الالمحدودة  التي لو تم 

 جمالية(.تعبيرية و)أدائية و

 

 ظمة التحكم البيئي:أن –

اعتمدت أنظمة التحكم البيئي لألنموذج وبشكل أساس على مبدأ التهوية في نظام التكييف 

البيئي  فقد استند فضاء األنموذج وبشكل كبير على التهوية الطبيعية عبر فتحات النوافذ والباب 

الخارجية  إذ ساهم عدد وحجم تلك الفتحات في تحقيق تهوية جيدة نسبيا  للفضاء  كما في الشكل 

الصناعية فقد ضم الجدار األنموذج مروحة متصلة قدمت معالجة نسبية  التهوية( وفيما يخ  3-1)

على مستوى التكييف البيئي  بوصفها ال تلبي حاجة الفضاء في التهوية نسبة لحجمه   تشترك نظم 

ت السيطرة على الصوت مع النظم األخرى في تعزيز القيمة األدائية للفضاءات الصحية  فقد حقق

عناصر الفضاء المختلفة قيما  متباينة فيما يرتبط بالجانب الصوتي وإمكانية السيطرة عليه  إذ 

ساهمت مادة اإلكساء لجدران وسقف األنموذج في تقليل االنعكاس الصوتي بفعل سطوحها المسامية 

نسبيا   كما تسهم العناصر التأثيثية وبشكل بسيط في تقليل الضوضاء واالنعكاس الصوتي 

(. وقد افتقر 1-3وبمستويات مختلفة وفقا  لطبيعتها المادية وقيمها السطحية  كما في الشكل رقم )

فضاء األنموذج لتقنيات المعالجة الصوتية وأجهزة التحكم أو السيطرة على الصوت  إذ لم تتوفر 

ناصر إي وحدة معالجة أو عنصر يرتبط بهذا األمر. وفيما يخ  العزل الصوتي فقد قدمت معظم ع

 فضاء األنموذج قيما  متوسطة في هذا الجانب.

 

 نظم السالمة واألمان: -

قدمت نظم السالمة واألمان ضمن فضاء األنموذج مستوياتها متوسطة فيما يتعلق بمنظومة 

الحريق والحماية الكهربائية  التي أسهمت بدورها في تحقيق جانب السالمة واألمان من الحرائق 

-3  كما في الشكل )ويتعزز الجانب الوظيفي عبر وحدات األطفاء والحمايةالتي يتوجب تالفيها 

( واشتركت كذلك فيما يرتبط بالعالمات واإلشارات داخل فضاء األنموذج  إذ توافرت وحدات 4

دالة  وعالمات إرشادية اغنت الفضاء من الناحية التوجيهية  لما لهذه الوحدات من أهمية عززت 
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لمسـتخدمي الفضاءات الداخلية سيما فضاءات ممرات الحركة  كما في  بدورها الجانب النفسي

 (.3-3  2-3الشكل رقم )

 

 فضاءات ممرات الحركة وصف األنموذج الثاني:

في مدينة بغداد جانب مركز حي المنصور الصحي النموذجي لصحة األسرة يقع مبنى 

ين لكل طابق طابعه وتضمن المبنى طابق 2000الكرخ/ حي المنصور أُعدت تصاميمه عام 

التصميمي ووظيفته، وقد تألفت فضاءاته الداخلية من عدة فضاءات ذات فعاليات مختلفة ومتداخلة 

مع بعضها كذلك خصصت فضاءات للمسارات الحركية الرابطة لكل فضاء ضمن المركز الصحي  

لك التنوع في فضال عن استخدام الساللم الثابتة بوصفها عناصر انتقالية تربط بين الطوابق كذ

 المفردات التكوينية لتلك الفضاءات. 

  
 فضاءات ممرات الحركة (2 -3الشكل رقم ) ( العالمات الداللية1 -3الشكل رقم )

  
العالمات الداللية ضمن  (4 -3الشكل رقم ) نظم السالمة واألمان  ( 3-3الشكل رقم )

 ممرات الحركة

 ) تصوير الباحثة ( (2عينة األنموذج رقم )( يوضح 4 -3( إلى )1-3األشكال من )

 

 (2تحليل األنموذج رقم: )

 التعبيرية العالمات الداللية –

التعبيرية الثالث ) العالمة  الرمز  األشارة( لألنموذج ضمن العالمات الداللية استندت 

ممرات المركز الصحي على لوحات تعريفية ضمن جدرانه  إذ برزت إمكانية وقدرة المصمم على 

 سواءتشكيلها  إذ  تجسد المعنى الذهني للعالمة الداللية وتحويلها الى شكل مرئي ذو داللية تعبيرية 

وذلك عبر أستخدام تقنية حديثة تمثلت بشاشة ليزرية تتضمن معلومات أكانت ظاهرية أم كامنة  
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ارشادية ذات خصائ  داللية رمزية وتعبيرية  التي تخدم كافة مستويات المجتمع سيما غير 

المتعلمين من المرضى لكي يستطيع من استقبالها ذهنيا وتفهمها بصورة سهلة وسريعة وبدون اي 

اإلضاءة الطبيعية لألنموذج  ( قدمت1-3كما في الشكل ) 0ال المرئيتعقيد مما ادى الى نجاح االتص

مستوى  متوسطا  نسبيا  بما يرتبط في حالة الضوء ووفرته  ويجري ذلك بناءا  على خلو الممرات 

من فتحات النوافذ  وأقتصرت تلك الفتحات على  مدخل الممرات الرئيسة لفضاءات المركز 

مستوى الضوء لوحدات اإلنارة الصناعية والدور الذي قد تؤديه  األنموذج علىالصحي  كما أفتقر 

وظيفيا  في تعزيز عملية رفد الفضاء باإلنارة وتحقيق الكفاءة البصرية وقد تم إهمال وحدات اإلنارة 

(  كما أسهمت األلوان الفاتحة منها في 2-3السقفية فيه  أذ كانت اغلبها معطلة  كما في الشكل)

ملية اإل بدأ ت عزيز ع  ركة واإلنتقال ومن ثم تحقيق م  ضاءة والوضوح لتحقيق اإلنسيابية في مجال الح 

جال اإلضاءة وبش كل نِسبي عبر نوع  الس المة واألمان  فيما حققت أرضيات األنموذج في دعم م 

. كما حققت المواد ولونها وقيمها نسب متقدمة في (4-3كما في الشكل رقم )ُسطوحها وألوانها  

 عبر طبيعة مادة اإلنهاء ومساميتها التي تقلل من اإلنعكاس الصوتي في الفضاء.األداء  

 

 القيم الجمالية: -

تضمن الفضاء الداخلي لألنموذج جملة من التشكيالت والتكوينات  بفضل ما تحمله تلك 

رسالة واضحة بما ترتبط بفعالية الفضاء والمالئمة الوظيفية لألنموذج   ذاتالهيآت من قيم جمالية  

فقد احدثت جماليات العناصر الملحقة بالفضاء الداخلي تأثيرا واضحا في التصميم  العام للفضاء 

الداخلي  ونجد اإلضاءة موزعة على جميع المحددات االفقية للسقف  وهي موزعة بشكل منتظم 

(  وقد حقق التنوع اللوني لعناصر األنموذج من إبراز تلك 3 4-3ل رقم )ومتكرر  كما في الشك

المفردات وتمايزها عن بعضها عبر صفاتها اللونية ونوعيتها المادية في عملية اإلدراك   كما إن 

التنوع اللوني بتوصيف العناصر عبر ألوانها يزيد من القيمة الجمالية كحالة تعبيرية لمفردات 

(  وكذلك الحال في نوع المواد وقيمها الملمسية في تحقيق 3-3كما في الشكل رقم ) الفضاء الداخلي

إذ ال تخلو التقنيات المعاصرة من المثيرات البصرية  التي يجري إسقاطها على الخامات  الجمالية 

بغية تحفيز جانب اإلثارة الحسية لدى المتلقي بتشكيالت جمالية مختلفة تحقق قيم انتقائية كبيرة 

  حيث اتسمت المواد المستخدمة في عناصر األنموذج للمصمم بما يطلق عليه )الملمس البصري(

بالوضوح بما تعكسه من صور تثري القيمة الجمالية ويعزز ذلك شدة اإلضاءة داخل فضاء 

األنموذج  ويسهم وضوح نوع المواد المستخدمة في تقديم مستويات متقدمة تثري الذائقة الجمالية  

وتكسب المالئمة المادية للعناصر ( 4 5-3المرونة الكاملة للهيئات  كما في الشكل )وتعطي 

وبذلك قد حققت قيم جمالية التكوينية إضافة تحسب لحالة الوظيفة النفعية بالنسبة للخامة والملمس  

ت نسبيا  على وفق عالقات تصميمية بين األجزاء فيما بينها وبين الجز والكل  كما تعددت الملصقا

والعالمات الداللية التي يستخدمها المصمم الداخلي  وتنوعت إمكانياتها كما تنوعت محتوياتها 

كما تتنوع أيضا  األسطح المستخدمة في تشكيل تلك  ( 1 3-3كما في الشكل رقم ) األرشادية 

 الخامات 

 

 أنظمة التحكم البيئي: –

أسهم عدد وحجم الفتحات والنوافذ في تحقيق تهوية جيدة نسبيا  للفضاء   تشترك نظم السيطرة 

على الصوت مع النظم األخرى في تعزيز القيمة األدائية للفضاءات الصحية  إذ حققت عناصر 

ادة الفضاء المختلفة قيما  متباينة فيما يرتبط بالجانب الصوتي وإمكانية السيطرة عليه  إذ ساهمت م

اإلكساء لجدران وسقف األنموذج في تقليل اإلنعكاس الصوتي بفعل سطوحها المسامية نسبيا   كما 
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تسهم العناصر التأثيثية وبشكل بسيط في تقليل الضوضاء واإلنعكاس الصوتي وبمستويات مختلفة 

نموذج لتقنيات (. وقد إفتقر فضاء األ2-3وفقا  لطبيعتها المادية وقيمها السطحية  كما في الشكل رقم )

المعالجة الصوتية وأجهزة التحكم أو السيطرة على الصوت  إذ لم تتوفر إي وحدة معالجة أو عنصر 

يرتبط بهذا األمر وفيما يخ  العزل الصوتي فقد قدمت معظم عناصر فضاء األنموذج قيما  متقدمة 

 في هذا الجانب.

 

 نظم السالمة واألمان: –

فضاء األنموذج مستوياتها متقدمة فيما يتعلق بمنظومة  قدمت نظم السالمة واألمان في

الحريق والحماية الكهربائية  إذ تضمن فضاء األنموذج منظمة حماية للحرائق بإستخدام متحسسات 

( التي تسهم بدورها في تحقيق 3 4-3ل )كشة ضمن السقف والجدران  كما في الذات تقنية حديث

ي يتوجب تالفيها واألخذ باالعتبار الدور الكبير لوحدات جانب السالمة واألمان من الحرائق الت

اإلطفاء والحماية الكهربائية وقيمتها المهمة في تعزيز الجانب الوظيفي واشتركت كذلك فيما يرتبط 

بالعالمات واإلشارات داخل فضاء األنموذج  حيث توفرت وحدات دالة  وعالمات إرشادية اغنت 

لما لهذه الوحدات أهمية كبيرة تعزز بدورها الجانب النفسي الفضاء من الناحية التوجيهية  

 (.3-3لمسـتخدمي الفضاءات الداخلية وخصوصا  العملية منها  ينظر الشكل رقم )

 

 النتائج واإلستنِتاجات

 نتائج البحث:

أسفر التحليل في إجراءات البحث عن مجموعة نتائج يمِكن إيجازها على وفق محاور التحليل 

 إجراءات البحث وكاآلتي: تضمنتهاالتي 

 

 نتائج  -أوال  

حققت العالمات الداللية للملصقات االرشادية لألنموذجين عامل جذب للمراجعين )المتلقين(  .1

في محاكاه افكارهم والتعرف على الجوانب الصحية لمستخدمي أو شاغلي الفضاءات 

 تهم للتعليمات واالرشادات الصحيةومعرف

الداخلية العامة يخضع إلعتبارات موضوعية  فقد كان تجسيدها للرمز إن تصميم الفضاءات  .2

والجانب التعبيري بشكل جزئي في تحقيق الجانب الداللي، إذ ال يمكن دائما أن يعتمد مزاج 

وميول المصمم الـداخلي الخاصـة والعقالنية من خالل دراسة العوامل اإلجتماعية والبيئية 

 . لتصميم الفضاءات الداخلية

 .لالنموذجين   حققت الوظيفة ألهدافها في إيجاد بيئات مناسبة لشاغلي الفضاءات الداخلية .3

( بالجوانب النفسية والجمالية والوظيفة  لتلك الفضاءات  عبر 1 2إشتركت النماذج ) .4

 حديثة وأسلوب تنفيذها وطرائق معالجتها. ت مواد وخاماتاستخدام 

الجماليــة لالنموذجين فــي تحقيــق قــيما  انتمائيــة ســواء  تشترك العوامــل التعبيريــة والقــيم .5

 علــى مســتوى الفضاءات الداخلية أم على مستوى المفردات التكوينية لتلك الفضاءات.

افتقرت انظمة التحكم البيئي لالنموذجين إلى انظمة التكييف، واعتمدت بشكل أساس على  .6

فضاءات الممرات  إذ أنها لم تحقق األداء المطلوب  التهوية الطبيعية. لتحقيق جو مريح ضمن

في توفير اجواء مناسبة كما حققت قيما  متوسطة نوعا ما، فيما يخ  أطفاء الحريق القتصارها 

 على االنظمة اليدوية البسيطة، في مجال السيطرة على الحرائق.
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قاسات اإلنسانية تتحقق الحركة كعالمة داللية ضمن الفضاء وانسيابيتها  إذ ترتبط  بالم .7

 وطبيعة الفعالية والتكامل االدراكي.

 

 إستنِتاجات البحث:

إلى مجموعة استنتاجات ما جاء في مؤشرات اإلطار النظري، توصلت الدراسة  وفقعلى 

 -ف البحث، وكما يأتي:ارتبطت مع هد

قوة الفكر يأتي من  إن توظيف الرمز للداللة والتعبير عن المكنون الداخلي للفضاءات الداخلية .1

التصميمي في تجسيد فكرة الرمز للداللة والتعبير عن المضمون الوظيفي عبر ما تحمله 

 التكوينات والتصورات واألشكال ذات الدالالت التعبيرية في تصاميم الفضاءات الداخلية.

ية المتمثلة بالشاشات االلكترونية في عرض الرموز الدالل استخدام التقنيات والتكنلوجيا الحديثة .2

والتعبيرية بصورة فاعلة كاستراتيجية معتمدة في العالمات الداللية منحت الفضاءات الداخلية 

 معطيات وظيفية وجمالية.

ومعززه لألداء الوظيفي والجمالي عبر مواقعها تعد االضاءة بأنواعها عنصر موجه للحركة  .3

والطمأنينة  فضال  عن الجانب إذ تسهم االضاءة الطبيعة في تعزيز الراحة النفسية وتوزيعها.

االقتصادي. أما اإلنارة الصناعية فهي تعزز االداء الوظيفي والجمالي ضمن الفضاءات 

 الداخلية وتُعد من مكمالت االضاءة الطبيعية.

للون دالالت ارشادية وتأثيرات نفسية تؤدي دورا في تحقيق التأثير المطلوب في سلوك ومزاج  .4

 مراكز الصحية.المستخدمين في فضاءات ال

ترتبط الخامات المستخدمة ومواد اإلنهاء في تصميم الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية  .5

بمدى مالءمة المادة للتصميم  ومقاومة الظروف البيئية ومراعاة اعتبارات االمان وقابليتها 

 على امتصاص الصوت. إذ تؤدي دورا  وظيفيا  أدائيا  وجماليا  ونفسيا .

الداخلي  يمتلك القدرة على توفير الحاجات اإلنسانية المتمثلة بالجوانب الوظيفية أن المصمم  .6

والجمالية للفضاء الداخلي للمركز الصحية  عبر استخدام تقنيات حديثة ألشكال المفردات 

التكوينية للفضاء الداخلي  والعمل على تكوين فضاءات متعددة ألكثر من فضاء ضمن الفضاء 

 الواحد.

مة التحكم البيئي ضمن ممرات الحركة لفضاءات المراكز الصحية عامل أساس في تُعد أنظ .7

تحقيق الراحة النفسية  ما انعكس على طبيعة االداء الوظيفي للمستخدمين داخل الفضاء  وأن 

توفير السالمة واألمان يعد ضرورة تصميمية لما تتركه تلك الفضاءات من انطباعات إيجابية 

 ي لدى المستخدم.يعكسها الخزين الذهن

أن العالمات اإلرشادية أو الملصقات الصحية تهدف الى توعية الجمهور)المتلقين( واحاطته  .8

بالمعلومات والتوجيهات للوقاية والتحذير من مؤثرات البيئة الصحية الخاصة، كي تتوافق مع 

 مدركات المتلقي وتحقيق اهداف الملصق األرشادي الوظيفية وفهمها بسهولة ويسر.

 

 التوصيات:

بناءا  على ما جاء به البحث الحالي من نتائج وإستنتاجات  تتقدم الباحثة بمجموعة توصيات 

 اإلسهام في ت عزيز البحث وكما يأتي: خاللهايمكن من 

العمل على اعتماد التقنيات الحديثة بما يوفر شرطية تفعيل الوظيفة والجمالية للعالمات الداللية  .1

 ة للمراكز الصحية .داخل الفضاءات الداخلي
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تصميم دائرة اطفاء كاملة ذاتية مزودة بحساسات واجهزة انذار موزعة بشكل مدروس ومتناسق  .2

 فضال  عن استخدام النظام اليدوي المستخدم في تلك الفضاءات.

ينبغي إن يؤخذ بنظر االعتبـار تأثير اللـون والطـالء علـى كميـة اإلضـاءة وخاصـة بالنسـبة  .3

 اتحة، وتجنب استخدام األلوان الداكنة لتأثيرهـا المباشر على مجال الرؤية .لأللوان الف

لغـرض إضـفاء صـفة الموضـوعية فـي التصـميم الـداخلي،  ينبغـي إلتـزام المصـمم بأسـس  .4

 وقواعد التصميم الداخلي لتلك الفضاءات.

ومراعاة امتالكها للقدر ضرورة اعتماد الوضوح والواقعية للملصقات والعالمات االرشادية  .5

المناسب لتحقيق المنجز االرشادي من وضوح وقابلية على التعبير عن مضمون الفكرة  بأسلوب 

 مباشر وسهل.

 

 المقترحات: 

القيام بدراسة ممكن أن تسهم في تطوير أختيار افضل االماكن المالءمة لعرض الملصقات  .1

 االرشادية في المراكز الصحية.

تقديم دراسة حول تقنيات اإلضاءة المتطورة وتحوالتها الشكلية والجمالية في تصميم العالمات  .2

 األرشادية للمراكز الصحية.  

 

 المصـــــــادر

 .43القرآن الكريم ، سورة يوسف، اآلية  •   

أبن منظور جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء السادس، دار الكتب  .1

 . 2005العلمية، بيروت، لبنان،

  2000.1  دار البركة للنشر والتوزيع  االردن  3ابو هنطش  محمود، مبادئ التصميم  ط .2

لمدينة بغداد، األسدي، فاتن عباس لفتة، اشتراطات التصميم في بيئة الفضاءات المفتوحة  .3

 م.2005أطروحة دكتوراه، قسم التصميم الداخلي، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 

اإلمام، عالء الدين كاظم، البنية الشكلية لألبواب وأبعادها الرمزية في التصميم الداخلي لعمادات  .4

 م.2002د، كليات بغداد، رسالة ماجستير، قسم التصميم، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغدا

مجلة األكاديمي  كلية الفنون ــــــــــــ  تصميم الفضاءات الداخلية وعالقتها باألداء الوظيفي    .5

 .2011  61  العدد الجميلة  جامعة بغداد

مجلة األكاديمي  كلية ــــــــــ، سلوكيات الحركة في بيئة الفضاءات البينية للحرم الجامعي،  .6

 .2006  45، العدد   الفنون الجميلة  جامعة بغداد

 م.2005البياتي، نمير قاسم، ألف باء التصميم، المطبعة المركزية، جامعة ديالى،  .7

ـــــــــ  تقنيات ومكمالت التصميم الداخلي ، صفحات للدراسات والنشر والتوزيع ، سوريا،  .8

 .2017دمشق  

 م.2012جامعة ديالى، ـــــــــــ  قواعد ومفاهيم في التصميم الداخلي، المطبعة المركزية،  .9

الحسيني، أياد عبد هللا، التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم، وزارة الثقافة  .10
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http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/149345 
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)قناتي العربية  جماليات توظيف االنفوكرافيك في نشرات االخبار التلفزيونية

 والجزيرة انموذجا (

 
 أ.م.د.علي صباح سلمان

 
 الفصل االول االطار المنهجي

 
 اوال  :مشكلة البحث:

في اغلب المحطات التلفزيونية ،ولهذا نرى االهتمام تعد نشرات االخبار من الركائز المهمة 
بهذه البرامج يعد من اولويات اي محطة تلفزيونية من حيث الشكل والمضمون وبالنظر للتطور 
الحاصل في المجال التكنولوجي فقد وظف الحاسوب بشكل كبير في هذه النشرات لالستحواذ على 

ي المحطات وكان للمؤثرات الصورية الدور الكبير اهتمام المتلقي الذي يبحث عن كل ماهو جديد ف
في هذه التطور لما يقدمه من متعة للمتلقي تسهم بشكل فاعل في ايصال معلومة او بث الجمال 
من خالل ما تمتلك من امكانيات كبيرة ، فجاءت المؤثرات ثالثية االبعاد والهولوكرام واالنفوكرافيك 

ات مما يثير متعة جمالية لدى المتلقي, ومن هنا برزت في صدارة هذه البرامج في اغلب المحط
ما الوظائف الجمالية لالنفوكرافيك في نشرات  مشكلة البحث والتي تكمن في التساؤل االتي :

 االخبار ؟ 
 ثانيا  اهمية البحث والحاجة اليه:

من اهمية الموضوع وهو التوظيف الجمالي لالنفوكرافيك في النشرات  تكمن اهمية البحث
فيد كونه يمتلك حداثة علمية القترانه بالتطورات التنكولوجيا في عالم الفنون وكذلك ي االخبارية

، فضاًل عن اهميته للدارسين والباحثين في االختصاص االخراج والمونتاج التلفزيوني العاملين في 
 الفنون السينمائية والتلفزيونية.

 ثالثُا :هدف البحث:
يهدف البحث الى الكشف عن الكيفيات المتبعة في التوظيفات الجمالية لالنفوكرافيك في 

 النشرات االخبارية  
 رابعا : حدود البحث:

المعروضة  ،يك جمالياً في النشرات االخباريةتنحصر حدود البحث بـدراسة  توظيف االنفوكراف
 .2018،قطر( لعام   العربية( )االماراتة ،قناة من القنوات االخبارية العربية )قناة الجزير 
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 الفصل الثاني االطار النظري
 المبحث االول: االنفوكرافيك ..المفهوم ..النوع

ان التطور السريع في عالم التكنولوجيا اصبح من السمات السائدة في العصر الحالي ويجب 
استيعاب المعلومة من  على المحطات التلفزيونية  مواكبة هذه السرعة التي تسهم بشكل فاعل في

قبل المتلقي الذي يرغب بالحصول على المعلومات بسرعة كبيرة ،فضاًل عن  خصوصية وتنوع 
فئات متلقي التلفزيون وسرعة تقديم المعلومات وكثرتها في نشرات االخبار والتي قد يصعب على 

ا البرامج التلفزيونية والنشرات المتلقي استقبالها بسرعة القاء المقدم او مذيع النشرة لهذا استعان مخرجو 
االخبارية بالتقنيات الحديثة لمواكبة هذه التطورات وكان االنفوكرافيك من هذه التقنيات اذ انه  

وهي الصور والرسومات واالرقام والرموز ،والجديد الذي جلبه  ))يحتوي اشكااًل بصرية مختلفة ،
.اذ ان المتلقي يستقبل  (1)المعلومات((االنفوكرافيك تجميع المكونات البصرية من اجل عرض 

الصور والنصوص المصاحبة للمرئيات بفاعلية كبيرة وبطريقة مبسطة في كيفية عرض المعلومات 
 المعقدة وخاصة المصحوبة بأرقام ورموز كثيرة .

كلمة وهذا يشير الى ان االفكار المعقدة وصعبة  1000يقول المثل القديم ان الصورة تعادل 
الممكن ان تشرح وتفهم بمجرد صورة واحدة وهذا بالضبط ما يفعله االنفوكرافيك .لقد الفهم من 

% من 90% من المستقبالت الحسية موجودة في العينين وان 70ان حوالي )) اثبتت الدراسات
 .(2)((منقولة الى الدماغ معلومات مرئيةالمعلومات ال

االنفوكرافيك كوسيلة لتوصيل المعلومات بدأت الصحف والمجالت استخدام  1970في عام 
الى القراء بشكل افضل .استمر استخدام االنفوكرافيك ولكن بشكل محدود ومع دخول االلفية الثالثة 
اصبح اكثر انتشارًا وبدأ استخدامها يتجاوز االوساط االكاديمية وقنوات وسائل االعالم التقليدية 

 .(3)خدام هذا النوع من الرسوم ((والذي شهد بداية ثورة است 2011فمنذ عام 

 

                                                           
(3)  Smiciklas, M. The Power of Infographics .Indiana. USA.2012p8. 
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االنفوكرافيك :)عيسى(.تحويل المعلومات والبيانات المعقدة الى رسوم مصورة يسهل على من 
يراها استيعابها بوضوح وتشويق دون الحاجة الى قراءة الكثير من النصوص مما يوفر تواصل 

 (1)بصري فعال بين كل من المرسل والمستقبل .

 
وكرافيك في مجاالت عديدة ومنها االستخدامات التجارية والدعائية وكان له تم توظيف االنف

االثر في توصيل المعلومات بطريقة تجذب انتباه المتلقي .فاالنفوكرافيك بابسط تعاريفه هو ))فن 
تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة الى صور ورسوم يمكن فهممها واستيعابها بوضوح 

 .(2)تشويق ((
يعرف االنفوكرافيك )دونالب( بانها ))تقنية تعمل عل تقديم المحتوى المعلوماتي المعقد 

، وهنا يحاكي العملية  (3)والكثيف بطريقة تدعم المعالجة المعرفية وتسهل استرجاعها في المستقبل((
 العقلية لدى المتلقي في عملية تفسير الصور والرموز ومعالجتها داخل العقل .

)عبد الباسط( ))هي تمثالت بصرية لتقديم البيانات او المعلومات او المعرفة ،وتهدف يعرفها 
الى تقديم المعلمات المعقدة بطريقة سريعة وبشكل واضح ،ولديها القدرة على تحسين االدراك من 
خالل توظيف الرسومات في تعزيز قدرة الجهاز البصري لدى الفرد في معرفة االنماط واالتجاهات 

)) (4) 

اما )عبير( تعرف االنفوكرافيك بانه ))تقنية تعمل على اخراج االفكار والمعلمات من الحيز 
النظري المجرد الى الحيز التصويري ،بحيث تجذب آلية العرض المستقبالت البصرية والسمعية 

 .(5)للمتلقي بطريقة يسهل وصولها وفهمها واستيعابها وادراك ماهية المعلمة النظرية التي لديه((
ولالنفوكرافيك انواع عدة اذ ان هنالك تقسيمات عديدة وتفرعات لالنفوكرافيك )يلدريم( يقسمها 

 (ى نوعين )التفاعلي وغير التفاعليال

                                                           
 w.blog.dotaraby.comww.2018معتز عيسى ،ماهو االنفوجرافيك . (1)
 .111،ص1،2016محمد شلوت،االنفوكرافيك من التخطيط الى االنتاج ،مصر ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،ط (2)

 3(Dunlap, Joanna C & Lowenthal, Patrick R. (Getting Graphicabout Infographics: Design Lessons 

Learned from PopularInfographics .C Journal of Visual Literacy،2016).  p42. 
 .2015عبد الباسط حسين ،المرتكزات االساسية لتفعيل االنفوكرافيك في عمليتي التعليم والتعلم ،مجلة التعليم االلكتروني ، (4)
ر غير منشورة عبير عبيد سلمي،فاعلية توظيف تقنية االنفوكرافيك في تنمية مهارات حل المسألة الوراثية ،فلسطين ،رسالة ماجستي (5)

 .19،ص 2017
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االنفوكرافيك التفاعلي :يتم فيه استخدام المعلومات والصور والرموز باإلضافة الى الصوت والرسوم 
 المتحركة .

 
هو االنفوكرافيك الذي يعرض المعلومات على شكل نص صور ورموز االنفوكرافيك غير التفاعلي :

  (1)ثابتة ،ويمكن استخدامه من خالل المطبوعات .

 
. 3. الشكل والتخطيط ،2. طريقة العرض،1اما محمد شلتوت فيقسمه الى ثالثة انواع ))

 (2)الهدف(( 
 طريقة العرض وهي مايهمنا في بحثنا الحالي  اوال :

وتكون  الثابت :هو تصميمات ثابته يختار محتواها المصمم او الجهة التي تخرجها ، أ:االنفوكرافيك
عن موضوع معين في شكل صور ورسومات تسهل فهمها ،ولها عدة اشكال كالمطبوعة او بشكل 

 تصميمات تنشر على صفحات االنترنت. 
 ب: االنفوكرافيك المتحرك :وهو نوعان 

المخصص  افيك (كما معمول به في االستوديو التلفزيوني:تصوير فديو عادي )بداخله انفوكر 1
وعرض الفيديو بنسخته النهائية على المشاهد .وهذا هو موضوع البحث  للبرامج او لنشرات االخبار

 الحالي .

                                                           
 )1(Yıldırım( Infographics for Educational Purposes :Their Structure Properties and Reader Approaches .

Op cit p98. 
 .116محمد شلوت،االنفوكرافيك من التخطيط الى االنتاج، المصدر السابق ص (2)
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هو تصميم البيانات والتوضيحات والمعلمات تصميمًا  .التصميم المتحرك )موشن كرافيك (:2

هذا النوع كثيرًا من االبداع واختيار الحركات المعبرة التي تساعد في متحركًا كاماًل ،حيث يتطلب 
اخراجه بطريقة شيقة ممتعة ،وكذلك يكون لها سيناريو كامل لالخراج النهائي لهذا النوع وهذا النوع 

 من اكثر االنواع استخدامًا وانتشارًا االن .

 
االنفوكرافيك بنوعيه الثابت والمتحرك ومن من البرامج المستخدمة في تصميم  الكثيرهنالك 

 ابرزها  
 ادوبي فوتوشوب، ) Adobe illustrator) أادوبي الستريتر: .برامج تصميم االنفوكرافيك الثابت 1
(Adobe photoshop) 
برنامج ابل ، (Adobe aftereffectادوبي افتر افكت ): .برامج تصميم االنفوكرافيك المتحرك 2

 ادوبي بريمير ، (Apple Motionموشن )
.االتصال 2 :الترميز واالختصار،1ومن خصائص االنفوكرافيك ما يتميز به هو قدرته على ))

 (1).القابلية للمشاركة((3 البشري،
:الترميز واالختصار :وهي من اهم خصائص االنفوكرافيك وتعني قدرته على ترميز المعلومات 1

م ثابتة اومتحركة باإلضافة الى قدرته على اختصار وقت والمفاهيم والبيانات اما على شكل رسو 

                                                           
مهارات التفكير البصري ،مصر  االنفوكرافيك عبر الويب واثرهم في تنمية( اماني الدخني و محمد عيد واخرون،تقديم نمطي 1)

 .25،ص2015،
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التعلم بدال من ان يقضي وقتًا اطول في تعلم مهارة او التعرف على معلمات ومعارف خاصة 
 بموضوع ما .

:االتصال البشري :ان صياغة المعلمات في صور بصرة يجعلها اسهل للفهم والترميز داخل 2
 العقل البشري.

للمشاركة :من اهم خصائص االنفوكرافيك قابليته للمشاركة وذلك عبر شبكات التواصل :القابلية 3
 االجتماعي او شبكات التعلم االلكتروني.

 الى االتي:(1)وهنالك بعض الباحثين يقسم مميزات االنفوكرافيك
تبسيط المعلومات المعقدة وجعلها سهلة الفهم واالعتماد على المؤثرات البصرية في توصيل  .1

 معلومة.ال
 تحويل المعلومات والبيانات من ارقام وحروف مملة الى صور ورسوم شيقة . .2
 اختصار الوقت فبدالً من قراءة كم هائل من البيانات المكتوبة يمكن مسحها بصرياً بسهولة. .3
 تعزيز القدرة على التفكير وربط المعلمات وتنظيمها . .4
 ن باختالف لغاتهم )لغة الصورة(.امكانية التواصل من خاللها ونقل المعلومات لالخري .5
 

 المبحث الثاني :اشتغال المؤثرات الصورية في البرامج التلفزيونية
في بداية هذا المبحث ينوه الباحث انه اليريد هنا التطرق الى ماسبقه الباحثون به من تقسيم 

ة في العمل النواع المؤثرات الصورية وانما يكون التركيز على كيفيات اشتغال المؤثرات الصوري
 الفني 

ان للمؤثرات الصورية دور مهم في العمل الفني التلفزيوني الدرامي والبرامجي لما له من دور 
كبير على المستوى التعبيري والجمالي وما تظيفه من قيم فنية للعمل بالتآزر مع بقية عناصر اللغة 

 ي .السينمائية الصورية والصوتية النجاز عمل يثير المتعة لدى المتلق
ان اهمية المؤثرات الصورية تكمن في قدرتها على تحويل االفكار المجردة والمتخيلة الى 
واقع مرئي يضاف الى الصورة بشكل محكم يستطيع ان يعطي مصداقية مرئية جديدة على الشاشة 

،فقد اصبحت المؤثرات الصورية من العناصر الجمالية للمنجز  (2)تبهر المشاهد وتحبس انفاسه
 الفني .

ان االستوديو االفتراضي هو تصميم مكان افتراضي مصنع حاسوبيًا يمزج بين اجزاء الصورة 
الحقيقية )المذيع( مع اجزاء الصورة الخيالية من مناظر يتم تصنيعها حاسوبيًا  )اماكن موجودات 

يد المخرج ايصاله للمتلقي من اشكال وارقام ورموز فيعتمد المخرج على متنوعة (،تدمج مع ما ير 
                                                           

 )1(Smiciklas, M. The Power of Infographics .Op.cit.p11-16. 
 19،ص2002سعيد شيمي ،الخدع والمؤثرات الخاصة في الفلم المصري ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ، (2)
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احد اهم عناصر نشرة االخبار او البرنامج وهو المقدم في مدى تفاعله مع االستوديو االفتراضي 
المصنع حاسوبيًا واالشكال والرموز والموجودات الدخال المتلقي في اقناع تام بان مايراه حقيقي 

ي عملية ادماج المتلقي مع مايقدم وايصال المعلومة لدية بشكل سريع سيما وان وهي غاية مهمة ف
هذا النوع من البرامج او النشرات يكون بها االقناع مباشر ويعتمد بشكل اساس على مايقدم من 

 حقائق مدعمة بالوثائق والمستندات والصور واالرقام .كما في الصور االتية:

  
حيان كثيرة وان حسن استخدامها تتعدى الجانب الوظيفي الى ان المؤثرات الصورية في ا

الجانب التعبيري والجمالي للصورة بواسطة الجمع بين عوالم مختلفة مثال دمج صور مقدم البرامج 
 مع فيضانات ورياح عاتية وسقوط اعمدة للكهرباء كما في الصورة

  
 (1)لمساعدة المخرج في تنفيذ رؤيته(( وهكذا نرى ان  للمؤثرات الصورية القدرة على ))االبتكار

السيما وانها تعطي ايهامًا بالعمق وتجعل الصورة المرئية محسوسة بابعادها الثالث اذ ان  الرسوم 
ثالثية االبعاد تشبه الى حد كبير الصورة التي نراها في الواقع ))فالصورة التي تنتجها الحواسيب 

(2)زها عن الصورة التي يتم تصويرها بالطرق العادية ((االلية تبدو نابضة بالحياة وال يمكن تمي
 

يتركز عمل المؤثرات الصورية على تهشيم الواقع بنوع من المفارقة  العلمية المنبثقة من 
طبيعة الفكرة التي تحدد نمط االشتغال الفني على مستوى المؤثرات ودورها في تشكيل دراما الخيال 

يديًا اي التركيز على الكيفيات الفنية التي يتم من خاللها)) ابتكار العلمي ،عاطفيًا واجتماعيًا ،وكوم
.وفقا للمعايير التي تحددها الفكرة بواسطة الرؤية (3)صورة واقعية الماكن وشخصيات خيالية ((

االبداعية في ابتكار االشكال والرسوم التي تنصهر مع اللقطات المصورة في الواقع في وحدة 

                                                           
 .142،ص 2010الرحمن ،فنون ومهارات العمل في االذاعة والتلفزيون،القاهرة ،الهيئة المصرية  للكتاب،علي عبد  (1)
 .5ايان جراهام، علوم في دائرة الضوء )المسرح والسينما(،ت محمود عبد الظاهر،القاهرة ،السفير للنشر،ب ت ،ص (2)
 .34المصدر نفسه ،ص (3)
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الشكل الجمالي . فتستخدم المؤثرات الصورية  من اجل اظهار االشياء التي  مترابطة لتبلور مالمح
يستحيل او يصعب ان يتم تصويرها او ادخالها الى االستوديو واظهارها في االستوديو وكأنها واقع 

 موجود فعليًا من حيث الصورة والحركة باإلضافة الى المؤثرات الصوتية .

  
ذاتها مفردات العالم الخارجي حتى يبدو المألوف غير المألوف ان تحقيق )كسر الفة االشياء 

وتحقيق ذلك عن طريق اعادة ترتيب االشياء او تقديم وجهة نظر جديدة تودي الى معنى صوري 
(1)راسخ((

 

ان دخول البرامجيات ذات االبعاد الثالثة الى ميدان االنتاج التلفزيوني لم يكن ضربا من 
طلبات كثيرة يحتاجها العمل الفني ولتحقيق عملية االقناع واالثارة الترف بل جاء استجابة لمت

 واالدهاش لدى المتلقي واضفاء شيء من الجمالية على ما يقدم صوريًا.
كانت عملية اثارة اهتمام المتلقي  من اولويات صانعي االفالم واالعمال الفنية التلفزيونية 

من المؤثرات والخدع واالساليب التكنيكية والجمالية البرامجية ونشرات االخبار اذ تم ))توظيف عدد 
التي تخلق حالة من االهتمام الثارة فضولنا وتحركنا نحو المتابعة المتجاوبة مع مجريات واحداث 

 (2)الصورة المعروضة امامنا ((
 

 نتائج االطار النظري
انه عملية  يسهم االنفوكرافيك من خالل مايقدمه من معلومات مبسطة باقناع المتلقي اذ .1

تحويل المحتوى المعلوماتي المعقد الى شكل مبسط باستخدام الصور والرموز والبيانات 
 المصنعة حاسوبيًا.

يتأزر االنفوكرافيك مع عناصر اللغة الصورية والصوتية  لصناعة صورة ذا محتوى جمالي  .2
 وتعبيري.

تفاعل مع الموجودات للمقدم دور كبير في اقناع المتلقي بان ما يراه حقيقي من خالل ال .3
 المصنعة حاسوبيًا .

 
                                                           

 .112،ص322،1998ة ،الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون ،مجلة عالم المعرفة ،ع عبد العزيز حمودة ،المرايا المحدب (1)
 .3578،2009حمدي محمد البنا،جماليات وتقنيات الصورة للسينما واللفزيون ،بغداد جريدة الجمهورية ،ع/ (2)
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 الدراسات السابقة :
 التوجد حسب علم الباحث رسالة سابقة في هذا المجال ولحين كتابة هذا البحث .

 
 الفصل الثالث: اجراءات البحث

أعتمد الباحث في إنجاز بحثه الحالي على المنهج الوصفي الذي ينطوي  اوال : منهج البحث:
يعرف بانه )وصف ما هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة وتركيبها  لذيعلى التحليل، وا

, ويوفر هذا المنهج االجراءات البحثية (1()وعملياتها والظروف السائدة وتسجيل ذلك وتحليله وتفسيره
 المناسبة لفحص العينات والوصول الى النتائج المتوخاة.

للنشرات االخبارية ، 2018مجتمع البحث للمدة الزمنية عام  تحديدتم  ثانيا  :مجتمع البحث:
، وبسبب سعة مجتمع البحث جماليات توظيف االنفوكرافيك، فضال عما يرتبط بموضوع البحث 

في عينة سيتم ذكرها  وللمسوغات وامتداده زمانيًا ومكانيًا، فقد تم اختيار عينات قصدية للبحث، 
 البحث.

التي  نشرات االخبارلقد حدد الباحث عينات قصدية، وهي مجموعة من  ثالثا : عينة البحث:
تتطابق ومتطلبات موضوع  العينات، هذه تتوافق مع حدود البحث الزمانية والمكانية والموضوعية 

نشرات اخبار قناتي الجزيرة والعربية لما تتمتع به من  االنفوكرافيك وتوظيفاته الجمالية في البحث،
لموضوعة البحث فضاًل عن امكانية تطبيق نتائج هذه الدراسة على عينات اخرى توظيف متميز 

 .الخباريتين بنسبة مشاهدة عاليةفضاًل عن تمتع هاتين المحطتين ا
سيعتمد الباحث على ماورد من مؤشرات في االطار النظري كمعيار لتحليل  رابعا :اداة البحث:

 عليها. *الخبراء والمحكمين العينات المختارة وبعد استحصار موافقة لجنة
يسهم االنفوكرافيك من خالل مايقدمه من معلومات مبسطة باقناع المتلقي اذ انه عملية  .1

تحويل المحتوى المعلوماتي المعقد الى شكل مبسط باستخدام الصور والرموز والبيانات 
 المصنعة حاسوبيًا.

ناعة صورة ذا محتوى جمالي يتأزر االنفوكرافيك مع عناصر اللغة الصورية والصوتية  لص .2
 وتعبيري.

للمقدم دور كبير في اقناع المتلقي بان ما يراه حقيقي من خالل التفاعل مع الموجودات  .3
 المصنعة حاسوبيًا .

 
                                                           

 .94، ص1990بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علم مناهج البحثأبو طالب محمد سعيد،   (1)
 أ.م.د.حكمت البيضاني،استاذ في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية . *

 د.ماجد الربيعي ، استاذ في كلية الفنون الجميلة قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية.

 ة قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية.د نهاد حامد ، استاذ في كلية الفنون الجميل
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ال بد من اختيار وحدة تحليل ثابتة يرتكز عليها الباحث ويعتمدها  خامسا : وحدة التحليل :
أو يستخدمها عند عملية التحليل، وهذه الوحدة ينبغي لها إن تكون محددة وواضحة المعالم، وقد 

( كوحدة تحليل  المشاهد التي تحتوي على التوظيف المميز لموضوع ابحثاعتمد الباحث )
 البحث . يستخدمها في عملية تحليل عينات

لتحقيق أعلى قدر من الصدق ألداة بحثه قام الباحث بعرض المؤشرات  سادسا: صدق األداة:
من ذوي االختصاص في قسم الفنون السينمائية و التلفزيونية و قد أظهر السادة  على لجنة الخبراء

اة و نسبة صدق األد %100و قد ظهرت النسبة المئوية  اداة البحثعلى  الخبراء بنسبة اتفاق
  .(1)بذلك حقق الباحث الصدق ألداة البحث على وفق "معادلة كوبر"

 
x100Ag                      Pa = 

Ag  +   Dg 
 حيث أن :

Pa .نسبة االتفاق = 
Ag  .عدد مرات االتفاق = 
Dg  .)عدد مرات الرفض )عدم االتفاق = 

 
 الفصل الرابع تحليل العينة ومناقشة النتائج

 
 العينة االولى )مناسك الحج ( قناة الجزيرة االخبارية 

المؤشر االول :يسهم االنفوكرافيك من خالل مايقدمه من معلومات مبسطة باقناع المتلقي 
اذ انه عملية تحويل المحتوى المعلوماتي المعقد الى شكل مبسط باستخدام الصور والرموز 

 والبيانات المصنعة حاسوبيا .

  
ان طبيعة النشرة االخبارية غالبًا ما تكون جافة وذات محتوى معلوماتي كبير في اغلب 
المحطات وربما اليستطيع المتلقي من استيعابها بسهولة السيما مع اختالف طبيعة المتلقين وفئاتهم 

                                                           
)1( John D. Cooper, Measurement and Analysis of Behavioral Techniques, Ohio, 1974, P7. 
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ية المعلومات وكميتها المقدمة عبر النشرة ولذلك فان تقنية االنفوكرافيك اسهمت في عمل سرعةمع 
تحويل هذا المحتوى المعقد الى اشكال صورية مبسطة ذات طابع جمالي يسهل استيعابها من قبل 
المتلقي بمختلف فئاته كما في الصور اعاله فاستخدم المخرج الرموز والصور والبيانات واالرقام 
رة بشكل واضح وبالوان متعددة وجذابة اسهمت في ايصال جميع تللك المعلومات المعقدة والكثي

بوقت قصير ومحبب سايكولوجيًا للمتلقي كونه يشعر انه مادة درامية وليست نشرة اخبارية جافة 
تعتمد فقط على الحوار المنطوق في طرح المعلومة فاالنفوكرافيك بطبيعته الديناميكية  والجمالية 

لمتلقي قدم صورة غير نمطية الستمالة المتلقي كون ان هناك  نوع من الصراع في عملية جذب ا
الذي يميل عادًة الى السهولة في تلقي المعلومات فضاًل عن تاثيرها المستقبلي وترسخها في ذهنه 
لفترة ربما بالقليلة خصوصاً وان هذة النشرة تتحدث عن مناسبة مهمة لعموم المتلقين المسلمين وهي 

التي قدمت بها مناسك الحج المقدسة التي تمتلك خصوصية واحترام كبيرين فضاًل عن الطريقة 
هذه النشرة االخبارية بواسطة تقنية االنفوكرافيك والتي قدمت معلومات مهمة جداً عن تسلسل مناسك  

 الحج ومواقيتها والتي اليجوز الخطأ بها تراتبيًا. 
 

المؤشر الثاني: يتأزر االنفوكرافيك مع عناصر اللغة الصورية والصوتية  لصناعة صورة 
 ي.ذا محتوى جمالي وتعبير 

  
نالحظ في العينة اعاله ان االنفوكرافيك يستند بشكل كبير على عناصر اللغة الصورية 
والصوتية االخرى من موسيقى ومؤثرات صوتية الضفاء جمالية على المنجز الفني فنشاهد ان 
ازياء الحجاز بلونها االبيض النقي وكيفية ارتدائها من قبل الحجاج بالشكل الصحيح وحركتهم حول 

االضافة الى االصوات الصادرة من الحجيج تندمج معًا لتعطي مدلواًل وايحاًء بالحضور الكعبة ب
الطقسي المقدس الجراءات الحج ومناسكه ،كما نالحظ الديكورات المصنعة حاسوبيًا والتي ترمز 
الى اماكن العبادة المعروفة لدى الحجاج مثل الكعبة   ورمي الحجرات وعرفه ومزدلفة ومنى 

ن االماكن حيث تعطي احساسًا بالواقعية والمصداقية لهذه االماكن وحضورها لدى وغيرهما م
 المتلقي كما في الصورة 
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كما نالحظ عنصر الحركة الذي يؤدي دورًا كبيرًا في تجسيد االنفوكرافيك صوريًا من خالل 

حجاج من ايضاح آلية عملية الدوران حول الكعبة وطواف الحجاج وحركة القطار الذي ينقل ال
 مكان الى اخر.

 
ونالحظ ايضًا التكوينات التي تنشأها تقنية االنفوكرافيك داخل االستوديو عبر البرامج ثالثية 
االبعاد وغيرها لتجسيد كل تلك التكوينات الصورية وتقديمها بشكل جمالي ذات محتوى درامي عال 

 . بحث يشعر المتلقي بسهول تلقي المعلومات واستيعابها بشكل سلس
 

المؤشر الثالث: للمقدم دور كبير في اقناع المتلقي بان ما يراه حقيقي من خالل التفاعل 
 مع الموجودات المصنعة حاسوبيا  .

 
نالحظ منذ بداية النشرة ان شخصية المقدم قد لعبت دورًا مهمًا في عملية ايصال المعلومة 
بواسط الحوار واالنفوكرافيكك بغية التاثير في المتلقي من خالل تعامله مع الموجودات المرئية 

ادل واالفتراضية بالتزامن مع الحوار والمعلومة المنطوقة واشارته الى المواقع الصورية التي تع
الكلمات المنطوقة والمصنوعة حاسوبيًا بواسط برامج المؤثرات الصورية الخاصة والمعلومات 
االنفوكرافيكية  وتحركة بين هذه التكوينات الصورية وكانها موجودة حقيقة في االستوديو مما يخلق 
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متاع الجمالي نوعًا من التآلف مابين المقدم والموجودات المرئية مما يزيد من عملية االقناع واال
لدى المتلقي الذي يندمج كونه يتعاطى مع شكل مختلف في طريقة تقديم النشرة االخبارية لكسر 
النمطية والمألوف الذي اعتاد عليه متلقي النشرة االخبارية التقليدية وهذا ما يسعى اليه  صانع 

 الخطاب المرئي .
 

 (2018قية العينة الثانية نموذجين )االنتخابات البرلمانية العرا
 

المؤشر االول :يسهم االنفوكرافيك من خالل مايقدمه من معلومات مبسطة باقناع المتلقي 
تحويل المحتوى المعلوماتي المعقد الى شكل مبسط باستخدام الصور والرموز  عمليةاذ انه 

 والبيانات المصنعة حاسوبيا .
 

  
اذا اسهم  2018نالحظ من الصور اعاله التي تمثل عينتين عن نتائج انتخابات العراق عام 

االنفوكرافيك في ايصال كم كبير من المعلومات المتداخلة والمعقدة السيما االرقام والنسب التي 
فازت بها الكتل السياسية اذ قدمتها بشكل مرئي محسوس عبر استخدام الرموز واالرقام والنسب 

لمئوية والبيانات  واالشكال الصورية المناسبة والدالة  علة تلك المعلومات وبشكل معبر وجميل ا
وممتع يثير خيال المتلقي ويدفعه للتواصل مع النشرة االخبارية يتعامل معها  كثيمة درامية مشوقة 

غة يتفاعل من خالل ايقاعها السلس والمتالحق صوريًا بحيث يشعر المتلقي معها بالملل كونها صي
عبرها مقدم البرنامج بصوته المنطوق مع ما موجود صوريًا على ارض االستوديو االفتراضي كما 
ان هذه المعلومات المهمة جداً لقطاعات وشرائح مهمة من الجمهور الذي يتابع هذه النشرة االخبارية 

ي جذب المتلقي التي تتسابق المحطات الفضائية ليس فقط في السبق الصحفي للمعلومة وانما ف
 اليها ودفعه للتواصل مع نشراتها االخبارية وبرامجها المتعددة.  
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المؤشر الثاني: يتأزر االنفوكرافيك مع عناصر اللغة الصورية والصوتية  لصناعة صورة 
 ذا محتوى جمالي وتعبيري.

 

 
نشاهد في هذه العينة االشتغال الجمالي لالنفوكرافيك في تقديم النشرة االخبارية وما فيها من 
معلومات عديدة وشاملة لموضوعة االنتخابات العراقية من خالل تفاعل االنفوكرافيك مع بقية 

في  عناصر اللغة الصورية والصوتية اذ نالحظ الديات الجمالية للون في تحديد الكتل الفائزة كل
 لون مغاير عن االخر مدعم باالرقام والنسب المئوية لتمثيلها داخل قبة 

 
فضاًل عن الديكورات المصنعة حاسوبيًا بواسطة البرامج ثالثية االبعاد وما تمنحه   البرلمان

من عمق وايهام بالمكان االفتراضي مما يخلق واقعة وجمالية لدى المتلقي فضاًل عن التكوينات 
االنفوكرافيك للشخصيات السياسية المرشحة للفوز برئاسة الحكومة العراقية باستخدام  التي يصنعها

الصور الشخصية البرز المرشحين بطريقة جميلة وبتكوينات تعطي نوعًا من االثارة والتشويق 
السيما مع تعامل مقدم النشرة االخبارية وكأنها شخصيات حقيقية حيث يتوسط التكوين ويشير الى 

 ت وكأنها حاضرة فعال داخل االستوديو االفتراضي كما في الصورة الشخصيا
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المؤشر الثالث: للمقدم دور كبير في اقناع المتلقي بان ما يراه حقيقي من خالل التفاعل 
  مع الموجودات المصنعة حاسوبيا  .

 
اروقة نالحظ في العينة الحضور المميز لمقدم النشرة  االخبارية وهو يتجول افتراضيًا في 

واسهمت طريقة  2018البرلمان العراقي الذي ينتظر نوابه الجدد في عملية انتخاب مجلس النواب 
تقديمه للنشر وتعامله مع االنفوكرافيك في تبسيط عملية معقدة من ناحية االرقام والنسب للكتل 

ت االستوديو الفائزة في االنتخابات اذ نالحظ التغيير الواضح في نبرة صوته وتفاعلة مع موجودا
االفتراضية ذات المعلومات االنفوكرافيكية من ارقام ورموز كأنها واقع حقيقي  ملموس وكذلك تجواله 
في اروق البرلمان لزيادة جمالية وواقعية الحدث وتفاعلة باإلشارة الى المقاعدة المخصصة لكل 

ة في عملية موازنة كبيرة بين كتله من الفائزين في االنتخابات وقام المقدم بالتعاون مع مخرج النشر 
ك من صور ورموز ما يطرح عن طريق الحوار من معلومات مع ما يعادلها صوريًا باالنفوكرافي

 مصنوعة حاسوبيًا.
 

 الفصل الخامس
 نتائج البحث 

اسهم االنفوكرافيك في تحويل معلومات النشرة االخبارية الكثيرة والسريعة الى معلومات  .1
زمني قصير عبر استخدامه تقنية متطورة برامجيًا لتقديم الصور سهلة التلقي ضمن حيز 
 والرموز واالرقام والبيانات.

امتلك االنفوكرافيك قدرة عالية لتصنيع محتوى اخباري وفق صيغة جمالية وتعبيرية واضحة  .2
 ومشوقة عبر مرئياتها وموجوداتها .

ية كالحوار والموسيقى تبين ان االنفوكرافيك تفاعل مع عناصر اللغة الصورية والصوت .3
والديكورات والتكوينات الصورية واللون والحركة واالزياء واالكسوارات والرموز مما اضفى 

 شكاًل جماليًا على الصورة المرئية . 



535 
 

كان لمقدم النشرة االخبارية في العينتين المختارتين دورًا واضحًا في نجاح توظيف  .4
الموجود المصنعة حاوبيًا عبر طريقة القاءه  االنفوكرافيك من خالل تفاعله مع المرئيات

 وحركة ضمن فضاء االستوديو االفتراضي مما اضاف احساسًا بالواقعية بشكل جميل .
ان استخدام االنفوكرافيك في النشرات االخبارية اعطى بعدًا دراميًا وجماليًا للنشرة بعيداً عن  .5

 النشرات االخبارية التقليدية . التقليدية والنمطية والمألوف التي عادًة ما تقدم بها
 

 االستنتاجات:
.ان التوظيف االمثل للتقنيات الحديثة في نشرات االخبار اسهم بشكل كبير في اضفاء جمالية 1

 وتعبيرية على الصورة المرئية .
.ان عملية الدمج بين النوعين الدرامي والبرامجي االخباري االثر الكبير في انتاج مضمون 2

 على جذب المتلقي .صوري تساعد  
 

 التوصيات: 
 يوصي الباحث بضرورة توظيف التقنيات الحديثة مثل الهولوكرام وغيرها بالبرامج التلفزيونية.

 
 المقترحات:

 يقترح الباحث بدراسة كيفيات توظيف االنفوكرافيك في االعالنات التلفزيونية 
 

 
 المصادر والمراجع

 .2009الصورة للسينما واللفزيون ،بغداد ، البنا ،حمدي محمد ،جماليات وتقنيات  .1

جراهام ،ايان ،علوم في دائرة الضوء )المسرح والسينما(،ت محمود عبد الظاهر،القاهرة  .2
 ،السفير للنشر،ب،ت.

حسين ،عبد الباسط ،المرتكزات االساسية لتفعيل االنفوكرافيك في عمليتي التعليم والتعلم  .3
 .2015،مجلة التعليم االلكتروني ،

حمودة ،عبد العزيز ،المرايا المحدبة ،الكويت،المجلس الوطني للثقافة والفنون ،مجلة عالم  .4
 .1998، 322المعرفة ،ع 

الدخني، اماني و محمد عيد واخرون،تقديم نمطي االنفوكرافيك عبر الويب واثرهم في  .5
 .2015تنمية مهارات التفكير البصري ،مصر ،
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، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، بحثعلم مناهج الأبو طالب محمد ،  ،سعيد .6
 .1990دار الحكمة للطباعة والنشر، 

شلوت ،محمد ،االنفوكرافيك من التخطيط الى االنتاج ،مصر ،مكتبة الملك فهد الوطنية  .7
 .1،2016،ط

شيمي ،سعيد ،الخدع والمؤثرات الخاصة في الفلم المصري،القاهرة الهيئة العامة لقصور  .8
 .2002الثقافة،

عبد الرحمن، علي ،فنون ومهارات العمل في االذاعة والتلفزيون،القاهرة الهيئة المصرية  .9
 .2010للكتاب ،

عبيد سلمي، عبير ،فاعلية توظيف تقنية االنفوكرافيك في تنمية مهارات حل المسألة  .10
 .2017الوراثية ،فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة 

 www.blog.dotaraby.com.2018. عيسى ، معتز ،ماهو االنفوجرافيك .11
 :التعليم تكنولوجيا من, واالتصال التعليم وتكنولوجيا التعليم).  2018., الفرماوي، محمود .12

http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/149345 
13. John D. Cooper, Measurement and Analysis of Behavioral 

Techniques, Ohio, 1974. 
14. Dunlap, Joanna C & Lowenthal, Patrick R. (Getting Graphicabout 

Infographics: Design Lessons Learned from Popular 

15. Infographics .C Journal of Visual Literacy،2016). .  
16. Smiciklas, M. The Power of Infographics .Indiana. USA.2012. 

17. Yıldırım  ( Infographics for Educational Purposes :Their 
Structure,Properties and Reader Approaches .The Turkish Online 

Journal of2016 
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 في افالم الخيال العلمي توظيف الذاكرة الوراثية

 

 أ.م.د. شذى حسين العاملي

 
 

 المستخلص

 بنى في غورها بعد السيما,  المعاصرة الحياة في االشتغال في كبيرة مساحة السينما شغلت

, المضامين أو االفكار هذه عن التعبير في الفيلمية انواعها ووظف,  وعلميا واجتماعيا فكريا عديدة

 المعاصرة الحياة في والعلمية التكنولوجية التطورات معظم العلمي الخيال افالم واكبت حيث

 السينما جسدتها التي العلمية الموضوعات هذه ومن, التعبيري وسيطها ضمن توظيفها وحاولت

 الباحثة فان وعليه, العلمي الخيال افالم في والسيما الوراثية الذاكرة موضوع هو مميزة بطرائق

 ,بعنوان منها االول جاء فصول اربعة الى البحث هذا قسمت قد

 :االتي السؤال في تجسدت التي البحث مشكلة على اشتمل والذي المنهجي االطار

,  العلمي الخيال افالم في الوراثية الذاكرة موضوع تناول خاللها من تم التي ماالكيفيات

 والحاجة البحث أهمية على ايضا اشتمل كما السينمائي؟ الوسيط ضمن فنيا اشتغالها مديات وما

 الفصل اشتمل بينما, فيه الواردة المصطلحات وتحديد وحدوده,  البحث اهداف عن فضال, اليه

 االول جاء, ثالثة مباحث  على اشتمل فقد,  السابقة والدراسات النظري االطار: والمعنون الثاني

 المفهوم هذا تحدد التي التعريفات ابرز الى الباحثة تطرقت وفيه, الوراثية الذاكرة مفهوم : بعنوان

. 

 فيه تناولت وقد (العلمي الخيال افالم في الوراثية الذاكرة) بعنوان فكان الثاني المبحث اما

 النماذج ببعض واستشهدت العلمي الخيال افالم في الوراثية الذاكرة موضوع اشتغال كيفيات الباحثة

( الخيال العلمي في السينمافقد تصدره عنوان )  المبحث الثالثأما  ,والحداثوية الكالسيكية الفيلمية

وفيه تناولت الباحثة التطورات التي شهدتها افالم الخيال العلمي منذ بدايات السينما حتى االن 

 اسفر التي المؤشرات من عددب الباحثة خرجت ثمعصر التقنيات الرقمية والواقع االفتراضي.  

 عرضها بعد المختارة الفيلمية العينة لتحليل للبحث معيارية كأداة الستخدامها النظري االطار عنها

 يعدُ  ,الوراثية الذاكرة موضوعأن :  االول المؤشر ذكر .والمحكمين الخبراء من مجموعة على

اما  .وعقالنية منطقية   كثر  أ سمة   الى الخيالية سمته من تنقلهُ  ,علمية   بمعرفة   العلمي الخيال فيلم

 الخيال فيلم بنائية في اساسيا مرتكزا عد  يُ  ,المكاني او الزماني االنتقالفقد أكد: أن  : الثاني المؤشر

 السابقة الدراسات بعض الى الباحثة تطرقت ومنها .الوراثية الذاكرة موضوع على تمدالمع   العلمي

 اشتمل فقد, البحث أجراءات والمعنوان الثالث الفصل اما. البحث هذا موضوع من اقتربت التي

 على الفصل هذا اشتمل كذلك. البحث وأداة, وعينته البحث ومجتمع, المستخدم البحثي المنهج على

 (.المغتالين عقيدةThe Assassins Creed)  فيلم وهي المختارة العينة تحليل

                                                           
 أ.م.د. ماهر مجيد ابراهيم 

 أ.م.د. حكمت مطشر

 أ.م.د. صالح الصحن
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 عن فضال,  االستنتاجات وبعض النهائية البحث نتائج على احتوى فقد الرابع الفصل أما

 هذا موضوع من اخرى جوانب   الستكمال   ضرورية الباحثة تراها التي والمقترحات التوصيات

 هذا كتابة في مدتاعتُ  التي ,والمراجع بالمصادر نهائية قائمة على البحث اشتمل كما. البحث

 .االنكليزية باللغة البحث مستخلص على عالوة, البحث

Summery: 

The cinema has played a large part in the work of contemporary life, especially after its 

ignorance in many intellectual, social and scientific structures, and its film types have 

been employed to express these ideas or contents. Science fiction films have 

accompanied most technological and scientific developments in contemporary life and 

tried to employ them within their expressive medium. These scientific subjects, 

embodied by cinema in distinctive ways, are the subject of genetic memory, especially 

in science fiction films. Therefore, the researcher divided this research into four 

chapters  The methodological framework, which included the problem of research 

embodied in the following question: 

What are the metaphysics in which the subject of genetic memory was addressed in 

science fiction films, and what are the dimensions of their artistic work within the film 

medium? It also included the importance of research and the need for it, as well as the 

objectives of the research, and limits and the definition of terminology contained 

therein, while the second chapter entitled: The theoretical framework and previous 

studies, it included three topics, the first was entitled: the concept of genetic memory, 

Definitions that define this concept. 

The second topic was entitled "Genetic Memory in Science Fiction Films", in which 

the researcher tackled how the subject of genetic memory in science fiction films was 

referred to. She cited some classical and modern film models. The third section was 

titled "Science Fiction in Cinema" Science fiction movies from the beginning of cinema 

until now have witnessed the era of digital technology and virtual reality. Then the 

researcher came out with a number of indicators that resulted from the theoretical 

framework to be used as a standard research tool to analyze the selected film sample 

after presenting it to a group of experts and arbitrators. The first indicator: The subject 

of genetic memory, is the science fiction film scientific knowledge, moving it from the 

fictional character to a more logical and rational. The second indicator, he stressed: that 

temporal or spatial transition, is a key element in the construction of science fiction film 

based on the subject of genetic memory. Including the researcher to some previous 

studies that approached the subject of this research. The third chapter and the title of 

the research procedures included the research methodology used, the research 

community and its sample, and the research tool. This chapter also included the analysis 

of the selected sample, namely, "The Assassins Creed." 

The fourth chapter contains the final research results and some conclusions, as well as 

the recommendations and suggestions that the researcher considers necessary to 

complete other aspects of the subject of this research. The research included a final list 

of sources and references, which were adopted in the writing of this research, as well 

as the extract of research in English. 
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 المنهجي االطار:  االول الفصل

 مشكلة البحث:

شكلت الموضوعات العلمية مفصال مركزيا في اغلب الدراسات المتعلقة بالحداثة ومابعد 

ايكولوجيا , بوصفها موضوعا يتعلق الحداثة نظرا الهميتها الفائقة اجتماعيا واقتصاديا وحتى س

الحياتية اليومية, وعليه فان السينما بوصفها الفن الذي يحوي ويستوعب ويوظف  وتفاصيلهبالفرد 

هذه الجزئية الحياتية ووظفتها  السينماجميع المظاهر والتفاصيل المعاشة والمتوقعة , التقطت 

ضمن بنيتها الفنية ووفق صياغات علمية وفنية متميزة ومعبرة ومؤثرة في الوجدان الجماهيري 

والسيما موضوع الذاكرة الوراثية, وذلك النها تعد احدى التمفصالت العلمية الحديثة التي اثارت 

ي والفني. وبناء على ذلك فان الباحثة قد والتزال تثير الكثير من الجدل العلمي والديني واالجتماع

وجدت ان من االهمية بمكان  ان تتناول موضوع الذاكرة الوراثية والسيما في افالم الخيال العلمي 

التي انتشرت في االونة االخيرة من اجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة وبيان تفصيالتها في 

فان مشكلة البحث الحالي تتلخص بالتساؤل  ,وعليه, علمي والسينمائي واليات اشتغالهاالحقلين ال

 االتي:

, ي افالم الخيال العلميماالكيفيات التي تم من خاللها تناول موضوع الذاكرة الوراثية ف

 وما مديات اشتغالها فنيا ضمن الوسيط السينمائي؟

 أهمية البحث والحاجة اليه:

مي مهم ويثير الكثير من تكمن اهمية البحث الحالي في كونه يتطرق الى موضوع عل

التساؤالت والجدل حول ماهيته وصدقيته, فضال عن تسليطه الضوء على طبيعة توظيف هذا 

الموضوع ضمن البناء التركيبي للفيلم السينمائي والسيما النوع الفيلمي الذي يتناول موضوعات 

العاملين في الوسط الخيال العلمي عالوة على الفائدة التي ستعود على المهتمين والمتابعين و

السينمائي وكذلك الفائدة المرتجاة من البحث لطلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة. كذلك تكمن 

الحاجة للبحث في تماشيه مع طبيعة الدراسات التي تتناول موضوعات حداثوية ومعاصرة ترفد 

ين نوعين من المكتبة المتخصصة سواء كانت سينمائية او تلفزيونية بدراسة متخصصة تجمع ب

 التخصصات علميا وفنيا.

 اهداف البحث:

الكشف عن طبيعة توظيف موضوع الذاكرة الوراثية ضمن بنائية افالم الخيال العلمي 

 .وكيفيات اشتغالها داخله

 حدود البحث:

 2019-2015: الحد الزماني

المحطات الفضائية والمواقع السينمائية المتخصصة بعرض االفالم  الحد المكاني :

 السينمائية.

: يتناول البحث موضوع الذاكرة الوراثية العلمية المنشأ, والموظفة فنيا الحد الموضوعي

 ضمن بنية الوسيط السينمائي وتحديدا في فيلم الخيال العلمي.
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 االطار النظري

 الوراثيةمفهوم الذاكرة المبحث االول: 

The Concept of Genetic Memory 

تعد الذاكرة أمًرا حيوًيا لتجاربنا وهي عملية احتفاظ بالمعلومات لفترة معينة من الزمن, 

نه .  وتهدف الى التأثير على أفعالنا المستقبلية تعرف الذاكرة بأنها إحدى قدرات الدماغ التي ُتمكِّ

كنا ال نستطيع تذكر األحداث السابقة، سوف لن اذا ف  1. واسترجاعهامن تخزين المعلومات 

 نستطيع تطويرلغتنا،أوعالقاتنا, أو هويتنا الشخصية.

فقد سبق للكثير منا ان سمع بها, ( Genetic Memory)أما الذاكرة الجينية او الوراثية 

ولكن العلماء اثبتوا  )reedCssassins A (ومن الممكن أن البعض منا  قد عرفها من لعبة

, ومجاالت تعلم  مراض عديدة مثل الفوبيااالناحية العلمية , وكيف ان  لها عالقة ب صحتها من

 كثيرة وقد دأب العلماء والمختصين على دراستها لدى أشخاص موهوبين فوجئوا بإمتالكها.

وتعرف الذاكرة الوراثية: بانها المفهوم العلمي المستخدم في علم األحياء لوصف االستجابات 

لوجية للمؤثرات البيئية في كائن واحد. و عزى علماء األحياء العديد من السلوكيات للذاكرة البيو

الوراثية، مثل المناعة ضد األمراض أو الظروف البيئية، أو السلوكيات الغريزية في 

)كارل يونغ ( باستخدام مفهوم الذاكرة الوراثية لشرح  ( وقد اقترح علماء النفس مثل2الحيوانات.)

أن أية ميول دينية أو عنصرية  ة والعوامل البيئية األخرى المشتركة بين األجيال، وهذا يعني،اللغ

يتم تمريرها بيولوجيا من اآلباء إلى األبناء، بدال من سلوك مكتسب بالتعلم. فتكون قد التقطت 

 3 من نسل بعد الوالدة.

الفعلية من تجارب  وأجريت التجارب حين اقترح علماء آخرون بأن يتم تخزين الذكريات

ويقترح أن   ى ذريتهم كنوع من "الرمز الخفي".أسالفهم في الحمض النووي، ومن ثم تمريرها إل

يتم تخزين هذا الرمز الخفي في "النفايات" الجينية التي تشكل جزءا كبيرا من الحمض النووي 

ضوئي,  يمكننا  البشري، ومع النوع المناسب من التفكير السحري أو تكنولوجيا الدماغ لمسح

 االستفادة من تلك الذكريات كشكل من أشكال العالج النحدار الحياة الماضية.

وقد أجرى العلماء دراسة على ساللة من الفئران، تم تعريض الجيل األول منها لمبيدات 

حشرية بصورة معينة فمرضت لفترة ثم شفيت, وكانت أجسامها تفرز هرمونات مضادة لتلك 

حظ العالم أن تلك الهرمونات استمرت في األجيال الالحقة مع أنه لم يعد هناك أي المبيدات ، فال

وهذا يعني وبالقياس على البشر أن إصابات  .تعرض للمواد السمية التي كان مصدرها المبيدات

بأمراض معينة كالسكر وفقر الدم قد يكون سببها عدم عناية األجداد أو أحد اآلباء بالتغذية في 

ه وأدى ذلك النتقال المرض عبر الجينات لذريته مما يفسر فقر الدم الوراثي والسكر سنوات عمر

وكما هائالً من األمراض. واألغرب من ذلك أن التساؤل كان يدور حول انتقال الصفات الشخصية 

كما  . واالضطرابات النفسية، وهو أمر معقد وأقل تحديداً وليس مقاسا بصورة مادية بشكل جلي

                                                           
1) Zola-Morgan SSuire LR (1993). "Neuroanatomy of memory". Annual Review of 

Neuroscience. 16: 547–563. PMID 8460903.  

2)By James GallagherHealth and science reporter, Memories' pass between generation BBC News1 

December 2013Translated by shathaamily• . 

3 ) Ibd. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D9%85%D8%AF
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8460903
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ات يمكنها أن تتأثر بأحداث حدثت لألجيال التي سبقتنا والتي قد نتوارثها عن طريق ان التصرف

 .نوع من الذاكرة الجينية، كما أثبتت دراسات أجريت على بعض الحيوانات

أظهرت أن األحداث الصادمة قد تؤثر على الحمض النووي الموجود في الحيوانات المنوية 

 .يال التي تليهاوبالتالي تؤثر على أدمغة وتصرف األج

)علم (Nature Neuroscience)  مجلة وقامت دراسة في علم األعصاب نشرت في

بإظهار أن الفئران التي ُدربت لتجنب رائحة معينة نقلت ذلك النفور إلى ( االعصاب الطبيعي

وتجدر اإلشارة إلى أنه في الدراسة التي أجريت على نفور الفئران من رائحة أزهار  .أحفادها

ز ُيعتقد أن ذلك يرجع الى أحد سببين أحدهما أن تكون الرائحة قد انتقلت مع مجرى الدم الكر

والذي بدوره أثر على ناتج الحيوانات المنوية، أو أن إشارة من الدماغ قد تم إرسالها إلى الحيوان 

ويوضح د.موسى الخلف ان ال  DNA ,1.المنوي ليقوم بتلك التغييرات في الحمض النووي

DNA وليس كما ساد االعتقاد ولفترات 2المادة الوراثية الموجودة في أنوية الخاليا الحيةهي ,

 طويلة, بان المادة الوراثية هي عبارة عن البروتين الموجود في الخلية.

وذكر العلماء أن هذه النتائج مهمة جداً في األبحاث الجارية على الخوف المرضي )الفوبيا( 

ات لتخاف من رائحة تشبه رائحة أزهار الكرز، ومن ثم قام فريق البحث والقلق. فقد ُدربت الحيوان

وقد  .في جامعة )إيموري( للطب بالواليات المتحدة بالنظر إلى ما يحدث داخل الحيوانات المنوية

أظهرت نتائج البحث زيادة فى مستوى النشاط لجزء الحمض النووي المسؤول عن تحسس رائحة 

بناء وأبناء أبناء هذه الفئران ذوو حساسية عالية لرائحة أزهار الكرز أزهر الكرز. وكان كل من أ

على الرغم من أنهم لم يختبروها أو يشموا رائحتها فعلياً في حياتهم، باإلضافة الى تغيرات في 

 .تركيب أدمغتهم

المكون للجينات هو الذي يقرر من تكون, كما DNAالن التركيب الكيمياوي المضبوط لل 

 دارولد تريفيرتوتعرض الباحثة تعريف الدكتور .  3الف بينك وبين غيرك من البشريقرر االخت

(Darold Treffert ،للذاكرة الوراثية ) بانها القدرات المعقدة والمعرفة المتطورة الفعلية التي

ورثت جنبا إلى جنب مع الخصائص الفيزيائية والسلوكية األخرى األكثر نموذجية والمقبولة 

وهي لدى الموهوبين تكون الموسيقى أو الفن أو لدى الرياضي, عبارة عن "رقاقة"  4,عموما.

تأتي منصبة صناعيا )اي منذ الوالدة(. باإلضافة إلى األمثلة المذكورة أعاله، و يصف اآلخرين 

في كتابه، )جزر عبقرية( إن العقل الوفير للمصابين بالتوحد، مكتسبة وهي موهبة مفاجئة. ومن 

نقل )أبريل( عن )ويليام  1940, أن الذاكرة الوراثية التعد مفهوما جديدا تماما ففي عام المسلم به

كاربنتر( ,الذي كتب في المقارنة بين القوى, بين فيها اعجوبة قوى الرياضيات الحسابية )زارح 

مثال  ففي كل من الحاالت السابقة، بعد ذلك، لدينا كولبورن( إلتقانها التأليف الموسيقي لموتسارت.

غريب من حيازة الكفاءة الوالدية غير العادية لنشاط عقلي معين، والتي أظهرت نفسها في وقت 

مبكر,  كاستبعاد فكرة قد تم الحصول عليها من قبل خبرة فردية. ولمثل هذه الهدايا الخلقية نعطي 

 الحيوانات ( والذي نادرا ما يمكن أن يثير التساؤل بأنه يشبه غرائز,(Intuitionاسم )الحدس(

                                                           
1) Genetic Memory: How We Know Things We Never Learned scientificamerican.com/guest-blog/ 

 صر الجينومي  استراتيجيات المستقبل البشري  سلسلة عالم المعرفة  المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ( د. موسى الخلف  الع 2

 .21 ص1978الكويت. يناير  

  2000( رتشارد ليونتين  حلم الجينوم واوهام اخرى  تر  د.احمد مستجير .د. فاطمة نصر  المنظمة العربية للترجمة بيروت  3

 .132ص

4 ) Darold Treffert on January 28, 2015 Genetic Memory: How We Know Things We Never Learned, 

translated by Shatha,H.Mohammed. 



542 
 

وقد  وهو التعبير عن النزعات الدستورية في الكائن الحي من األفراد الذين تظهرلهم الدنيا،

 1استخدم كارل يونغ مصطلح )الالوعي الجماعي( لتحديد مفهوم اوسع من الصفات الموروثة.

أمل وتعريفهم للذاكرة الوراثية  بانها شكل  من أشكال التوتطرح الباحثة رأي علماء النفس 

العقلي،  تتمّثل في ضمان وصيانة التجربة السابقة ومن ثم تشغيلها، مّما يجعل من الممكن إعادة 

استخدامها في األنشطة، أوالعودة إلى دائرة الوعي؛ حيث تربط الماضي مع موضوع له عالقة 

فيَّة المهّمة التي ت كُمن وراء التطو بالحاضر أو المستقبل. عر  ير والتدريب، وكذلك هي الوظيفة الم 

وأيضاً هي من أهّم أُُسس مظاهر النشاط العقلي؛ ألنَّه من دون ذلك سيكون من المستحيل أن نفهم 

 2:و تقسم الذاكرة في علم النفس الىاألساس لتشكيل السلوك، والتفكير، والوعي، لفهم  أفضل.

وتعني تخزين المعلومات ذاتّياً من دون أّي نوع من أنواع التعليم  الذاكرة ألالإرادية: -1

المتخّصص أو المقصود، وذلك يحدث أثناء تنفيذ نشاطات على المعلومات العامة في الحياة، 

 وهذه الذاكرة تكون في أعلى نشاطاتها عند األطفال، وتكون أضعف عند عند البالغين  .

وعيَّة: -2 توجيه الذاكرة بشكل  مخصص لتخزين المعلومات من خالل وفيها يتّم  الذاكرة الطَّ

أساليب معيَّنة؛ ذلك إّن العمليات الرئيسة لها هي التلقين، والحفظ، واالستنساخ، والتعلم، 

 3: تعتمد على قاعدتين هماوالنسيان، ولذلك فهي 

نة؛ هدف الذاكرة: -أ زَّ فعلى سبيل  ويعني بذلك ألّي درجة يريد الشخص أن تبقى هذه الذاكرة ُمخ 

المثال إذا أراد الشخص أن ُيوّجه الذاكرة من أجل الدراسة على امتحان حتى يحصل على 

درجة النَّجاح، فإّن هذه الذاكرة تكون مؤقتة وال تدوم طويالً، أّما إن أراد الشخص أن تكون 

ستبقى  هذه الذاكرة لشيء  على المدى الطويل كخبرة  في عمله الذي يقوم به فإّنها من المؤكد

نة  .طويالً ُمخزَّ

وهي على عدة أنواع: االول, ذاكرة  ميكانيكية  وهي قصيرة المدى؛ كعملية الحفظ  تقنية التعلُّم: -ب

عن طريق التكرار من غير فهم للمحتوى، والنوع الثاني هو الذاكرة المنطقية؛ التي تعتمد 

على الفهم المنطقي لألمور، ولذلك هي أفضل من الذاكرة الميكانيكية بعشرين مّرًة، والنوع 

عم، الثالث هي الذاك ، وط  ، وروائح  هني، من صور  ر الذِّ رة المتعددة، حيث تعتمد على التَّصوُّ

الباحثة في عرض النظرية النفسية عند  لدى ذكرو .4وعاطفة، كالُحبِّ والُبغض وغيرها

انه يجد أن وظيفة الدماغ التتجاوز المحافظة على اآلليات الحركية, أما الذكريات  )برغسون(

 ضة, وهو يرى أن الذاكرة نوعان:فتبقى أحوال نفسية مح

صور عادات آلية مرتبطة بالجسم وهي تشكل مختلف  في: هي ذاكرة حركية تتمثل االولى

 األعمال الحركية التي تكتسب بالتكرار .

                                                           
1) Ancestors' Genetic "Memories" Could Be Passed On For 14 – IFLScience 

https://www.iflscience.com/health-and-medicine/ancestors-genetic-memories-passed-on-14-

generations.translated by .Shathaamily. 

2) ) Ancestors' Genetic "Memories" ibd. 

 2000تر  د.احمد مستجير د. فاطمة نصر المنظمة العربية للترجمة. ريتشارد ليونتين حلم الجينوم ( 3

 . 2015  احمد يوسف الريان  ديسمبر  النفس( الذاكرة في علم 4

https://www.iflscience.com/health-and-medicine/ancestors-genetic-memories-passed-on-14-generations.translated
https://www.iflscience.com/health-and-medicine/ancestors-genetic-memories-passed-on-14-generations.translated
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: فهي ذاكرة نفسية محضة مستقلة عن الدماغ, وال تتأثر باضطراباته وهي الذاكرة الثانية أما

إدراك طبيعتها, ألنها مرتبطة بالجسم وهي ليست موجودة فيه, إنها الحقة التي غاب عن الماديين 

ديمومة نفسية أي روح. اما )الالند( فيعرف الذاكرة بأنها وظيفة نفسية تتمثل في بناء حالة شعورية 

 1ماضية .

إن التمييز بين نوعين من الذاكرة يغرينا بارجاع الذاكرة الحية الى علة مفارقة ) الروح( 

هما كانت تبقى دائما وظيفة شعورية مرتبطة بالحاضر وتوظف الماضي من أجل فالذاكرة م

هو اآللية التي تقوم على نقل هذه ( Epigenetic)وإن علم التخلق  الحاضر والمستقبل أيضا.

، وقد يعدل الجينات من دون التأثير على الحمض النووي« برنامجا  »المعرفة, ويعمل باعتباره 

م( 1936هذه الظاهرة بمصطلحات مختلفة، فقد استخدم )كارل يونج( )تحدث عدة علماء عن 

م( في كتابه سر الدماغ، 1978مصطلح )العقل الباطني الجمعي(, وذكرها )وايلد بانفيلد( )

م( في كتاب كيف 1999م( في كتاب ماضي الدماغ، و)بتروورث( )2000)وميتشل غزانغا( )

م( السلوك الوراثي، وعزاها )كيث 2003ن بينكر( )يعالج الدماغ الرياضيات. وقال عنها )ستيف

 أما أهم اشكال الذاكرة فهي : 2م( إلى الظاهرة الوراثية.2004شندلر( )

 : ويعني لبس )القميص( وقميص الروح هو الجسد, فالتقمص يمثل انتقال الروح  التقّمـص

يمة المختلفة إلى وقد أشارت الشعوب القد  3الخالدة من جسد متوفى الى اخر حديث الوالدة. 

أنها عملية انتقال الروح من جسد متوفى إلى جسد  ظاهرة التقمص على انها حقيقة مفادها:

أخر حديث الوالدة. و قالوا أن هذه الروح هي أزلية ال تموت و ال تتالشى ، بل تنتقل عبر 

روح بعد رحلتها أما المرحلة األخيرة التي تنتهي إليها هذه ال األجيال المتتالية من كائن آلخر.

الطويلة عبر الزمن ، فيختلف تحديدها أو تعريفها عند الشعوب و الديانات التي تعتقد بهذه 

و بما أن الباحثة تناولت هذه الظاهرة باالعتماد على الحقائق العلمية الملموسة ، و  الظاهرة .

الدراسات العلمية الحديثة ليس التعاليم الفلسفية و الدينية المختلفة ، فقد تعّرفت عليها من خالل 

باإلضافة إلى مظاهرها المختلفة التي قامت المراجع العلمية العصرية بتوثيقها . والتي تعتمد 

التي يتم  اولهما, الذاكرة االسترجاعية على مظهرين مختلفين يشيران إلى هذه الحقيقة :

التي تظهر بشكل تلقائي  الذاكرة العفويةاستنهاضها بواسطة التنويم المغناطيسي، وثانيهما, 

 عند الشخص في مراحل حياته األولى .

والتي تتجسد أثناء التنويم المغناطيسي، اذ يطلب فيها من النائم  اوال: الذاكرة االسترجاعية :

تسبق مرحلة طفولته ، إلى زمن ما قبل الوالدة . في أحيان  زمنيةمغناطيسياً أن يعود إلى مراحل 

الحديث عن حياة مختلفة سبقت حياته الحالية  و يروي طريقة موته و كيف كثيرة ، يبدأ النائم ب

فارق حياته السابقة. اما األسباب التي تدفعنا إلى اعتبار هذه العملية بمثابة دليل موثوق هو التالي 

: 

                                                           
(. "تجربة الوالدين الشمية تؤثر على السلوك والبنية العصبية في األجيال الالحقة" 2013) Ressler ،Kerry Jدياس بريان جي ،  1)

 Lay Lay.  24292232. بميد   nn.3594 . PMC  3923835/  10.1038. دوى : 96-89(: 1) 17الطبيعة العصبية . 

summary - New Scientist (December 1,2013. ، 

 حياتنا اليوم  متالزمة العباقرة: عندما تتعايش المعجزة مع العجز. ,( بندر الحربي 2

 beryte.wordpress.comعلى االنترنت. ( رهام العلي  التقم  ظاهرة ام حقيقة  مقالة منشورة 3
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ساعدت عملية التنويم المغناطيسي األطباء النفسيين على عالج أمراض نفسية كثيرة عن  -1

 إلى مرحلة قبل الوالدة و تحديد األسباب التي أدت إلى هذا المرض .طريق العودة 

ـ في بعض الحاالت ، يقوم الشخص الذي يظهر ذاكرة استرجاعية بتكلّم لغات غريبة عنه و عن 2

 البيئة التي عاش فيها ، و لم يتعلّمها في حياته .

بقة أدهشت الباحثين بعد أن ـ في حاالت كثيرة ، يقوم الشخص بتذّكر تفاصيل دقيقة عن حياة سا3

القت ظاهرة الذاكرة االسترجاعية في الخمسينيات وقد تحققوا من مدى صحتها على أرض الواقع. 

، ألنها أثبتت واقعيتها و دورها في مساعدة القبول بين جهات علمية كثيرةمن القرن الماضي ، 

الحقيقة أطباء معروفين بأنهم  قد أثبت هذهفاء من الحاالت النفسية المختلفة. والمرضى على الش

. فقد كتب الدكتور ) ألكسندر كانون ( ، الذي بها فيما بعدكانوا متشككين في البداية لكنهم اعترفوا 

" لمدة سنوات طويلة ، كانت نظرية كان من المتشككين في البداية ثم بّدل رأيه فيما بعد ، قائالً : 

، لكن بعد مرور اهدا  من أجل دحضها و تكذيبهات جعملوالتقمص تعتبر كابوسا  بالنسبة إلي 

الحاالت المختلفة، من ديانات مختلفة، و شعوب آالف القضايا والسنين، و بعد التحقيق في 

 ... " .1مختلفة ... و جب علي االعتراف بأن ظاهرة التقمص موجودة 

والتي تعد من اهم وتشير الباحثة الى أبحاث )بيتر رامستر( الطبيب النفسي األسترالي, كما  

األبحاث التي تم إقامتها حول هذا الموضوع والذي قام بإنتاج أفالم وثائقية تظهر تفاصيل هذه 

م 1990البحث عن أجيال سابقة .  الظاهرة ، باإلضافة إلى كتابه الشهير الذي يحمل العنوان : )

ئقي تلفزيوني ، ظهر في العام و أشهر األفالم الوثائقية التي أنتجها كان عبارة عن برنامج وثا 2. (

م ، يتمحور حول أربعة سيدات أستراليات متشككات ، و لم يخرجن من الحدود االسترالية 1983

أبداً ، لكن كل واحدة منهن عادت بذاكرتها إلى حياة سابقة ، تحت تأثير التنويم المغناطيسي، و 

إلى المكان الذي ادعت بأنها  أعطت تفاصيل كثيرة عن تلك الحياة، و من ثم, تم نقل كل سيدة

عاشت فيه خالل فترة حياتها السابقة ورافق السيدات في هذه الجولة إلى أنحاء متفرقة من العالم، 

 فريق من المصورين، و لجنة شهود مؤلفة من شخصيات محترمة.

ية نالت القضية التي سميت بحالة السيدة ) شانتي ديفي ( شهرة عالم ثانيا: الذاكرة العفوية :

م ، قبل قيام الدكتور 1930و اعتبرت من إحدى الحاالت المثيرة للدهشة . حصلت في الهند ، عام 

)ستيفنسون( بأبحاثه بمدة طويلة. لكنه أعاد مراجعتها من خالل السجالت و المراجع الموّثقة 

صحيحة رسمياً. و صرح بعدها بأن الفتاة ) شانتي ديفي ( قد ادعت فعالً بأربعة و عشرين إفادة 

م ، كانت )شانتي ديفي( 1930باالعتماد على ذاكرتها ، و كانت مطابقة تماماً للواقع . ففي العام 

في الرابعة من عمرها عندما بدأت تتذكر تفاصيل محددة عن أنواع من األلبسة، و األطعمة، و 

ل التالية أشخاص، و أماكن، مما أثار فضول والديها . و باختصار ، قامت الفتاة بذكر التفاصي

 التي تم التحقق منها فيما بعد و تم إثبات صدق ما قالته تماماً.

                                                           
 . 2016ديسمبر  21( كاثرين غيليسبي  يمكننا الوصول إلى ذكريات أسالفنا من خالل الحم  النووي لدينا  مقالة  1

2) Memories Can Be Inherited, and Scientists May Have Just Figured out Apr 13, 2016 

.https://futurism.com 

 ة التقّمـ  هذه  شهرة عالمية و جذبت انتباه الكثير من علماء االجتماع و الكتاب مثل : الكاتب السويدي " ستور نالت ظاهر

لونرستراند " ، الذي سافر في الخمسينات إلى الهند و قابل شانتي ديفي من اجل البحث في هذه الظاهرة بنفسه. و خرج باستنتاج فحواه 
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   :أمضى الدكتور )ستيفنسون( سنوات عديدة في البحث ، االسترجاع العفوي للذاكرة.

مستخدماً أساليب علمية بحتة في التحقيق مع أكثر من أربعة آالف طفل في الواليات المتحدة 

رما ، تركيا ، لبنان ، كندا ، الهند ، و مناطق أخرى من العالم . و ، بريطانيا ، تايالند ، بو

قام بالتحقيق في ادعاءات هؤالء األطفال عن طريق دراسة و تحليل رسائل و سجالت طبية 

تشريحية و شهادات والدة و شهادات وفاة و سجالت مستشفيات و صور فوتوغرافية و 

كن العودة إليها خالل دراسة الحاالت مقاالت صحفية و غيرها من مراجع و وثائق يم

الخاضعة للبحث . وكانت العودة إلى التقارير الطبية مهمة لدراسته ، خاصة إذا ادعى أحد 

األطفال بأنه قد تعّرض للقتل في حياته السابقة . و الحظ ستيفنسون ظهور توحيمة أو وشمة 

العنيف. و ناسب وجود  في جسم بعض األطفال الذين تعّرضوا في حياتهم السابقة للقتل

العالمات على أجسامهم في نفس مكان غرس السكين أو الرصاصة أو غيرها من مسببات 

وتجلت إحدى األمثلة المستخلصة من دراسات الدكتور )ستيفنسون( حول الوشمات  القتل .

الجسدية ، في قضية الطفل )رافي شنكار( ، الذي تذّكر كيف تم قطع رأسه عندما كان ولداً 

غيراً ، على يد أحد أقربائه الذي كان يأمل بوراثة ثروة أبيه. وقضايا اخرى مشابهة تم ص

  تفسيرها

: إحدى القضايا المثيرة التي بحثها الدكتور )ستيفنسون( كانت تخص  قضية مارتا لورينز

فتاة من البرازيل ، تدعى )مارتا لورينز( ، التي عندما كانت في سنها األولى من عمرها ، تمكنت 

من التعّرف على أحد أصدقاء والديها ، و أشارت غليه بعبارة " هيلو بابا " أي " مرحباً يا والدي 

في سن الثانية من عمرها ، راحت تتكلّم عن تفاصيل كثيرة تتعلّق بحياتها  و عندما أصبحت

السابقة, و التي صادف بأنها كانت خاللها صديقة حميمة لوالدتها الحالية,  و ابنة الرجل الذي هو 

صديق والديها الحاليين ) التي نادته بابا ( ,و الكثير من التفاصيل التي تحدثت عنها لم تكن معروفة 

تحديداً إلى إحدى القرى الدرزية ذهب )ستيفنسون( إلى لبنان ، و كما  1قبل والدتها الحالية.  من

تجّسدت فيه ظاهرة التقمص  وبعد وصوله ، طلب من األهالي أن يرشدوه إلى أحد المنازل الذي

ى . بدأ هذا الفتعمره، وكان اسمه )عماد األعور( . إلى بيت الفتى ذا السن الخامسة منمؤخراً 

. والذي كان يشير في كالمه أن كان في السنة األولى من عمره بالحديث عن حياته السابقة منذ

                                                           
بعد أي تفسير أخر تعتمد عليه هذه القضية .) إن ظاهرة التقم  مألوفة في الهند و معروفة بين أن شانتي قد تقمصت فعال ، و است

 شعوبها المختلفة، لكن هذه القضية بالذات نالت اهتمام الصحافة و اإلعالم مما جعلها قضية عالمية ذات أهمية كبيرة .(

  و قد ولد " رافي " في حياته الحالية مع وجود عالمة فارقة تحيط برقبته . و بعد التحقيق من صدق الرواية ، تبين أن الفتى كان

 صادقا  في كل ما ادعاه . فقد تم قتل أحد األطفال فعال  بهذه الطريقة ، بنفس المنطقة و العائلة التي أشار إليها "رافي " .

اهرة الوشم على الجسد ، تتمحور حول فتى من تركيا . تذكر بأنه كان في حياته السابقة لصا  ، و كان محاصرا  و قضية أخرى تتناول ظ

من قبل رجال الشرطة عندما أقدم على االنتحار ، كي يتجنّب الوقوع في أيدي السلطات . فوضع فوهة البندقية تحت ذقنه من جهة اليمين 

الذي ولد فيما بعد لديه عالمة فارقة تحت ذقنه في الجهة اليمنى  و تبين أيضا  وجود عالمة أخرى  و ضغط على الزناد . و تبين ن الفتى

 على رأسه )مكان خروج الرصاصة( 

  و اضطروا إلى التحقق من مدى صدق ما تقوله باالستعانة بأشخاص آخرين يعرفون الفتاة في حياتها السابقة ، و وجدوا أن كل ما ،

حقيقة أو حادثة أو موقف حصل في حياتها السابقة   و كان اسمها " ماريا دي  120. استطاعت هذه الفتاة أن تتذّكر  ادعته كان صحيحا  

 ا.أوليفيرا " صديقة والدتها الحالية  هذه الصديقة قالت لوالدة الفتاة أثناء موتها على سرير المرض بأنها سوف تخلق عندها و تصبح ابنته

1  )Wajdy Tay  التقم  والعدل اإللهي ..  حقيقة Oct 6, 2015. 
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وايضا اثبتت التجارب على العالقات العائلية بانها  ميال عن قريته . 25إلى قرية أخرى تبعد 

 Transgenerational epigenetic *دليل على )الوراثة الالجينية عبر األجيال

inheritance )  أي أن البيئة تستطيع أن تؤثر على جينات الفرد والتي بدورها يمكن أن تنتقل ،

قد تكون هذه أحد الميكانيكيات ( ” BBCبرايان دياس( أحد الباحثين لـ ))قال د.  .لألجيال التي تليه

وال شك أن ما يحدث للبويضة “وأضاف  ”التي ُيظهر بها األحفاد السمات التي ورثوها عن أسالفهم

وفي تصريح للبروفيسور )ماركوس  1”والحيوان المنوي سوف يؤثر على األجيال التالية

بريمبري( من جامعة لندن أوضح أن هذه النتائج ذات أهمية كبيرة ومتعلقة باألبحاث الجارية على 

الخوف المرضي )الفوبيا( والقلق وبعض األمراض التي تحدث بعد الصدمات، وتظهر هذه النتائج 

” أيضاً بقوله  واضاف .اطعاً أن هناك نوعاً من الذاكرة الجينية يتم توارثه عبر األجيالدليالً ق

أعتقد أننا لن نستطيع فهم االرتفاع الحاصل في األمراض العصبية النفسية أو السمنة أو السكري 

أن وكل األمراض المتعلقة باأليض إن لم يتم القيام بدراسات على عدة أجيال. أمر آخر مهم, وهو 

الدراسات اثبتت ان هذا االنتقال ال يتم في أي وقت بل إن هناك أوقاتا معينة في العمر إذا تم 

التخصيب فيها فإن الصفات تنتقل, وتم توثيق ذلك في دراسة علمية برسوم بيانية اليرقى إليها 

 2.الشك

 ب  العلماء : ومن الحقائق الغريبة التي اثبتتها التجربة حينتجارب علمية مجموعة ديدان  درَّ

للضوء, وذلك عن طريق صعقها بتيار كهربائي  تتعرضلتقوم بااللتفاف على نفسها عندما 

خفيف في كل مرة يتم تعريضها للضوء. ومن سوء حظ هذه الديدان المسكينة قدرتها على 

تجديد أجسامها إذا ما تم قطعها مناصفًة. وهي قدرة مذهلة بحد ذاتها, فعند قطع هذه الديدان 

ن منتصفها, فيقوم النصف الذي يمتلك رأس بتنمية ذيل جديد, ويقوم النصف الذي حظي م

عندما بدأ العلماء بهذه التجربة وجدوا شيئا غريبا جداً. فعند تعريض بالذيل بتنمية رأس جديد. 

كال المجموعتين الجديدتين من الديدان للضوء, كانت لها نفس ردة فعل المجموعة األصل 

                                                           
  ، في السنة األولى من عمره ، كان بتلفّف بأسماء مثل " جميلة " و " محمود " ، و غيرها من أسماء . و في السنة الثانية من عمره

 قام بالتعّرض ألحد الماّرين في الشارع و تعّرف عليه بأنه أحد جيرانه في الحياة السابقة .

ابله الدكتور ستيفنسون ، أخذه إلى تلك القرية التي كان يذكرها دائما  في كالمه ، فتعّرف على المنزل الذي كان يعيش فيه ، و و بعد أن ق

تمكن من التعّرف على عمه " محمود " من خالل اإلشارة إليه في الصور الفوتوغرافية و كذلك زوجته " جميلة " باإلضافة إلى 

ته السابقة . تعّرف على المكان الذي خبأ فيه بندقيته ، و هذا كان سّرا  ال أحد يعرفه سوى والدته و تذّكر أشخاص كثيرون عرفهم في حيا

كيف كان موقع السرير أثناء مرضه األخير قبل وفاته . قام بالتعّرف على أحد الغرباء في الشارع ، و بعد فترة من الحديث معه ، تبين 

 و راحا يتذكران معا  بع  األحداث التي حصلت معهم أثناء الخدمة . أنه كان زميله في الخدمة العسكرية

إدعاء بشكل صحيح، أما االدعاءين  51إدعاء من قبل الطفل و تم التحقق من  57خرج الدكتور ستيفنسون من دراسة هذه الحالة بوجود 

 الباقيين ، فيبدو أن الشهود كانوا غائبين مما جعل الدكتور أن ينحيها جانبا  .

  عن حقيقة نشر موضوع التقم : تعّرض الدكتور ستيفنسون النتقادات شديدة من جهات علمية مختلفة بسبب أبحاثه التي تناولت هذا

الموضوع و أصبحت سمعته األكاديمية و االجتماعية على المحّك ، خاصة عندما راح ينشر مقاطع من أبحاثه في مقاالت تابعة لمجالت 

م ( ، و المجلة العلمية األمريكية للعالج النفسي ) كانون أول 1977لة األمراض النفسية و العصبية ) أيلول علمية مختلفة مثل : مج

م ( و الّف عدة كتب و مجلدات حول هذا الموضوع . و كلّما نشر إحدى هذه المؤلفات زادت التفاصيل و زادت قّوة الحجج و 1979

ل عمل جديد ينشره. صدمت أبحاث الدكتور ستيفنسون األوساط األكاديمية و تفاجأ البراهين ، و أصبحت الحقيقة تتضح أكثر بعد ك

الجميع بحقيقة جديدة تضاف إلى الحقائق األخرى الكثيرة التي طعنت بمصداقية المنهج العلمي السائد ، و الذي طالما تباهى بأنه المنهج 

ود بوسائله العلمية المنهجية  لكن هذا االدعاء دح  من جديد و الصحيح ، و الذي ال يخطئ ، و الذي توصل إلى تفسير أسرار الوج

بوسائل علمية منهجية و تم الكشف عن منطق آخر كان مجهوال  على الكثيرين  ) نتيجة القمع الفكري عبر العصور ( إذا عدنا إلى 

م ، حيث قرر في اجتماع 533مسيحي قبل العام المراجع التاريخية " المقموعة " ، نجد أن االعتقاد بالتقّم  كان سائدا  في العالم ال

القسطنطينية باعتبار االعتقاد بظاهرة التقّم  هرطقة و إلحاد . و فرضت تعاليم االعتقاد بحياة واحدة ، و عقوبة نار الجحيم لكل من 

ون الحديث عن هذا التاريخ كما يخرج عن المسلمات الدينية كل ذلك في سبيل إحكام قبضة الكنيسة على الرعية. ) جميع المؤرخين يتجنب

 يتجنبون الطاعون خوفا  من غضب أقوى مؤسسة دينية في العالم و أكثرها ثراء ونفوذا (. 

1) Genetic Memory: How We Know Things We Never Learned By Darold Treffert on January 28, 

2015  

 1427، 28، جمادى األولى المفكر )2

http://doyouthinkgood.blogspot.com/
http://doyouthinkgood.blogspot.com/
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ف ُيمكن حدوث هذا واذ يوافق علماء األعصاب والناس العاديين على حد سواء القديمة, فكي

أن الذاكرة يتم تخزينها في الدماغ, فكيف  إذاً استطاعت الديدان السابقة الذكر أن ُتن مِّي دماغاً 

إنَّ الغريزة ليست إال شكال  من أشكال وترى الباحثة من كل ذلك    1جديداً مليئاً بالذكريات.

ن أشكال  DNA لذلك, إذا كان هذا الشكل من الذاكرة ُيخّزن في الـ الذاكرة. فلماذا ال ُتخزَّ

 أخرى من الذاكرة.

الى  1970اشار )وايلدر بينفيلد( في كتابه سر العقل   الحدس والحكمة الجماعية للماضي:

وهو كرة العنصرية )على مايسمى بالذا ثالثة انواع من الذاكرة . فقد كتب ان الحيوانات تظهر ادلة

ما من شانه ان يعادل الذاكرة الوراثية( وقد سرد النوع الثاني من الذاكرة كما يرتبط ب )ردود 

الفعل المشروطة( والنوع الثالث ) التجريبي( ان النوعين االخيرين تتسق مع التطبيق الشائع 

 المعرفية( .للمصطلح ) العادة( او الذاكرة االجرائية او )الذاكرة الداللية و/او 

اليتعلم الطفل علم المثلثات في كتابه ماضي العقل:  كتب )مايكل كازانيكا( 1998وفي عام 

ولكنه يعلمها, وهو اليتعلم كيف يميز بين االشكال من االرض , ولكنه يعرفها, واليحتاج الى 

ففي كتاب 2. نتعلم, ولكنه يعرف انه اذا ضرب كائن ما بكتلة كائنا اخر فستحرك الكتلة هذا الكائ

بعنوان )الالئحة البيضاء(, اكد فيه ان الرفض الحديث للطبيعة البشرية  2003)ستيف بنكر( 

Brian و يقول )براين بتروورث(  .يدحض نظريات )الالئحة البيضاء( للتطور البشري

Butterworth  . )كيف ان كل دماغ يعد قرصا صلبا للرياضيات . 1999في كتابه )ماذا بعد

ان االطفال يمتلكون العديد من القدرات الفطرية المختصة, تشتمل على تلك العددية ويشير الى 

 30000منها والتي تعزى الى )النموذج الرقمي( المشفرة في الجين البشري من االجداد منذ 

 سنة منصرمة.

Woo meisters):) (اما اساتذة الWoo meisters فقد حصلوا على مفهوم الذاكرة )

الوراثية بشكل خاطيء من خالل سوء الفهم الذي يحدث فقط في الكائنات الحية وال ينتقل من جيل 

إلى اخر, وهذا هو، اي انهم ال يحصلون على تخزين لألحداث والحوادث من حياة شخص واحد, 

والمناعة هي خير مثال على ذلك,  3ووي, لتمريرها إلى النسل.في خاليا امشاج الحمض الن

فاالجسام المضادة ألحد االشخاص ستذكر االمراض التي اصيبت بها او تلقحت ضدها, فان كانت 

بعد ذلك ) نادرا( ما  ( , فاالطفالwooالذاكرة الوراثية تعمل بالطريقة التي يريدها اساتذة ال)

 و يحتاجون للقاح.سيقعون فريسة الجدري المائي ا

م وصف الطبيب جون )النجدون داون(, )الذي تنسب 1887في العام  :متالزمة العباقرة

إليه متالزمة داون المعروفة( ظاهرة محيِّرة وغريبة، وهي تلك التي الحظها على بعض مرضاه 

المصابين باضطرابات في النمو واإلعاقات العقلية الشديدة في المصحة التي يعمل فيها. فقد كان 

                                                           
  Genetic memory(علم البيولوجيا    1
 .مايكل كازانيكا   صاحب كتاب   عودة إلى الدماغ المشقوق. صاحب نظرية الدماغ مركز العقل 

Genetic Memory: How We Know Things We Never Learned By Darold Treffert on January 28, 2015 )2 
  هناك عدد من األسباب تدعو للشك فى أن العقل البشرى هو لوح خالي، وبع  منها يأتى من الفطرة الطبيعية. وكثير من الناس قالوا(

لى عبر السنوات أى شخ  يملك أكثر من طفل واحد يعرف أن األطفال تأتى إلى العالم مميزين بخصائ  و مواهب معينة   ال يتم 

. أوه   وأى شخ  يمتلك كل من طفل و حيوان أليف قد الحف بالتأكيد أن هذا الطفل بتعرضه للحديث، سوف اكتسابها كلها من الخارج

 يتعلم اللغة البشرية، بينما الحيوان األليف لن يتعلم، بطبيعة الحال بسبب اختالف بع  الخصائ  الداخلية بينهم . 
  االدراك العصبي في مؤسسة علم االدراك العصبي في كلية لندن    استاذ متقاعد في علم1944كانون الثاني  3براين بترورث

 الجامعة.
3 ) Genetic memory, Rational  wiki.translated by , Dr..Shatha,Mohammed. 

http://www.cyjack.com/cognition/Genetic%20Memory.pdf
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 2700اضيات والحسابات الخاطفة، واآلخر كان يحفظ كتاباً من في الري« عبقرياً »أحد هؤالء 

صفحة، ومريض كان يبني مجسمات مدهشة لقوارب صغيرة، وآخر كان يحفظ جميع القطع 

 الموسيقية التي يسمعها في حفل األوبرا، وآخر كان يعرف الوقت بدقة دون أن ينظر إلى الساعة.

 Savant« متالزمة العباقرة»سمى بايمومنذ ذلك التاريخ برز في األوساط العلمية 

Syndrome  ,وارتبط بوصف األشخاص المصابين باإلعاقات العقلية و باضطرابات النمو ،

الذين تظهر لديهم قدرات ومهارات استثنائية ومثيرة مقترنة بذاكرة هائلة ومنهم مرضى التوحد, 

الدراسات واألبحاث التي  وبعد 1في مجال واحد أو أكثر، وعلى مستويات متعددة من األداء.

جرت منذ ذلك الوقت، كشفت اإلحصاءات عن أن نصف المصابين بهذه المتالزمة هم من مرضى 

واحداً من  التوحد، والنصف اآلخر من المصابين بإعاقات عقلية مختلفة؛ حيث تصيب هذه الحالة

 .كل عشرة من المتوحدين

 

 الخيال العلميالمبحث الثاني: الذاكرة الوراثية في افالم 

Genetic Memory In Science Fiction Movies 

بشكل كبير في أفالم الخيال العلمي, مثل سلسلة الغرباء  الوراثيةاستخدم مفهوم الذاكرة 

(The Strengers.والفكرة العكسية , )كما  (, )رادلي سكوت(. وسلسلة كثيب )فرانك هربرت

وتدور قصة (Replicant), ود فاندام(. بعنوان طرحت هوليوود فيلما بطولة الممثل )جان كل

الفيلم عن مشروع للوكالة المركزية لالستخبارات األمريكية يقوم على تطوير وسيلة لمواجهة 

اإلرهابيين عن طريق استنساخ كائن بشري في هيئة نسخة مطابقة من اإلرهابي المطلوب 

تم العديل في جيناته, بحيث يحصل باستخدام عينة من الحمض النووي من دمه او شعره على أن ي

بين األصل والنسخة المستنسخة شئ شبيه باالتصال التخاطري الفوري ويعلم من خالله ما يفكر 

ان تعديل الذكريات يمكن ان يسهم في تغيير جينات  .فيه اآلن وما سيقوم به وما الجريمة القادمة

مال الفيلمية مثل, فيلم متريكس ومدينة وهذا كما يتم تناوله في االع 2الشخص و/او سيكولوجيته. 

الذي عرض في  (Rain Man)و يعد ف لم رجل المطر  (Dark City),( Matrexالظالم ) 

م ، أول ف لم تنتجه هوليوود عن شخصية رئيسة لمصاب بالتوحد. ف لماً واقعياً وجميع 1988العام 

المشاهد في الف لم ألناس حقيقيين، فمشهد عد أعواد األسنان, وحساب الجذر التربيعي وغيرها، 

لعديد من أفالم وتزخر ا وهناك حاالت ُذكرت في وسائل اإلعالم العربية. كلها كانت حقيقية.

هوليوود بقصص الرعب واألشباح، لكن أكثرها رعًبا على اإلطالق تلك التي تتعلق باإلثارة 

والرعب النفسي، حين يدخل عنصر التكنولوجيا فيها، فنشعر أننا قاب قوسين أو أدنى من أن 

ذكريات غير نصبح في مكان بطل الفيلم.  ويقول العلماء إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى عالج لمنع ال

، والذي تدور قصته حول شخصين ”إشراقة أبدية لعقل نظيف“المرغوب فيها، تماما مثل فيلم 

يلتقيان في القطار ويشعران بأن كل منهما قريب من اآلخر، ولم يدرك أي منهما أنهما كانا على 

في كل  عالقة غرامية ملتهبة طوال عامين انتهت بخالف حاد، وإصرار الفتاة على محو ذاكرتها

 3ما يتعلق بالحبيب السابق ألنها تريد نسيانه وإلغاءه تماماً من ذاكرتها.

                                                           
1) Genetic Memory: How We Know Things We Never Learned By Darold Treffert on January 28, 2015 
2) TOM BUNZELJANUARY,we are now able to edit DNAbut what are the implications,6,2016. 
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وتطرح الباحثة ماقاله البروفيسور )ديفيد غالنزمان( من جامعة كاليفورنيا، المشرف على 

التجربة، بأن نتائج هذه التجربة تقدم دعما كبيرا لفكرة إمكانية تخزين الذاكرة في حمض 

وهو ما يؤدي  -ناقل الحمض النووي، ليتم عملية تكوين البروتين ونسخه – RNAريبونكوليليك 

فاذا تخيلنا أن نتعرض لحادث سيارة في نهاية المطاف إلى تعديل أو تعزيز أو محو الذكريات. 

مروع لدرجة أن نصاب بعده بفقدان في الذاكرة، وكلما ذهبنا إلى الفراش لنخلد إلى النوم، ننسى 

ذلك اليوم ونستيقظ كل صباح بذاكرة نظيفة. يبدو هذا كمشهد من فيلم خيال  كل ما حدث لنا في

الصادر عام  »First Dates 50 «بطلة فيلم «درو باريمور »علمي، وهو ما حدث بالضبط لـ

، أصبح الخيال العلمي حقيقة, عندما تكرر نفس المشهد في 2005وفي عام   2004.1

عاًما، بعد أن صدمت رأسها في حادث تعرضت له. عانت السيدة  48 تبلغ من العمر لسيدة الواقع

من نفس األعراض التي ظهرت على بطلة الفيلم؛ فقد كانت ُتمحى ذاكرتها في كل ليلة دون وجود 

أي سبب فسيولوجي يفسر لماذا يجب أن يتسبب حادث سيارة في جعل فقدان الذاكرة يجري على 

هوليوود مجرد خيال علمي تداعب به عقولنا، ونعلم جيًدا أنه احيانا أن ما تصوره لنا  .هذا النحو

قد ال يستند إلى أساس علمي، غير أن تلك السيدة التي كانت من جمهور المعجبين المخلصين 

 .حالتها بأحداثه تأثرت للفيلم، فقد تأثرت به الى الحد الذي

ويعتقد الباحثون أن التصور الوهمي لفقدان الذاكرة الوارد في أحداث الفيلم، قد أثر في 

على هذا النوع من فقدان  يطلقالطريقة التي تعرضت لها السيدة لفقدان الذاكرة في الواقع، و

، وهو تشخيص مثير لكثير من الجدل؛ لعدم اقتناع «فقدان الذاكرة االنفصالي»الذاكرة تحديًدا 

ويحدث في فقدان الذاكرة االنفصالي أن يتأثر رد فعلنا على الصدمة  .بعض العلماء بحقيقة وجوده

التي نتعرض لها بالطريقة النفسية، التي نعتقد بأنه يجب أن نتفاعل معها، والكيفية التي سوف 

تستجيب بها أجسادنا من منظورنا الخاص؛ وهو ما حدث مع السيدة التي فقدت ذاكرتها بنفس 

اليوم اما في تناول موضوع االستنساخ ففي فيلم   .الطريقة التي شاهدتها في الفيلم من قبل

, فاالعتقاد الخاطيء بان خلق استنساخ يكرر خبرات الفرد ,اذ غالبا مايتميز مفهوم الذاكرة ادسالس

الوراثية في الخيال الذي يفترض ان االستنساخ ينتج نسخة مطابقة للمصدر. وصوال الى ذكريات 

ية وشخصية. ) بدال من توائم مع فارق سنوات في السن بدال من دقائق(. وهذا يتطلب ذاكرة وراث

 2او خالف ذلك نقل العقل من خالل نوع من جهاز تخطيط الدماغ.

 

                                                           
 .2018(فاطمة نادي  حقائق مذهلة عن الوعي  مقالة منشورة على االنترنت.  1

 «كان «.لغاية للحصول على هذا التميز الفريد، إنه حدث تاريخي أن أكون أول روبوت في العالم يُعترف به باعتباره مواطن اإنني فخورة ل

عن وضعها الجديد  أعلنت ، الروبوت الذي يبدو في مظهر امرأة رقيقة ذات أعين بنية اللون ورموش طويلة، والتي«صوفيا»هذا ما قالته 

 .تصدرت2017من أكتوبر )تشرين األول( لعام  25خالل مؤتمر مبادرة االستثمار المستقبلي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الـ

، وأول روبوت في العالم يحقق مثل هذا الوضع. تملك  الصحف عناوين« صوفيا» « صوفيا»الدولية، بعد أن أصبحت مواطن ا سعودي ا كامال 

ا م ا متطور  ن الذكاء االصطناعي، الذي يمكنها من التعرف على الوجوه، والتواصل بالعينين، وفهم خطاب اإلنسان. ليس هذا وحسب، نظام 

ا التعبير عن المشاعر مثل الغضب، واألكثر إثارة أنها تملك حس الدعابة. وباإلضافة إلى  ، يشهد مجال الذكاء «صوفيا»بل يمكنها أيض 

( Deep Blueعندما أذهل جهاز كمبيوتر يدعى ) 1997هائال  بصورة متزايدة على كافة األصعدة، بداية من عام  تطوًرا االصطناعي

، حين كشفت 2015(. وصوال  إلى عام Garry Kasparov« )غاري كاسباروف»العالم بعد هزيمته بطل العالم السابق في الشطرنج 

( التابع لها تمكن من إتقان العديد من ألعاب الفيديو التي ترجع لحقبة الثمانينيات، باإلضافة إلى تعليم نفسه DeepMindجوجل أن نظام )

 (.Breakoutاستراتيجية تحقق له الفوز الحاسم في لعبة )

2 ) Genetic memory ,Rational  wiki.translated by.shathaamily. 

https://www.imdb.com/name/nm0000106/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm0000106/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/title/tt0343660/
https://digest.bps.org.uk/2010/09/02/the-woman-whose-new-memories-are-erased-each-night/
https://digest.bps.org.uk/2010/09/02/the-woman-whose-new-memories-are-erased-each-night/
http://www.bbc.com/future/story/20150423-the-people-who-are-lost-in-time
http://www.bbc.com/future/story/20150423-the-people-who-are-lost-in-time
https://listverse.com/2015/10/17/10-weird-things-weve-learned-about-the-mind-and-consciousness/
https://listverse.com/2015/10/17/10-weird-things-weve-learned-about-the-mind-and-consciousness/
https://www.forbes.com/sites/zarastone/2017/11/07/everything-you-need-to-know-about-sophia-the-worlds-first-robot-citizen/#ba0186246fa1
https://www.forbes.com/sites/zarastone/2017/11/07/everything-you-need-to-know-about-sophia-the-worlds-first-robot-citizen/#ba0186246fa1
http://www.businessinsider.com/sophia-robot-citizenship-in-saudi-arabia-the-first-of-its-kind-2017-10
http://www.businessinsider.com/sophia-robot-citizenship-in-saudi-arabia-the-first-of-its-kind-2017-10
https://theconversation.com/computers-to-humans-shall-we-play-a-game-77383
https://theconversation.com/computers-to-humans-shall-we-play-a-game-77383
https://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/
http://www.kasparov.com/biography/
https://www.techworld.com/apps-wearables/google-deepmind-what-is-it-how-it-works-should-you-be-scared-3615354/
https://breakoutgames.com/
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 الخيال العلمي في السينماالمبحث الثالث: 

Science Fiction,In Cinema  

ل وموضوعات جديدة ويبحث المخرجون عن وسائيعد الفيلم مصدرا للتسلية والتنوير معا 

لتقديم االفالم فقد تطور الشكل بسبب التقدم في تكنولوجيا  التقليدية, فقد ولت الطريقة لتقديم افالمهم

, ومن هذه الع بتقديم المستقبلي من االفالمالسينما واالنفتاح على الرؤى الجديدة من اجل االضط

 Scienceفي اللغة االنجليزية بمصطلح الخيال العلمي يعرفاالنواع افالم الخيال العلمي. 

Fiction,  ويشار اليه باختصار(Sci-Fi)  .وهو نوع من الفن االدبي الذي يعتمد على الخيال

وفي قاموس المعاني يعرف بانه نوع ادبي او سينمائي تكون فيه القصة الخيالية مبنية على 

. 1االكتشافات العلمية التاملية والتغيرات البيئية وارتياد الفضاء والحياة على الكواكب االخرى

و كونا ذا طبيعة جديدة باالستعانة بتقنيات ادبية متضمنة فرضيات حيث يخلق المؤلف عالما خياليا ا

 او استخداما لنظريات علمية فيزيائية او بيولوجية او تقنية او حتى فلسفية.

ان السينما ومنذ بداياتها بادرت الى انتاج افالما تتصل بعالم الخيال العلمي أكثر من غيرها 

، (1902حلة إلى القمر(  للفرنسي جورج ميلييه عام )من الفنون، فظهرت أفالم ، كان أولها )ر

…( ، وماري شيلي)جول فيرنلثم ازدادت األعمال التي بنيت على كتابات القرن التاسع عشر 

مترافقة مع رواج أدب الخيال العلمي خصوًصا بفضل األديب اإلنجليزي )هربرت جورج ويلز( 

H. G. Wells أهم األصناف السينمائية والفنية. وسرعان ما أصبح الخيال العلمي أحد 

ويقول احد خبراء الخيال العلمي :انه التوجد حدود واضحة بين الخيال العلمي واجناس مثل 

الفنتازي والرعب, وليس هذا القول مستغربا على اعتبار ان االجناس تتداخل وتشترك في التقاليد 

 .2في كثير من االحيان

اال أن الخيال العلمي كصنف فني قد ضاع في الفروع التي المست عوالم فنية أخرى وخالفت 

فكرته األولى، وصار الخلط اليوم طبيعًيا بين الخيال العلمي والفانتازيا، أو بين الخيال العلمي 

 مثالً، باتت Space Operaوالسريالية أو حتى بين الخيال العلمي والواقعية، فأوبرا الفضاء 

على وجه الخصوص فرًعا رئيسيا منه، وبات طبيعًيا إدراج  Star Warsمنذ أفالم حرب النجوم 

أي فيلم تدور أحداثه في الفضاء خارج األرض في بوتقة الخيال العلمي، ولكن أفالم حرب النجوم 

رة في النهاية ال تختلف كثيًرا عن أفالم سيد الخواتم: عوالم خرافية جميلة تهتم أكثر بالمغام

وبالعجائبي، وبإطالق العنان للخيال، بأكثر مما تهتم بالجانب العلمي، سيوف الليزر والمقاتالت 

الفضائية عناصر ثانوية أمام فكرة الصراع بين الخير والشر، و"فضائيُة المخلوقات" جانب ثانوي 

الخيال ومن خالل عرض الهم افالم  في شخصيات العمل مقارنة بطبائعهم المختلفة والمتميزة.

ففي هذا الفيلم  الذي يعد من أجمل أفالم الديستوبيا،1985العلمي تذكر الباحثة فيلم )برازيل (

يبدو وكأن سبب البالء الذي يحيق بالبشرية هو البيروقراطية، ذلك الجهاز المعقد الذي يرمز أيًضا 

                                                           
 .1تعريف ومعنى خيال بالعربي في معجم المعاني الجامع المعجم الوسيط اللغة العربية المعاصرة  معجم عربي عربي  ص - 1

  روائي وشاعر وكاتب مسرحي فرنسي  اشتهر بروايات المغامرة وله االثر 1905مارس 24-1828فبراير  8جول غابريل فيرن 

العميق في ادب الخيال العلمي.من اهم كتاباته )رحلة الى مركز االرض  عشرون الف فرسخ تحت الماء  وحول العالم في ثمانين يوما(.وهو 

 لعلمي.احد من يسمون بابو الخيال ا

  الكاتبة االنجليزية التي ابدعت شخصية فرانكشتاين .1851-1797ماري شيلي 

 .312 ص 1013( برنارد ف ديك  تشريح االفالم  تر  محمد منير االصبحي  المؤسسة العامة للسينما سوريا  دمشق  2

  ونعني بالدستوبياDystopia اليوتوبيا(، وهو أدب يهتم بتصوير عالم مستقبلي مظلم  أدب المدينة الفاسدة )في مقابل المدينة الفاضلة أو

أو سيء ومحاولة تخيل تفاصيله وعناصره واألسباب التي أدت إليه، وهي عادة أسباب موجودة زمن الكتابة تستعمل الديستوبيا للتحذير 

 منها )السالح النووي، التلوث، الثورات المؤدلجة الخ(.
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كمة"، فكان عالم للحداثة والالمعنى، أدانه كافكا بطريقة عبقرية في روايته الخالدة "المحا

"Brazil كافكاوًيا موحًشا ومبهًما. وال تعود تسمية الفيلم إلى اسم البلد المعلوم، بل ألغنية شهيرة "

تحمل نفس االسم , اذ اعتاد بطل الفيلم االستماع إليها واالنغماس في أحالم اليقظة، فقد كان )سام 

ت أمه المنغمسة في عمليات التجميل لوري( موظًفا بسيًطا ال يتميز بأي شكل من الطموح، وكان

، ال تخفي قلقها من عزوف ابنها عن تسلق درجات الهرم االجتماعيوتعتبره خطر  إلى حد مرض 

 على النظام ألنه رجل حالم.

( الذي يعد  من أكثر أفالم الخيال العلمي المغمورة، وربما يعود  (Moonاما فيلم  )قمر( 

يمزج بين الخيال العلمي والغموض واإلثارة، حيث تخلق فكرة  ذلك إلى افتقاره للطرافة, ذلك انه

ك بمجرد إدراك أبعاد الفكرة العلمية. تدور أحداثه في محطة  علمية ما لغًزا محيًرا ومخيًفا يدر 

وحيًدا، والذي كان متحمًسا  (Sam Bell)استكشاف على القمر يديرها ويعيش فيها )سام بل( 

فقريًبا سيلتقي مجدًدا بابنه وزوجته اللذين تركهما منذ ثالث سنوات لقرب نهاية مهمته على القمر، 

تقريًبا، وصادف انه في إحدى طلعاته االستكشافية قد خالف توصيات المشرفين وأصر على 

اكتشاف ما بداخل العربة المحطمة التي تشبه عربته، ولقد هاله أن فيها شخًصا ال يزال حًيا، الن 

(  للمخرج Ghost in the Shellويعد فيلم ) شبح في نظام شل( ) اًما.الشخص يبدو شبيًها به تم

( حيث يصبح العالم Cyberpunk)مامورو أوشيي(  الذي يصنف كاحد فروع )السايبربنك( )

(، وحيث يطغى الذكاء Internet of Thingsعبارة عن شبكة إنترنت ضخمة لألشياء )

شيء إلى المواطن البشري العادي، ورغم الصناعي على كل شيء، وحيث يصبح الروبوت أقرب 

ليس أول فيلم من هذا الصنف، إال أنه أهمهم، واألكثر انغماًسا في محاورها واألكثر هذا الفيلم  أن

 1دقة في تفاصيلها، والتي جعلت منه أحد أفضل أفالم األنيمي في التاريخ.

للمخرج )سبيلبرغ( واول فيلم له بموضوع  ((Jurassic Parkأما فيلم الحديقة الجوراسية 

خاصة, يتميز بمخزون ميلودرامي االخير,المخلوق الفضائي، لكن  E.Tالخيال العلمي، فيلم 

وسينماتوغرافي هائلين، أما على مستوى الخيال العلمي، يمكن تصنيف الفيلم في فرع )البيوبنك( 

Biopunk)) ( وهو تفرع يشبه كثيًرا الـCyberpunkمع ا) ختالف أن محور الخيال ال يتركز

على نظم المعلومات وإنما على االكتشافات البيولوجية وعلم األجنة والهندسة الوراثية، وهو فرع 

يجيد إفراز الوحوش وأدوات الرعب واإلثارة. تقوم قصة الحديقة الجوراسية على تمكن فريق 

في دماء بعوض متجمد، وهو ما علمي من استنساخ ديناصورات انطالًقا من جيناتها المحفوظة 

ينذر بكارثة حقيقية حينما تخرج األمور عن السيطرة. وقد أستند فيلم الحديقة الجوراسية على 

 ،CGIالمعالجة الرقمية للصور 

( للمخرج الروسي 1972وفي موضوع الهلوسة النفسية, تذكر الباحثة فيلم سوالريس )

ا أدنى من الدراما الذي يسمح للمشاهد بمتابعة )أندري تاركوفسكي( الذي استطاع أن يضمن حدً 

أحداث الفيلم بشيء من الشغف، يعيش كريس تجربة مثيرة في كوكب سوالريس الذي يحاول 

البشر فك شفراته منذ برهة، لم تكن األخبار عن البعثة األولى مشجعة، وبدا لكريس أن أفرادها 

و الطبيب النفسي ـ أن ما سيواجهه في يعانون لسبب ما من هلوسات حادة، لم يكن يتصور ـ وه

الكوكب أشد ثقالً من الهلوسات النفسية. لم ينجح تاركوفسكي من خالل الفيلم في إثارة تساؤالت 

وجودية عميقة فحسب، بل إنه تمكن أيًضا من تقديم تصور عبقري ومختلف لشكل الحياة الذي 

                                                           
 المركز القومي 2011  1فر عبر الزمن الى الذكاء الفائق تحرير سوزان شنايدر  ترجمة عزت عامر.ط( الخيال العلمي والفلسفة من الس 1

 للترجمة.القاهرة.
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ا عن تلك الصورة النمطية لكائن يمكن أن يقابله اإلنسان في الفضاء، وهو شكل يختلف كثيرً 

 1الفضاء األخضر الرقيق.

في  Ridley Scott)لمخرج البريطاني ردلي سكوت )ل ( (Blade Runnerأما فيلم 

بشكل غير مسبوق، وهي كائنات آلية  Androidسينما الخيال العلمي، راجت صناعة األندرويد 

ولقد تمكنت هذه الكائنات في نسخها  Replicantتتمتع بشكل آدمي، ولقد أطلق عليها "المتكاثرة" 

المتطورة من تحقيق وعي ذاتي جعلها تتمرد على البشر، كانت مهمة بطل الفيلم )ريك ديكارد( 

((Rick Deckard  )هاريسون فورد(Harrison Ford تتمثل في القبض على ستة من )

المستقبل، إلى تمثل العالم  المتكاثرة الخطرين ولقد قادتنا رحلة بحثه في أرجاء )سان فرانسسكو(

فيلم بمكانة سينمائية مهمة على المستويين الالمخيف الذي يتنبأ به المخرج البريطاني. يتمتع هذا 

الفني واألدبي، ففي الوقت الذي يرى بعض النقاد أنه أعظم فيلم على اإلطالق من ناحية المؤثرات 

يق خدع بصرية مميزة تستند على اإلضاءة البصرية إذ لم يمنع افتقار المؤثرات الرقمية من تحق

والصورة ذات الطبقات ، أما أدبًيا، فقد كانت أفكار الفيلم ملهمة لكل أعمال السايبربنك التي جاءت 

 Blade)( للمخرج )ريدلي سكوت( الذي سبق له وقدم فيلم (Alienوفي فيلم  )فضائي(  من بعده.

Runner)أهم أفالم التواصل مع الكائنات الفضائية، مثل  ، و سبقه ذلك بفيلم  يمكن أن نعتبرها

فيلم سبيلبرغ "لقاءات من النوع الثالث" وحرب العوالم )لهاسكين( و"اليوم الذي توقف فيه العالم" 

وغيرها. وفي هذا الفيلم  تتمكن بعثة استكشافية فضائية من إيجاد آثار لحضارة فضائية في كوكب 

كن بتلك البساطة. ويمزج الفيلم بين اإلثارة والرعب مجهول، لكن عودتها إلى األرض لم ت

 والغموض والخيال العلمي والفلسفة، ويركز على فكرة االنتقاء الطبيعي وتكيف الحياة مع بيئتها.

(الذي يعتبره النقاد, أول فيلم روائي طويل من  Metropolisمتروبوليس )وتذكر الباحثة فيلم 

( كل العناصر Lang (Fritzمخرجه األلماني )فريتز النغ( افالم الخيال العلمي، ولقد وفر له 

الالزمة ليظل الفيلم مرجعًيا رغم مرور سنوات طويلة جًدا عليه، وافتقاره ألبسط التقنيات 

السينمائية المعاصرة،و كان فيلًما صامًتا، حاول تبليغ الكثير من المفاهيم المعقدة في ذلك الزمن 

لنصية. وتعتبر مدينة )ميتروبوليس( التي يدور حولها الفيلم، بواسطة الصورة وبعض اللوحات ا

أولى المدن الفاسدة )ديستوبيا( التي تبتكرها السينما، ولقد استوحت الكثير من عناصرها من رواية 

( حيث إن المدينة المستقبلية تشهد حضارة (Time Macin)هربرت ويلز( الشهيرة )آلة الزمن(،

الناس بشكل مترف كأنهم في الجنان، وتحت تلك الصورة الزائفة،  عمرانية مبهرة، ويعيش فيها

في أعماق المدينة، تقبع طبقة أخرى من البشر، هي طبقة العمال، أولئك الكادحون الذين ال يعرفون 

ميتروبوليس( على طبقة المترفين. إذ يعمل هؤالء على استمرارية عمل )الشمس، وال ما تغدقه 

تحت األرض، حتى بدوا عبيًدا لها، وفي المساء يجتمعون حول ماريا اآلالت الضخمة والكثيرة 

تلك الفتاة المالئكية، وهي تبشرهم بالخالص القريب، وبين هذين العالمين، تنطلق رحلة فريدر 

Freder .من أجل اكتشاف الحقيقة وتغيير العالم وتحقيق النبؤة 

مجرد فيلم حركة، ويندرج هذا  ( ، و يعد اكبر بكثير منThe Matrixأما  فيلم ماتركس )

الفيلم ضمن سينما )السايبربنك(، حيث يغرق الشخصيات في عالم افتراضي,وفيلم  )ماتركس( 

تتحكم فيه آالت ذكية تستخدمه لتوهم البشر بأنهم أحرار ويحيون حياة طبيعية، وألن العالم 

جاوز القواعد الطبيعية افتراضي، فإن أولئك الذين تحرروا من الماتركس، كانوا قادرين على ت

لهذا العالم، واإلتيان بكل تلك األعمال الخارقة التي نسميها معجزات، ليس غريًبا إًذا أن يشبه بطل 

.ولم يقدم فيلم )ماتركس( أفكارا جديدة ، ولكنه استنزف The oneبالنبي المخلص  Neoالفيلم نيو 

                                                           
 ( المصدر السابق. الخيال العلمي والفلسفة من السفر عبر الزمن الى الذكاء الفائق. 1
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يطور الشخصيات االسطورية في  وهو 1األفكار الموجودة بحذافيرها، وأخرج أجمل ما فيها،

 .2المجالت الخيالية المصورة والتي هي اكبر من الحياة

رحلة اإلنسان الملحمية منذ فجر التاريخ،   SpaceOdysse))ويعد فيلم )أوديسا الفضاء( 

ألن يصبح إنساًنا، وأن يتحول فيما بعد حسبما  أطلق عليه نيتشه )ما فوق اإلنسان( 

(Übermenschولقد ر ،) ، افقنا في هذه الرحلة ، أحد أهم السينمائيين في القرن العشرين

(، وكان الفيلم ثورة حقيقية في عالم الخيال العلمي، وفي StanleyKubrickستانلي كوبريك( ))

عالم السينما أيًضا، فانتقل الخيال العلمي من بعده من مساحة للعبث الخرافي الذي ال يبعد كثيًرا 

موضوع بحث جدي في عالقة العلم والتكنولوجيا باألسئلة الجدية التي تؤرق  عن الفانتازيا، إلى

اإلنسان منذ فجر التاريخ، وتلك قيمة الخيال العلمي.,  وقد حاولت الباحثة من خالل هذا المبحث 

التنويع قليالً في محاور األفالم المنتقاة، ولكن لسبب ما غلبت عليها الديستوبيا والسايبربنك بينما 

فى فرع مهم من فروع الخيال العلمي، هو السفر عبر الزمن، وتعد أشهر األعمال السينمائية اخت

 Back to the)التي اسهمت في هذاالموضوع، هي الثالثية الكوميدية "العودة إلى المستقبل" 

future)  ،لروبرت زيمكيس(،اال ان معالجة الفكرة كانت أقرب إلى الفانتازيا من الخيال العلمي(

( Interstellar )ا حاول )كريستوفر نوالن( أن يكون جادا في تناول الموضوع، من خالل فيلم كم

، حيث استعان بالفيزيائيين لاللتزام بنظريات أينشتاين عن الزمن والجاذبية، ولقد وفق في ذلك 

ي عن إلى حد كبيرفي الوقت الذي أهمل الجانب الدرامي للفيلم إلى حد كبير. ويختلف الخيال العلم

الفانتازيا،فقد يستعين  الثاني بالعلم ليزيد من رقعة الخيال، بينما يهدف األول إلى االستعانة بالخيال 

 ليزيد من رقعة العلم، و لم يمنعه ذلك من أن يحقق عالًما ممتًعا وفريًدا.

مما سبق عرضه في المباحث الثالث لإلطار النظري, خلصت الباحثة الى الخروج 

المؤشرات التي ستعتمدها في تحليلها للنموذج الفيلمي المنتخب للتحليل ضمن بمجموعة من 

 متطلبات البحث وهي كاالتي:

 

 -:التي اسفر عنها االطار النظري المؤشرات

 من تنقله علمية بمعرفة العلمي الخيال فيلم يعد الوراثية الذاكرة موضوع:  االول المؤشر

 .وعقالنية منطقية اكثر سمة الى الخيالية سمته

 العلمي الخيال فيلم بنائية في اساسيا مرتكزا يعد المكاني او الزماني االنتقال: الثاني المؤشر

 .الوراثية الذاكرة موضوعة على المعتمد

 للشخصيات والسايكولوجي واالجتماعي الطبيعي الثالث االبعاد تساهم: الثالث المؤشر

 الوراثية الذاكرة موضوعة تجسيد عملية جعل في ثانوية ام رئيسة شخصيات كانت سواء الدرامية

 .وواقعية مقبولة

 الصوتية والمؤثرات والموسيقى الحوار الصوتي المجرى لعناصر: الرابع المؤشر

 .فيلميا الوراثية الذاكرة موضوعة عن التعبير في واضحة مساهمة( والصمت

                                                           
 وقع الكتروني.  م2018-08-10سارة عبدهللا |  –من أفضل أفالم الخيال العلمي  جدة  10(  1
( سد فيلد  الذهاب الى السينما  رحلة شخصية في السينما خالل اربعة عقود   تر احمد الجمال منشورات وزارة الثقافة   سوريا   2

 .289  ص2011دمشق  
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 لتقديم العلمي الخيال لفيلم الصورية التعبيري الوسط لغة عناصر تتأزر:  الخامس المؤشر

 .وجمالية شاعرية بطريقة للمتلقي الوراثية الذاكرة موضوع

 

 :السابقة الدراسات

 المتخصصة المكتبات وبعض الجميلة الفنون كلية مكتبة في بالبحث الباحثة قامت ان بعد

)  البحث هذا عنوان من قريبة اكاديمية دراسة الباحثة تجد ولم االنترنت مواقع وبعض,  االخرى

 (العلمي الخيال افالم في الوراثية الذاكرة توظيف

 او فيلمي كنوع, العلمي الخيال افالم تناولت والمقاالت الكتب من مجموعة وجدت ولكنها

 الجانب وليس البحت العلمي الجانب من الوراثية الذاكرة موضوع تناولت التي المقاالت بعض

 .المجال هذا في رائدة اضافة يشكل البحث هذا ان تجد الباحثة فان وعليه.  السينمائي او الفني

 

 الفصل الثالث:  اجراءات البحث

اعتمدت الباحثة في انجاز هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي, والذي يعد  منهج البحث:

االسلوب االمثل الذي يالئم  طبيعة هذا الموضوع, وبما يضمن الخروج بنتائج دقيقة للعينة المراد 

دراستها , النه يعنى بوصف ماهو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة, وتركيبها وعملياتها 

وتسجيل ذلك وتحليله وتفسيره, لذلك ستخضع عينات البحث لهذا المنهج  السائدةوالظروف 

 مستعينة بالمؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري.

 2019 - 2015: سيكون مجتمع البحث هي افالم الخيال العلمي المنتجة عام مجتمع البحث

 التي تناقش موضوعة الذاكرة الوراثية . 

ءات البحث وتحقيق اهدافه عمدت الباحثة الى اختيار عينة :  لغرض اتمام اجراعينة البحث

البحث بشكل قصدي بغية االستجابة لالهداف والغايات المرسومة للبحث, وتم اختيار فيلم الخيال 

, وترى الباحثة ان العينة 2016( عقيدة المغتالين الذي انتج Assassins Creedالعلمي) 

 عنها االطار النظري. اعاله تنطبق عليها المؤشرات التي اسفر

بغية تحقيق اعلى درجة من الموضوعية اعتمدت الباحثة في تحليلها للعينة على  اداة البحث:

 .بعد استحصال موافقة الخبراء والمحكمين عليهامؤشرات االطار النظري.

: اعتمدت الباحثة في تحليلها على المشهد واللقطة وماتتضمنه من عناصر وحدة التحليل

 السينمائية كوحدة للتحليل فيما تمثله من أهمية في بناء العمل السينمائي.اللغة 

 

                                                           
 أ.م.د. ماهر مجيد ابراهيم 

 أ.م.د. حكمت البيضاني

 أ.م.د. صالح الصحن
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 الفصل الرابع

 تحليل العينة

 

 فرنسا في إنتاجه تم ,حركة فيلم هو. أو عقيدة المغتالين( Assassin’s Creed)فيلم 

 كورزيل جوستن إخراج من الفيلم ،2016 ديسمبر 21 يوم مرة ألول ُعرض المتحدة والواليات

 وبرندان أيرونز وجيرمي ويليامز كينيث ومايكل كوتيار وماريون فاسبندر مايكل بطولة من

 240.7 الفيلم ايرادات وبلغت.دوالر مليون  125 الميزانية, دقيقة 115عرضه مدة. غليسون

 .دوالر مليون

 األلعاب سلسلة أحداث فيه تقع الذي الخيالي العالم نفس في الفيلم أحداث تقع: الفيلم ملخص

 أبسترجو" شركة قبل من إعدامه غرفة من" لينش كالوم" المجرم إنقاذ يتم( كريد أساسنز)

 المشاركة على( كال)إجبار يتم. الحديث العصر في  ( الهيكل لفرسان) تجسيد وهي ،"إندستريز

 فترة خالل, المغتالين االخوة من وهو ،"أغيالر" سلفه ذكريات وتسترجع" أنيموس"الـ مشروع في

 اكتساب في يبدأ أغيالر ذكريات تجربة لعيش لينش استمرار أثناء. (اإلسبانية التفتيش محاكم)

 .الحاضر الوقت في الهيكل فرسان لمواجهة الالزمة والمهارات المعارف

 

 تحليل العينة: 

: ) موضوع الذاكرة الوراثية يعد فيلم الخيال العلمي بمعرفة علمية تنقله من  المؤشر االول

 سمة اكثر منطقية وعقالنية( الىسمته الخيالية 

من المتعارف عليه ان الفيلم السينمائي بشكله الروائي هو خيال, ويعد اكثر خيالية لو تطرقت 

 لفنتازيا نوعا ما.موضوعة الفيلم الى الخيال العلمي باعتباره سيدخل فضاء ا
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ولكن ماشاهدناه في بعض المشاهد لهذه العينة والسيما التي تطرقت الى موضوعة الذاكرة 

الوراثية تقودنا الى موضوعة اكثر علمية تفرضها وتبثها البحوث العلمية التي تناولت موضوعة 

فة علمية رصينة الذاكرة الوراثية, وبالتالي فهي قد ساهمت في امداد فيلم الخيال العلمي بمعر

وجعلته ينتقل نسبيا من منظومة الخيال البحت الى السمة العقالنية واالكثر منطقية ومقبولية , وهذا 

 ماتجلى في العديد من المشاهد.

( حوار االب )الدكتور االن دايكن( مع ابنته )الدكتورة صوفيا( عن 28فمثال في الدقيقة )

ره لردع العدوان االنساني وايقاف العنف في العالم , موضوعة الذاكرة الوراثية وكيفية استثما

العالمان واتسون وكريك  1953الفيزيائي روثر فورد عالم الذرة وفي عام  1917فيقول لها: عام 

ابنتي د.صوفيا ستجد عالجا  2016اكتشفوا الحلزون المزدوج للحامض النووي , وفي عام 

 للعنف.

ثية قد امد فيلم الخيال بمعلومات علمية رصينة وهكذا نالحظ بان موضوع الذاكرة الورا

ومعروفة عالميا تجعله فيلما قابال للتصديق والمنطق وليس فيلما جميال فحسب عن خيال علمي 

(في مشهد الحديث عن مكان اختفاء تفاحة عدن , 121الحد المخرجين.وكذلك نشاهد في الدقية )

كريستوفر كولومبوس( ومكان دفنه في مدينة يتم االستعانة بمعلومات عن المستكشف االسباني )

)اشبيلية( االسبانية , وهي معرفة علمية ومعلومات متعارف عليها , مما يعطي الفيلم سمات واقعية 

 ومنطقية تبعده قليال عن افالم الخيال العلمي وتقربه اكثر من افالم المنطق والمعقول والواقع.

 1492ى لوحة االستجواب الشهيرة التي رسمت عام ( انتقاله ال29وكذلك نشاهد في الدقيقة )

لالشارة الى ماحدث في تلك السنة اثناء محاكم التفتيش االسبانية التي اعقبت خروج العرب 

والمسلمين وسقوط االندلس الشهير وهي معلومة حقيقية ومعروفة مما يساهم في اعطاء هذا الفيلم 

عرفة علمية رغم الطابع العام للفيلم الذي يطغى بعدا حقيقيا ومصداقية نسبية كونه يتحدث عن م

عليه الخيال والفنتازيا والالمنطق كونه يتحدث عن موضوعة الذاكرة الوراثية وانتقالها جينيا عبر 

 السالالت المتباعدة زومنيا والمنقطعة الجذور احيانا.

ة فيلم الخيال االنتقال الزماني او المكاني يعد مرتكزا اساسيا في بنائي:المؤشر الثاني 

 .العلمي المعتمد على موضوعة الذاكرة الوراثية

ربما يمكننا القول بان موضوعة االنتقاالت الزمانية والمكانية شكلت ظاهرة واضحة جدا 

في بنائية هذا الفيلم العينة, وساهمت في ايصال فكرته االساسية المعتمدة على موضوعة الذاكرة 

سنة  500الجداد الى االحفاد المتباعدين زمنيا بفترة التقل عن الوراثية وكيفيات انتقالها من ا

تقريبا , ويمكننا رصد العديد من االنتقاالت التي حفلت بها مشاهد الفيلم العينة, ومن ابرزها منذ 

وشاهد الصراع  1492الدقيقة االولى والمشهد االول حيث ينتقل صانع العمل الى االندلس عام 

عد انتصارهم على العرب المسلمين ومحاولة السيطرة على الحكم في اسبانيا بين الفرقاء االسبان ب

انذاك مابين جماعة فرسان الهيكل المتشددين دينيا وفكريا وسياسيا والذين يريدون الحصول على 

)تفاحة عدن( بوصفها تحتوي على شفرات جينية وراثية والذين يدعون بان الكتاب المقدس قد 

حمل بذور عصيان االنسان االول وصراعهم مع جماعة )االخوة المغتالون( اشار اليها بكونها ت

الذين يحملون عقيدة الخير ومحاولة الدفاع عن حرية االفكار واالنسانية واالرادة الحرة,  وكذلك 

عبر حركة  1986( انتقالة زمانية ومكانية في نفس الوقت الى المكسيك 5نشاهد في الدقيقة ) 

عمالق مع حركة كاميرا بانورامية واسعة تالحق النسر في حركة الممتدة رمزية بواسطة نسر 

عبر فضاء الزمن وتتزامن مع موسيقى مصاحبة في خلفية االصورة هائة ومعبرة نوعا ما عن 
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الموسيقى الالتينية التي تشتهر بها المكسيك وغيرها من دول امريكا الناطقة باالسبانية والمتعلقة 

 والبرتغالية.بالثقافة االسبانية 

حيث يظهر لنا )سبتايتل( مكتوب على الشاشة )بعد 8.40ثم نشاهد انتقالة اخرى في الدقيقة 

عاما سجن هوتسفل /تكساس( وهذه االنتقالة يحاول عبرها صانع العمل ربط خيوط الفيلم مع  30

 مع بعضها و شد نسيج حبكته وربما العطاء الفيلم صفة عالمية من خالل اماكن التصوير

( عندما يتم ربط 16واالحداث التي تجري فوقها. وكذلك نشاهد انتقاله اخرى مهمة في الدقيقة )

)كال( بجهاز )انيميس( الذي هو حصيلة التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالذاكرة  الشخصية الرئيسة

ذا الجهاز الوراثية وبامكانه العودة باالنسان الى الوراء الستعادة الذكريات وتسجيلها بواسطة ه

المتطور علميا حيث يتم ربط )كال( باالسالك واالجهزة المتعددة في اغلب مواضع جسده والسيما 

والسيما ذاكرة اسالفه من  1492في راسه حيث موقع ذاكرته في محاولة الستعادة احداث عام 

التكوينات  جماعة )االخوة المغتالون( وزعيمهم القائد )اغيالر(. ونشاهد من خالل هذه االنتقالة

الغرائبية لالجهزة المستخدمة في عملية االنتقال هذه, والخرائط والتخطيطات التي تظهر على 

 الشاشات المتعددة لالجهزة والحواسيب االلكترونية.

( الى ايام حكم ) السلطان محمد االخيرة في غرناطة( 20ثم نشاهد انتقالة اخرى في) الدقيقة 

اغيالر(, عبر استرداده بجهاز )انيمس( ذاكرته الوراثية حيث يتقمص )كال( شخصية جده )

ويشارك في تلك المعركة التأريخية, ويقوم بقتل القائد االسباني المجرم وزعيم جماعة فرسان 

الهيكل المتشددة, الذين ارادوا السيطرة على حكم االندلس بعدما امر ذلك القائد المجرم بحرق 

ذلك اسر االمير الصغير ابن )السلطان محمد( ثم يقوم صانع احدى القرى التي تعود للمسلمين وك

( في مشهد حديث الدكتور )دايكن( مع ابنته 27العمل بانتقالة اخرى للعصر الحديث في الدقيقة )

حول الصراع السياسي واالقتصادي في العالم المعاصر وكيف ان المؤسسة التي يديرها الب تنفق 

وع الذاكرة الوراثية ومحاولة جعلها واقعا حقيقيا معاشا مليار دوالر على مشر 9مامجموعه 

وبواسطتها يمكن ايجاد حلول واقعية وعملية لمسالة العنف والعدوان الذي يجتاح العالم حاليا, ومن 

خالل هذا المشروع يتم اختيار شخصية )كال( كانموذج لتطبيق موضوعة الذاكرة الوراثية عليه 

جاع )اغيالر(. البمدافع عن حقوق االنسان وحريته الفكرية. ثم انتقالة باعتباره من ساللة القائد الش

( حيث نشاهد صور )كال( عندما كان صبيا صغيرا ونالحظ مجموعة 1979اخرى الى عام )

لقطات لصحف ومجالت تنشر صوره , وكذلك نشاهد مجموعة صور فوتوغرافية وبعض 

ومات كثيرة عنه, وعن بياناته الطبية وملفه الكتابات عنه , ثم يخبر) كال( بانهم يمتلكون معل

النفسي الشخصي وكلما يحتاجونه من تفاصيل الستعادة الذاكرة الوراثية الجداده المقاتلين االسبان 

( ومشهد اعدام )اغيالر( 1492ثم انتقالة اخرى مهمة الى االندلس ) وخاصة جده االكبر اغيالر.

دة االنسانية نفسها التي يؤمن بها )االخوة المغتالين( ونشاهد ورفاقه والسيما حبيبته التي تعتنق العقي

الحشود الضخمة من الناس التي تجتمع لتستمع ايضا الى خطبة الكاهن الذي ينتمي الى جماعة 

)فرسان الهيكل(. ثم نالحظ انتقالة زمنية الى الحاضر وقطع عملية االنتقال للماضي في الدقيقة 

ل)كال( داخل جهاز )انيمس( ويتسبب في تعطل اشتغال الذاكرة  بسبب تردي الحالى الصحية 56

الوراثية له وعد تواصلها مع جده االكبر)اغيالر( ويحدث شلل مؤقت في ساقه مما يستدعي قيام 

)د. صوفيا( بطلب االسعافات له, وتقول: يمكننا ان نضع حدا لاللم )ل كال ( وللجميع, وتطلب 

( الى الزمن الماضي 109ثم انتقالة اخرى في الدقيقة ) ته الحرة.منه ان يدخل جهاز االنيمس باراد

حيث حديث )السلطان محمد( مع الراهب الذي يحتجز االمير الصغير ابن السلطان محمد حيث 

 يعطيهم االخير تفاحة عدن مقابل اطالق سراح ابنه الصغير.
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للمختبر الذي تجري ( عودة الى الحاضر عبر انتقالة زمانية ومكانية 118وفي الدقيقة ) 

فيه اختبارات الذاكرة الوراثية ليس فقط لشخصية )كال( واسالفه البعيدين, بل لكثير من 

الشخصيات حول العالم , حيث نرى افرادا يمثلون بيئات جغرافية وعرقية مختلفة , فمثال نرى 

ة افريقية , لك شخصيات زنجي1شخصية الفتاة االسيوية ذات المالمح اليابانية او الصينية, وك

وايضا شخصية عربية تحمل اسم )امير( وكذلك شخصيات اوربية شرقية , وغيرها من 

الشخصيات التي تحتفظ بذاكرة وراثية الجدادها واسالفها الذين ربما انقرضوا ولم يبق لهم من 

اثر سوى هذه الشخصيات , والذين يتم تتبع اثارهم وتفاصيل حياتهم عبر مؤسسة )ابسترغو( التي 

تديرها منظمة عالمية خفية تسمى )الشيوخ( تسعى للسيطرة على العالم عبر السيطرة على طريقة 

 تفكير البشر, وحريتهم ومحاولة سلبهم االرادة الحرة في تقدير امورهم.

( يحدث خرق في الذاكرة الوراثية في جهاز )انيمس( واليعمل . بل فقط 122وفي الدقيقة )

( في المختبر, ويحدث قتال بين )كالخصيات المختارة والمسجونة تعمل الذاكرة الحقيقية للش

واالخرين, الذين يتبين الحقا ان بعضهم يمتلك جينات وراثية تعود السالفهم من جماعة )فرسان 

الهيكل( المتشددة, وليس لجماعة )االخوة المغتالون(. وفي مشاهد ماقبل النهاية , وبالتحديد في 

العمل بالجمع مابين الشخصيات التي تحمل عبر ذاكرتها الوراثية  ( يقوم صانع135الدقيقة )

جينات وشفرات اسالفها ومابين شخصيات حقيقة موجودة في الواقع االني , اي يحدث لقاء 

وصراع مابين الماضي والحاضر اثناء حفل تتويج )الدكتور رايكن( بجائزة نوبل للسالم باعتباره 

التي بدورها ستسهم في ردع العنف واحالل السالم في العالم قد اكتشف او حصل على تفاحة عدن 

, وعليه نرى بان هذا الفيلم العينة قد اعتمد بشكل كبير ومؤثر في بناء احداثه وتركيب حبكته 

االساسية على عملية االنتقاالت سواء الزمانية او المكانية والتي ساهمت في عملية الربط بين 

عملية انتقال الذاكرة الوراثية من االسالف الى االحفاد وفضال عن الحاضر والماضي للداللة على 

مساهمة االنتقاالت في الكشف عن الكيفية التي تتم بها العملية هذه, والتعرف على طرائقها علميا 

 وتقنيا ونفسيا.

) تساهم االبعاد الثالث الطبيعي واالجتماعي والسايكولوجي للشخصيات : المؤشر الثالث

واء كانت شخصيات رئيسة ام ثانوية في جعل عملية تجسيد موضوعة الذاكرة الدرامية س

 الوراثية مقبولة وواقعية(

من الواضح ان هكذا افالم تتعلق بموضوعة الذاكرة الوراثية والربط مابين االسالف 

واالحفاد واالنتقاالت المتعددة تحتاج الى اختيار شخصيات درامية متميزة وتحتم على صانع العمل 

اشتراطات ومعايير خاصة , ولذا شاهدنا ان الشخصية الرئيسة )كال( وكذلك شخصية الدكتورة 

)صوفيا( ووالدها الدكتور )دايكن( مدير مشروع الذاكرة الوراثية وكذلك باقي الشخصيات الدرامية 

الثانوية, بل وحتى الكومبارس ظهروا مالئمين لهكذا موضوعة علمية وسينمائية بنفس الوقت , 

مثال شخصية )كال( والسيما تعابير وجهه تعطي اشارة الى المالمح المعروفة للشخصية االسبانية ف

, سواء كانت معاصرة ام تاريخية , فضال عن جمعه بين الشخصية القوية والعدوانية ومابين 

السلوك البشري والطيبة االنسانية حيث تجسد ذلك عبر ابعاد شخصيته الثالث, اذ كان البعد 

يعي او الجسماني بكثافته العظلية وتناسق اجزاءه وطوله المناسب وباقي تفاصيل جسمه توحي الطب

بالقوة والقسوة والسيما عند استخدامه في مشاهد القتال المسترجعة تاريخيا عبر جهاز) االنيمس( 

ة )كال( الذي يربطه بالذاكرة الوراثية الجداده المقاتلين االشداء. كما ان البعد االجتماعي لشخصي

باعتباره سجينا محكوما باالعدام النه قتل والده ثأرا ,لقتله والدته, جعل وضعه االجتماعي 
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والقانوني مستحيال أو يصعب العيش ضمن بيئة طبيعية , وهذا احد االسباب التي جعلته يوافق 

 .على قبول مهمة مثل هذه تتعلق بانتقال ذاكرته الوراثية اليه من جده االكبر )اغيالر(

كما ان الدور السيكولوجي لشخصية )كال( جعله غير متوازن وهذا ماشاهدناه في العديد 

من مشاهد الفيلم العينة , حيث استذكاراته المستمرة لمشاهد مقتل والدته عندما كان صبيا , حيث 

ارع ( )كال( عندما كان طفال يقود دراجته الهوائية ويقفز عبر البنايات والشو6نشاهد في الدقيقة )

في مدينته ويعود للبيت حيث يجد امه ميته. ثم يعلم بعدئذ ان والده كان السبب في ذلك مخافة من 

االخير ان تجدها جماعة )فرسان الهيكل( او منظمة استرغو الراعية لمشروع الذاكرة الوراثية. 

كرة وكذلك, فان شخصية )د. صوفيا ( بأبعادها الثالث جعلها ايضا متوافقة مع موضوع الذا

الوراثية , ذلك ان وجهها يجمع بين الجمال والبراءة والذكاء والدهاء ايضا, وهذه الصفات مجتمعة 

تعطيها نوعا من التأثير سواء على شخصيات الفيلم والسيما )كال( وايضا تأثيرا وجدانيا على 

 المشاهدين.

فيلم قد اسهمت الى وهكذا فان الشخصيات الدرامية التي اختارها صانع العمل الداء ادوار ال

حد بعيد في جعل عملية التجسيد والتمثيل والتقديم لموضوع الفيلم المعتمد اساسا على ثيمة الذاكرة 

الوراثية, عملية سلسة ومقبولة وواقعية وذات تاثير واضح وملموس , كون االختيار كان يعتمد 

يز والفعال للشخصيات الدرامية على معايير منطقية , وسينمائية, والدليل على ذلك , االداء المتم

الرئيسة والثانوية , وطرق انتقالها من حالة الى اخرى ومن وضع الى اخر بسالسة وتلقائية 

والسيما , اداء الشخصية )كال(, الذي استطاع ان يوصل رسالة الفيلم القائمة على موضوع 

سنة مابين االسالف  500والي الذاكرة الوراثية المنتقلة جينيا عبر التاريخ الزمني الذي يمتد لح

 واالحفاد.

المؤشر الرابع )لعناصر المجرى الصوتي الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية 

 والصمت( مساهمة واضحة في التعبير عن موضوعة الذاكرة الوراثية فيلميا(.

الوراثية صحيح ان الفيلم المختار كعينة كان فيلما معتمدا على موضوع علمي يتعلق بالذاكرة 

وهو موضوع يحظى باهتمام كبير وشغف لدى شرائح واسعة من جماهير السينما, اال انه يمكننا 

القول ان للجانب الصوتي للفيلم دور كبير في ايصال فكرة الفيلم وتقديمه بشكل مميز , حيث كان 

رصد للحوار مساهمة واضحة في التعبير عن معتقدات وافكار الشخصيات الدرامية, ويمكننا 

 الحوارات المهمة االتية:

 ماذا تريدين مني ؟ كال يسال د.صوفيا:

 ماضيكد.صوفيا: 

 عام 500ثم تخبره بان هذا الجهاز )انيمس(سيعود به الى الوراء مدى 

 الستعادة ذاكرة جده االكبر )اغيالر(.

 كال لينش, هو الشخص المنشود النه من ساللة اغيالرد.دايكن: 

سنة من التاريخ للوصول الى احد ساللة اغيالر كي نحاول  500لقد تعقبنا  مسؤولة المنظمة :

 السيطرة على العنف.

 احد جماعة االخوة المغتالون واثناء ترديد قسم الدفاع عن االرادة الحرة:



560 
 

 :حياتنا التساوي شيئا... تفاحة عدن تساوي كل شيء.

 :سأضحي بكل سرور , بدمي وجسمي من اجل العقيدة

 مل في الظالم لخدمة النور.:اننا نع

 يسال: اين انا؟ كال

في منظمة )ابسترغو( في مدريد وهي منظمة مكرسة لحماية الجنس البشري )يضحك د.صوفيا:

 باستهزاء( يمكننا العمل معا لحماية الناس من العنف .

 ماهذه االله؟كال:

نعيد احياء حياة أولئك الذين بواسطة االنيمس يمكننا ان , انها الة الذاكرة الوراثية د.صوفيا: 

    جعونا اليوم مانحن عليه.

وهناك الكثير من الحوارات المهمة والمؤثرة والتي تؤدي وضيفتها في ايصال فكرة الفيلم 

العينة والدالة على موضوعة الذاكرة الوراثية. وكذلك نستمع الى االشتغال المعبر للموسيقى 

والتعبير عنه .والسيما في مشاهد االنتقاالت من زمن  ودورها الواضح في تجسيد موضوع الفيلم

الى اخر ومن مكان الى مكان اخر, حيث تةحي باجواء الفيلم, وتربط بين احداثه وتنسج عالقات 

(, حيث االنتالة االولى للشخصية 5باطنية وظاهرية بين اجزاءه وتفاصيله, والسيما في الدقيقة)

( عندما يقبلها قبل 45)اغيالر( وحبيبته في الدقيقة ) الرئيسة )كال(. وكذلك في مشهد اعدام

اعدامهما. وكذلك تعبيرية الموسيقى في مشاهد مطاردة )اغيالر( للقائد االسباني الذي سرق تفاحة 

 عدن وهربها.

كما لعبت المؤثرات الصوتية دورا واضحا ومهما في التعبير عن موضوعة الذاكرة الوراثية 

تخدامها في مشاهد المعارك والمطاردات, وكذلك في مشهد محاولة فيلميا, تجسد من خالل اس

د.دايكن ومنظمته احراق وتدمير بناية المختبر الذي يحتجز فيه االفراد الذين يحملون الجينات 

الوراثية السالفهم حيث ساهمت المؤثرات الصوتية في خلق حالة من االحساس بالقلق والخوف 

( حيث كان لها دورا كبيرا في ضل غياب الحوارات بين 125والترقب , كما في الدقيقة )

الشخصيات الفيلمية نتيجة االحداث المتسارعة والحركة المستمرة للممثلين والتفاصيل المرئية 

 داخل المكان الفيلمي.

كما نشاهد ايضا صانع العمل الفيلمي منح عنصر الصمت داللة في بعض مشاهد الفيلم 

تركيز على موضوع معين والسيما مع استخدام اللقطات القريبة لوجه للداللة على حدث ما, او لل

الشخصيات الدرامية الرئيسة وتوضيح ردود افعالها تجاه بعض االحداث او الحوارات الحاملة 

لفكرة معينة تشير الى موضوع الذاكرة الوراثية وانتقالها من االسالف التاريخيين الى االحفاد 

 الحاليين.

: )تتأزر عناصر لغة الوسط التعبيري الصورية لفيلم الخيال العلمي لتقديم المؤشر الخامس 

 موضوع الذاكرة الوراثية للمتلقي بطريقة شاعرية وجمالية(.

كما كان لعناصر المجرى الصوتي دورا كبيرا ومساهمة واضحة في التعبير عن موضوع 

ر الصورة السينمائية دورا واضحا الذاكرة الوراثية فيلميا , كان هناك ايضا مساهمة واضحة لعناص

ومؤثرا في تقديم موضوع هذا الفيلم العينة, الى جمهور المشاهدين ومنذ بداية الفيلم والمشهد االول 

الحظنا براعة صانعالعمل في تحريك كاميرته وبطريقة شاعرية من خالل حركة مستمرة تدور 
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 Dollyثم تدخل الكاميرا  1492دلسي عام خاللها الكاميرا حول قلعة كبيرة تعود اليام العهد االن

in  نحو الشخصيات الدرامية المجتمعة , ويرافق ذلك استعانة باضاءة خافتة ذهبية اللون مع ضالل

من الضوء والظالم لتجسيد ثيمة ذلك المشهد الدال على موضوع الفيلم منذ البداية , وهي المتعلقة 

 الى االحفاد عبر الذاكرة الوراثية. بموضوع انتقال الجينات الوراثية من االجداد

( مشهدا في غاية الكمال يجسد االشتغال المميز لعناصر لغة 44كما نشاهد في الدقيقة )

التعبير الصورية وتازرها مع بعضها البعض في اعطاء داللة جمالية وشاعرية للمشهد وللفيلم 

والمثلثة والعمودية واالفقية ,  ككل. حيث نشاهد اشتغال عناصر التكوين بكافة تنوعاته الدائرية

وضافا الى عناصر االضاءة واالزياء الدالة على زمان تلك المرحلة التاريخية المعروفة في ايام 

, وكذلك الديكورات القديمة وتفاصيلها ورسوماتها وطرازها والوانها العتيقة 1492االندلس عام 

قدم. وبساطة العيش وفقر الحال, ماعدا طبعا والمغلفة بالرماديات وااللوان الباهتة الدالة على ال

طبقة الكهنة واالقادة والجنود وغيرهم من الحاشية والمقربين من الحكام واالمراء وكذلك مشاهد 

االستخدامات المميزة من قبل صانع العمل اللة التصوير بكافة تفصيالتها سواء بحركة الكاميرا 

ناس الحاضرة لمشهد االعدام وتستعرض المستمرة وهي تستعرض الجموع الغفيرة من ال

الموسيقيين والطبالين ومن ثم القادة وحرسهم الخاص , ثم تستعرض الكهنة ورجال الدين فضال 

عن الطبقات المختلفة لشرائح المجتمع , وكذلك لجأ صانع العمل الى استخدام االنواع المتعددة من 

الها تجاه االحداث السيما اللقطات القريبة احجام اللقطات الظهار الشخصيات الدرامية وردود افع

لجه )اغيالر( وحبيبته وكذلك اللقطات القريبة لوجه الكاهن والقائد السياف كما كان لزوايا الكاميرا 

دورا في الكشف عن بعض التفاصيل الفيلمية المهمة , كما كان لالكسسوار والماكياج دورا واضحا 

االبعاد المكانية لالحداث وزمازنيتها والتي اعطت بعدا واقعيا  في ابراز معالم المشهد وللداللة على

لالحداث واالفعال الدرامية, كما جسدت موضوع المشهد والفيلم حيث برزت السيوف والدروع 

والخوذ والقالئد والحبال والخواتم وتفاحة عدن وغيرها كثير من المرئيات الصورية التي تناسقت 

ية ذات سمات شاعرية وجمالية تثير في نفوس مشاهدي الفيلم مع بعضها البعض بصياغة اخراج

مشاعر واحاسيس التواصل مع الفيلم واحداثه , وتساعد في تواصلهم الفكري والسيكولوجي مع 

موضوعه القائم على ثيمة علمية صرفة تتعلق بالذاكرة الوراثية, والفيلم عموما يحتاج الى تواصل 

من انتاج الفيلم والنه عنوان نجاحه وتاثيره,  والمتلقي يحبذ في  متلقيه معه النه الغاية النهائية

 الغالب المساحة الجمالية والشاعرية التي يمنحها الفيلم له بعيدا عن المسحة العلمية الجافة غالبا.

 

 الفصل الخامس

 :النتائج

رصدت الباحثة ان الفيلم المختار كعينة امتلك سمات عقالنية ومنطقية واضحة نتيجة  -1

اعتماده على موضوع علمي رصين هو الذاكرة الوراثية , وابتعد قليال عن السمات 

 الخيالية التي غالبا ماتميز غيره من افالم الخيال العلمي.

الحضنا ان التركيب البنائي للفيلم العينة قد اعتمد بشكل واضح على االنتقاالت سواء  -2

مشاهد بشخصية النسر كعالمة لجماعة كانت زمانية او مكانية مع ترميزها في الكثير من ال

 )االخوة المغتالون(. باعتبارها جهة تعمل لخدمة حرية االرادة وحرية االنسان.
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ان اختيار شخصيات الفيلم الذي اختارته الباحثة كعينة تم عبر معايير واشتراطات علمية  -3

وسينمائية متميزة حيث اسهمت ابعاد الشخصية الثالث الطبيعي واالجتماعي 

لسايكولوجي في توضيح موضوع الفيلم القائم على الذاكرة الوراثية وايصالها الى وا

 المتلقي بشكل سلس ومقبول.

تبين من خالل تحليل العينة المختارة فيلميا , ان عناصر المجرى الصوتي قد لعبت دورا  -4

مهما في تجسيد موضوع الفيلم )الذاكرة الوراثية( وساهمت في اعطاءها حضورا راسخا 

السيما عنصر الحوار الذي شكل اضافة مهمة للفيلم, وساهم في ايصال محتواه الفكري و

 والداللي.

امتلك الفيلم عينة البحث سمات فكرية وشاعرية واضحة برزت من خالل االستثمار  -5

االفضل لعناصر الصورة السينمائية من قبل صانع الفيلم والسيما حركة الكاميرا 

وارات والديكورات والتكوين وساهم في ايصال مضمون واالضاءة واالزياء واالكسس

الفيلم وفكرته االساسية الى المتلقي الذي يتواصل مع مايعرض له صوريا بشكل جمالي 

 وشاعري مبتكر؟

 

 االستنتاجات

ان افالم الخيال العلمي تصبح اكثر قبول وواقعية لدى اعتمادها على موضوعات علمية  -1

ا بتناول موضوعات تتعلق باالكوان والعوالم االخرى ذات متناولة ومعروفة حياتيا, قياس

 الغرائبية العالية والفنتازيا.

اليمكن بسهولة تنفيذ افالم تعتمد على الذاكرة الوراثية كموضوع , دون االعتماد في  -2

 تركيب الفيلم وبنائيته على االنتقاالت الزمانية والمكانية.

ى الكومبارس يعد عنصرا مهما في نجاح الشخصيات الدرامية الرئيسة والثانوية وحت -3

الفيلم من عدمه واختيارها حسب مضمون الفيلم وفكرته االساسية ضرورة الغنى عنها 

 كونها تساعد في تجسيد ذلك الموضوع والتعبير عنه وايصاله بشكل مقبول وواقعي.

لالستغناء يشكل الصوت وتفرعاته العديدة عنصرا اساسيا في بنية الفيلم السينمائي المجال  -4

عنه اليصال فكرة الفيلم السيما الحوار الفيلمي كونه انسب الطرائق اليصال المعلومات 

 واالفكار الفيلمية للجمهور.

البد وان يستعين الفيلم الذي يستخدم موضوع الذاكرة الوراثية بعناصر اللغة السينمائية  -5

تلقين الذين يطمحون في الجل تحقيق نوع من الشاعرية الفيلمية والجمالية الصورية للم

الغالب الى مزج الجوانب العلمية بالصياغات السينمائية واستقبال منظومة بصرية ممتعة 

 للعين واالحاسيس الداخلية لهم.
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 :التوصيات

توصي الباحثة بضرورة االهتمام بالموضوعات العلمية والسيما موضوع الذاكرة  -1

 ة ومشاريع تخرجهم.الوراثية وادخالها في سيناريوهات افالم الطلب

 توصي الباحثة بضررورة ترجمة بعض المصادر المتعلقة بافالم الخيال العلمي. -2

توصي الباحثة بمقترح اقامة مهرجان مصغر الفالم الخيال العلمي لطلبة قسم الفنون  -3

السينمائية والتلفزيونية لتحفيزهم لالتجاه نحو هذا التخصص النوعي في صناعة الفيلم 

 للسينما والتلفزيون.القصير 

 

 المقترحات:

تقترح الباحثة القيام بدراسة متخصصة حول االتجاهات العلمية في بنائية افالم  -1

 الخيال العلمي.

تقترح الباحثة القيام بدراسة متخصصة حول التداخل المنطقي والغرائبي في افالم  -2

 الخيال العلمي.

 

 المصادر
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 ( في السينماتوغرافيAugmented Realityانماط الواقع الرقمي المعزز )

 

 أ.م.د.عذراء محمد حسن 

 أ.د.محمد عبد الجبار كاظم

 

 ملخص البحث:
ن أصبح الفيلم يشهد تطورا كبيرا على مستوى العرض واالنتاج فبعد أبفعل التقنية الرقمية 

كانت اضافة االجسام واالشكال الى حيز الصورة الفيلمة او بيئة االحداث ضربا من المحال اال 
فقد اصبح االمر مختلف  عن طريق الخداع البصري او الماكيتات و االشكال المصغرة اما اليوم

التي بفعلها يمكن ان ترفد بيئة  Augmented Realityقع المعزز بفعل التقنية الرقمية للوا

االحداث بكم هائل من البيانات واالجسام والمخلوقات واالشكال المطلوبة بعد االتاحة للممثل ان 
افية واتقان بحث تكون تلك االجسام والبيانات رتتلك االشكال بشكل واعي واكثر احيتفاعل مع 

ومكن صانع الفيلم  ,اكثر ابهارا واقناعا افيلم وبيئة االحداث لنرى عالممن عالم ال أاليتجز ا  جزء
وماكان  امتحقق ان يحقق كل احالمة وتصوراته وانطباعته عند حدود المعالجة فماكان مستحيال

  .امسى بالمتناول فكل شيء كان بفعل هذه التقنية مباح ومتقن في التجسيد امكلف
Summary: 

Due to the digital technology, the film has become a considerable 
development in the level of display movies and production, after the 
adding of objects, shapes and videos Into the frame of cinematography 
(motion picture) or the environment of the events were becomes 
impossible, except by visual deception, Maquette or shapes Which by 
doing Augmented Reality can bring the environment of events to you. 
However, today is different because of the digital technology of virtual 
reality with a huge data, shapes Objects and shapes required after the 
representative to interact with these forms in a conscious and more 
professional and mastery so that these objects and data are an integral 
part of the film world and the environment of events to see a world more 
dazzling and convincing and enabled the actor and filmmaker to achieve 
all the rigor and perceptions and impression at the edges of treatment, 
which was impossible before is possible today, Which was very expensive 
yesterday could do so easily today and at a low cost. Everything was done 
by this technique is available and perfect in the embodiment, and we felt 
it. 

 

 مشكلة البحث:
ن تسبح في عالم حي من أالتقنيات الرقمية جعلت من السينما والتلفزيون على حدا سواء 

اصبح تصوره  تجسيد والتمثل, فالذي اليمكن انال كينونة الخيال والواقع بشكل اعمق من حيث
يمكن ان يكون مقنعا ضمن حدود اطار العرض متجسدا والذي اليمكن تحقيقة اصبح واقعا مرئيا 

هو عصر التقنيات الرقمية التي اضحت لها كل  جديدا للفيلم امسينا امام عصراالفيلمي , بعد ان 
الفكار يوم حكاية من حكايات التطور منحنية على فن الفيلم بالشيء الجديد عند حدود معالجات ا
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والموضوعات المتناولة, هذا العصر الذي نتحدث عنه يمكننا ان نطلق عليه عصر السينما الخامس 
 ان صح هذا التعبير كونه يعد منعطفا ال يقل اهمية عن العصور التقنية التي مر بها الفيلم .
العرض من اهم مالمح هذا العصر هي التقنية الرقمية او ثورة عالم المؤثرات في المعالجة و

التي شهدها الفيلم في االونة االخيرة, هذا اذا ما استثنينا جميع اروقة العمل التي امتدت لها مخالب 
التقنية الرقمية وبشكل جذري وعام يصل الى حد الهيمنه كالتصوير والمونتاج وغيرها من 

حدود الصورة.  مستلزمات االنتاج الفني ليلج عالم المؤثرات الصورية الرقمية وبشكله االنجع الى
التي كانت  *(VFXامام عالم المؤثرات الصورية الرقمية هذا شهدنا تطورا هائال في تقنية الـ )

باكورة العصر الرقمي للفيلم عموما, اذ وصل بالفيلم الى مستويات واعدة من امكانيات التجسيد 
والمعالجات الخالقة, فاصبحنا امام نمط اخر غير الذي كنا قد اعتدنا عليه في عصر الفيلم التقليدي, 

جهزة السينمائية التقليدية, كما ذهب في القول الى ذلك المخرج االمريكي ديفيد لينش معلقا" ان اال
, ومن بين تلك 1االت رائعة, ولكن تصوير االفالم بهذة الطريقة مسالة انتهت وولت بال رجعة"

( Augmented Realityاالضافات الكبيرة الى فن الفيلم هي التقنية المعروفة بالواقع المعزز )

هم تجارب الخداع البصري بكل التي كانت حلم السينما ان تصل الى ماوصلت اليه االن بعد اعيت
انواعه في تحقيقة, اما االن فبفعل الواقع الرقمي المعزز اصبحنا امام الحرية الكبيرة في اضافة 
ما يمكن اضافته الى الصورة وعلى الصورة من كل شيء يجول فيه خيالك ليتحقق واقعا فيلميا 

الناس والحيونات تتفاعل وتتناغم  مقنعا ومتواشجا بشكل مثالي ومتكامل لتجد الجدار مثال يعانق
مع البطل ليجندها له, واصبحنا نجد المخلوقات الغريبة التي تنهال على الوسيط باتقان بل يمكننا 
االن ان نجد االلة والمكننة تنغمس بشكل تفاعلي مع البطل لتكون مطواعه ومرنه ومنسابة 

 ومتواشجة بشكل ال يمكن ابصارها الى في عالم الفيلم .
التي تمخضت ثورة رقمية كبيرة في اطناب  ARهذا حدث بفعل تقنية الواقع المعزز  كل

 الصورة الفيلمية ولهذة االهمية انبرت هذه الدراسة كي تجيب عن التساؤل التالي: 
  ماهي اهم مالمح وانماط الواقع الرقمي المعزز في الفيلم؟ 

 

 أهداف البحث:
على االمكانيات التقنية للواقع الرقمي المعزز  انبرت هذه الدراسة من اجل تسليط الضوء

كنتيجة تغير من جرائها مفهوم الصورة وشكلها, اذ اصبحنا امام نمط جديد من االفالم بقالب جديد 
 من المؤثرات الصورية ومنها الواقع الرقمي المعزز.

واقع اذا من هنا ارتسم هدف البحث, اذ يهدف البحث الى )الكشف عن المالمح الواضحة لل
الرقمي المعزز في الفيلم وكيفية توظيفة مع المؤثرات االخرى من اجل خلق التكامل في الصورة 

 الفيلمية(.
 

 أهمية البحث والحاجة الية:
الثورة الرقمية وما الت اليه من قفزات نوعية وكبيرة في عالم الفيلم جعلت المتتبع, لذلك 

تشتمل على احد موضوعات هذه التقنية  يجد ان من الضروري ان تكون هنالك دراسة مركزة
التي يندر الكتابة عنها او تناولها بشكل ينسجم مع ادبيات السينما ودراستها مع العلم ان هذه التقنية 
تزخر بها االفالم الحديثة, ولحاجة المكتبات وغيرها من اروقة تبادل المعرفة الى االيضاح 

ذي هو جزء مهم من الثورة الرقمية التي والتقصي والبحث عن موضوع الواقع المعزز وال

                                                           
( هذه االلية تجري بفعلها مجموعة Visual effectsالماخوذ من اللغة االنكليزية صوتا ) VFX* مصطلح المؤثرات البصرية ال 

العمليات التي تتبنا المشاهد المتجسده صوريا " صور ثابتة ومتحركة " والتي يكون من المستحيل تصويرها في حدود الكاميرا وبعدستها 

ر االفالم التقليدية بل ان هذه االلية تشتمل الى عمليات التأثير البصري الخاص بكشل من الواقع الواقع او الخداع البصري المتبع في تصوي

من تالقح ودمج محتويات لقطات من التصوير الواقعي للوقائع مع مشاهد مصنعة حاسوبيا أجل خلق بيئة تحاكي البيئة الحقيقية. وتاتي 

 التيان بتمثيل مشاهد الفيلم .هذه التقنية حين يصبح من المستحيل الخطورة أو التكلفة العالية ا
 www.alwasatnews.com/newspaper:  2007ابريل  5الخميس  672مجلة فضاءات الوسط البحرانية االلكترونية   العدد  - 1
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استهدفت صناعة الفيلم من السينما والتلفزيون بشكل واضح وواسع وجلي, فبفعلها عززت الصورة 
واصبحنا نتحدث عن صورة ولدت وابصرت كانت فقط في الخيال امست االن متحقق في وسيط 

اول, لهذا نجد ان بحثنا هذا سلط العرض الفيلمي فما اليمكن تحقيقة حقق والمستحيل اصبح بالمتن
الضوء على تحديد الهوية القائمة بذاتها من بين كل التقنيات الرقمية لتقنية الواقع المعزز وهو من 
 االمور االكثر تركيزا في بحثنا موعزين ذلك الهمية الموضوع التي ترتكز على النقاط التالية :

والم الثورة الرقمية التي انسجمت مع متطلبات حداثوية التقنية من كونها اصبحت جزءا من ع – 1

 الفيلم.
 قلة المصادر والمراجع التي تناولت موضوع الواقع الرقمي المعزز. – 2

اثارة االنتباه الى استقاللية التقنية عن باقي القنيات االخرى الرقمية من حيث تواجدها في  – 3

 مع غيرها من تقنيات.البيئة المصورة بعد االنتاج وفك االشتباك واالشتباه 

 التشخيص الدقيق لهذة التقنية ومعرفة البيئة التي تتواجد فيها والية عملها وفعلها وتاثيرها. – 4

 لهذا اتت هذه الدراسة. 
 

 حدود البحث ومنهجيته:
سيتناول البحث موضوع تقنية الواقع الرقمي المعزز في الفيلم ومن نماذج مختلفة اختيرت 
بشكل قصدي لتوفر عنصر الواقع المعزز فيها كذلك انها افالم غارقة في المؤثرات البصرية, هذه 

احثان االفالم ستكون محور الدراسة اليجاد التطبيقات التقنية عليها. اما المنهجية التي اعتمدها الب
في تحقيق النتائج هي المنهج الوصفي الذي يرتبط بتحليل ظاهرة حديثة من حيث هو عمر الفيلم 
السينمائي بغية تفسير ظواهر العينة ووصفها ومحاولة التعرف على كل تفاصيلها وحيثياتها عبر 
جمع المعلومات على فرضيات البحث المتشكلة على شكل سؤال من جراء المشاهدة والتحليل 

 الدقيق للقطة والمشهد بشكل يتناسب وموضوع التقنية المتناولة. 
 

 انموذج البحث )العينة البحثية(:
 يعد سبب اختيارنا لهذة العينات الفيلمية ضمننا في متن البحث كونها:

 يمكن ان تكون خصبة وغنية ووفيرة لبناء مشاهد الواقع الرقمي المعزز. – 1

 من الممكن ان تحقق اهداف بحثنا وتجيب على التساؤل ثم الخروج بنتائج تغني البحث. – 2

 هذه العينات مثال واضح على االستخدام الجيد للواقع المعزز. – 3

 االفالم استخدمت فيها التقنية الحديثة بشكل مبهر وخالق. – 4

هو فيلم و 2015انتاج  Jurassic Worldنجد من بين افالم العينة هو فيلم العالم الجوراسي 

الرابع من سلسلة أفالم  , يعد هذا الفيلم الخيال العلمي و المغامرة الذي أخرجه كولين تريفورو
كانت من نصيب كريس برات و برايس داالس هوارد و عمر الفيلم الحديقة الجوراسية. بطولة 

 سي و عرفان خان.
فيتناول الفيلم قصة ملياردير اسمه جون قتله جشعه في تحقيق حلمة في تحقيق  قصة الفيلماما 

المكاسب المالية والثروة فكان يحلم بالسيطرة على عالم الديناصورات في حديقة جزيرة نوبالر 
الذي عدل جينيا  الفوضى في كل أرجاء المكان بسبب الديناصوراال ان كارثة تحصل عندما تعم 

التوجه  و ( الذي يستطيع الهرب من القفصإندومينوس ريكسالديناصور ) ووراثيا تحت اسم
 .عدوانية غير مسيطر عليهالجزيرة بطريقة  أنحاءكل إلى بعبث 

( من اخراج  Iron Man 3هو الفيلم االمريكي الرجل الحديدي الثالث ) اما العينة االخرى

الكشن والخيال العلمي, انتاج عام (. الفيلم يعد من افالم اShane Blackاالمريكي )شين بالك 

. يتناول الفيلم فكرة التحدي من اجل احقاق الحق وسيادة العدل والحفاظ على حياة الناس  2013

فالقصة تدور رحاها حول رجل يدعا )توني ستار( الرجل الحديدي الذي يؤدي دوره الممثل 
ة واطر وبزات من الحديد )روبرت داوني جونيور( هذا الرجل قادر على ان يسلح نفسة ياقنع
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والمعدات االخرى المسلحة وهو ما جعله يطلق عليه بالرجل الحديدي, في الفيلم يواجه توني ستار 
عدوا مقتدر ذو قوة فائقة فيكون بينهم قتال عنيف مدمر في كل مرة يتقاتالن, هذا العدو الذي يسعى 

ى الرجل الحديدي ان يبذل ما الى تدمير عالم توني ستار بكل الوسائل عبر معارك توجب عل
يمتلك من وسائل تقنية لدحرة ومن دون اي مساعدة تذكر, لذلك نجده طيلة احداث القصة يقاتل 
بمفرده معتمدا على طاقاته وبزته القوية التي تكون مطواعة له دوما, لهذا نجد ان الرجل الحديدي 

لمحدق بهم, وفي النهاية يحاول يسعى وبقوة دوما الى حماية عالمه وكل من يحب من هذا الشرا
الرجل الحديد ان يعرف هل هو من جعل البزة بهذا القدر من القوة ام انه يمتلك القوة باالساس 

 والبزة عامل مساعد اخر.
 2017انتاج  (Vol.2 Guardians of the Galaxyحراس المجرة )يلم االخر هو فال

لوا كل ما يملكون من اجل ذالذين باس حرالفيلم حول هذا التدور أحداث , جيمس غن اخراج 
وتحاول ضد قوى الشر التى تهدد المجرة حتى انهم سموا بحراس المجرة الذين يقاتلون  المجرة

ذوى اللون  Sovereignشعب اما  االنتقام من جهة أخرى.ولع بممن جهة، ويوندا التدميرها 

ان الحراس ضعيفين و يجب تطهير المجره منهم و من ضعفهم يعتقدون الذهبى و قائدتهم أيشا 
ان قدون تيع لم يستسلموا اذالحراس  اال انفيدخلون معهم فى معارك ضخمه ليتخلصوا منهم 

كريس برات وزوى  ةبطول فكان الفيلم من ,الفيلم ضم العديد من النجوم واجبهم إنقاذ المجره.
لفستر ستالون وإليزابيث ديبيكى وكيرت راسل وناثان سالدانا وكارين جيالن وكريس سوليفان وسي

عبر  فيليون وديف باتيستا ومايكل روكر وجلين كلوز ويشارك، برادلى كوبر وفان ديزل
 (أكشن ، مغامرات ، خيال علمى ، كوميدى. نوع الفيلم )أصواتهما

  

 الواقع المعزز اصطالحا:
 الواقع المعزز والذي يطلق عليه باللغة االكليزية مصطلحمن أجل التعرف الى 

Augmented Reality ( واختصاراAR كان علينا أن نمر على عدة تعاريف التي تناولت معنى )

هذا المصطلح بشكل اكثر دقة وتفحص علما ان جل تلك التعاريف تقترب الى بعضها البعض من 
 حيث الوصف والتشخيص وبناء االلية واالشتغال, 

" تقنية تفاعلية متزامنة تدمج لى سبيل المثال عرف )ازيوم( الواقع المعزز على أنه فع
, هذا التعريف تناول 1"اضي بشكل ثنائي أو ثالثي األبعادخصائص العالم الحقيقي مع العالم األفتر

موضوع التفاعل ولكن اشار الى التزامن واالندماج فقط ولكن لم يشر الى العمل بشكل متكامل 
 بعضه البعض.  يكمل

الواقع المعزز  فقد ذهبا الى تشخيص التقنية, اذ عبروا عنها من انها (دونيليفي وديدياما )
بأنه :" مصطلح يصف التقنية التي تسمح بمزج واقعي متزامن لمحتوى رقمي من البرمجيات 

زيوم اال انهم وهو بهدا يقترب الى حد بعيد ما جاء به ا 2"نات الحاسوبية مع العالم الحقيقيوالكائ
 .اهملوا خاصية التفاعل المتزامنة

ة وتركيبها " إضافة بيانات رقمي اما الرسن وبروسدا فقد تبنوا تعرفيهم التالي من انه
رقمية للواقع الحقيقي للبيئة المحيطة باإلنسان، ومن منظور تقني  ائقوتصويرها واستخدام طر

, وهنا 3" ن ارتداؤها، أو أجهزة ذكية يمكن حملهاغالباً يرتبط الواقع المعزز بأجهزة كمبيوتر يمك
 تطور االمر لييحدد الوسيط الذي تنطلق منه حالة التعزيز.

                                                           
1 - Azuma, R. T. (1997). A survey of Augmented Reality, Teleoperators and Virtual Environments. In 
Presence: Teleoperators and Virtual Environment, 6 (4),p.365. 
2  - Dunleavy, M., & Dede, C. (2006). Augmented Reality Teaching and Learning, (USA: Harvard 
Education Press),p.7. 
3 - Larsen, Y., Bogner, F., Buchholz, H., & Brosda, C. (2011). Evaluation of a Portable and Interactive 
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اما نحن فنجد ان االقرب الى بحثنا واالشمل هو تعريفنا االجرائي الذي نجدة االفضل 
 المرين:

 النه اشمل واوسع وادق وفيه كل الجوانب التي يتمثل فيها الواقع المعزز. – 1

 تعريفنا اكثر تخصصي فهو يخص عالم الفيلم عند حدود العرض والمعالجة. – 2

التكنولوجيا الرقمية ) وهولهذه االسباب الموجبة صغنا تعريفنا التالي للواقع الرقمي المعزز 
اس االشكال والمجسمات واالشكال والمخلوقات تجسيدا والتي تقوم على غرس واسقاط وانغم

او الفضاء المتناول والمنظر او الحيز التي تدور فيه الحكاية واليته  المكانمنظورا وحيا في بيئة 
تكمن في توظيف األجسام االفتراضية في البيئة الحقيقية من اجمل اتمام معنى القصة بشكل 

والقائم  Virtual Realityلعكس من الواقع االفتراضي  تاصري تفاعلي بين كل االشياء, على ا

(. وبهذا نكون قد شملنا المصطلح بما يتناسب على توظيف األجسام الحقيقية في البيئة االفتراضية
 وبحثنا الذي تناول موضوع الواقع المعزز في فن الفيلم.

 

 الثورة الرقمية :
واالنتاج والتخطيط وكلها حصدت  ان الثورة الرقمة غزت كل انواع الفنون في التطبيق

مفاهيم الجوده واالتقان, في التجسيد التي رافقها السهولة في االنتاج والتداول وفتح افاق جديده 
للذين كان مرادهم االبداع في الفن, فكانت بذلك ايادي اخطبوطية اكتسحت مجال العمل الفني 

استثمر التقنية الرقمية بشكل خالق ومبدع واالبداع, وفن الفيلم كان واحدا من تلك االروقة التي 
وجذري, اذ ان السينما بهذا الحال ولجت عصر اخر من عصورها وهو العصر الخامس, بعد ان 
كانت هنالك اربعة عصور قد بحرت فيها السينما, وهي من عصر الريادة الى عهد الحركة 

الرابع, اال وهو عصر اللون  واالزدهار في االفالم الصامته, ثم دخول الصوت, ثم تبعت بالعصر
 ثم الثورة الرقمية, لتتمم عصرا خامسا في المسيرة وهو االقوى واالكثر تاثيرا على حال الفيلم.

وإذا كنا بصدد الحديث عن تجليات ومن هنا كانت األهمية األكبر للتقنية الرقمية في السينما " 
 نموذجا لعدة أسباب أهمها:االثقافة الرقمية في الفن بشكل عام فلن نجد أقوى من الوسيط السينمائي 

 كونه أكثر أشكال الفنون حراكا وتجددا بسبب تعدد مستويات التلقي الخاصة بجمهوره. - 1

 ضخمة ووجود اقتصادي قوي.هو فن تحول تدريجيا إلى صناعة رائجة ذات ميزانيات  - 2

 ليس فنا قائما بذاته بل بوتقة تنصهر فيها أشكال شتى من اآلداب والفنون. - 3

 .1"األفراد والتعريف بها حول العالمهو الفن األكثر قدرة على احتواء تفاصيل الثقافات و - 4

ت كل لهذا زخر عالم الفن وبشكل غير مسبوق بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية التي شمل
السينما قد ولدت من رحم التكنولوجيا وانعكست على "ف مفاصل الفيلم من الفكرة الى الشاشة,

بعد ان كنا في لحظات الشروع , ف2"ارتباط ال فكاك لها منه  فيروحها كفن تطورات التكنولوجيا 
تماد على االول لعالم الفيلم معتمدين على "الخدع البصرية على طرائق تقليدية, فقديما كان االع

الخدع البصرية للكاميرا فقط وال يوجد برامج للجرافيك, فلعمل وحش عمالق كان يتم عمل 
نموذج مصغر للوحش والمدينة, ثم يتم تصوير لقطات متتالية لحركة الوحش اطار تلو اطار 

Frame by Frame "فتغير الحال فما كنا نصرف عليه 3ثم عرضها جنب الى جنب مع الممثل ,

هائلة ووقت طويل من اجل خدعة بسيطة اصبح االمر متيسرا فالوقت اختزل  ميزانيات
والحقيقة " والميزنيات قننت والجودة اعلى تقنية واقناع بفعل التقنيات الحديثة وعالم الكومبيوتر

أصبحت تقوم بالعديد من هذه المؤثرات الخاصة المعقدة واألشد منها تعقيدا الكمبيوتر  ان أجهزة
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  84, ص  2007عدنان مدانات . عدسات الخيال , منشورات وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما , دمشق ,  -  2
في تصميم مواقع التصوير السينمائية االفتراضية )دراسة  Digital Technologyهبة ابراهيم سيد علي, التكنولوجيا الرقمية  - 3
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, 1"واسهل وأكثر إبهارا ويمكن نقل نتائجها النهائية على شريط الفيلم السينمائي  بوسائل اسرع
واصبحت الكومبيوترات هي الوسيط االغنى في كل االحوال عند حدود االنتاج. ال بل ان هنالك 

الكثير من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة تغيرا قد حصل في كل اروقة االنتاج السينمائي "
بعمليات صنع الفيلم تغيرت , فالفيلم السينمائي لن يعود مجموعة من الصور المتتابعة  بالكاميرا او

 .Digital"2المطبوعة على شريط من مقاس معين , بل سيصبح مجموعة أرقام ثنائية 
التي دخلت بقوة الى حيز الفيلم, اذ امست تشكل التكنولوجيا الرقمية  ويمكننا القول: ان
 الخيالففتحت الباب واسعا امام تجسيد ، واالفالمفي صناعة السينما مة االداة االساسية والمه
والتي تحققت  لخيال العلميافالم امايسمى بواصبحنا نوصف االفالم الى ، على شكل صورة مرئية

فيها كل االفكار وتتجسدت التكهنات والنظريات العلمي الى واقع نجد صداه متحققا على شكل 
صورة فيها حياة وروح, بل ان هنالك افالم الفنتازيا وافالم الخيال والسحر هي االخرى التي 

ات المستحيل كائت قد تفوقت عند حدود التجسيد بفعل التقنية الرقمية بعد ان كانت تقف عند عتب
في التجسيد والتمثل, فكانت هنالك جودة وابتكار وابداع في كل شيء وعلى كل المستويات 

مستوى  والتجديد واالبتكاررباعي األبعاد، وكذلك الرسم ثالثي األبعاد، كالصوت والصورة, و
ل من وهو ما يجع ونتاج الرقمياجهزة الممرورا ب، واكثر تعبيرا اللون الذي أصبح أنقى وأصفى

إبداع التقنية الذي وهذا ما يؤكد ان " ،واكمل وعملية اإلنتاج بشكل أفضل ولةسهاكثر العمل 
توفره التقنية الرقمية الجديدة والذي يعّد بتغييرات جذرية في جمالية الصورة وانتشارها، بدأ 

في القرن  (عتقنية المبد) بترك بصمته األوضح على الصورة السينمائية لأللفية الثالثة، بدال عن 
 .3"العشرين التي أعطت الثورة التقنية دالالتها الطبيعية واإلنسانية

فالصورة فبفعل هذه الثورة الرقمية الهائلة اصبحنا نتحدث عن االتجاه الجديد لعالم الفن "
أنها اذ  بما يسمى بالسينما الرقمية، الرقمية اإلفتراضية تشكلت في مجال السينما كاتجاه جديد،

في عقل اإلنسان المعاصر، وغيرت مفهوم فن السينما من خالل خلق صورة تفاعلية توغلت 
إبتكارية وذلك عبر أسلوب جديد للتواصل والتحاور بين اإلنسان واآللة، فارتبط العقل البشري 
بالتكنولوجيا الرقمية للحصول على قدرات حسّية ومعرفية حديثة، جعلت من التكنولوجيا قوام 

مضاف الى ذلك ان انعطاف االنسان الى السعي خلف الصورة الجيدة والتي  4"رالمجتمع المعاص
تمنح المتلقي قدرا كبيرا من االبهار والمتعه كان خلف تنامي الثورة الرقمية وولوجها على عالم 

فالصورة السينمائية القائمة باألساس على تقنيات رقمية إحتلت عقول الكثير من المشاهدين، "الفيلم 
أن السينما الرقمية لها جاذبية لدى المتلقي نظرا لعيشه داخل نظام تكنولوجي،  )كون( ربإعتبا

  5"يبحث من خاللها عن جمالية جديدة في الصورة السينمائية
النظام الرقمي جعلنا نعود بالتصوير الى عالم االستيديوهات والقاعات المغلقة اي انحصر 
التصوير بشكل خاص بالتصوير الداخلي من حيث المكان والمعدات وعلى الرغم من صغر المكان 
ومحدوديته وحجمه الصغير لكن التقنية الرقمية وفعلها في فن الفيلم جعل من االستديوهات مكان 

ناهي فمن الممكن ان يستوعب المكان االعداد الهائلة من المجاميع والناس ) االفتراضين( ال مت
ويتجسد داخلها الفيضانات والكوارث الطبيعية لتلعب الكاميرا دورا اخر اكبر وجعلها تدور في 
فضاء المكان بحرية مطلقة داخل المكان الن كل الجوانب ستكون معززة بمكان االحداث المفترض 

طريق تغذية الكومبيوتر الذي يوفر صور المكان المراد وموجوداته عبر احالل الخلفية ) عن 
مع الرقمية أصبح كل شىء "الزرقاء او الخضراء( بصورة وعينه محددة لهذ يمكن ان نقول 

ولكن هنا رجوعه ألسباب  النظام متبعا في الماضي, حًقا كان هذا يصور ويصنع داخل البالتوهات
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 رجلمخحسب التقطيع الفيلمى المحدد مسبقاً من ابون الممثل ور محدود يتحرك فيهأن بناء ديك
يمكن  أو أخضر حتى -الديكور فسيكون وسًطا له لون محايد إما أزرق ون معه, اما باقي والعامل

ولكن ليس في اتجاه واحد فقط,  -هو كروما -ورةحذفه بعد ذلك ووضع الشيء المراد اضافته للص
 .1جاهات"بل في كل االت

خالصة القول ان الثورة الرقمية جعلت فن الفيلم يسبح عالم كبير من المستجدات على 
مستوى الصورة واالداء والمعالجات واصبحنا امام تغير هائل في كل اروقة االنتاج من الفكرة 

لتي التي كانت مجرد فكره غير قابلة للتحقيق بالجودة العالية واالتقان الى االجهزة والمعدات ا
تغيرت بشكل جذري عما كانت عليه السينما, حتى امست الخدع البصرية متاجة الى الجميع ومن 
دون تلك التكاليف في المال والجهد او االعتماد على الشخص المبدع والمبتكر لها الذي كان يعرف 

كونه أكثر بل يمكننا القول ان فن الفيلم عد بسبب الثورة الرقمية من  بخبير الخدع السينمائية,
واقا الى تلك أشكال الفنون تجديدا وحراكا على مستوى التلقي وانفتاحة على المتلقي الذي اصبح ت

فنية وبشكل واسع فيعد تجارة تحول تدريجيا إلى صناعة كذلك ان فن الفيلم  االنواع من االفالم
االتقان والدقة في  الستيعاب التقنيات التي تمنح الفيلم جانبا كبيرا منميزانيات ضخمة ب رائجة

فمن ابرز التقنيات الرقمية التي  وجود اقتصادي قوي.الصنعة فهنا يمكن ان نقول ان الفيلم هو 
اذ اصبحنا  Digital Intermediateسبحت في فضاء الفيلم هو ظهور الوسيط الرقمي 

خالل أنظمة فمن " نعالج االشياء ما بعد مرحلة اإلنتاج والتصوير وبامكانات فنية ال حصر لها ,
DI  تمكن مخرجي األفالم السينمائية من التمتع بجمال التصوير على الفيلم السينمائي وتعددية

استخدام األدوات الهائلة الُمبتكرة ، والتحكم الفني الذي ُيتيحه النظام  فضال عناستخداماته 
 .2الرقمي "

 

 المؤثرات البصرية:
)تأثيرات بصرية أو المؤثرات اي  VFXبفعل الثورة الرقمية اصبحنا نتحدث عن الــ 

إنشاء وهي العمليات الخاصة بالمؤثرات التي تدخل الى نطاق بيئة الصورة الفيلمية عبر البصرية( 
معروض او مصور في سياق ما والخوض أو التالعب صور بكل تفاصيلها الثابتة والمتحركة 

بعد مرحلة التصوير والتي  من المشاهد خارج حدود التصوير الذي تم في موقع التصوير اي

 الذي من الممكن ان نلخصها بالتالي: VFXيحسب الحساب لدخول الــ 

استحداث االماكن التي يستوعب االحداث ان كانت اماكن خيالية ام واقعية والتي تعد كوعاء  – 1

 يحتوي االحداث.

محورين  خلق شخصيات تكون بمثابة الممثلين الذين يلعبون ادوار في القصة وعلى – 2

 )شخصيات كارتونية و شخصيات واقعية لكنها مصنعة ( ومن ثم زجها الى المشهد.

 ايجاد التكوينات والموجودات التي يزدان بها المكان والمنظر ان كانت واقعية ام خيالية. – 3

 بناء المعدات واالالت واالجهزة التي تشكل جزءا من الحدث. – 4

 تفعم بالحركة والفعالية واالداءات والنطق. خلق حيوانات ومخلوقات وجعلها – 5

 القدرة على تحريك االشياء مهما كانت تلك االشياء جمادا نباتا حيوانا. – 6

من الممكن ان يضاف عنصر االضاءة الى حيز التصوير والتالعب باللون والسطوع والظل  – 7

 والضوء.
التقنيات التي تستخدم من قبل "فقد فتحت الباب امام نمط اخر من االنتاج السينمائي فكانت 

في الواقع على  ييس حقيقياً، وما ليس له وجود فعلصناع األفالم كي يستطيعوا خلق وإظهار ما ل
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كل طريقة وحيلة متاحة أمامهم، مثالً نحن  يستخدمونإنه شيء حقيقي وموجود، ومن أجل هذا هم 
نعرف أن الديناصورات لم تعد موجودة على ظهر األرض في عصرنا، وإنها انقرضت منذ االف 

وأن المريخ  السنين، أيضاً نعرف أن اإلنسان ال يستطيع الطيران أو تسلق الحوائط بيديه العاريتين.
عد(، وأن لم ُيطأ بعد بقدم إنسان حتى اآلن، وأن الكائنات الفضائية ليس لها وجود )أو لم نقابلها ب

 حلمااإلنسان الخارق الذي يستطيع أن يخترق جدارا صلبا أو ال تقتله الرشاشات أو القنابل ما زال 

, ما جعلنا 1" لصناعة الفن السابع وتطورها معبرةوأخذت األعمال بذلك شكالً جديداً وإضافة ... 
يهام بان ما تراه هو الوقع المؤثرات البصرية لإلننطلق ال ستخدام هذه التقنية الرقمية الحديثة من "

وهو الشيء الفعلي او الحقيقي وذلك عندما نعجز عن تصوير الشيء كما هو في الواقع فعال او 
 .2"الستحالة ذلك لسبب او ألخر

وفي حقل انتاج الخدع  فغادرنا بذلك عصرا من االنتاج ودخلنا عصرا اخر فقد كان سابقا
بصري من جراء فعل الكاميرا وامكانية التصوير بطريقة البصرية كنا نعتمد على عملية الخداع ال

Single Frame  التالعب بالنماذج المصغرة مع امكانية الطباعة المتعددة للصورة وكذلك امكانية

ودمج عدة صور على شريط واحد, هكذا كانت االفالم التي كانت تعتمد على التقنيات الحديثة, اما 
اليوم فاالمر مختلف حيث تمكنت السينما من خلق بيئة تحاكي البيئة الحقيقة بكل مفرداتها عبر 

الكومبيوتر يمكن ان يكون بعد االنتهاء من التصوير او حتى اثناء  نظام رقمي معتمدين على
 التصوير اذا تطلب االمر من الممثل ان يتفاعل مع الموجودات. 

 

 Augmented Reality (AR :الواقع المعزز )
هو احد التطبيقات التكنولوجية الرقمية الخاصة بالصورة اذ يقوم ما يعرف بالواقع المعزز 

يب المعلومات المطلوبة في بيئات العالم الحقيقي إلعطاء إحساس بالواقع على ترك ااساس
 هو ARالواقع المعزز " ,و اعطاء الوهم بذلك المطلوبةرية االفتراضي المعزز بالبيانات الصو

إنشاؤه بواسطة الحاسوب على أرض الواقع وذلك لتعزيز الواقع الحقيقي  عرض مركب لمحتوى تم
حيث يتم استخدام  VR (الواقع االفتراضيمفهوم ) خالفوهو في الحقيقة  3"بعناصر افتراضية

التي صنعت بشكل محدد للتفاعل مع البشر الذين سوف والمصنعة في الكمبيوتر المكانية البيئة 
 .فيهاينغمسون 

اي الواقع المعزز  AR & VRولاليضاح اكثر من اجل التمييز بخصوص الفارق مابين الــ 

اضي اللذان يشكالن عصب التقنية الحديثة في اجتياح الصورة الفيلمية بالموجودات والواقع االفتر
واالشكال ومن امثلة ذلك في البرنامج االخباري للفضائية الروسية الناطقة باللغة العربية )روسيا 

بشكل خالق عندما ادخلت دبابة افتراضية بشكل يشابة الحقيقة الى  ARاليوم( التي وظفت تقنية 

تيديو من اعلى عمق االستيديو لتقترب من مقدم البرنامج الذي يتفاعل هو بدوره معها بشكل االس
احترافي معززا لما يتحدث عنه في الوصف الجواء المعركة وكيف كان دور هذه الدبابة في حسم 
المعركة وكيف انها تقوم بقصف مواقع االعداء ثم تقوم الدبابة باطالق قنبلة نحو الهدف حتى ان 

لدخان يمأل المكان ليزيحه مقدم البرنامج من على وجهه, كذلك شاهدنا االستيديو في نفس البرنامج ا
دخول الطائرات التي تقتحم المكان وتقصف حتى تلهب المكان بالنار والدخان, هذا مثال واضح 

يقية ثم على تقنية الواقع الرقمي المعزز والذي يجعل االشياء االفتراضية تدخل الى االمكان الحق

 .1يتم التفاعل معها بشكل تكاملي واضح. كما في شكل رقم 

                                                           
 : 2009أغسطس  09, البان االلكترونية ,  المؤثرات البصرية مزيج من اإلبداع والخيال السينمائياسامة عسل,  - 1
 https://www.albayan.ae 
 369, ص 2008كرم شلبي . االنتاج التلفزيوني وفنون االخراج , دار ومكتبة الهالل . بيروت .   -  2
, من موقع  MR، والواقع المدمج AR، والواقع المعزز VR، الواقع االفتراضي XRفاطمة السيحاني, الفرق بين الواقع الممتد   -  3

 https://www.new-educ.com:  2018/12/02تعليم جديد , 

https://www.albayan.ae/
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الواقع االفتراضي فقد قدمت قناة العربية انموذجا رائعا للتجسيد  VR اما فيما يخص الــ 

الفني للواقع االفتراضي, اذ انتقلت بالمراسل من االستيديو الواقع لنشرات االخبار وبشكل 
( والتجول في ارجائها افتراضيا, Nimitsئرات االمريكية نيمتس )افتراضي الى متن حاملت الطا

اذ ان المراسل يفتح ابوابا ويصعد سلما ويستخدم مصاعد تحمله ثم تنزله كلها افتراضية مرسومة 
في الكومبيوتر بشكل ثالثية االبعاد, وهذا ما يؤكد ان الواقع االفتراضي هو ادخال شيء حقيقي 

 . 2شكل رقم  الى عالم افتراضي.كما في
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 هدفسالواقع االفتراضي الذي يانواع من  واحدا فهو يعد ARاما الواقع الرقمي المعزز 

لم تكون في االساس موجوده بمعطيات افتراضية  زجهاو كومبيوترالبيئة الحقيقية في العملية اعداد 
 المشاهد الحقيقية,كون هذا النظام قادرا على تركيب الصور واالشكال والمزج بينهما في  فيها,

بناء صورة تجعلك غير قادر على التمييز بين ماهو واقعي الواقع المعزز إلى  ليكون بذلك دور
حقيقي او مؤلف ومنغمس غير واقعي بل ان الصورة تكون متكاملة بشكل يصعب العزل والتمييز 

فيلم فحسب بل في بشكل واسع ليس في مجاالت عالم التستخدم بين محتواها, مما جعل هذه التقنية 
مجال العلوم والتدريبات بكل انواعها وصوال الى التدريب على قيادة الطائرات والتدريبات 
العسكرية والتعليمية وغيرها الكثير من التطبيقات كونها توفر جانبا كبيرا من الواقعية والتفاعلية 

 للشخص المستخدم بحيث يبدوا معها في بودقة واحدة.
يضع نظام الواقع كان هنالك دور كبير في الرياضة للواقع المعزز, اذ "فعلى سبيل المثال 

حاكي الواقع الالعب في بيئة تخيلية ت األمريكية ((Sense Arenaشركة عزز الذي طورته الم

مكن ضبط رب الهوكي تماما كما لو كان في مبارة فعلية، ويتماما ويستخدم الالعب فيها مض
تدريبية، باإلضافة إلى نظام دقيق لتسجيل أداء الالعب وتركيزه،  النظام لتنفيذ عدة سيناريوهات

دول  (٥)فرق هوكي ُمختلفة في  (٥)ودقة حركاته. أجرت الشركة إختبارات فعلية للنظام لدى 
 .1"النظام في التدريب والتأهيل االعب ٣٢٠حول العالم، استخدم خاللها 

صوب تقنية الواقع المعزز الغراض اما في العلوم فهنالك اتجاهات كبيرة جدا اتجهت 
 من المواقع العالمية التي تستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز في التعليم موقعالتدريب واالكتشاف "

الذي يستخدم نماذج تشريحية ثالثية األبعاد للجسم  (Visiable Bodyالجسم تشريح الجسم )

لمزيد عن علم وظائف األعضاء البشري، يمكن عن طريقها سبر أغوار جسم اإلنسان ومعرفة ا

                                                           
 15الواقع الُمعزز في مجال الرياضة: استخدامات جديدة في التدريب وإعادة تأهيل الالعبين, من موقع عالم التقنية, , احمد جبر -  1

 https://www.tech-wd.com: 2018ديسمبر
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, واالمر له اهمية كبرى في بيئة الفيلم السينمائي 1"تخدام مجموعة واسعة من التشكيالتباس
 والتلفزيوني.

اما في عالم الفيلم السينمائي او البرامج التلفزيونية فاالمر اكثر تطورا وتقدما اكتسب صفة 
قع االفتراضي يمكن ان يساقوا في حيز واحد الريادة واالكتشاف فالواقع الرقمي المعزز والوا

وهو Mixed Reality (MR الواقع المدمج )فيمكننا دمج الحالتين في موقف واحد لينتج عن ذالك "

دمج الواقع الحقيقي بالواقع االفتراضي إلنتاج بيئات ومرئيات جديدة بحيث تتفاعل األشياء المادية 
يل الحدود بين التفاعل الحقيقي واالفتراضي، يعني أن والرقمية معاً، كما أن الواقع المدمج يز

 .2" األشياء االفتراضية يمكن أن تختفي وراء األشياء الحقيقية
ونتيجة لذلك يمكننا ان ندمج المعلومات واالشكال واالجسام االفتراضية في البيئة المادية 
المتجسدة المستهدفة والتي ينبغي عرضها كونها تشكل القصة والموضوع للفيلم بحيث يمكن ان 
 ينظر الى المعروض كانه موجود اصال في البيئة الحقيقية ذاتها, اذ تعتمد هذه التقنية في االساس
على وسيط الكومبيوتر الذي يقوم بدوره بعملية الدمج والتعزيز واضافة االجسام واالشكال 

معدة لذلك وبامكانيات خاصة تتمشا ونوع العرض والتجسيد,  Softwareوالمعلومات عبر برامج 

"تعد تقنية الواقع المعزز تكنولوجيا حديثة مستنده على رؤي كومبيوترية لدمج الصوت والفيديو 
جرافيك واجهزة االستشعار االخرى والمعتمدة على عناصر في البيئة المادية الحقيقية لتقديم وال

, يتيح هذا الدمج جانبا  كبيرا من التفاعل ما بين الممثل واالجسام 3تجربة فريدة في العالم الحقيقية"
دود االطار, التي يواجهها افتراضيا, ليكون الدور التفاعلي تكميليا بين كل الموجودات داخل ح

فعلى سبيل المثال نجد ان شخصا يحرك يدية ويحدق نحو الفضاء ليلمس ويؤشر ويتحكم بعالمات 
ومؤشرات شفافة افتراضية تعوم في ذلك الفضاء او الحيز يتحكم بها ويقودها وتتفاعل معه 

و قد ويحركها كيف مايشاء وهي تسبح في عالمه ومنقادة له اينما يذهب اويتحرك بشكل مطواع, ا
نجد مثال احد الممثلين واالكسسوارات او المالبس الغريبة او حتى الدروع واالقنعة تجري نحوه 
وتتخذ منه هيكل لتتنسب عليه لتغطي جسمه بشكل كامال او جزء منه حتى يتمظهر بهيئة مختلفة  

معزز او هيئأة مخلوق اخر بحسب مقومات القصة وبناء المشهد, وهذا هو بالفعل عمل الواقع ال
حين يتناظر مع الشخصية التي تؤدي في الفيلم وبشكل ثالثي االبعاد, اذ " يمكن تمييز تقنية الواقع 

 المعزز بثالث صفات مهمة للغاية يمكن تلخيصها فيما يلي:
 الدمج بين عناصر مفترضة وبيئة واقعية. – 1

 تقدم العناصر بشكل ثالثي االبعاد. – 2

 .4ي للعرض"التفاعلية في الوقت الفعل – 3

في الحقيقة ان الممثل في الموقع او االستيديو الذي سيتعزز بالواقع الرقمي المعزز تكون 
حركاته منقادة ومحسوبة بدقة الى ماسيضاف اليه والى البيئة التي ينشط  فيها بشكل ثالثي االبعاد 

فوقها واسفلها اي مع االجسام المضافة اي يمكن ان يتفاعل معها بشكل يمكنه الدوران حولها ومن 
يتفاعل مع ماهو افتراضي وسيتجسد. بمعنى اخر يمكن له ان يحاكي االجسام التي من المفروض 
ان تتواجد معه في نفس البيئة نعم انه قد ال يراها ولكن يستشعرها عبر تجسيدها بشاشة اخرى 

                                                           
: 10/1/2019طارق قابيل, أول كتاب تعليمي بالواقع المعزز في مصر, موقع الجزيرة االلكتروني, -  1

https://www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology 
ليم , من موقع تع MR، والواقع المدمج AR، والواقع المعزز VR، الواقع االفتراضي XRالفرق بين الواقع الممتد فاطمة السيحاني,  - 2

  educ.com-https://www.new: 2018/12/02 جديد ,
3  - Stephen O' Mahony(2015): A Proposed Model for the Approach to Augmented Reality Deployment 
in Marketing Communications, Published by Elsevier Inc., Social and Behavioral Sciences227: 235, pp 
228. 

شيماء صالح صادق, تعظيم دور تقنية الواقع المعزز لالعالن التفاعلي بداخل الموالت التجارية, مجلة العمارة والفنون المحكمة,  - 4

القاهرة , تصدر عن الجمعية العربية للحضارة والفنون االسالمية , ISSN 2356-9654الجزء الثاني, -العدد الثاني عشر

 263.ص2018,

https://www.new-educ.com/
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ق ذلك الموقف يرى فيها النتائج النهائية وتحدد تواجدة من االجسام حتى يتصرف معها على وف
 لتدمج بعد ذلك كل تلك االجسام في حيز واحد ومشهد مصور واحد بحركات مكتملة ومتقنة.

ان هذا النمط من الواقع المعزز وبناء المشهد بهكذا واقع قد تحقق وبشكل واسع ورائع 
ت ومن امثلتها الهواتف المحمولة والتابلتا Smart Devicesومتاح في االجهزة المحمولة الذكية 

والتي تستثمر البيئة الحقيقية ذاتها ثم تاتي االظافة بالواقع المعزز بحسب ما مخطط له " فبدال من 
خلق بيئة اصطناعية بصورة كاملة من خالل تكوين العناصر بالكومبيوتر نستثمر الواقع ونظيف 

هواتف , فنشاهد بعض االظافات الخالقة والذكية في ال1عليه, وعرضها..على الهواتف الذكية"
المحمولة التي تدعم خاصية الواقع المعزز في البيئة الحقيقية باشكال معينة كارتونية او فالتر 
تضاف الى الصورة تجميلة او اقنعة وحتى مالبس ثابته ومتحركة وكذلك اضافة المخلوقات 
ية والحيونات المنقرضة وغيرها حتى يمكن التفاعل معها ولمسها ومصافحتها واللعب معها بثالث

االبعاد. بل ان االمر وصل الى اكثر من هذا حين جمع عدد من الناس في ملعب للسلة واذا بالحوت 
يتجسد امامهم من ارضية الملعب بعد ان تحولت افتراضيا الى بحيرة ملئية بالمياه حدث ذلك دون 

  .3وسيط او نظارات. كما في شكل رقم 

 
 : MCاقتناص الحركة 

التي يستند عليها الواقع المعزز في بناء االشكال داخل حدود اطار واحده من اهم االركان 
ث تتحاكى االشياء فيما بينها بشكل حي من حركة يالصورة او بيئة االحداث وبشكل تفاعلي بح

وروح وتدفق وديناميكية مع الممثلين الذين سيكونون مع االشكال المعززة في نفس التكوين والبيئة 
وهي ببساطة  Motion Capture Technologyوالتي يطلق عليها كة عبر تقنية التقاط الحر

وأمام عدستها، يؤّدي الممثل الدور المناط به  ,تقنية تحتويها كاميرا مختصة بهاتعد على انها "
                                                           

1  - Elham baratali, Mohd Helmi, Behrang parhizkar, Zahra Mohana(2016): EFFECTIVE OF AUGMENTED 
REALITY (AR) IN MARKETING COMMUNICATION; A CASE STUDY ON BRAND INTERACTIVE 
ADVERTISING, International Journal of Management and Applied Science, ISSN: 2394-7926, Volume-2, 
Issue-4, pp134. 
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)لنقل دور وحش غرائبي الشكل( وهو يلبس بّزة سوداء مرشومة بأزرار إلكترونّية حّساسة تتوهج 
بزة األكف واألقدام والرأس، يصبح الممثل كأنه متلفّع برداء إلكتروني وإذ تشمل ال ,بلون فسفوري

عندما تصّوب الكاميرا عدستها على الممثل، فإنها ال ترى سوى النقاط اإللكترونّية، بمعنى  ..كامل.
أنها تصور الشكل اإللكتروني للممثل وحركاته. وتنتقل الصور إلى كومبيوتر الكاميرا الذي 

بفضل برنامج تقني مختص، يستطيع التحّكم بالشكل النهائي للممّثل، مع التحّكم في  يعالجها فورّياً 
وبتلك الطريقة، يمكن إعطاء الممثل شكل عفريت أو حيوان أو آلة أو عمالق أو  حركاته كلها

 1"شجرة ناطقة أو غيرها
البيئة هذه التقنية وما تحمل من امكانيات كبيرة في التجسيد الحركي او خلق الحركة في 

االفتراضية, اذ لم يكن االمر المراد من جرائها فقط هو الحركة والتحريك للشخصيات والمخلوقات 
ال في عالم واالجسام وانما الهدف هو ان نبادر الى ايجاد مخلوقات خيالية ال يمكن ان نجدها ا

اقصى درجات الدقة لما تبدوا عليه من واقعية بالحركة والفعل والتفاعل الى  الفيلم وبيئته محاكية
في التفاصيل, بل اننا يمكن ان نجسد انفعاالت تلك المخلوقات وتجسيد مشاعرها كردود افعال, 
كما هي حركات االدمين حين يفرح ويضحك ويحزن او يتحرك ويغني ويقفز ويدخن السيكار, 

الوجه بل يمكننا ان نتدخل حتى في تفاصيل الشعر وحركته والرموش وحركة االجفان وتقاسيم 
يتم تحقيق هذه الحركات الثانوية من خالل المحاكاة المكثفة، التي "وتعابيره باقصى غاية الدقة 

ب ُكاّلً من الكتلة والدينامّية والتوتر والتفاعل لكل جزء من أجزاء الجسم عندما تتحرك  تحس 
ماغ البشري وتساعد المحاكاة على خلق اإلشارات البصرية المعقدة التي يعالجها الد .الشخصية

عند النظر إلى صورة. كما أنها تضمن أن علم وظائف األعضاء للمخلوقات سواًء حقيقية، أم 
ى الجمع بين هذا المستوى الجديد  ه,خيالية يرتكز على أساس من الحقيقة؛ ومن ثم يمكن تصديق وأدَّ

ْعل شخ ق ط عن طريق الحركة لممثلين موهوبين، إلى ج  صيات الرسوم من التفصيل واألداء الملت 
 2".الحاسوبية المتحركة ممثلين رّواًدا

ان هذه التقنية في كل يوم لها شأن في التطور وايجاد االفضل من اجل توظيف االحسن 
واالفضل واالسهل واالكثر اقتصاديا من حيث االنتاج والكلفة, اذ نجد ان هنالك تطورا كبيرا 

نفسها في تصنيع ماهو اكثر تاثيرا وسهولة حصل في هذا االمر عندما تهافتت الشركات على زج 
وتناغما في االنجاز والجوده مع فائقية السرعة في التجسيد فصممت البدلة الذكية بشكل مفصلي 
اي تحاكي كل مفاصل الجسم لخلق االنطباع بالحركة الدقيقة المطابقة, احتوت البدلة على 

ها نقلة نوعية في عالم التقاط مستشعرات مخصصة لها خاصية نقل الحركة الى الحاسوب ان
 بتصميم البدلة اإلحترافية الذكية( الدنيماركية Rokokoالحركة التي "قامت بها شركة )

(Smartsuit Pro ) دون الحاجة إلى مراحل  –لتوفير كل ما تريده من أجل التصوير الحركي

وهي تم تثبيتهم بالبدلة نفسها, كالجهاز العصبي وهذه  , البدلة تحتوي مستشعراتمعقدة ومكلفة
بالظبط كالمستشعرات الموجودة بهاتفك الذكي للجسم, السرعة واإلتجاه والوضع النسبي  تضبط

ترتبط معا وتتجمع بمركز أسفل ظهر البدلة ويمكنها اإلتصال بالواي فاي أو اإلشارات الخلوية  –
 .4كما في شكل رقم  .3"لنقل البيانات

                                                           
 :2017يونيو  20, مقال منشور في الحياة االلكتورنية, تقنية تحقّق خياالت األساطير سينمائّياً « موشن كابتشر»الـ احمد مغربي,   - 1

http://www.alhayat.com/article 
ْن ُصْنـع الحـاسـبليتري, جو  -  2  /1الطبعة العربية,  Nature, نشر في رسوم حاسوبية متحركة: أبطـال رقميُّـون، وعـوالـم م 

 https://arabicedition.nature.com/journal/2014: 2014/فبراير
, مضوع منشور في الموقع االلكتروني اللتقاط الحركة والموشن كابتشر بسعر منخفض Rokokoن م Smartsuit Proبدلة  -  3

  https://creativeschoolarabia.com:2017/مارس/12)مدرسة االبداع العربي(, 

http://www.alhayat.com/article
https://arabicedition.nature.com/journal/2014
https://creativeschoolarabia.com/
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اي ان الــ  ,حينما تختفي مالمح الممثل بشكل كامل تبرز هذه التقنية بشكل مباشر وفعال

MC يضحك  ايتحدث او جدار ايكون فعلها مع االجسام االفتراضية كافة فمن الممكن ان نجد قدح

او اريكة ترقص اضف على ذلك الحيوانات االفتراضية والمخلوقات االخرى التي تشبه الى حد 
هو استنساخ الى اداءات ادمية سجلت الى  الحركاتكبير فعال وحركات البشر الن اصل تلك 

الكومبيوتر ثم نقلت الى االجسام االفتراضية بشكل يتناسب مع المطلوب منها في معالجة 
 ت الفيلمية.الموضوعا

هنالك عدة عوامل ساعدت بالوصول إلى هذه الدرجة من اإلبداع ومن هنا يمكن ان نؤكد ان "
البصرّي، أجهزة الحاسوب والمحاكاة الحديثة، ومجموعة واسعة من برامج الرسم والتحريك 

كثر أهمية إال أن التقنية التي نريد الحديث عنها هنا يمكن اعتبارها السّر األ.. بميزاتها الخيالية
تعتمد تقنية التقاط الحركة على  ,الذي ساعد أفالم اليوم ألن ُتحدث ثورة حقيقة في مجال الصورة

التقاط وتسجيل حركة أشخاص أو مجّسمات محددة، ومن ثم نقل هذه الحركة إلى أجهزة الكمبيوتر 
قد  استخدمت بشكل  ومن ثم التحريك والتفاعل هذه التقنية 1"لمعالجتها وتحليلها والتعديل عليها

واسع واحترافي في روائع االفالم الخيالة والتي اعتمد اعتماد اساسي في تجسيد مشاهدها على 
تقنية اقتناص الحركة هذا االفالم كانت اسطورة من اساطر السينما الحديثة من حيث االتقان 

الفيلم  2015لمنتج للمخرج كولين تريفورو وا Jurassic Worldوالتجسيد ومنها الفيلم االمريكي 

يسبح في عالم كبير من المؤثرات الرقمية يتناول الفيلم موضوع خروج الديناصورات من اقفاصها 
خطاء لتكون خارج السيطرة لتنشر الرعب والفوضى في الجزيرة التي تتواجد فيها, االبسبب 

تحرك فيه وتتفاعل مع البشر مابين ل انواعها تحضر العالم الواقعي وكانت الديناصورات بك

                                                           
 /12/9باسل خلوف, تقنية التقاط الحركة وما حملته معها من تأثير على عالم المؤثرات البصرّية, في  - 1

2016 :technology.html-capture-https://www.arageek.com/art/2015/08/19/motion 
 

https://www.arageek.com/art/2015/08/19/motion-capture-technology.html
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التقنية جعلت الممثل امام  هاعتداء وقضم البشر الى العالقات الحميمية فهي تركض وتتقافز. هذ
 مفترق طرق فهو اما:

 ممثل يعيش الدور ويمثل في البيئة االفتراضية. - 1

كال واالجسام يسهم بحركاته فقط التي ستكون بمثابة باترون تفصل عليها االش ممثل مؤد – 2

 المطلوبة.
فعلى سبيل المثال ان الممثل في صناعة المؤثرات القديمة التقليدية كان يواجه التحديات 
الكبيرة في حقل االداء والتعبير ومن ثم ينتبه الى موضوع االقناع, فالصعوبة كانت عندما يمثل 

فيها او البيئة التي  مع كائنات او مخلوقات او مواقف قد تضاف الى حدود الصورة التي يبدو
يتحرك ويعيش فيها فيقوم الممثل باألداء على وفق ما يطلب منه المخرج او فنيوا الخدع البصريه 

وصف ما سيكون وما سيحدث  دوخبرائها معتمدين على فراسة الممثل وقدرته على التخيل بمجر
ع عند العرض فقط معه وله, فالممثل "يتخيل عبر الوصف بمعزل عن االخر الذي يشاركة الواق

بعد ان شاطرته المكان وحاورته وتحدثت اليه وتحركت بالقرب منه وهو ال يعلم كل الذي يفعله 
 . 1عند التمثيل يتظاهر من انها موجودة معه"

يكون عمل الممثل  وهذا االمر جعل من "المؤثرات البصرية مشكلة امام الممثل, عادة
دة, متيحا لجغرافية المكان ان تؤثر على سلوكة امام قا بالواقع, انه يمثل مع مواقع محدمالص

الكاميرا. انه يعمل ايضا باكسسوار محدد وحقيقي في موقع التصوير, هذه الديكورات واالثاث 
الحقيقيان امر مساعد للممثل على االيمان بما يفعله, انما باستخدام المؤثرات الخاصة بصريا سيفقد 

اء وبيانات واشكال ستحيط به بعد التصوير وهذا امال قد يفقده , الن عوالم واشي2شيئا مهما جدا"
 جانبا كبيرا من االتقان النه بعيد عن حقيقة التفاعل االني او المباشر.

ماكان من حلم في تحقيق التفاعل االني والمباشر وخلق روح من االنسجام بين الموجودات 
متها التقنية الرقمية الحديثة في فن الفيلم االفتراضي المضافة الحقا بعد االنتهاء من الصوير, حس

(  والمرتبطة الى الحاسوب وعلى Interactive screenمن جراء استعمال الشاشة التفاعلية ) 

هذه الشاشة "التي من خاللها يمكن للممثل ان يؤدي حركات عبر جسده  MCبعد تشغيل مهام الــ 

مامه على الشاشة أومباشر النها تتجسد  كله وهذه الحركات يشاهدها الممثل بشكل فوري واني
 .5كما في شكل رقم  .3التفاعلية فيمكن ان ينغمس معها ويتماها مع الحرك ة"

                                                           
 , بحث غير منشور.حدود الشاشة التفاعلية في العرض التلفزيوني والسينمائي محمد عبد الجبار, -  1
المؤسسة العامة للسينما ,سوريا ,  –ماري الين اوبراين , التمثيل السينمائي , ترجمة رياض عصمت , منشورات وزارة الثقافة  -  2

  157, ص 2012
 المصدر نفسه.محمد عبد الجبار,  -  3
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قفزنا بالفيلم قفزة كبيرة وجعلته يحقق اشياء كان يصعب ان تتحقق  MCبفعل تقنية الــ 

بينه وبين التفاعل المطلق باالسلوب التقليدي, وجعلت الممثل ان يتجاوز الجمود والقيود التي تحول 
االحترافية والمثالية عند  من ابراز ردود االفعل مع من سيتواجد معه وفي بيئتة, اذ تمكن الممثل

في هذه حضورة في البيئة االفتراضية وعملية المحاكات, مع الواقع وبشكل عال متناهي الدقة " ف
التفاعل بين اإلنسان و اآللة. و بما  عبر البيئة تتحقق المشاركة الجسدية الكاملة في العالم السردي

, ليكون  1"أن الكمبيوتر يعكس فضاًء ذا أبعاد ثالثة يمكن للمستخدم أن يتحرك في كل االتجاهات
مع ما هو معروض. تقنيا كانت هذه الشاشة تعرض النتيجة المباشرة للحركة اي ان تجعل  احاضر

الممثل قادرا ادراك افعاله االدائية وما ستجسد بشكل اني او ما يكون عليه الفعل مكتمل اي يستطيع 
الممثل ان يرى نفسه وهو يؤدي في العالم االفتراضي مع كل االجسام واإلشكال والمخلوقات 

"  ريبة و الكائنات او المخلوقات او المواقف بعد ان منحته التقنية اي الشاشة الحاسوبية التيالغ
 .2"أنها موجودةيضن تتيح له مالمسًة األشياء التي 

مبنية على ان " تلتقط حركات الممثل األصلي الذي  MCوكما هو معروف ان تقنية الــ 

وف تناظرها حركة الشخصية الخرافية المصممة يكون بديال فقط اللتقاط الحركة وهذه الحركة س
ايضا في الحاسوب فتبدو حركات تلك الشخصيات نفسها االنسيابية لحركات الممثل ويتم هذا بفعل 
المتحسسات المربوطة في جسم الممثل والموصولة الى جهاز الحاسوب الذي يقوم بترجمتها الى 

 .3حركة الشخصية الخرافية"
زة بحواسيب خاصة والتي تحتوي على برامج اقتناص الحركة تتيح فالشاشة الرقمية المعز

للممثل ان يرى بوضوح وكنتيجة كل اداءاتة بشكل احترافي تفاعلي فينهمك بهذا الحال الى التفاعل 

                                                           
 ,Digital Theatre & Interactive Drama  .Friday, من موقع فضاء الدراما التفاعلية وسرديات النص المتفرع -  1

February 22, 2008  ,.html22post_-blog/2008/02http://dtid.blogspot.com/  
 . 6, ص  في تعليم المستقبل الواقع االفتراضي وتقنياته . الجهني عبدالرحمنفهد  - 2

Lib3/9659Docwww.abegs.org/.../%وتقنيات20االفتراضي%20الواقع.  
محمد عبد الجبار كاظم . توظيف التقنيات الرقمية في المعالجات الصورية للفيلم السينمائي , بحث منشور في مجلة )االداب ,  -  3

  415, ص  2010الجزء الثاني ,  93جامعة بغداد ( عدد  –تصدر عن كلية االداب 

http://dtid.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html
http://www.abegs.org/.../DocLib3/9659الواقع%20الافتراضي%20وتقنيات
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عليه في الواقع االفتراضي فقد يكون الممثل قد يؤدي شخصية ديناصور مثال او فيل  يبدو مع ما
من  ش كبيرة او حتى جماد ففي عالم الفيلم الجماد قابل للحركة,كبيراو حتى حوت اوسمكة قر

اجل فعل الحركة والحيوية وخلق التفاعل البد لنا من تحريك االجسام التي ستلقى الى البيئة المرادة 
كالجبال او اثاث المنزل او مركبات وغيرها او االالت, وان كانت جماد  تىحسب المطلوب, حب

, هذا كله يدركه الممثل عبر وخلق التفاعل معها, وهذا قد يتم بواسطةيمكن حركتها وتحريكها 
بحيث تهيئ للفرد القدرة  Simulationتلك الشاشة التفاعلية والتي تعزز للممثل جانب "المحاكاة  

على استشعارها بحواسه المختلفة والتفاعل معها وتغيير معطياتها فيتعزز االحساس باالندماج في 
في لغة التكنولوجيا, ُتسمى عملية تقليد الحياة الحقيقية على عني بالمحاكاة هنا "ون 1تلك البيئة"

, فمن اجل االكتمال البد من التفاعل للممثل مع كل Simulation"2  الكومبيوتر بـالمحاكاة

اخرى تنبثق في الواقع  واداء الممثل الذي يقتبس الى هيأةة التمثيل من جانب ئالموجودات في بي
 االفتراضي من جانب اخر,

اذ اصبح  ,شاشة المحكاة تلك قد استثمرت بشكل فعال عند انتاج افالم االنميشن بشكل واسع
فقد كانت الشاشة تلك من االدوات االكثر  MCتجسيد الشخصيات الكارتونية معتمدا على الــ 

لكام واكاة( وهي "اداة جديدة تعرف سيماهمية في تصوير االفالم واصبحت تسمى )بشاشة المح
Simulcam  تتيح له ان يشاهد الممثلين بشكل مباشر في أدائهم الحي وهم يقومون بأداء... في

, وبهذا كان من الممكن ان يكتمل المشهد المصور 3محيط غريب من انتاج الرسوم الحاسوبية"
حتراف واالنية عند حدود االنتاج مابين الواقع المعزز والواقع االفتراضي مع اكتساب صفة اال

الواقع االفتراضي عالم يصنعه عبر الكومبيوتر الذي يصنع كل ذلك وبشكل تفاعلي متقن, "ف
الحاسب اآللي، بحيث يمكن لإلنسان التفاعل معه آنياً، بنفس األسلوب الذي يتفاعل به مع العالم 

 .4"الحقيقي
تناغمت بشكل كبير مع الية االنتاج الفني  MCخالصة القول ان تقنية اقتناص الحركة او الــ 

ثرات الخاصة االكثر تطورا وواحدة من تلك االليات هي الية الواقع المعزز الذي يقتحم المكان ؤللم
 الحقيقي وممكن تجسيدة كذلك في الواقع االفتراضي. 

 
 :Animationالتحريك 

وهو ما اعتمدت عليه السينما في التحريك في السينما امر قديم بدايته مع بدايات فن الفيلم 
ة, فكان االمر في التحريك يعتمد على يع البصري والمؤثرات الصوراانتاج افالمها ذات الخد

تسجيل الحركة بشكل متقطع في االفالم او اعادة رسم الشكل لمرات عديدة مع تغيير طفيف في 
في افالم الكرتون,  كل مرة للحركة لتعرض مرة واحدة مكونتا حركة كاملة كما يحدث ذلك

الثورة الرقمية " في العقود االخيرة من القرن العشرين, ان  رعان ما تغيير االمر حين انطلقتوس
واسعة, واشتهر فن االنمي   صناعة فيلم الرسوم المتحركة بواسطة الكمبيوتر خطت خطوات

Anime عديدة مع اختالفات بسيطة هات اليابان .. بعد ان كان الفنان يرسم مرات ديوالقادم من است

ن ان برامج الكمبيوتر المتطورة تقوم بهذه المهمة حركة عند عرضها بشكل متتابع .. اآللتوحي بال
  Anamaitionاو  MC, اذا كان التحريك هذا حاضرا كواقع معزز متمحور الى شكلين اما 5"

                                                           
ة في العرض المسرحي , رسالة ماجستير مقدمة الى ) ضياء محمد محمد االمارة . التشكيل البصري واشتغال اإلضاءة الرقمي -  1

 69, ص  2012قسم الفنون المسرحية (  –جامعة بغداد  –كلية الفنون الجميلة 
الفن التشكيلي وتحديات التكنولوجيا ,بحث مقدم الى الجامعة اللبنانية  معهد الفنون الجميلة . ص عبد اللطيف حمزة السيد .  -  2

1111 .www.twylah.com/Mo3Tah/tweets/287604357984292864  
ربيكا كيفان . حياة جيمس كاميرون وافالمة , ترجمة محمد منير االصبحي , منشورات وزارة الثقافة السورية , دمشق ,  -  3

 210, ص 2012
http://www.middle-ايسااات اونالين :  )الواقع االفتراضاااي: عالم تصااانعه التقنية (. موقع : ميدل مقال رجب ساااعد السااايد . -  4

online.com/?id=42568-east 
التحريك )الرسوم المتحركة (, الموقع االلكتروني "فيدو معنى جودة الحياة" :   - 5

http://www.feedo.net/LifeStyle/Arts/Cinema/Animation.htm 

http://www.twylah.com/Mo3Tah/tweets/287604357984292864
http://www.middle-east-online.com/?id=42568
http://www.middle-east-online.com/?id=42568
http://www.middle-east-online.com/?id=42568
http://www.feedo.net/LifeStyle/Arts/Cinema/Animation.htm


582 
 

ذاتها, بحيث يمكن التفاعل وكالهما سيدخل بيئة الحدث وبشكل ثالثي االبعاد اي مجسم في البيئة 
معها من قبل الممثلين ابطال الحدث وبشكل توافقي متواشج ومتعاشق ومتداخل ومتاصر, "ادرك 

, وهو جوهر سينما الرسوم المتحركة, وهو الروح التي Animationفن السينما ان التحريك 

 .1تنبعث في الصورة الجامدة الثابته"
التكوينات متحررة بشكل ثالثي االبعاد منسجمة مع  هذا التحريك قد يشمل كل االشكال او

خاصية الوسيط السينمائي الذي يستوعب تفاعالت الصورة بواقعها المعزز, علما ان هذا الوسيط 
الفيلمي له القدرة على استيعاب بعدا ثالثا للصورة كما ذكرنا وهذا ما "تمتاز به السينما بقدرتها 

 .2على تجسيم الصورة المتحركة"
التطور الذي لحق كل مفاصل التحريك للصورة ثالثية االبعاد وجعلها في ابسط حالتها  هذا

عند حدود التجسيد, والمقصود هنا االساليب الحديثة بفعل الوسيط اي الكومبيوتر الذي جعل 
التحريك امر يسير ومتقن واحترافي من دون الخوض في اروقة االنتاج التقليدي اي تقطيع الحركة 

بشكل متكرر معتمدين على توثيق الحركة الواحدة بشكل تدريجي اي تصويرها حركة  وتصويرها
حركة وصوال الى الحركة الكاملة كذلك التجسيم الذي جعلنا نرى االشياء بطولها وعرضها وعمقها 

م التطور الذي تشهده تقنية العرض السينمائي بتكنولوجيا التصوير ثالثي األبعاد في أسهوقد "
ي تنفيذ أفالم الرسوم المتحركة التي كانت قد شهدت طفرة في التسعينيات بدخول صنع طفرة ف

الكمبيوتر وبرامج الجرافيك التي نقلت الرسوم المتحركة من عالم الرسم والتلوين على الورق، 
إلى برامج الكمبيوتر المتقدمة التي تقدم للفنان التقنية والبدائل المتنوعة لصنع فيلم كرتون مختلف 

وصول الرسوم إلى درجة  عن فضالريك متقن ومحاك للطبيعة، وي على رسوم دقيقة وتحيحت
حيث أصبحت الشخصيات الكرتونية تبدو كأنها كائنات واقعية، فينتقل المتفرج  ,من الدقة واإلبهار

. خالصة القول ان التحريك قد يبنى على محورين 3"معها إلى رحلة مع عالم سحري يبدو حقيقيا
, اال ان النتيجة هي انغماس تلك االشكال من جراء التحريك الى بيئة الحدث وهو صلب كما ذكرنا

 مفهوم الواقع المعزز.
 MCتقنية الـ ا مقتبسة من شخصيات حقيقية ولكن بتهافافالم الكارتون الحديثة شخصي

المخرج  اذا استعان. 6( كما في شكل رقم Tintin) واالمثلة في ذلك كثيرة اال ان االشهر هو فيلم

االمريكي ستيفن سبلبرج الى الممثلين الحقيقين في تسجل الحركات واالداءات ثم نقلها الى 
الكومبيوتر وبعدها عكسها الى الشخصيات الكارتونية ولكن المخرج هنا قد حال الى الشبه الكبير 

 للشخصيات الكارتونية والممثل الحقيقي وهذا كان واضحا في التطبيق.

 
 

                                                           
 73. ص 2016, الجنادية للنشر والتوزيع, االردن, 1تحسين محمد صالح, ادب الفن السينمائي, ط -  1
 80ص  المصدر نفسة.تحسين محمد صالح,  -  2
 :2011فبراير  13, موقع البيان االلكتروني, أفالم الرسوم المتحركة صناعة نفكر فيها وال نقدم عليهااسامة عسل,  -  3
 /senses/files-https://www.albayan.ae/five 

https://www.albayan.ae/five-senses/files/
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 الدراسة:مخرجات 
كما مر بنا يمكننا القول من ان الواقع المعزز يتواجد في االفالم على انماط قد تكون حركية, 
اي شخصيات ومخلوقات وبيانات او اشكال جامدة كالموجودات التي تشغل المكان والتي يمكن 

 توصيفها كما يلي:
 الواقع المعزز يمكن ان يكون تكميليا لالشياء المتواجدة اصال في بيئة المكان. – 1

يسهم في خلق شخصيات مبتكرة ومخلوقات غريبة وحيونات ويجعلها حيوية من خالل الــ  – 2

MC. 

 يمكننا تحريك االشياء الجامدة. – 3

 الدخان الخ.يمكن ان تظاف مؤثرات اخرى تكميلة كالبرق واالنفجارات والماء و – 4

 البيئة المكانية او الفضاء قد يشغل باالشكال الرقمية والشاشات الشفافه التفاعلية. – 5

 في البيئة المطلوبة التي تحتوي االحداث. VR & ARيمكن دمج الــ  – 6

هذا المخرجات يمكننا ان نحلل عليها بعض مشاهد االفالم المختارة كعينة قصدية لبحثنا حتى 
 ج بنتائج تجيب على اهداف دراستنا هذه. يمكننا الخرو

 

 تحليل العينة الفيلمية:
سيتناول البحث بعض المشاهد التي ترتكز الى استخدام المؤثرات البصرية والواقع الرقمي 
المعزز الذي نحن في صددة معتمدين في التحليل الى المخرجات التي اسفرت عنها الدراسة والتي 

 انسياب هذه التقنية الى حقل الفيلم والبيئة الفيلمية. تعد بمثابة توصيف الى كيفيات
نجد ان الواقع المعزز لعب دورا كبيرا في بنائية الفيلم وسرديته  Jurassic Woridفي فيلم ف

, ففي الجزيرة التي تدور فيها اهم االحداث من ل االحداث اعتمدت عليه بشكل اساسبل ان ك
وفا من لهيب النيران والصخور النارية التي تتقافز انفجارات بركانية وهروب الديناصورات خ

في كل مكان والفوضى العارمة التي تشغل المكان والبيئة التي يحضر فيها ابطال القصة مع 
للقصة  ان الديناصورات هي العنصر االساسالحيونات بشكل تفاعلي وحركي متواصل, وهنا نجد 

ة الدقة بحيث نقف امام مشهد تحريك في اقصى غايوالتي كانت تفعم بالحركة والحيوية فكان هنا ال
الديناصور متذكرين الماضي الذي عاشوه  (كريس)ر المشاهد واقعية حينما يداعب ثمن اك نعده

مجسدين  ةعالي وباحترافيةسوية, كذلك نجد ردود االفعال من قبل الممثلين تجاه الديناصورات خوفا 
ء محسوب وكل شيء موظف بدقة عالية, حتى في الواقع في بحبوحة واحدة, كل شي عيشهما

المحترقة الجزيرة التي تمت فيها االحداث نجد ان الكثير من التفاصيل قد اضيفت للمكان كالغابات 
ة التحريك والواقع االفتراضي ضمن قوتساقط الصخور كلها عملت بطري واالشجار وانهيار الجبال

االجمل واالكمل واالرشق فالحركة قد اقتبس  حيز المكان الواقعي, اما حركة الديناصورات فهي
حتى اصبحت بهذا الشكل فنجدها تهاجم وتقتحم الجموع وتنهش  MCمن حركة االنسان بطريقة الــ

الناس وتقضمهم وتركلهم بذيلها كل هذه التفاصيل جرت بانسيابية عالية وتدفق سلس, كذلك نجد 
 Compositing)التي عملت بطريقة الــ  )ان االماكن قد تعززت بهياكل عظمية للديناصورات و

 التركيب . 
ودمجها في متعدده تحتوي على تفاصيل المكان جمع شرائح من جراء يتم والتركيب هنا قد 

 من خالل لقطات حيةيتكون ذلك وقد  .واحدال االطارشريحة واحده حتى تظهر كل االجزاء في 
 فنيةالصوره الالحاسوب لتوليد  فيى أخرواشكال واماكن ومزجها بتكوينات  مفعمة بالحركة
 واحده مركبة. المطلوبة بصيغة

انفجارات أو أي مؤثرات  مثلالمشهد الى اللقطة او إضافة بعض التعديالت ومن الممكن 
وبهذا تتحقق أهم عملية في خلق المؤثرات الشيء الكثير للمشهد, يمكن أن تضيف اخرى بصرية 

 .7, كما في شكل رقم البصرية المطلوبة
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اما فيما يخص الحركة في االشكال الجامده فنجد مثال تشقق وتصدع الجدران وانصهار 
اي ان كل االشياء الجامدة  ,صفيح الفوالذ وتهشم الجدران الحديدة الضخمة التي تحيط بالسجن

اذ اليوجد تقريبا حيز يخلو من هذه  ,كان لها فعل عبر الواقع المعزز واالمثلة كثيرة في هذا الفيلم
 المؤثرات.

رات وينوصاالد كة والحيوية في هذا الفيلم ابطالهكنا نعيش في عالم مفعم بالحر اجماال
 واالنسان الذين يعيشون في عالم وبيئة واحدة متفاعلين.

  
فهو يختلف من حيث بناء القصة الفيلمية, بما ان موضوع القصة  Iron Man 3اما فيلم 

يتحدث عن صراع االرادة من جراء استخدام التقنيات الرقمية في الدفاع والقتال على ارض 
الواقع, نجد معظم مشاهد الفيلم والفضاءات مليئة بالشاشات الرقمية التفاعلية التي تعطي البطل 

نات التي يستدعها اتحليلة للبي فيفتشكل هذه الشاشات سر قوته  ومات عنمايدور من احداث معل
لوبة طل شاشات تاخذ حيزا في البئية الم, فتكون على شكعند حدود التفاعل بشكل ثالثي االبعادو

( هذه Simulationبطريقة يتحكم بمقوماتها وهذا ما يعرف بالمحكاة ) ليتفاعل معها البطل
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الشاشات تقترب من البطل وتارة اخرى يكون ضمنها اي تكون هي بمثابة البيئة التي يتواجد فيها 
 .8ا في الشكل رقم كم

فحركتة وتواجده بشكل  ,في الفيلم ي الذي يشكل البطل الفوالذياما موضوع الهيكل الحديد
تفاعلي مع كل الموجودات واالشخاص فهو يقاتل ويتصارع ويطير ويمشي ويقفز كل هذه تم بفعل 

 .MCالــ 

زاء الهيكل الحديدي اما حركة االشياء الجامده فالفيلم غني بهكذا نوع من الحركات فنجد اج
وهي تتقافز وتتحرك حتى ان هذه االجزاء من الجسم الحديدي تلتقي في هيكل واحد بعد ان تحرك 
بشكل يتناسب وموقف البطل فاالجزاء هي في االساس جزء من جسم البطل الذي يمكن السيطره 

وفن  MCابين فن الــ او انها تاتي لتكون سالحا فتاكا كل هذا يتم بالمزاوجة م بشكل فيزاويعليها 

 التحريك.
اما االضافات االخرى التي تاتي بشكل تعزيزي للمشهد فنجدها بنفس االسلوب والطريقة 

استخدم هنا فاحداث الفيلم )القتال( يصاحبها سقوط  Jurassic Worid التي استخدمت في فيلم 

هذه االشياء من  االشياء واالنفجارات والدخان وانصهار االشياء وتطاير اعضاء البشر كل
 المؤثرات كانت حاضرة في عالم فيلم الرجل الحديدي.

فقد استطاع المخرج ان يدمج البية االفتراضة بالبيئة الحقيقة لالحداث  MRاما موضوع الــ 

 Compositingاذ وظف وبشكل جميل مالمح المكان واضاف عليه الغرائبية عبر تقنية الــ 

في مشاهد القتال التي تجري في المرتفعات وعلى الرافعات العمالقة وفي المصانع وغيرها  السيما
 الكثير.

على استخدام انغماس  يعد من االفالم التي اعتمدت اعتمادا كامال Iron Man 3ان فيلم 

الشخصية الواقعية الى الشخصية االفتراضية اي ) الهيكل الحديدي( ففي الفيلم نشاهد كيف يخرج 
الممثل ويدخل من والى الهيكل الحديدي الذي ينصاع الى اوامر البطل عبر شاشات تكون محيطة 

يعرف مايمكن  ىبه وقريبة من وجهة حتى يمكن ان يقود الهيكل من جانب ومن جانب اخر حت
حسب البيانات التحليلة التي تعرض امامه فهو يعيش في عالم كله رقمي, هذا ان يفعله من افعال ب

 ا.توظيف الواقع المعزز شكال ومضمونكله كان باقصى غاية االنسيابية واالبداع في 

ي فيعد من االفالم التي تتابع موضوعات الغرائبة ف Guardians of the Galaxyاما فيلم 

كل شيء من المكان الى الموجودات ثم الشخصيات, فحراس المجرة هم ادميون ومخلوقات اخرى 
وحيونات كلهم شكلوا فريق واحد للدفاع عن المجرة, وبما اننا نتكلم عن شعوب اخرى ومكانات 

فكل االماكن كانت  ,اخرى هذا يعني بناء المكان افتراضيا وهذا ماحصل في معظم مكانات الفيلم
 حتى تنسجم وموضوع القصة. VRراضية مصنعة بطريقة الــ افت

والتي  Rocket Raccoonاما االبطال االفتراضيون فهم كثر ولكن االبرز واالهم منهم 

فكان يتحرك ويتصارع ويقاتل ويطلق الرصاص ويحمل  (الراكون)اقتبست شخصيته من حيوان 
ات االدمين او يشبهها الى حد كبير, بحرك االسالح ويلبس الدروع الواقية للرصاص فكان مفعم

فهو بطل حاله حال االبطال الذين يتواجدون معه, وبنفس الطريقة وبنفس االسلوب كانت شخصية 
المصنعة من الخشب وهي شخصية صغيرة الحجم غلب عليها طابع الفكاهة والضحك  Grooyالــ 

دميين, كل هذا تم وتجسد هذه الشخصية تتصرف كذلك كبطل مع حراس المجرة وبنفس حركات اال
الذي جعل كل الشخصيات االفتراضية في الفيلم حيوية ومفعمة بالحركة في كل   MCبفعل الــ 

مضاف الى  9الشكل رقم تفاصيل حركاتها وتغامزها وكالمها االقرب الى حركات البشر كما في 

 الفيلم.التفاعل الكبير مع البيئة واالالت التي يتعاملون معها كل شخصيات 
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التي  الشاشات الرقمية المتواجده في فضاءات االحداث في الفيلم وجدنا الكثير من استخدام

تعطي البيانات لالبطال وترشدهم كما هي الحاسبات لكنها شفافة وهالمية تتواجد في اماكن 
 االحداث ويمكن التفاعل معها والتحكم بها, هذه الشاشات تعد واقعا معززا.

المركبات الغريبة واالالت التي ليس لها شبية في ارض الواقع كلها من الخيال كذلك هنالك 
يحيط باالحداث, بل  االعلمي واالسلحة والصواريخ, كل هذا ارتسم عبر الكومبيوتر لتكون واقع

ان هنالك مشاهد كاملة وجدناها في الفيلم ابطالها االالت كالمركبات الفضائية والصواريخ 
ة, الفيلم كان عبارة عن لوحة افتراضية من حيث المكان والمعدات والمعدات العسكري

 والشخصيات.
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 نتائج البحث:
يمكن للواقع الرقمي المعزز ان يعمل بشكل متاصر مع الواقع االفتراضي ليكون وحدة حدث  - 1

 متكاملة في بنية المكان.

التفاعل في االداء وردود الفعل محسوبة بشكل دقيق مابين الممثل واالجسام التي تعمل وتؤدي  – 2

 معه في نفس الحيز ويشتركان في نفس الحدث.
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اصبح موضوع الخداع البصري المبني على خداع العين بفعل المونتاج والتصوير امرا  – 3

لسينمائية بقعل الثورة الرقمية التي ذهبت تقليديا ومن الماضي بفعل التقدم الحاصل في التقنيات ا
 بعالم الفيلم الى اقصى غاية االتقان وتحقيق ماكان حلم غير قابل للتحقيق.

ياتي الواقع المعزز تكميليا وتفاعليا يحاكي كل االفعال واالداءات الخاصة بالممثل ليبلغ  – 4

 عنصر التكامل.
البطل )الممثل( تدريجيا ثم تختفي مالمح الممثل  عندما تقفز االشياء لتلتحم مع هيأة او جسم – 5

من الناحية الفيزيائية لينطلق بشكل )الجسم االفتراضي( باالداء مع الممثلين االخرين وبنفس 
 .MCحركات البشر وردود افعالهم يكون الفعل هنا للـ 

يف شيء الواقع المعزز يعمل بحالتين التحريك واقتناص الحركة وكالهما يمكنهما ان يض – 6

 الى حيز الصورة.

عندما يصعب تصوير الواقع الحي بالممثلين الحقيقين ياتي دور الواقع المعزز ليجسد االشياء  – 7

 في البيئة المطلوبة.
هنالك دور تكميلي للموجودات في بيئة التصوير لالشياء حتى يكملها الواقع المعزز بما  – 8

 يتناسب من اشكال تتناسب مع الموضوع.
في بناء عضوي واحد يمكن التحكم بهما  RA & VRلتكامل يحصل من خالل استخدام الـ ا – 9

 بشكل فعل.

ردود فعل الممثل تنسجم مع الموقف الذي يبدو فيه من جراء اداء الشخصية االفتراضية  – 10

 ان كان مخلوقا او حيوانا بسبب الشاشة التي وفرت جانبا كبيرا من االنية في التفاعل.
حساس بالعمق في الشاشة بفعل الواقع المعزز اذا جعل للممثل القدرة على التفاعل بشكل اال – 11

كبير عبر الدخول الى دواخل ذلك الجسم المعزز ان كان حيوانا او مخلوقا كذلك يمكنه الدوران 
 حوله والقفز فوقه ومن تحته.

 

 االستنتاجات:
برامج الكومبيوتر تلعب دورا كبيرا في عمليات التحريك والواقع المعزز مغادرين الطريقة  – 1

 التقليدية في خلق المؤثرات البصرية.
الثورة الرقمية شملت كل مفاصل االنتاج الفيلمي بما فيها الشريط السليلويدي فأصبحنا امام  – 2

 .حوضان للذاكرة تخزن المواد المصورة بشكل عالي الدقة
اصبحت عمليات االضافة من مؤثرات وبيانات واشكال تجري بعد عملية التصوير وكل ما  – 3

 يمكن عمله هو جعل الحيز متاح اما القادم من االشكال مع التفاعل االفتراضي للممثل.
 

 التوصيات والمقترحات:
قع نوصي بان تكون هنالك دراسة تبحث في موضوع التقنيات التي تقف وراء انتاج الوا

 المعزز والتحريك ليسلط الضوء على البرمجيات وانواعها التي تتخصص بذلك في الكومبيوترات.
 

 مصادر البحث:
احمد جبر, الواقع الُمعزز في مجال الرياضة: استخدامات جديدة في التدريب وإعادة تأهيل  -1

 wd.com-https://www.tech: 2018ديسمبر 15الالعبين, من موقع عالم التقنية, 

تقنية تحّقق خياالت األساطير سينمائّياً, مقال منشور في « موشن كابتشر»احمد مغربي, الـ  - 2

 http://www.alhayat.com/article: 2017يونيو  20الحياة االلكتورنية, 

عة نفكر فيها وال نقدم عليها, موقع البيان االلكتروني, اسامة عسل, أفالم الرسوم المتحركة صنا - 3

 /senses/files-https://www.albayan.ae/five: 2011فبراير  13

https://www.tech-wd.com/
https://www.albayan.ae/five-senses/files/
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 :2017مارس//12مضوع منشور في الموقع االلكتروني )مدرسة االبداع العربي(, 
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 توظيف الرمز في الرسوم المتحركة الرقمية

 

 أ.م.د.صالح علي الصحن

 

 مقدمة:
ُتعّد الرسوم المتحركة المعمولة بالتقنية الرقمية نوعًا مثيرًا يشغل العرض الصوري في السينما 
والتلفزيون وبمستويات من اإلتقان التكنولوجي المتقدم في صناعة األشكال والحركات واألماكن 

الكبار والصغار، وألنها والشخصيات وكعوالم فائقة الخيال. مما أثارت اهتمام المتلقي وأنشّد إليها 
أصبحت في مواجهة ساخنة مع العين، أصبح صّناع الرسوم المتحركة في تنافس شديد لخلق 

ة واإلشارة والرمز واأليحاء والتلميح وااليماءة ماألنواع واألشكال، والقصص وتقنيات اعتمدت العال
مين الرمز في الرسوم بما يمرر الكثير من المعاني والمفاهيم والرسائل، ونجد ان موضوع تض

المتحركة عبر منظومة التقنيات الحديثة مادة قابلة للبحث والتنقيب عن الكيفيات التي يتم بها 
 توظيف هذه الرموز، سلبًا أم ايجابًا، في الرسوم المتحركة.

 

 اإلطار المنهجي :الفصل األول
 

 مشكلة البحث:
مية الحديثة في األعمال السينمائية في ظل المعطيات الجديدة التي أنجبتها التقنيات الرق

الرقمي في صناعة افالم الخيال العلمي والفانتازيا والرسوم  جانتوالتلفزيونية وتحريك عجلة األ
تبقى صناعة الرسوم ، المتحركة اضافة الى األعمال الدرامية األخرى ذات االتجاهات المختلفة

لغرابة في اختيار المواضع واألفكار وفي المستوى المتحركة تقنيًا عرضًا مشبعًا باإلبهار والدهشة وا
الكثير من  معي بمستوى عاٍل من الحرفة، وعملمعالجة الشكل البصري والسبه التقني الذي يتم 

ائية يصعب على المتلقي كشفها للوهلة االولى وبما أتاح يماع هذه األفالم على اشتغاالت سيصنّ 
وتكمن مشكلة البحث بالسؤال التالي  ،رموز في اعمالهملهم دس الكثير من الشفرات والعالمات وال

 كيف يتم توظيف الرمز في الرسوم المتحركة الرقمية؟
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 أهمية البحث:
تأتي أهمية البحث لكشف عالم الرسوم المتحركة وما يحمله من أسرار صنعه وخياالت عوالم 

 واسرار دفينة والغاز ورموز تخللتها الكثير من هذه األفالم.

 

 البحث: اهداف
 لمعرفة توظيف الرمز في الرسوم المتحركة الرقمية.

 حدود البحث:
 المكانية: الرسوم المتحركة في امريكا

 الموضوعية: الرسوم المتحركة المعمولة بالتقنية الرقمية

 الزمانية: من التسعينات في فوق

 

 اإلطار النظري :الفصل الثاني
 

 المبحث األول: التقنية الرقمية
التحوالت التقنية العالية في مجال السينما، وبالذات التقنية الرقمية على انها  يمكن قراءة

والواقع بوجه جديد، من حيث  ابوسيطًا تكنولوجيًا حديثًا، حاول أن يتعامل مع الشكل واللغة والخط
التشكيل والبناء، وبما يهتم بتسمية عناصر البناء وتجزئتها. فهي تتعامل مع الصور واالصوات 
وتخضعها الى نظام رقمي جديد، يخالف الواقع، وبمستوى من الجودة العالية ودقة الكفاءة في 

ة التصوير. فلوان في حر وبما في ذلك السهولة التي تساعد على تصحيح اال الصوت والصورة.
ت الى خلق األسلوب الشكل او الصورة وانما تعدّ ولن تكتفي التقنية الرقمية بتحسين مستوى كفاءة 

الجديد في المعالجة ووضع الحلول االخراجية للنص الفيلمي وبما يحقق الدهشة والغرابة واإلبهار 
فيلم روائي طويل  لادة تصوير أو في خلق عوالم جديدة غير مألوفة، )وينسب لجورج لوكاس في الع

وقد تعددت األغراض التي تبنتها  .(1)"(2005 سيث"، "عودة ال3التقنية الرقمية "حرب النجومبكبير 
التقنية الرقمية في التصوير مثاًل، فالسمة الرقمية جعلت من بعض الكاميرات صغيرة الحجم، لدرجة 

                                                           

 .140(، ص2016جيمس موناكو: )كيف نقرأ فيلما، ت: احمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  )1(
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ي الجو لتعطي الصور التي يحمل بها أي انها تشّكل في أجنحة الطيور والصقور وهي في اعال
مصور، ولعبت التقنية الرقمية دورًا هامًا ومتفردًا في بعض األفالم منها افتار لجيمس كاميرون 

الذي اعطى درسًا في تقنية التحريك برسم الحركة، وكذلك  2004والقطار القطبي السريع لزيميكس 
المتميز للبطل الخارج، وفيلم كوبر والخيطان وخلق النمط  2006فيلم صديقتي السابقة الخارقة 

ألندرو  2016والتفوق الفني المدهش للمؤثرات. وكذلك فلم البحث عن دوري  ،رافيس نايتتل 2016
وتعّدت التقنية الرقمية ، ستانتون وانجوس ماكلين الذي تميز بقدرة االداء في تجسيد شخصية السمكة

ي لتصل الى المستوى الغالب في عمليات البناء نصل العمل الفمستوى اإلسهام في بعض مفا
اغلب االجهزة العاملة من تصوير ومونتاج وانارة وبرمجة الحركات واالفعال  الفيلمي لتطال

والمؤثرات الرقمية في الصوت والصورة بما فيها األشكال والمناظر وغيرها، ذلك ما اثمرت عنه 
لم وتوزيعه، للعرض بالطريقة الرقمية، وان فيلم "السينما الرقمية" التي تشمل مراحل صناعة الفي

لمايك فيجيس  2000قد صور بالتصوير الرقمي، وفيلم تايم كود عام  2002هموم المستنسخين 
من األفالم التجارية الرقمية الكاملة. ومبكراً بدأت التقنية الرقمية بخلق المؤثرات والمونتاج والتحريك، 

استخدمت مشاهد رقمية لمحاكاة انواع  ه. وفي1982رون تو فيلم ومن األفالم التي نفذت رقميًا ه
تميز بالمؤثرات الذي  1994ب موفوريست جا 1993العاب الكومبيوتر، وفيلم صديقة الديناصورات 

 الخاصة الرقمية.

وتعد السينما الرقمية هي وسيط للصور المتحركة، والصور الرقمية هي التي تحمل القيم 
رة الرقمية التي تكون مؤلفة من قيم متقطعة في شكل اعداد طبيعية كاملة، المتغيرة، وهي )الصو 

والصورة الرقمية تتحقق من خالل تحويل القيمة المتغيرة باستمرار الى ارقام، فالموجات الضوئية 
التي تصدر عن االشياء يتم تحويلها الى االف العينات المتقطعة كل ثانية ويتم تسجيل كل عينة 

مؤلفة من شبكة لعناصر الصورة  Bitmapتخزن في خريطة معلومات،  ،هذه االرقامفي شكل رقم و 
( وكل نقطة على الشبكة لها رقم مخصص، يتم توليده بواسطة Pixel)خاليا الصورة او البيكسل 

عينة الضوء الصادرة عن الجزء من الشيء، الذي يتمثل في الصورة في شكل بيكسيل، وهذه األرقام 
هيئة ارقام ثنائية )بيت( وعند كل نقطة من شبكة خاليا الصورة تخزن رقمًا من بين  يتم تخزينها في

ماليين االرقام، التي تمثل االلوان، والسينما الرقمية هي الوسيط للصور المتحركة المتولدة بواسطة 
 .(1)خرائط المعلومات الرقمية(

الصورة وعادت تقترب الى االفتراض والتقنية الرقمية تجاوزت الحدود واألبنية التقليدية النشاء 
التلفزيوني هناك صناعة لكائنات رقمية و ًا عن الواقع وآليات مكوناته، ففي السينما يدعبوالتفاعل و 

                                                           

(، 2013بيزلي ليفنجستون وكارل بالتينيا، )دليل، وتليدج للسينما والفلسفة، ت: احمد يوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  )1(
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وعوالم رقمية وبرامج وصيغ واشياء تخضع لذكاء الحاسوب وبرمجته، )يتم حساب الصور المركبة 
لفة، نسمي ذلك "تركيب صورة ما" ألن على الحاسوب انطالقًا من نماذج رياضية ومعطيات مخت

كل المعلومات الضرورية النشاء صورة او حتى سلسلة من الصور المتحركة متاحة في شكل رمزي 
ضمن ذاكرة الحاسوب، وألنه ال ضرورة اذاً الستدعاء العالم الواقعي من اجل انشائها، يمكن للمقروء 

القدرة الرقمية للتقنية التي طالت نواٍح عدة، منها ففي هذه  .(1)من اآلن فصاعدًا ان ينجب المرئي(
السينما والتلفزيون وبرامج الواقع والتفاعلية وغيرها، وكأنها تشتغل بإعادة تشكيل النص وتطوير 
مسارات السرد، وبما ممنح المنجز المرئي في الصورة والصوت قدرات تقنية فائقة رقمية بعيدًا عن 

 من شكل آخر لهوية جديدة في العمل المرئي. )اما في السينما فقد االسلوب التقليدي وقريبًا جداً 
اعادت الحوسبة تشكيل القواعد الجوهرية للسينما من خالل الـ "السي جي آي"، فالسينما تقليديًا، 
تمثل مفاضلة بين العالم الخارجي الذي تلتقطه آليًا بواسطة الكاميرا وتسجيل الصوت، وافكار 

ن والمخرجين والمحررين.. الخ. الذين يعرضون مفاهيمهم الذاتية على تلك النظم وقرارات السينمائيي
من خالل تقديم واقع غير  لةالموضوعية، ولكن السي جي آي اضافت محورًا ثالثًا لهذه المعاد

( ثم 1998 الزيثرات الخاصة كما في افالم مثل )غدموضوعي لم يوجد قط. واقتصر على المؤ 
. وقد استمرت هذه التقنية في اعادة ابتكار (2)في تحسين تقنية االنواع التقليدية(انتقل الى المساهمة 

ونعتقد  واضافات جديدة منحت منها بعض االفالم اشكااًل وطرائق بتقنية رقمية جديدة في المعالجة.
أن الضرورة التي تتطلبها السينما او التلفزيون، ليس في اإلفراط الزائد الستخدامات وتوظيف 

قنيات الرقمية وهيمنتها، وانما في القدر الذي يجعل السينما لن تغادر األفكار والعوالم المبتكرة الت
والحياة الثقافية و المعرفية والجمالية، خشية من ان تصبح يومًا ما لعبًة من العاب الفيديو، والتداول 

ينما ليس عبثًا او المستهلك، فالسينما نظام فكر وجمال، له اهداف واغراض ونظام، فنظام الس
ان  وجود نظام في الحركات فوضى وانما بحسب جان فرانسوا ليوتار، )وظيفة السينما: ينبغي

تتحقق الحركات في نظام، وان تحقق نظامًا، ان تدون بالحركات، ان تكتب بالسينما، معناه اذن 
ضعة المكانية، وقواعد إدراكه وممارسته كتنظيم دائم للحركات مثل قواعد التصوير بالنسبة الى المو 

 .(3)اللغة، وقواعد شكل )موسيقى الفيلم( بالنسبة الى الزمن الصوتي( اتالسرد بالنسبة الى نظام هيئ
ففي النظام التقني الرقمي خصائص استخدام تعتمد وضع التصاميم المطلوبة لالشكال والشخصيات 

واالضافة و التكرار وبعمليات  وحركات االشياء )الموجودات( وهذه غالبًا ما تكون عرضة للحذف
شن، والبريمير تتحكم بها اجهزة الكومبيوتر من خالل برامج عدة مثل السوفت وير وستوب مو 

فكت والمايا وغيرها، لغرض تحريك الشخصيات وتحويلها الى صور رقمية والفوتوشوب واالفتر  ا 
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ن بزوايا تصوير متعددة تحويل يطال الشعر والجلد وحركة العيون والعضالت والتجاعيد وااللوا
وتنسيق منتظم التحكم في توزيع االضاءة مع مراعاة الخلفيات واالماكن التي تدور بها الحركات 

 ، منها:(1)وهناك أمثلة في االستخدام التقنية الرقمي ،واالفعال للشخصيات

م وهي من اللقطات المميزة 1995: امريكا، لقطة من فيلم )جومانجي( 1963جو جوهانسون 
في هذا الفيلم، ففيها الفيل الذي يجري فوق السيارة وما سببه من تحطيمها والتي صنعت ببرنامج 

3Dmax  والخاص بعمل المجسمات الثالثية األبعاد في هذا الفيلم وبالجانب األيسر للصورة الهيكل
ن ادوات الرقمي للفيل وللحيوانات والسيارة قبل اضافة الخامات عليها، باستخدام الكومبيوتر، ا

الرسوم المتحركة للصورة المصنوعة بالكومبيوتر والتي تم تصميمها باستخدام برامج هذه التقنية و 
ك الذراع او األرجل تقوم ايضًا بتحريك الجلد بأكمله، ونالحظ ذلك في صنع يالتي تقوم بتحر 

تنقالته شخصية الفيل وحركاته وملمس جسمه واالتقان الشديد االقناع في حركته السريعة و 
واحتكاكه بالعناصر المحيطة به وكذلك دومينيك باركر المخرج الرقمي وفيلم الجامع العظمى لندن 

التي  صوفيه لقطة لشكل فأر تم ابداعه بواسطة الكومبيوتر جرافيك وبه العديد من الخوا 1999
لشخصية، تجعله يبدو أشبه بالحقيقة مثل شكل ولون وحركة الفراء وتوزيعه على هيكل الجسم ل

وهذه الماليين من الشعيرات تتحرك بشكل طبيعي ويتم التحكم بها من بدايتها او جذورها بناًء على 
ة بعضها مع بعض يتم التحكم فيها. ويمكن االستدالل عاطقتحّور لحركتها مجمعة على شبكة مت

يات ودمى واشكال ها التقنية الرقمية كفاءة فائقة في آليات التحكم بخلق شخصفيبأمثلة اخرى اثبتت 
( للمخرج الري واشووسكي 2000 -1999) 12باهرة. كما حصل في فيلم المصفوفة ماتركس 

وفيه تقنية استخدام توقيت الشرائح الفوتوغرافية، وقد شاع استخدام برامج المايا المتخصص في فن 
وتركيب فن  المونتاج بالذات بتقنية رقمية ثالثية االبعاد والذي احدث اضافة هامة في تحريك

ألندرو ادمسون وفكي جينسون الذي ظهر بدقة األشياء  2002الصورة وفيلم الكارتون )شريك( 
وطبيعية الحركة لالشخاص والرياح والموجودات وبما في ذلك القدرة على تمييز االشكال الناعمة 

بيوتر بدقة وكذلك يأتي فيلم سيد الخواتم هو اآلخر الذي اظهر لنا شخصيتين بالكوم من الخشنة.
متناهية لنقاء االلوان وحركة الشخصيات وملمس االجساد وتأثير االضاءة ونظرة العين وغيرها. 

وسط في فيلم تيتانك من سطح الباخرة بعد كسرها من ال وكذلك كما رأينا لقطة سقوط الشخصيات
ودات لجيمس كاميرون وفيه تجسيد لمحاكاة حركات التفاصيل الدقيقة لالشخاص والموج 1997

بدقة متناهية: ذلك ما ُنفِّذ بالكومبيوتر بصنع نماذج مصغرة )ماكيتات( خضعت لتحريك رقمي 
لتجسيد حركات الشخصيات والحدث الذي تعرضت له الباخرةوخلق عوالم ذات إبهار مدهش للغاية، 

عيم )فالتكنولوجيا الرقمية ال يمكنها فحسب تقليص او الغاء بالتوه التصوير، تنقيح الصور، تط
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الممثلين بأجواء مركبة والتقاط حركاتهم بواسطة الكومبيوتر العادتهم في شكل متحرك، وتحقيق 
شخصيات مركبة وافتراضية على نحو خالص، بل هي تجعل من الممكن ايضًا عرض مشاهد 

عملية اإلبهار القصوى جاءت وعوالم غير مسبوقة، لم يكن من الممكن تجسيدها من قبل، ومن هنا 
فالسينما بحرفيتها التقنية الرقمية خلقت العالم االفتراضي ووسعت  .(1)الكوارث وافالم الحرب( ألفالم

مساحة الخيال وااليهام لغاية السحر والذهول، وصنعت الرعب واشتغلت على تكبير الحجوم 
 ،هدمع منصغراتها، ووضعت المتلقي امام خيارات اليقين والتصديق مالعمالقة، وتجزئة االجزاء ل

ضاءة و االلوان واالصوات والحركات وااليقاعات واالحساس والقدرة والشعور االالديكور و بلت تدخف
الشخصيات الرقمية واالشباح بآالت عرض اليكترونية  ديموان تق والزمن واالماكن والمتغيرات.

 اً تفوق ُعدَ وهجوم المستنسخين في فيلم حرب النجوم والذي تفّوق في رسومات الكومبيوتر الكرافيكية، 
وبأشكال غير مألوفة، أي خرافية في انواع  ضافة واسعة في الخلق واالبتكار.وا  في السينما  اً تقني

مختلفة من الكائنات تعيش عوالم غير محسوسة وتعالجات ذات تحكم رقمي يزاد تطورًا يومًا بعد 
هروبًا منه وانما ليقدم  يوم وان هذا التشكل الخيالي، في خلق االحالم وما يبعدنا عن الواقع، ليس

ويمكن اإلشارة الى ما قام به بعض المخرجين في  للمتلقي رؤية اخرى للعالم والحياة التقليدية.
تجريب االمكانيات والقدرات الكامنة للتكنولوجيا الرقمية للكشف عن اشكال جديدة من التعبير 

وكان اول  2000عرض في عام السردي وان فيلم )تايم كود لـ"مايك فيجيس" مثال ممتع ومشوق، 
فيلم استوديو أمريكي يتم تصويره بالكامل بالفديو الرقمي.. وقام فيجيس بتصوير فيلم "تايم كود" 
في زمن حقيقي بأربع كاميرات رقمية متزامنة، كل واحدة تقوم بتصوير حدث من أجزاء الحبكة 

بة النادرة لم تتكرر بنفس االسلوب . ويبدو ان مثل هذه التجر (2)االربعة التي تحدث في نفس الوقت(
والمستوى ألنها القت بعض االخطاء في السيطرة على حركة الكاميرات األربع والممثلين، رغم ان 
الفيلم اعتمد على السرد الروائي الطويل في زمن حقيقي وفي لقطة مطولة واحدة دون الحاجة الى 

لى اربعة اجزاء تعرض في حركة بنفس التقطيع والمونتاج، وان الفيلم عرض في شاشة مقسمة ا
الوقت. والسينما تحتمل الكثير من الخيارات في خلق االجواء والعوالم بفعل العقل السينمائي المدبر 
وبتوظيف واٍع إلمكانات القدرة التقنية الرقمية المتوفرة. )فأن العقل السينمائي هو كينونة سينمائية 

م عالمها السينمائي عن الشخصيات واألشياء، سواء من تخلق كل شيء، والتي تقوم ايضًا بتصمي
خالل نغمة الصورة ومستوى الصوت األساسيين، او على نحو أكثر وضوحًا بواسطة تحوالت 

وهذا ما نجده  .(3)الشكل مثل الحركة السينمائية والتحوير الرقمي لألشكال عن طريق الكومبيوتر(
ذه التقنية. ومنها من انتج حديثًا كوبو والخيطان في العديد من األفالم التي نفذت على وفق ه

                                                           

 .54(، ص2012جيل ليبوفيتسكي، جان سيرو، )شاشات للعالم، المركز القومي للترجمة،  )1(
 .368، القاهرة(، ص2013مارلين فيب، )افالم مشاهدة بدقة، المركز القومي للترجمة،  )2(
 .128، القاهرة(، ص2009فيلموسوفي نحو فلسفة السينما، المركز القومي للترجمة، دانييل فرامبتون، )ال )3(



598 
 

، 2016، وفيلم كتاب االدغال 2016، وزوتوبيا 2016، ومونا 2016، والبحث عن دوري 2016
، والتوابع 2015، والديناصور اللطيف 2015، ووطن 2015، وفندق ترانسفالنيا 2016وديربول 
من الرسوم المتحركة التي اعتمدت التقنية  ، وغيرها.. وكلها2015، ومن الداخل الى الخارج 2015

 الرقمية في االشتغال.

والسينما، عندما تتعامل مع اعلى وتائر التقنيات الرقمية، فأنها قادرة على التحكم بها بعقل 
سينمائي يعرف ماذا يريد وماذا يصمم، وما هو موقفه من العالم الحقيقي عالم الواقع، وعن أي 

؟ انه اثارة للعقول والمشاعر واالسئلة واالغراض والرغبات والنزعات صنعْ يَ  لٍ اشكَ أ ايةِ و عالم يبحث؟ 
 واالهواء، انه درس في التكنولوجيا لخلق عالم سينمائي، لنرى اشياء لم نراها مطلقًا، في الصور.

)ان هذه الصورة الجديدة المطواعة المرنة التي يمكن اضافة التحريك اليها تساعد السينمائيين 
يير الواقع المسجل لرواياتهم، وحتى اضافة مشاهد حقيقية من خالل التحريك بشكل كامل. على تغ

ومع امكانية صنع ووضع الصورة اآلن على الكومبيوتر فان جزءاً من الصورة المسجلة يمكن تغييره 
في الصورة الرقمية الجديدة يمكن التالعب بأي شيء يمكن اعادة التفكير في أي و او حذفه، 

ان الفيلم يمكن ان يرحل عبر الشوارع وقضبان النافذة ويدخل المنزل بسهولة خيال  ..شيء.
سينمائي حر تمامًا. ان هذا االستخدام المرهف للمؤثرات الرقمية لكي يساعد جماليات وسرد الفيلم 
ة هو واحد من اكثر الوجوه اثارة لالهتمام للسينما المرنة الجديدة وذلك ليس مسألة خلق عوالم جديد

الحقيقي وهذا المزج بين الفوتوغرافيا تمامًا، ولكن تجديد وانعاش صورتنا او طريقة رؤيتنا للعالم 
. وهذا ما (1)(الجديد األكثر اثارة لالهتمام العالم الذي يمكننا التواصل معهوالخيال الرقمي هو العالم 

وتسهيل مهمة االنتاج وخلق تها التكنولوجية على تطوير ءاكفيحصل بسبب قدرة السينما الرقمية و 
االجواء واالماكن ووضع شخصيات غير طبيعية، واستحداث خطوط من التفكير والتنقل والتواصل 
واالسترخاء واالفتراض، مع تضمين عال لسيميائية نافذة من العالمات واالشارات والرموز 

ل على تطوير مستوى وااليحاءات بدالالت تقود الى فهم المعنى ومعنى المعنى، انها سينما تعم
الخيال، ورفع مستوى الصورة والصوت واللون واالضاءة والتشكيل برسوم ثالثية االبعاد وأكثر، 
ويقول مانوفيتش )السينما الرقمية هي حالة خاصة من الرسوم المتحركة تستخدم لقطات التصوير 

كنولوجيا الرقمية، اصبحت الحي كأحد عناصرها الكثيرة، نظراً لما شهدته السينما من تطور بفضل الت
لما تحمله في طياتها من  ،واحدة من ابرز صناعات العصر واكثرها انتشارًا وتأثيرًا على المتلقي

ابداع وابتكار، فاالفالم التي تركز باالساس على التقنيات الرقمية تعتبر هي األكثر دخاًل كفيلم 
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بتكار التقني والسينمائي، أي جمع الفن مع سينما العقد األخير جمعت بين اإلبداع واالو  (1))افاتار(
ة التي جمعت كل الفنون، السينما التي حققت وبما جعل السينما البيئ التكنولوجيا لغرض اإلبداع.

نماذج لالبهار من خالل افالم عدة منها، ماتركيس وهاري بوتر وملك الخواتم وتايتنك وأفتار 
ات الفكر والتكنولوجيا الرقمية، )والديجتال سينما والمصارع وحرب النجوم وقائمة طويلة من منجز 

تعتبر تطورًا تقنيًا لصناعة السينما، هي حرفة جديدة واداة اضافية ضمن مجموعة االدوات التي 
تروي القصص واالحداث بصريًا، وتعتمد هذه التقنية في التوزيع على االقراص المدمجة والكابل 

وبذلك يكون التوفير بتكاليف عمليات اإلظهار والطبع رقمية، الصناعية ووحدات التخزين الواالقمار 
والنسخ الذي تعتمده الصناعة السينمائية التقليدية واسعار الخام اضافة الى تكاليف الشحن والتوزيع 
لبكرات االفالم، والمهم ايضًا هو الجودة العالية في العرض الرقمي االليكتروني في الصاالت 

. ومن (2)المعروض وعدم تعرضه للخدوش واالوساخ مثل االفالم السينمائية(والعمر الطويل للفيلم 
هذه األنواع التي نتحدث عنها سجلت اعلى نسبة مشاهدة وحصلت بعضها على االوسكار فكان 

واالميرة  51وليتكس المفقود واستربوي وكورالين والكواكب  3فيلم كيف تدرب تنينك وقصة لعبة 
اكدت الجودة الفائقة تقنيًا ومضمونًا جعلت من الرسوم المتحركة منافسًا والضفدع وأب. وهي افالم 

وقد حاول البعض من المخرجين والمنتجين  من المهرجانات العالمية. دوليحيويًا في الوسط ال
بإعادة صنع أفالمهم من كالسيكيات الرسوم المتحركة بقدرات تقنيات الكومبيوتر بعد تدخل واعادة 

الصور والرسوم واأللوان واالصوات والحركات لتخضعها الى نظام رقمي منحها  اللعب تقنيًا في
الجودة البصرية والصوتية والشكل العام للفيلم، وبمواصفات رقمية غير تقليدية، ومن هذه األفالم 
كتاب الغابة، والملك األسد وميرميد وغيرها، )خطت فنون الكومبيوتر خطوة اخرى الى األمام، 

فن الرقمي، الى صنع افالم شخصياتها مصنوعة كلياً على الكومبيوتر، لكنها تستطيع سعى صناع ال
تقليد الممثلين البشر في تعابير الوجه والحركة. في لغة التكنولوجيا، وتسمى عملية تقليد الحياة 

 ".. وانها موجة من أفالم لم تشهدها األعين منSimulationالحقيقية على الكومبيوتر بـ"المحاكاة 
(. وان في Animation simulation، لعل الوصف األدق لها انها افالم محاكاة احيائية (3)قبل

ر كفاءة الفن الرقمي الذي يختلف كثيرًا عن يهذه المحاكاة االحيائية اسلوب تعبيري بصري بفعل تأث
خالل  االساس البصري في التعبير التقليدي الخارج عن تقنيات الكومبيوتر، وهو اسلوب يهدف من

المحاكاة الى تبسيط األفكار والمفاهيم المعقدة والعميقة كي يفهمها الكبار والصغار دون ان تكون 
                                                           

 (.19/11/2017( 506ثورة تكنولوجية في الفن السينمائي، المجلة العربية العدد ) –تبر الطرش، )السينما الرقمية  )1(
 (.10/8/2008تثري الفن السابع، جريدة البيان، دبي،  اسامة عسل، )الثورة الرقمية، تقنيات متطورة )2(
 (.12/7/2004جريدة الحياة  -أحمد مغربي، )الفن الرقمي، مزيج من التكنولوجيا واالبداع )3(
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لغزًا مبهمًا عقيمًا، ويهدف ايضًا الى حل المعادالت الحسابية واألفكار العلمية عن التراب والهواء 
صحة وما الى ذلك من والغاز والماء والرياح وكذلك عن مفاهيم علمية عن الجسم والحياة و ال

تناول لحقائق مطلوب ايضاحها وتفسيرها بشكل مبسط، فضاًل عن الدور الجميل الشفاف الذي 
تلعبه الرسوم المتحركة من تقديم مادة مسلية للترفيه والبحث عن قصص مشوقة ومثيرة وتقدم 

سي في الرسوم البرنامج األسا Soft Imageبأشكال وطرائق شديدة الجاذبية واالنتباه، )ويعتبر 
، وكان المتحركة ثالثية األبعاد بالنسبة لمحترفي أفالم الفديو والسينما، والفنانين ومطوري األلعاب

اثرًا كبيرًا في بعض األعمال السينمائية، فمن خالله يمكن ابتكار اعلى جودة )للصورة  خدامهِ تسال
الدقيقة وللبرنامج مجموعة ادوات تجسيم ثالثية األبعاد يجابه المتطلبات الحرفية  (Digital)الرقمية( 

ظهار للصورة لتطوير شخصيات ثالثية األبعاد لم تكن ممكنة من  مدن ورسوم متحركة وا 
وهذه التقنيات في اضطراد مستمر وسريع بتبدالٍت متغيرة من أجيال البرامج المبتكرة التي .(1)قبل(

يا رقمية للتحكم في عالم الصور والعالم تتنافس للتوصل الى آحدث التقنيات بأفكار جديدة وتكنلوج
ظهرت نماذج فيلمية للرسوم المتحركة ومصنعة بتقنيات رقمية  2018المرئي برمته، ففي عام 

الذي ملء المشاهد رعبًا ومص الماء، وفيلم األرنب بيتر الذي  – 3متطورة، منها: فندق ترانسلفانيا
الذي يسعى الى   The Grlnchوفيلم  Early manشن الحرب والعداء ثيمًة في القصة، فيلم 

وغيرها. وهي التي استثمرت افضل تقنيات  incredliblesوفيلم  – Isle of dogsالتدمير، وفيلم 
 الرسوم المتحركة الرقمية بمواضيع خيالية والتخلو من اللطف والبراءة.

 

 اشتغال الرمز في الرسوم المتحركة لثاني:المبحث ا
، أنه الشيء الذي يدُل على.. أو يعني بـ.. وقد يأتي بمعنى اإلشارة، جاء تداول معنى الرمز

أو اإليماءة المختزلة، وأحيانًا يطلق الرمز على الشيء الذي يمثل نموذجًا لحالة ما، وجاء في 
: الرمز ويضمُّ ويحرُك: اإلشارة او (2)المعاجم اللغوية بمعاٍن عدة، فقد ورد منها في القاموس المحيط

بالشفتين او العينين او الحاجبين او الفم او اليد او اللسان وترُمُز وَيْرمُز في حقول الثقافة  اإليماءة
كسمة  والفن، يأتي الرمز عالمة تعبيرية سيميائية تدل على معنى او تحل محله، أو تدل عليه.

األسود للحزن الوفاء واقترانها بالكلب، أو مكر الثعالب، أو سماعة الطبيب، ومنجل الفالح، واللون 
وكلها تدل او ترمز الى ما تشير اليه.. )يرى ارنست كاسيرر انه ثمة فرق بين الرمز  وغيرها..

                                                           

 .156(، ص2012محمد غالب )الرسوم المتحركة، مكتبة المجمع العربي، عمان،  )1(
 .548(، ص2008مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  )2(
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ز جزءًا من عالم لوجود المادي، في حين يعتبر الرمواالشارة، إذ يعتبر اإلشارة جزءًا من عالم ا
وكل اشارة واحدة  المعنى االنساني، واإلشارة مرتبطة بالشيء الذي تشير اليه على نحو ثابت،

ملموسة تشير الى شيء واحد محدد، اما الرمز فعام االنطباق، أي يوحي بأكثر من شيء واحد، 
والتأويل وبحاجة الى سياق يتحرك فيه  يحتمل التفسير والرمز .(1)وهو متحرك ومتنقل ومتنوع(

الرمز واالشارة، الثبات ما يدل، رغم ان الكثير من الباحثين اطلعوا على الخلط والتداخل بين 
ة، ولكن مفهوم الرمز يبعث االيحاء بدياًل عن االشارة في عالم العالموالبعض منهم َمن يعد الرمز 

 واالختزال واالقتران. وهو أوسع من نطاق الشيء الواحد الذي تومئ اليه االشارة.

 وللرمز اشتغال واضح في فهم وتفسير الحركات واألشكال والصور واألصوات بما يفضي
 -1الى تحليل المنجز المرئي وكيفيات بناءه، اما الرسوم المتحركة فهو مصطلح يشير الى )

استعمال التصوير الفوتوغرافي ألفالم الكرتون التي تستخدم نماذج ودمى وغيرها من األشكال ثالثية 
و األبعاد بهدف خلق اثر الحركة سواء كان ذلك بوجود الرسوم والنماذج والقصاصات الورقية ا

االشارة الى الرسوم في افالم  -3االشارة الى اثر الحركة نفسه،  -2األشياء او عن طريقها. 
أما مصطلح الـ  االشارة الى المؤثرات الناتجة عن توليد الصور بالكومبيوتر. -4الكرتون، 

animation  الكارتون بالظهور"  م"لقد بدأت افال 1915فأن استعمال معناه السينمائي ظهر في
اما المعنى الحديث الذي تشير اليه كلمة  نا يقصد المصطلح حسب ما يطلق عليها.وه

animation  قد نجده في مصطلح مثل كاميرا حية متحرك لتصوير افالم الكرتون التي تستخدم
نماذج ودمى وغيرها من األشكال ثالثية األبعاد.. والفنان الذي يصمم فيلم الرسوم المتحركة وغيرها 

لمخلوقات غربية او وحوش وهي األساس عبارة عن دمى مصورة  animatronics الستعماالت
استخدمت على نطاق واسع في افالم الخيال العلمي النابضة بالحياة وافالم الرعب )حرب النجوم، 

 .(2)والحديقة الجوراسية( او تلعب دور الحيوانات في بعض األفالم الترفيهية الخفيفة(

مساحة واسعة في العروض السينمائية والتلفزيونية وبتمييز واضح  والرسوم المتحركة احتلت
في تجسيد الواقع المجرد من طبيعته والمشبع بالخيال الواسع مع اضافات في الترفيه والتسلية 
والفكاهة وتعميق سمة الشد والتقبل واالستمتاع بعالم ساحر يعجب الكبار والصغار، عالم نّفذ في 

تقني رقمي متطور احسن صنع الصورة والحركة والتشكيل، واعتمد على  السنوات األخيرة بنظام
اإليحاء واالشارة وااليماءة واإليجاز وما يتعلق بصيغة اللون واإلضاءة والفضاء والفراغ وما يحمل 
من رموز ودالالت مقصودة، بل واصبح اشتغالها منسجماً مع الفكر واالتجاه واالسلوب الذي يحمل 

                                                           

د.كعوان محمد، )الرمز والعالمة واالشارة، المفاهيم والمجاالت( المدرسة العليا لالساتذة بقسنطينة، الملتقى الوطني الرابع للسيمياء  )1(
 .10والنص االدبي(، ص

 .29( ص2008كسون، )السينما الناطقة، تر: عالم خضر، الفن السابع، دمشق، كيفن جا )2(
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مر الذي ينعكس على طرائق اختيار الرسوم والشخصيات واالماكن والفضاءات صانع العمل، األ
والحركات والعالمات المتضمنة جهرًا وِسرًا، )يفضل البعض من الفنانين تمثيل الرسوم المتحركة 

يراه من اعن طريق الفنان بنفسه، فيبدأ في تفهمها بشكل جيد ثم يضيف اليها مسحة هزلية او م
شيء هو ان الجمهور يجب ان يكون قاباًل بما تفعله الدمية وهي تقدم  اساليب خاصة واهم

 .(1)شخصيتها وما تفكر فيه مهما كان اتساع الفارق بين اسلوب الرسوم المتحركة او دقته وبينها(
وما مطلوب هنا هو الصدق في األداء مع عدم تعقيد الحركات وااليماءات لدرجة الغموض المعتم 

حركة واألداء المعبر عن ما هو أقرب الى الفكرة المراد تجسيدها بعيدًا عن التقليد وانما االكتفاء بال
تصويرية ورموز اعتباطية تجريبية،  –واالستنساخ، ويقول بيار غيرو، )ثمة رموز معللة او ايقونية 

غير ان الرموز هي اصطالحية في الحالين، ولكن التداعي االصطالحي ال ينفي وال يتطلب وجود 
يات طبيعية بين العالمة والشيء المدلول. فأنظمة رموز اللياقة واألزياء والطقوس تداع

ن تخفض الرأس عالمة ، كأواالصطالحات االجتماعية هي رموز ايقونية.. تصويرية، او معللة
. وتلك الرموز البد ان تخضع الى مسوغات (2)على الخضوع او نتجشأ عالمة على الهضم الجيد(

لونًا ام  أمت كي تؤدي الوظيفة التي تحملها في التعبير حرفًا كان أم صوتًا والى انساق وتمثال
صورة او رسمًا او حركة وما الى ذلك من اشارات حاملة للرمز. وفي السينما والتلفزيون هناك 
اشتغاالت للرمز تنتمي الى مفهومنا للعالمة وما ترمز اليه، )العالمة او التمثيلة شيء يمثل لشخص 

 لشيء معين بخصوص معين، أو بالنسبة الى قدرة معينة، انها أي شيء محدد يصف شيئًا ما رمزاً 
ة نفسها "الموضوع" بهذا تمثل العالمة شيئًا مما "المفّسر" ليشير الى موضوع ما تشير اليه العال

"موضوعها"، انها ترمز الى شيء ما لشخص ما "مفسرها" واخيرًا هي ترمز الى شيء ما لشخص 
احية معينة، وان هذه )التمثيلة والموضوع والمفسر والخلفية( تشير الى الوسائل التي تؤدي ما من ن

. فالصورة التي (3)بها العالمة وظيفتها الرمزية وتحدد العالقة بينها الطبيعة الدقيقة للعملية االشارية(
ى االيحاء او تشكل مساحة طاغية في السينما تتخللها مثل هذه العالمات والرموز التي تقود ال

وعلى عتبات سطحية او عميقة رغم ان ، الداللة لتضع المتلقي في مستوى من اإلدراك والفهم
تشكيل الصورة ال يخلو من االشعاع الرمزي استدالاًل بما اعتقده ريجيس دوبري بالتواتر الرمزي 

وكذلك ما  للصورة، أو كما عّبر عنه بيرس في حركية الصورة والحاجة لها في تحليل الخطاب،
جاء بنصائح كريستنان ميتز السيميائية لتحليل االفالم المنسجمة مع انظمة العالمات التي دعا 

 اليها امبرتو ايكو ونظرته السيميولوجية للمنجز الثقافي.

                                                           

 .89(، ص2012محمد غالب، )الرسوم المتحركة، مكتبة المجمع العربي، عمان،  )1(
 .20(، ص1986باريس،  –بيار غيرو، )علم الداللة، ترجمة: انطوان ابو زيد، منشورات عويدات، بيروت  )2(
 .116(، ص1996وية وعلم االشارة، ت: مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ترنس هوكز، )البني )3(
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افية، والخيالية وقصص ر وان اشتغال الرسوم المتحركة لمواضيع متعددة، منها التاريخية، الخ
والبطوالت الخارقة وغيرها من العفاريت والجن والكائنات المسحورة التي  الحيوانات. والمغامرات

تتطلب القدرة والجرأة والمجازفة والمغامرة والتحدي والذكاء والعاطفة والبأس الشديد، تتطلب تضمين 
ار وااليحاءات التي تجعل من ر سواالشارات واألالكثير من الرسوم والرموز والدالئل والعالمات 

لفنية )سينما وتلفزيون( شديدة االعجاب والمشاهدة، وكذلك بوصفها مادة مرئية ثقافية تفتح المادة ا
آفاقًا اوسع في فهم األشكال والعالمات ودالالتها، والصورة لدى روالن بارن توحي بالكثير من 

لفرد الدالالت والقراءات المتعددة، للمعاني والمفاهيم فهي حاملة للدالالت الرمزية موجهة الى ا
والجماعة، فهي تشكل ايقونة حاملة لمستوى تضميني يحتمل الفهم والتفسير المتعدد طبقًا الختالف 
الثقافة والمعرفة والبيئة، ذلك ألن محموالت الصورة المتعددة غالبًا ما تشكل رموزًا للمتلقي، قد 

يقونية مثل الصور يفهمها احد دون غيره وللعالمة في نظر بيرس ثالثة أنواع منها )العالمة اال
والرسوم البيانية والخرائط والنماذج والمجسمات أي هي تحاكي ما تشير وترمز اليه والعالمة 
االشارية، مثل داللة الدخان على النار وداللة آثار الحيوانات عليها وكذلك آثار المجرمين والعالمة 

ء على اصطالح معين وهي ما اتفق عليه مجموعة من الناس بنا Symbolاالصطالحية الرمز 
 .(1)مثل اشارات المرور والعالمات الموسيقية والكلمات المفردة في أي لغة(

او الشخص اذا كان يحتل الجانب االيمن  ،فتكوين الصورة يدعنا ان نعرف ماذا يدل الشيء
 ذلك من أشكالالى او االيسر من الصورة؟. او ماذا يرمز الخط المائل من الخط المستقيم؟ 

، فأشكال الثعابين ترمز الى الخوف والقوة وسرعة االصابة والموت، اما الزهور فلها رمز وتكوينات 
ألمل ح رمز، والنجوم ولالطمو  فيآخر من العاطفة والجمال واالمان، وكذلك اشكال االسهم فله 

االعمال ز تتضمنها بعض و والتحدي والقلوب لاللنغماس العاطفي وغيرها.. ولكن هنالك اشارات ورم
من الرسوم المتحركة تشتغل على بناء التضمين وليس الفهم المباشر البسيط. فمثاًل ان مسلسل توم 
وجيري يجري ببساطة تبدو بريئة ومسلية ولكنها تحمل الصراع بين الذكاء والغباء وهذا ما قد يسبب 

ر التي تتركها جتمع آخر، فضاًل عن اآلثامبعض التأثيرات السلبية لالطفال ومن مجتمع الى 
تخيالت االطفال للشياطين والجن والعوالم الخرافية، مع العديد من السلوكيات التي )ترمز( الى 
أهداف قصدية كالمالبس وتناول الخمور والعالقات المحرمة، والتطرق الى ما يقرب الجاللة االلهية 

انب السلبي المؤثر في الجر او الكالم وما الى ذلك من مخاوف، واذا كنا نشير الى يفي التصو 
خصية الطفل، فاننا ال ننسى مستوى قوة الجذب والصلة العميقة بين االطفال وشخصيات تنمية ش

كارتونية وفضائية وخرافية في اعمال احتلت ذاكرة الطفل، منها ميكي ماوس وتوم وجيري وميني 
ن ما يجدر كشفه من ماوس والسنافر وبينوكيو واليس والقطة كيتي والنمر الوردي وغيرها. ولك

                                                           

 .19/4/2018سعدية موسى عمر البشري، )السيميائية، اصولها، ومناهجها، ومصطلحاتها(، مجلة العلوم االجتماعية،  )1(
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صناعة سلوكيات كارتونية كبيرًا جدًا على عمر الطفل واحاسيسه ، مثلما تظهر الطفلة بمنتهى 
ر وفي حين هناك من يزرع روح التحدي بكالزينة امام القط وبحركات ال تخلو من غرائز وميل م

ج سوبر سونياك سبنر وقوة االرادة في شخصية الطفل باستخدام لعبة )اليويو( التي ظهرت في برنام
وهناك  الذي يظهر طفاًل يهوى الرياضة والنشاط والتحدي وممارسة هذه اللعبة ومهارات الذكاء.

سندرال، مستر بن، ابطال الكرة، ملكة الثلج، الصغيرات المدهشات، حراس  أفالم عديدة ايجابية منها
وغيرها، اضافة الى األفالم والبرامج  وفولترون ،هزيم الرعد ،ادغال الديجتال ،المقاتل النبيل الطاقه 

وحذرت دراسة نشرت في احد المواقع االليكترونية من بعض األفالم الكارتونية  التعليمية المفيدة.
التي تحمل ايحاءات غير اخالقية ال تنسجم مع التربية الالئقة لألطفال منها، )فيلم هومر سمبسون 

جيمي نيوترون )ءة والحركات االيحائية الجنسية، وفيلم الذي يستخدم األلفاظ البذيئة رموزًا لالسا
والمليء بالحوار بين األب وابناءه والعبارات ذات الرموز وااليحاءات الداعية الى االنحراف،  (داد

الذي يتناول قصة حب بين الوحش واألميرة، لكنه مشبع بالنكات الساخرة البذيئة  (شريك)وفيلم 
ال تخلو من تجاوز على الرب والقيم الدينية فضاًل عن تصرفات  والمزاح المشفر المبطن والتي

وفيه شخصيتان رئيسيتان تلعبات دور  (سبونج بوب)باحية، وايضًا مسلسل ألرة احساشخصية ال
البطولة االسفنجة وصديقها يجسدون ثنائيًا يدعو الى االنحراف بسبب عالقة غير ملتزمة بشروط 

حيث توضح الحلقة ان الصديقان يقومان  Roke a Bye Beralveاخالقية، ففي احدى حلقاته 
بتبني )قوقع بدر( للحصول على طفل يربيانه وفيه يجسد سبونج بوب دور المرأة األم، وكذلك فيلم: 

للسيارات فيه الكثير من االيحاءات الحسية، فبعض السيارات تجسد دور األنثى وتظهر  ماك كوين
السيارات الذكور في السلسلة وهنا اشتغال رمزي للذكورة واالنوثة الثدي بشكل مغٍر، وتبدي اعجابها ب

 .(1)يحاء الحسي غير الالئق في السلوك االنساني(التربوية ولكنه قريب من االبعيدًا عن الحياة 

في بعض افالم الكارتون تحمل القصد المتعمد كي يجعلوا األطفال  تقاطاتوهناك ايضًا ال
في حالة تطبيع مع السلوكيات المنحرفة والخاوية اخالقيًا ففي فيلم "الروبوتات" وفيه تتحدث األم 
عن عملية انجاب االطفال وبأسلوب خال من اللياقة واالمومة، لتشهر امنياتها بأن ال يكون الزوج 

وهناك استخدام لرموٍز ُتسيطر على  جواء، ذلك ما يخدش حياء الطفولة وبراءتها.غائبًا في هذه األ
ذائقة الطفل لدالالت غير مقبولة تربويًا واجتماعيًا، وفيلم ماري وماكس الكارتوني، بطله طفل 

وفيلم كابوس  متشائم يعيش حالة الكآبة وتربية هشة ومنبوذ من اقرانه انه رمز لالنغالق والقنوط.
بل الميالد الذي يفزع الطفل بكلمة كابوس وظهور شخصيات بأشكال واصوات مخيفة وفيلم ما ق

فانتاستك يالي الذي يحوي كائنات عمالقة تستخدم البشر كحيوانات أليفة بمعايير سادية وافكار 

                                                           

 (.28/12/2015سكينة القتبيوي، )إحذر هذه االفالم الكرتونية ذات االيحاءات الجنسية، مع المرسال،  )1(
 )اخذت المعلومة بتصرف الباحث(
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بذيئة ومرعبة، وفيلم الساحرات الذي فيه يتم تحويل طفل الى فأر بما يثير الرعب والخوف لدى 
الذي ال يتقبل هكذا عوالم يصعب ادراكها، وأي رمز هذا الذي يدل عليه بهذا التحول  الطفل

في احدى حلقاته يستعرض البطل قدرته و)سرعته( الشديدة وانه  The flashالالمعقول؟. وفي فيلم 
اسرع شخص، فتذهب الفتاة بكالمه الى ما يرمز ليه من )سرعة( والتي فسرتها تفسيرًا جنسيًا، 

 و ترويجية او حتى شخصية، فمثاًل:استخدام آخر للرمز الغراض قد تكون انتاجية اوهناك 

(A113 ار التي ابتكرها عدد سهو رمز ظهر في الكثير من افالم ديزني وجميع افالم بيك
من مخرجي األفالم ممن تخرجوا من معهد كاليفورنيا للفنون مثل جون الستير وبراد بريد وغيرهم، 

بريد هو أول من استخدم هذا الرمز في مسلسل )قصص مذهلة( في حلقة )كلب كان المخرج براد 
هو رقم الفصل الدراسي في معهد كاليفورنيا للفنون  A113العائلة( وأوضح جون الستير ان الرمز 

وظهر الرمز في  ،اليه لواالذي تخرج منه عدد من مخرجي األفالم وكان له الفضل في ما وص
سار مثل الحقيقية والكرتونية، كما استخدم في اساليب مختلفة في افالم بيككثير من االفالم الحية 
ي في فلم )حكاية لعبة( ورقم بوابة الفصل في فيلم جامعة الوحوش، ورقم دن)لوحة سيارة( والدة آ
 .(1)يمو وغيرها(بحوزة الغطاس في فيلم البحث عن ن الكاميرا التي كانت

 ظهر في الكثير من افالم الكارتون في اشارة الى انه ( الذي يحمل اسم نادٍ 33كذلك الرقم )
( الذي 33من منشآت المنظمة الماسونية التي انتمى اليها ديزني واصبح عضوًا فيها من الدرجة )

واشتغلت ايضًا الرسوم المتحركة من خالل صناعها على اثارة العنصرية  Club33((2)(اطلق عليه 
اثار الفرقة بين االسود واالبيض كأشارة  "ليس هو فقط"وفيلم في التفرقة بين األبيض واالسود، )

ورمز للعنصرية، وفيلم النبيلة والشارد بظهور القطط الشريرة ذات المالمح اآلسيوية كرمز للوحشية 
الذي يحكي عن مغامرة يؤدي بطولتها  2007و 2004واالساءة، وفي فيلم الكنز الوطني بجزأيه 

للواليات المتحدة  سينسالمؤ يج للبحث عن كنز اآلباء الماسون الممثل االمريكي نيكوالس ك
وأخفوه باشارات والغاز  ،والذي توارثوه جياًل بعد جيل من جماعة فرسان الهيكل السرية ،االمريكية

ين التي يصعد فيها الشيطان نتازيا الذي يحكي عن ليلة الهالو ورموز بالغة التعقيد، وفيلم ديزني فا
الى مثواها  ودوتخرج االرواح الشريرة من قبورها لتطوف وتجول في االرض ثم تع الى الجبل األجرد

عند طلوع الشمس وفيها استخدم مقطوعة الموسيقار الروسي موديست موسورسكي، التي اقترنت 
. وذات التصميم والبناء على رسم الصور والرسوم المشبعة بالرموز واألقوال (3)رمزًا للشيطان..(
الذي يقول البطل فيه انه قادم من مكان يقطع ، الم اخرى، وفي فيلم عالء الدينوالحركة في اف

                                                           

 .2016 –الموسوعة الحرة  –ويكيبيديا  )1(
 .2018 –الموسوعة الحرة  –ويكيبيديا  )2(
 .sasapost 18/10/2016عمرو كامل، )رسائل ديزني الخفية(، دراسة في موقع  )3(
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الجسد فيه، وهذا رمز مشفر الى حد العلن في كشف الهوية الوحشية للبطل العربي المسلم عالء 
 التي تشكل  كلمة وكذلك فيلم الملك األسد، وفيه األسد وهو ينظر الى السماء الملبدة بالنجومالدين، 

Sex برمزها االيحائي المثير، والمصممة قصديًا، وتختلف التضمينات بكيفيات رسم  –في السماء
ه ان يحمل االشارة والعالمة والرمز لرسالة منوتصميم الرمز، فبعض منهم يأتي سلوكًا مثيرًا يراد 

 مقصودة ففي المسلسل الكارتوني )غامبول( وفيه الشخصية الكارتونية التي تسيء لحسن التعامل
مع األب الذي تخلى عنه في النفايات واالم التي استهزأ بها وهو جمعها في احد االسواق التي أراد 
شيئًا ما يشتريه، أما انجلو في مسلسل في مسلسل )يحيا انجلو( الذي يختلق امرًا غير أخالقي 

هو بتنظيفه  بهِ  ان عشيقها سيزورها في المنزل وهي تسهم بتنظيف المنزل الذي ُكّلف ،بإبالغ اخته
من قبل أمه، باحتيال غير مقبول تربويًا، ومن المعروف ان السينما االمريكية ومصنعها الرئيس 

سيطرت عليها رؤوس األموال والمتنفذين الماسونيين الذين أثبتوا جدارة فائقة في  ،في هوليوود
د الذوق العام المعالجات التي طالت الشكل والمضمون وتقنيات رقمية عالية تجاوزت فيها حدو 

والمعايير األخالقية والقيم التربوية وعملت على صناعة صورة ملغمة بالرموز واالشارات وااليحاءات 
ذات الصبغة المنحرفة وألغراض تنسجم مع رغبات وأهداف الماسونية التي انتشرت بالعديد من 

يلبي حاجة شعوره المحافل والمؤسسات، والتي وصلت الى الهدف الرئيس وهو الطفل لتقديم ما 
ات واشارات وحركات وسلوكيات ومفاهيم جديدة عليه ومختلفة احيانًا عن مالداخلي الباطن بعال

ثقافة وتربية بيئته، ويمكن االستدالل ببعض الرموز الماسونية التي دستها في كثير من األفالم 
 والمسلسالت.

)وعائلة سيمبسون مسلسل كارتوني تضمن العديد من الصور والرموز منها صورة كارتونية 
لمحفل ماسوني واعضاء ماسونيين باللباس الرسمي مع بعض الرموز الماسونية الشهيرة مثل عين 
حورس والفرجال والنجمة وكذلك هناك صورة لجمجمة رمز الموت وكذلك النجمة الخماسية توجد 

محفل ماسوني وهناك صورة لشخص بعين واحد )رمز الدجال( وهو ينظر الى  على أرضية كل
سبتمبر وان  11أي اشارة ورمز احداث  S9H-NewYorkصورة مبنى التجارة العالمي مع كتابة 

وكذلك هناك  -2001أي قبل وقوع الحادث الذي حصل في  – 1998برنامج سيمبسون انتج في 
او المسيح الدجال وهناك قرني الشيطان وهي رمز مشترك مع وهو رقم الشيطان  666تكرار للرقم 

عبدة الشيطان والحركة التي يقو بها مطربو الروك، وهناك الطربوش االحمر والهرم الماسوني 
ومثلها في اإلكثار من تضمين ولصق نجمة داود واعمدة  .(1)والعين الواحدة الرمز للدجال.. وغيرها(

لمسلة واألفعى والفأس والسيف والشمعدان والتنين، وكلها رموز هيكل سليمان والصليب والكف وا

                                                           

(، 2015عال خالد العمله، )الرموز واألفكار الماسونية في برامج الرسوم المتحركة(، رسالة ماجستير، جامعة الشرق االوسط، عمان،  )1(
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غالباً ما تنشر في برامج وأفالم الرسوم المتحركة المصنعة ماسونيًا، ومنذ نشأة افالم الرسوم المتحركة 
ولحد اآلن رافقت ظهورها آراء وتحليالت النقاد والباحثين المتمرسين. إذ يقول شليزنغر: )ال يمكن 

ه بالرغم من اعتبار افالم الكارتون وسيلة تسلية ممتازة للكبار والصغار، فهي بالدرجة ان ننسى ان
االولى االفالم المفضلة لدى األطفال، لهذا السبب علينا دومًا ان نضع مصلحتهم نصب اعيننا 

. وقد رافقت صور شخصيات الرسوم المتحركة (1)من خالل جعل منتجاتنا مالئمة لعقولهم الحساسة(
ال مع تعليق اسفل الصورة لشرح محظورات التقبيل والوحوش واساءة معاملة الحيوانات المق

والوظائف الجسدية، والبصق، والسخرية وغيرها، ورغم ذلك لم تتقيد شركات االنتاج بلوائح الرقابة. 
ففي فيلم ميكي وميني، ))يتمشى ميكي في الحديقة العامة عندما تظهر ميني وهي تمشي بغناجة، 

ر، مما يعني من هذا عن اهتمام ميكي بفتيات فريق بلوم مي بمنديلها، دون ان يأتي أي ذكروتر 
.وتعدى ذلك حركات العين (2)الوصف ان الفأر الذكر قد وقع )بإرادته( في شرك إغواء ميني له(

نتاج كإشارة لالغواء مع حركات الجسد العاري وااليماءات المثيرة، ).. بالنسبة لغالبية استوديوهات ا
عالم الرسوم المتحركة  ىاالفالم الكرتونية فان هذه االستراتيجيات كانت خاضعة لهيمنة ديزني عل

عمومًا وسوق سلع االطفال بالتحديد، وللحاجة الدائمة لتمييز منتجاتها األصلية من اجل زيادة 
. (3)ير ديزني(جمهورها. وفي المحصلة تقسم العالقات الجنسية ببساطة بين رسوم متحركة لدزني ولغ

الذي يهيمن فيه شخصية االنسان  2014ومن افالم الرسوم المتحركة فيلم االبطال الكبار لسنة 
اآللي )الروبوت( الذي يحتمل الضخامة في النفخ وفي صداقة كبيرة مع هيروهامادا وما ترمز به 

ى ما هو أكثر هذه الصداقة من ان العالقة ال  تشترط صالت الدم فقط وانما تتعدى الحدود ال
انسانية ومعروف ان شركة ديزني قامت بتطوير تكنولوجيا برامجيات اليكترونية حديثة منحت الفيلم 
قدرات متقدمة في المؤثرات البصرية واستخدمت المدينة )رمزًا( ألنها تحتوي على جزئين احدهما 

(، 2014تنينك )وفيلم كيف تروض  -سان فرانسيسكو واآلخر طوكيو بكلمة )سان فرانسوكيو( –
هما في فدين البطل هيكاب والتنين توثليس وهأي االتحاد ب –هو االخر الذي يتبنى فكرة الثنائي 

تغيير مستقبل البشر والتنين، وحماية السالم، وقد سادت في الفيلم اشارات وشفرات ورموز لخدمة 
رية لها. اضافة الى الشكل هدف الفيلم منها دقة رسوم الوجوه ومالمحها وابتسامتها والقدرة التعبي

. حيث 2014جو من افالم الرسوم المتحركة واالشكال والمعالم وهناك فيلم لي المبهر في االجواء
)قام المخرجان فيل لورد وكريستوفر ميلر( بتأليف سيناريو فيلم ليجو استنادًا الى قصة شاركا في 

ان. وفيلم ليجو فيلم ثالثي األبعاد تستخدم تأليفها مع الكاتبين السينمائيين دام هيجمان وكيفين هيجم
فيه قطع لعبة )ليجو( الدانماركية األصل والصنع. وهي عبارة عن مكعبات واشكال أخرى ملونة 

                                                           

 .20، ص2001ايريك سمودن، )ثقافة الرسوم المتحركة، ت: حنان ضياء الدين الشافعي، الفن السابع،  )1(
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يتم تركيبها لبناء االجسام مثل السيارات والمباني، ويمكن تفكيك تلك القطع وتشييدها من جديد، 
 .(1)ور فيه شخصيات القصة المكونة من قطع الليجو(وتستخدم فيلم ليجو اسلوبًا فنيًا مبتكرًا يص

وتشكل اللعبة وشكلها والمكعبات رمزًا للتكوين والبناء الذي يتصدى للتحدي والهدم والخراب، 
وان القدرة على االبتكار والذكاء وانتاج االفكار رصيد كبير في ضمان المفيد والصالح للمجتمع 

 بعد التقيد بلوائحه وانظمته.

الرسائل المحملة بالرموز الدالة على الكثير من الدروس والنصائح، اما في فيلم )وطن( وهذه 
من الرسوم المتحركة للمخرج تيم جونسون، الذي بنى على رسالة تهدف الى معرفة معنى  2015

الوطن من خالل ثنايا القصة التي بدأت بغزو كوكب االرض من قبل كائنات فضائية والذي يؤدي 
الناس الى مناطق قاحلة، وهنا يتحرك السرد بمعطى رمزي تتخلله صراعات ومتاعب الى ترحيل 

 تنتهي بدرس في العالقات.

 

 مؤشرات اإلطار النظري
ة موالصورة والشكل واللون والحركة وااليحاء والعال مثل الرمز في أوجه عدة في الكلمةت -1

 وغيرها من التمثالت في الرسوم المتحركة.
 ، فمنها ما هو مباشر ومنها ما هو باطن وايحائي.في المعالجة لرمزتختلف نسبة توظيف ا -2

 للتقنية الرقمية دور كبير في اشتغال صنعة الرمز بتمثالته المتعددة في الرسوم المتحركة. -3

 

 اجراءات البحث :الفصل الثالث
 

 منهج البحث:
 تالئم بحثه.اعتمد الباحث المنهج الوصفي في انجاز بحثه كونه انسب المناهج التي 

 أداة البحث:
اعتمد الباحث في تحقيق هدف البحث على األداة التي اسفرت عن المؤشرات التي خرج بها 

 اإلطار النظري مستعينًا بها في تحليل عينات البحث.
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 عينات التحليل:
اختار الباحث عددًا من العينات الفيلمية من أفالم الرسوم المتحركة والتي تقترب وتتطابق 

جاء به اإلطار النظري من مؤشرات التي تنسجم مع آليات اشتغال الرموز في صورة الرسوم  مع ما
 المتحركة الرقمية وألغراض مختلفة ومن هذه األفالم:

اخراج بيت دوكتير ورونالد ديل.  2015: انتاج Inside outفيلم من الداخل الى الخارج  -1
الصعبة، فيلم يتناول حالة فتاة وهي ويتناول كيف يتعامل االطفال مع االوضاع العاطفية 

تها من الغرب االوسط االمريكي الى كاليفورنيا وتعيش حالة اختالف وعدم سر تنتقل مع ا
انسجام مع البيئة الحديثة. ويرافقها عدد من المشاعر المتناقضة جراء القلق والمخاوف. وقد 

تي تمر بها البطلة رايلي شارات ورموز تعبيرية عن هذه المشاعر المختلفة الأوضع المخرج 
فوضع اشارة ورمز )نجمة( تعبيرًا عن الفرح و)دمعة( عن الحزن، و)آجر ساخن(  ،اندرسون

ن قدرة ا  عن الغضب، و)عصب حساس( عن الخوف، و)نبات بروكلي( عن االشمئزاز، و 
البطلة في التعامل مع هذا االختالف في المشاعر جعلها تسيطر في التحكم على احاسيسها 

 ل ايجابي وبروح األمل في الحياة.بشك
: وفيه الفتى كوبو الذي يفقد احدى عينيه 2016فيلم كوبو والشيطان: إخراج: ترافيس نايت  -2

وفقدان العين او العين الواحدة رمزًا معروفًا في الثقافات  ،ويعيش في كهف مع امه المريضة
رة مقابل الحصول على ويحاول الذهاب الى احدى القرى للعزف على آلة صغي ،الماسونية

النقود التي يوفرها لوالدته، وذات يوم يتعرض الى قوة روحانية ينتقل فيها الى حال افضل 
وفيها يستطيع معرفة االشارات والرموز واالسرار وااللغاز بما في ذلك اسرته التي يستطيع لم 

 شملها بعد ان كان مفرقًا.

وفيه البطلة الرئيسية هي الحرباء )رانجو(  :2011: اخراج: جورفيرينسكي Rangoفيلم رانجو  -3
قودها الى قرية من العناصر مع حيوان ضخم مع ابنه مزارع تالتي تعيش في صحراء وتلتقي 

المتوحشة، ولكن رانجو يقتل صقر متوحش ويعجب به رؤساء القرية.. وقد رأينا في الفيلم 
مة للهالك وليس الحياة، اشتغال في الرمز بأغراض مختلفة متعددة فكان )شح الماء( عال

وانتقام الثعبان منه يجبر رانجو العودة الى الصحراء، وكذلك بروز شخصيات حيوانات 
وزواحف من الرموز المضحكة والساخرة من افالم امريكية معروفة من الخيال العلمي والدراما 

حرب النجوم والحروب وافالم الكاوبوي، فجاء الذكر المضحك عن افالم حفنة من الدوالرات و 
 والحي الصيني وسفر الرؤيا اآلن وغيرها، وفيها بعض التضمين المباشر والمبطن الملغز.

ستيف  –بريندا تشابمان  –: رسوم متحركة: اخراج: مارك اندرو Braveفيلم الشجاعة  -4
شارات والرموز منها ان البطلة األالعالمات الفيلم العديد من : تضمن في هذا 2012بيرسيل 



610 
 

ميريدا حملت عنوان الفيلم "الشجاعة" بوصفها اميرة. وكذلك تحّول الملكة الى )دب( وان 
هناك )قوة سحرية(، اما األب فيفقد )ساقه( ويفقد زوجته الملكة ألنها تحولت الى دب. وان 
ملكة ميريدا هي في حل األلغاز واألسرار، وبعض الكلمات األمر الذي يمكنها من حل اللغز 

رة الى طبيعتها االنسانية والصلح مع البعض، بعد )رسالة( وجدتها األميرة ميريدا وعودة األس
ن هذا التوظيف ُيعد منسجمًا مع االجواء المليئة بالرموز  وهذه تعد من العالمات الرمزية، وا 

 واأللغاز. 

 وباشتغال واع لمعرفة اثر سقوط االضاءة على الثلج وانعكاسه لخلق اجواء صالحة للتصوير. -5

كريس ساندرز وهنا اشتغل  –اخراج: كيرك دي ميكو  -The Croods :2013يلم آل كرود ف -6
جهل وتراجع ترمز الى بصورة رمزية إذ اعتبر )الكهف( و)الظالم( و)استبداد األب( عالمة 

والحياة والمدينة، واالشجار الخضراء والنار رمزًا  –في الحياة وعلى العكس، أظهر الـ)نور( 
 حياة.مغايرًا ومع ال

مسلسل سبونج بوب: مسلسل برسوم متحركة عرض على قناة نكلودين وغيرها، الرموز التي  -7
 يحملها:

 .تنوع في المالبس واأللعاب والنياشين والميداليات واالشارات والحربة والقرون 

 مع داللة اللون األصفر.كثرة ظهور شخصية البطل على شكل اسفنجة مربعة صفراء ، 

  عليه اشارات اإلنحراف بارتداءه قبعة فتيات وقوله انا بنت.ان سبونج بوب ظهرت 

 .مشاهد تحويل األنثى الى ذكر والتخلي عن األنوثة 

 .وجود شخصيات وثنية تعود الى اساطير قديمة 

 .وجود الهرم الماسوني 

 .وجود محفل ماسوني 

 .وجود عين حورس احد شعارات الماسونية 

 .سيادة الشيطان 

 .لقطات سجود لشخص مسخ 

 نتشار العين الواحدة الدالة على المسيح الدجال.ا 

  كائنات محار ترمز للماسونية بارتداءها قبعات ذات لون احمر وعليها عين واحدة، مع
 هرم بعين واحدة ايضًا، وتركيز الفت.

  في احدى حلقات سبونج بوب يظهر في مشهد بلقطة مقززة وهو ينفتح بمجموعة من
 من مسخ وتفاهة في الخطاب المشوه بصريًا وأخالقيًا. الواقيات الذكرية وما الى ذلك
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كارتون فتاة القوة: رسوم متحركة في مشهد تتحدث فتاة لجارتها وتخبرها عن فتيات جاءت  -8
بالخطأ فترد الجارة: نعم انا ايضًا اتيت بالخطأ لترمز انها غير شرعية ومن غير زواج وبما 

 يصعب االنتباه عليه.ال يليق ان يّطلع عليه الصغار. وبرمز خاف، 

مسلسل في احدى حلقاته )مختبر ديكستر( مشهد فيه فتاة في حركة اللتقاط  اجائزة باب -9
ب عليها جائزة بابا و لقطة كلوز على مؤخرتها الممتلئة ومكتبالشوكوالته من على األرض و 

(Dads Trophy). 

صديقه  رسوم متحركة، فيه مشهد لشخص مع – Ed Ed Eidyايدي  –مسلسل إيد إيد  -10
يتصفح مجلة اباحية، في اشارة للتفسخ ومشهد آخر تظهر فيه قطعة في الحمام بعبارة )ال 

 تلمس نفسك( وهو تعبير مشين لمعنى غير الئق وبتضمين مبطن غير مباشر.

فيلم طرزان: وهو يتحرش بصديقته ويضع رأسه مقتصدًا على صدرها وبإثارة وحركات غير  -11
 مقبولة، ومباشرة.

من خالل التحكم في حركة  ،ظهر في افالم الرسوم المتحركة المختارة في التحليلوهذا ما 
 ،الكاميرا بواسطة الكومبيوتر وتعزيز الصورة واالضاءة الرقمية وافضاء المسح اللونية وتدرجاتها

مع التقنيات  ،ومعالجات واضحة في االشكال والفضاءات والخلفيات والديكورات االفتراضية
 رقى برامج المونتاج الرقمي، إلظهار ما يمكن من توظيف في الرمز بالرسوم المتحركة.المستخدمة أل

 النتائج:
  هناك اشتغال للرمز بما تتطلبه الحرفة السينمائية باعتماد العالمة كخيار سيميائي يحتمل

 الرموز وااليقونات واالشارات في التنويه وااليحاء لالشياء واالشخاص والحركات وغيرها.

 اغلب افالم الرسوم المتحركة قصدية واضحة في صناعة الرمز وتوظيفه بما يحاكي  سادت
ميول المتلقي )كبيرًا كان أم صغيرًا( وأحاسيسه وتحريك نزعاته وبرغباته وبأسلوب المفارقة 

 اٍف عليه.ثارة فضوله واطالعه على ما هو خوكشف المخبوء ال

 ثر فاعلية في اتقان شكل الرمز وقوة تأثيره لعبت والزالت تلعب القضية الرقمية الدور األك
البصري المدهش من خالل جرأة التصميم وحسن التعبير ودقة التوافق مع بقية عناصر اللغة 

 الصورية في الرسوم المتحركة.

 االستنتاجات:
ان اشتغال الرموز على وفق المواصفات التقنية الرقمية المتقنة والمتطورة والتي خلقت االبهار 

تغلبت على سمة ردود االفعال المتولدة من بعض تضمينات الرمز السلبية، األمر الذي  ،هاشواالد
 جعل الرسوم المتحركة في نمو متزايد تقنيًا وترفيهيًا ومعرفيًا وذا اهداف معينة.



612 
 

 المصادر والمراجع
 (.12/7/2004جريدة الحياة  -أحمد مغربي، )الفن الرقمي، مزيج من التكنولوجيا واالبداع -1
، جريدة البيان، دبي، الفن السابعاسامة عسل، )الثورة الرقمية، تقنيات متطورة تثري  -2

10/8/2008.) 
 (.2013اماني ابو رحمه، )نهايات ما بعد الحداثة، مكتبة عدنان، بغداد،  -3
دين الشافعي، الفن السابع، ايريك سمودن، )ثقافة الرسوم المتحركة، ت: حنان ضياء ال -4

2001. 
باريس،  –بيار غيرو، )علم الداللة، ترجمة: انطوان ابو زيد، منشورات عويدات، بيروت  -5

1986). 
بيزلي ليفنجستون وكارل بالتينيا، )دليل، وتليدج للسينما والفلسفة، ت: احمد يوسف، المركز  -6

 (.2013لقومي للترجمة، القاهرة، ا
السينمائي، المجلة العربية العدد ثورة تكنولوجية في الفن  –تبر الطرش، )السينما الرقمية  -7

(506 )19/11/2017.) 
ترنس هوكز، )البنيوية وعلم االشارة، ت: مجيد الماشطة، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  -8

1996). 
 (.2016ثة: المركز الثقافي العربي جان فرانسوا ليوتار، )في معنى ما بعد الحدا -9

 (.2012ركز القومي للترجمة، ، المسكي، جان سيرو، )شاشات للعالمتجيل ليبوفي -10
القومي للترجمة، القاهرة،  جيمس موناكو: )كيف نقرأ فيلما، ت: احمد يوسف، المركز -11

2016.) 
د.كعوان محمد، )الرمز والعالمة واالشارة، المفاهيم والمجاالت( المدرسة العليا لالساتذة  -12

 االدبي(.بقسنطينة، الملتقى الوطني الرابع للسيمياء والنص 
، 2009القومي للترجمة، فرامبتون، )الفيلموسوفي نحو فلسفة السينما، المركز  دانييل -13

 القاهرة(.
البحرين للثقافة واآلثار، كثير، هيئة  ستيفان فيال: )الكينونة والشاشة، ترجمة: إدريس -14

2018.) 
سعدية موسى عمر البشري، )السيميائية، اصولها، ومناهجها، ومصطلحاتها(، مجلة العلوم  -15

 .19/4/2018عية، االجتما
سكينة القتبيوي، )إحذر هذه االفالم الكرتونية ذات االيحاءات الجنسية، مع المرسال،  -16

28/12/2015.) 



613 
 

عال خالد العمله، )الرموز واألفكار الماسونية في برامج الرسوم المتحركة(، رسالة  -17
 (.2015امعة الشرق االوسط، عمان، ماجستير، ج

 .sasapost 18/10/2016ة(، دراسة في موقع عمرو كامل، )رسائل ديزني الخفي -18
 (.2008م خضر، الفن السابع، دمشق، كيفن جاكسون، )السينما الناطقة، تر: عال -19
 ، القاهرة(.2013القومي للترجمة، يب، )افالم مشاهدة بدقة، المركز فمارلين  -20
الكتاب اللبناني، بيروت،  الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، دار دمج -21

2008.) 
 ، عمان(.2012كتبة المجمع العربي، محمد غالب )الرسوم المتحركة: م -22
 (.2016ن، ، االهلية، عما7)روائع السينما، ج يمحمود الزواو  -23
 .2016 –الموسوعة الحرة  –ويكيبيديا  -24
 .2018 –الموسوعة الحرة  –ويكيبيديا  -25

 

An introduction: 

Digital animation is an exciting genre that captures the cinematic 
display in film and television and with advanced levels of technological 
perfection in the making of shapes, movements, places, personalities and 
supernatural worlds. Which attracted the attention of the recipient and 
appealed to adults and young people, and because it is in a heated 
confrontation with the eye, became the makers of animation in a fierce 
competition for the creation of species and forms, and stories and 
techniques adopted relationship and signal and symbol and inspiration 
and hint and gesture, passing a lot of meanings and concepts and 
messages, and find that the subject of embedding the symbol In the 
animation through the system of modern technology material searchable 
and exploration of the kifiyat in which these symbols are employed, 

negatively or positively, in animation. 
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 على االعالن (Facebookتأثير وسائل التواصل االجتماعي)

 
 د. ماجدة سلمان محمد

 

 الملخص
ُيعد االعالن واحدًا من االنشــــــطة االعالمية التي يصــــــعب االســــــتغناء عنها في أي نشــــــاط 
اقتصـــــــــــادي ســـــــــــواًء كان تجاري أو صـــــــــــناعي هادف للربح أو خيري غير هادف للربح فمن غير 
الممكن أن تحصــــــــــل أي مؤســــــــــســــــــــة على الدعم المجتمعي أو التمويل الذي يســــــــــاعد على بقائها 

دافها بينما يعتبر الترويج مجموعة االنشــطة التي من شــأنها الدفع واســتمرارها دون أن تعلن عن أه
بالمنتج نحو زيادة المبيعات تختصــــــــــر الوقت والجهد لتحفيز المســــــــــتهلكين على أقتناء الســــــــــلع أو 

 الخدمات. 

ولقرون طويلة كان الغرض من االعالن هو الترويج للبضــــــائع والســــــعي إلى الوصــــــول إلى 
بل بعد بقاع العالم بهذه البضـــا ئع من خالل االعالن المرئي والمســـموع والمقروء متبعًا مختلف الســـُ

في الوصول، وفي العقدين االخيرين مع ظهور االنترنت وشيوع استخدامه وظهور مواقع التواصل 
االجتماعي التي اختزلت الزمن والمسافات حيث أخذ دور مواقع التواصل االجتماعي يتعاظم يومًا 

ور الفــاعــل والمميز أن جعــل االعالن ثقــافــة عــامــة للترويج وفي متنــاول بعــد آخر وكــان لهــذا الــد
التي تســــــتهدف جمهورًا  كثر انتشــــــارًا مســــــتخدمي صــــــفحة التواصــــــل. وهي واحدة من الوســــــائل األ

تحاول إرضــــائه واالســــتحواذ على إنتباهه من خالل شــــكل جمالي يمنحه المتعة والرضــــا عريضــــًا، 
موضـــــــوعة  هذا البحث )تأثير مواقع التواصـــــــل االجتماعي  ، ومن هنا كانتمن وجهة النظر هذه

على االعالن والترويج( والذي تم االحاطة بها من خالل الفصـــــول االربعة التي تضـــــمنها البحث، 
فكان الفصـــــل االول بإطاره المنهجي الذي تحدث عن مشـــــكلة البحث بطرحها على شـــــكل تســـــاؤل 

، والتي ســتكون ( على االعالن والترويج؟Facebookماهو تأثير وسائل التواصل االجتماعي )
الهدف من هذا البحث الذي يشـــــــــــكل حاجة من حاجات الدارســـــــــــين والمهتمين في مجال االعالن 
وصــناعته وماطرأ على هذه الصــناعة من تغيير مع وجود مواقع التواصــل االجتماعي التي جعلت 

تحديد اهم المصـــــــــطلحات التي االعالن متاحًا للجميع دون تمييز أو اســـــــــتثناء، وانتهى الفصـــــــــل ب
)االعالن التواصــلي  .. بين  المبحث االولجاءت في عنوانه ، ثم الفصــــل الثاني بمبحثيه، فكان 

حيث يلقي الضـــــــــوء على خصـــــــــائص الصـــــــــورة االعالنية الثابتة التي تروج  التقليدية واالبتكارية(
رافي حيث لم تعد صناعة لسلعة ما، وقدرت هذا االعالن على الجذب مهما كان بسيطًا وغير إحت
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المبحث الثاني  ثم االعالن حكرًا على الشـــــــــركات المتخصـــــــــصـــــــــة بل أصـــــــــبح في متناول الكثير،
وماهي األســـــــس التي تعتمد عليها الصـــــــورة ( .. واالعالن( Facebookالتواصــــل االجتماعي ))

ووظائفها الجمالية واالخبارية  لتكون مبتكرة وتحقق الجذب واالدهاش والمصـــــــــــــــداقية في آن واحد
قنـــاعـــه، ومـــايتعلق بهـــا من قـــدرة على ومـــاتحملـــه من دالالت معبرة  بغيـــة التـــأثير على المتلقي وا 

تعد ثم خرجت الباحثة بثالث مؤشـــــــــــرات اســـــــــــفر عنها اإلطار النظري حيث التســـــــــــويق والترويج، 
( واحدة من مصــــادر Facebookفي صــــفحات التواصــــل )الفوتوغرافية الثابتة الصــــورة االعالنية 
عزز اللون المعنى والداللة ويحقق الجمالية والتناســــــــــــــق وااليقاع فيثير في نفس الترويج المهمة، وي

وقدرة الصورة االعالنية على تحقيق غرضها الترويجي  المتلقي الرغبة في التواصل إلقتناء المنتج.
 من خالل وظائفها الجمالية واالخبارية والتمثيلية.

الثالث حاماًل إجراءات البحث واســــباب اختيار العينة في مجتمع بحث واســــع وجاء الفصــــل 
 التي تضمنت : بالنتائج ثم تحليل العينة وفق مؤشرات االطار النظري والخروج

تلعب الصورة االعالنية في صفحات التواصل دورًا مهمًا في تحقيق الجذب كونها عنصر  -1
 لمساحة االكبر من الصفحة.جمالي يكسر الجمود ويستهدف التأثير ويشغل ا

اللون من العناصـــــر المهمة في االعالن وان كان يخضـــــع لنوع المنتج، ويلعب دورًا مهمًا  -2
 في توجيه حركة عين المتلقي بما له من تأثيرات سايكولوجية وايحائية.

تشـــكل لغة الخطاب االعالني واحدة من العناصـــر المهمة التي تســـاهم في الترويج بغض  -3
 ت فصحى أو عامية أو باللغة االنكليزية أو بخليط من الثالث.النظر ان كان

كما تم تســجيل االســتنتاجات المســتخلصــة من البحث، وادراج المصــادر مع ملحق بالصــور 
المحلية التي  (Facebook( من صـــــــــفحات التواصـــــــــل االجتماعي )5-1تضـــــــــمن عينة البحث )

تحقق رواجًا لمنتجاتها من خالل قياس الرأي )رجع الصــــــــدى( الذي يرافق كل صــــــــفحة من خالل 
  المشاركات والتعبير عن االعجاب.

 

 الفصل االول: االطار المنهجي للبحث
 مشكلة البحث:

من تسارع إيقاع الحياة على مختلف الصعد حتى أصبح من الصعب اللحاق  البشريةتشكو 
لمخترعات والمكتشــاف ففي القرون الســابقة كان العالم يشــهد كل ربع قرن أو يزيد إختراعًا ؛ بعدد ا

بينما يشــــهد هذه االيام كل يوم مجموعة من المخترعات فاالنســــان لم يترك مجااًل للبحث لم يســــبر 
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ل غوره لكشـــف اســـراره وتوظيفه لخدمة البشـــرية، ومن هذه المجاالت التي تشـــهد نموًا وتطورًا، مجا
االتصــــــــــــــاالت فالعالم ُتســــــــــــــّيره اآلن ثورتان، الثورة المعلوماتية وثورة التقنيات الرقمية، ويحمل راية 

( بكافة اشكاله وبرامجه ومواقعه COMMUNCATIONهاتان الثورتان في المخترعات التواصل )
 التي تحولت الى شغل االنسان الشاغل. 

لقد اصـــــــــبحت مواقع التواصـــــــــل واحدة من أهم الواجهات لإلعالن عن االفكار والشـــــــــركات 
نما يلفت االنتباه إلى الفرصـــــــــة التي أتاحتها مواقع  والترويج للســـــــــلع ان البحث اليعالج مشـــــــــكلة وا 
التواصـــــــــــل ألن تكون منبرًا مفتوحًا لكثير من القضـــــــــــايا وواحد من هذه القضـــــــــــايا المهمة االعالن 

ن المنتجات المحلية وكانت فرصــــــة للشــــــباب والنســــــاء على وجه الخصــــــوص لممارســــــة للترويج ع
اعمال يدوية من داخل المنزل والغعالن عنها دون الحاجة الى شركة متخصصة تكلف مبالغ من 
أجل التصـــــميم واالعالن وتختار أوقات الذروة للنشـــــر أو البث أو تختار مواقع مهمة في الشـــــوارع 

ية كل تلك الحلقات اختزلها االعالن من خالل صـــــفحات التواصـــــل كما لنشـــــر االعالنات الضـــــوئ
 يمكن لالصدقاء المساهمة في مشاركة االعالن أو الترويج للمنتج من خالل تواصلهم . 

 مشكلة البحث:
تكمن في دراســـة تأثير مواقع التواصـــل على االعالن والترويج عبر وســـائل التواصـــل التي  

وربحًا مما يستلزم القاء الضوء على هذا المفصل المهم في العصر  باتت من اكثر الطرق ترويجاً 
 الحديث.

 أهمية البحث والحاجة إليه
مؤطر بنوع محدد من االعالنات الترويجية التي يقوم بها مســــــــــــــتخدم وســــــــــــــيلة  البحثألن 

تكمن في دراســـة  التواصــــل وهو هنا ليس متلٍق بقدر مايكون باث لرســــالة اعالنية، فاهمية البحث
قيام مســـــتخدمي صـــــفحات  ثير وســـائل التواصـــل االجتماعي على االعالن والترويج من خالل تأ

للترويج لمنتجاتهم واعمالهم دون االســتعانة بشــركات متخصــصــة . مما  .(Facebook)التواصــل 
 ازاح االعالن من التخصصية الى  التداولية واخرجه من ُأطره التقليدية.

 أهداف البحث:
طالما كانت الدراســـــات منشـــــغلة بتأثير االعالن على إنتشـــــار االفكار والســـــلع والكيفية التي 
يعمل بها لتحقيق هذه الغاية ولكن هدف هذه الدراســــة ســــيكون بحث تأثير وســــائل التواصــــل على 

 االعالن والترويج حتى وأن كان غير إحترافي. 
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 حدود البحث:
عالن على مواقع التواصــــل االجتماعي وعلى في دراســــة ظاهرة اال الحد الموضـــوعييكمن 

فهو يتمثل في العينة القصــــــــدية التي تغطي  الحد المكاني( ،أما Facebook) وجد التحديد موقع
اغراض البحث خمســـــــة صـــــــفحات من مواقع التواصـــــــل اشـــــــتهرت واســـــــتقطبت مشـــــــاركات، عمل 

 -العراق –المحلية  اصـــــحابها على اي نوع من انواع االعالن للترويج  لمنتجاتهم في الصـــــفحات
 بغداد.

 مصطلحات البحث
   Advertising اإلعالن

هو :" الِعالن واُلمعالنة واإلعالن:المجاهرة وهو خالف الســــــــــــــر، يقال َعّلَن إلعالن لغة ، ا 
 فاإلعالن في )تاج العروس( هو ما نعلنه ونظهره.،1 األمر وأعلن به، أي اظهره"

قد عرفته الموســــــوعة التعريفات التي تحدد دور االعالن و : فقد وردت العديد من اصــــطالحا  
(، بأنه" اتصال غير شخصي Academic American Encyclopedia االكاديمية األمريكية )

من خالل وسائل مختلفة )كالجرائد والتلفزيون والمجالت(. وهو نوع مدفوع األجر من قبل مجاالت 
واألفراد، وهم معنيون بطريقة ما باعتبارهم معلنين للرســــــــالة االعمال، والمنظمات غير ذات النفع، 

التي  –التقنيات  -" الفنونأما الموســــــــــــــوعة البريطانية فهي تعرف اإلعالن بكونه ، 2اإلعالنية "
ية إلى عالم الجمهور لغرض اقناعهم كي  تســــــــــــــتخدم لنقل، إنتاج، أو خدمة، أو رأي، أو قضــــــــــــــ

 . 3عالن عنه"يستجيبوا بطريقة معينة إلى مايتم اإل

 التواصل لغة 

ل اًل ، فهو ُمتواصـــِ َل: )فعل( تواصـــَل يتواصـــل، تواصـــُ َل ،  َتواصـــَ َل الصـــِديقاِن : َواصـــَ َتَواصـــَ
َل الحديُث حْوَل ْالمائَدِة : َتَواَلى تواصـــــــلِت  َوِوَئامٍ َأَحُدُهما اآلَخر ِفي اتَِّفاٍق  ، اْجَتَمعا ، ِاتََّفقا، تواصـــــــَ

                                                           
 .380، بيروت ، دار مكتبة الحياة، بال سنة طبع،ص 9، جتاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي،  1

2 :Adverting: "Is paid ,non personal communication through various media (such as newspaper 
,television , magazines)by Business firms, non profit organization and individuals --who are in some 
way identified as sponsors of Adverting massage " see: Academic American Encyclopedia volume 1.A-
Ang ,New Jersey: Art publishing Company .INC. 1981.P.111. 
3 :Adverting: The techniques used to bring products, services, opinions, or causes to public notice 
for the purpose of persuading the public to respond in certain way towards what is advertised" ,see 
:The Encyclopedia Britannica ,volume .15nth ed . by Encyclopedia Britannica. Inc, U.S.A: 1986.p113. 
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ُل الحبيبين : ُمواصــلة أحدهَما لآلَخر في اتَِّفاٍق َووَئام، واصــل األشــياُء : تتابعت ولم  تنقطع، َتَواصــُ
 الشَّيء، واصل في الشَّيء : داَوَمه وواظب عليه بدون انقطاع.

 إصطالحا : 

ــــاالتصــــــــــــــــــال  ــــد البعض أن االتصــــــــــــــــــال والتواصــــــــــــــــــل مفهومين لمعنى واحــــد، ف ــــد يعتق ق
(COMMUNCATIONعلومات مبلغة، رســــالة شــــفوية أو ( يشــــمل )وســــائل االتصــــال عمومًا، م

خطية، تبادل االفكار واآلراء والمعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة، او االشـــــــــارة ، مراســـــــــلة أو 
، إال أن ثمة فرق بين هذين المفهومين، 1 اتصـــــــال، اخبار أو تبليغ، اعالم، توصـــــــيل ، نبأ، بالغ(

وهذا اآلخر قد يســـــــتجيب ويتفاعل مع وفي االتصـــــــال هناك رغبة من أحد الطرفين باتجاه اآلخر، 
 .الرغبة أو أنه قد يرفض االستجابة

أو الرغبة  التفاعل واالســــتمرارية: هو فعل مبني على طرفين أو أكثر قائم على والتواصــــل
في المشـــــاركة تحدث من كال الطرفين وتنشـــــط باتجاه تحقيق أهداف معينة. فالتواصـــــل مصـــــطلح 
يشــير إلى آلية االتصــال التي تضــمن عالقة متبادلة بين طرفين، أو بتعبير آخر يشــير إلى انفتاح 

ل هي ومن هنا فإن عملية التواص. الذات مع اآلخر في عالقة حية ال تنقطع حتى تعود من جديد
أساس العالقات اإلنسانية والتفاهم اإلنساني، وهي العملية التي يتم بمقتضاها تكوين العالقات بين 

 أعضاء المجتمع وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار والتجارب فيما بينهم.

 (االعالن التواصلي)التعريف االجرائي 

حثة تقصد به: االعالن الذي كلما ورد مصطلح االعالن التواصلي في هذا البحث فإن البا 
ـــــــــــــــ) المنتجاتغرضه الترويج عن  وهو إعالن غير مدفوع  (Facebookعلى صفحة التواصل الـ

الثمن، يتكون من لقطــــة فوتغرافيــــة واحــــدة ثــــابتــــة يقوم بــــه المتلقي لغرض االعالن عن منتجــــه 
 وتسويقه. 

 
 الفصل الثاني

 واالبتكارية المبحث االول : االعالن التواصلي  .. بين التقليدية
إن تنامي الحاجة إلى اإلعالن بســـــــــبب الحراك الذي يشـــــــــهده العالم على الصـــــــــعيد الثقافي 

االعالن وشــــــــــــــركــات ، جعلــه يخرج من إطره االحتكــاريــة على صــــــــــــــنــاع واالقتصــــــــــــــــاديوالفكري 
المتخصــــصــــين الى نطاق اوســــع  فمواقع التواصــــل ولدت حاجة متجددة إلى إيجاد كيفيات مبتكرة 

                                                           
 .85، ص2008محمد فريد محمد عزت ، قاموس المصطلحات االعالمية، دار الهالل ، بيروت، :  1
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 إنب اإلعالني الذي يتماشـــــــى مع روح وســـــــرعة العصـــــــر الذي نشـــــــهده، مع حقيقة لتوجيه الخطا
التي تحملها الصــورة اإلعالنية تهدف إلى إحداث اســتجابات معينة تتمثل في *1الرســالة اإلعالنية 

يجـــاد درجــة من اإلدراك والمعرفــة  اكتســــــــــــــــاب معظم المقومــات الثقـــافيـــة كــالمعلومــات واألفكـــار وا 
واألفكار المعلن عنها، بمعنى إن " المبدع المبتكر للرســــالة اإلعالنية ينبغي أن بالخدمات والســــلع 

حداث 2يســـــــتخدم ويجســـــــد الواقع المعاش ويصـــــــوره بريشـــــــة فنان محترف" ، بهدف تحريك الدوافع وا 
كلما ُذكر االعالن اإلقناع والتوجيه لالســــــــــــــتجابة المطلوبة والتأثير في الذاكرة الجمعية للمتلقين، و 

ى الذهن الحاجة الى شـــــركة متخصـــــصـــــة تصـــــمم هذا االعالن ليحقق الغرض من إنتاجه تبادر ال
 :وهي 

الســـــــــهولة في التعبير عن المنتج بطريقه تتماشـــــــــى مع مختلف األعمار ومختلف المســـــــــتويات . 1
 الفكرية لعقول متلقي االعالن.

 متلقي.استخدام عبارات مميزة ترسخ في الذهن الحاجة الى المنتج وتشد انتباه ال . 2

. التميز في استخدام أساليب العرض واإلبهار لجذب المشاهد أو القارئ لإلعالن باستخدام 3
 .التقنيات الحديثة

 .. أن يكون متوسط التكلفة والميزانية بالنسبة لصاحب المنتج المعلن عنه4 

توظيف العناصــــــــــر الجمالية في الصــــــــــورة ) اللون ، توزيع الكتل، زوايا الكاميرا، االضــــــــــاءة ، . 5
 الوضوح والدقة( 

 إيضاح طريقة الحصول على المنتج واسهل طرق الوصول اليه ومنافذ البيع والتسويق. . 6

 ففكرة اإلعالن هي جوهر العمــل الفني الــذي يتم عبر التكوين الفني اإلعالني  ويؤثر في
الرؤية البصــــــــــرية واإلدراكية، حيث نكون بمواجهة تنوع كبير في المصــــــــــادر الديناميكية للصــــــــــورة 
االعالنية، إضـــــــــــــــافة إلى جملة من المتغيرات التي تحكم الصــــــــــــــورة كالبيئية االجتماعية والثقافية 

من واالقتصــــادية والســــياســــية ومتغير الزمان والمكان والعقيدة وكذلك شــــكل ونوع المنتج والتي تعد 
المتغيرات الخارجية المؤثرة في بنية تكوينها، من خالل انعكاســـــــــــــــاتها على المتلقي لقدرتها على 

، "والقضــية تشــكيل ركائز متينة يمكن معها الوصــول إلى األهداف األســاســية في صــناعة اإلعالن

                                                           
أو عدة جمل بغرض تشجيع  يقصد بالرسالة اإلعالنية شرح الفكرة الرئيسية لإلعالن والتي قد تكون كلمة أو كلمتين أو جملة واحدة *

قناع المستهلك ليتعرف بالصورة المطلوبة التي يريدها المعلن والتي يستخدم فيها أسلوب العاطفة مثل اإلحساس بلمسة الجمال أو  وا 
ع عمان، ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزياإلعالن الفعال منظور تطبيقي متكامل،  األسلوب العقالني،كما أورده علي فالح الزعبي

 . 202، ص2008االردن،
 .114، ص2010،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان، االردن، اإلبداع واالبتكارية في اإلعالن: بشير العالق،  2
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 الفكرية التي تختصــــــــــــــرها الصــــــــــــــورة اإلعالنية اليوم في لقطة واحدة فما يجعلها مؤثرة هو اتحاد
 ، لتعطي للمتلقي سببًا وجيهًا للتفاعل معها. 1المضمون والطريقة المبتكرة التي يتم فيها"

، وبؤرة ثقافية للحياة اليومية، ، صـــــناعة إعالميةعالني الذي تحمله الصـــــورةيعتبر الخطاب اإل
" وتتصــف الصــورة اإلعالنية بالســرعة والمرونة فهو يحضــى بإهتمام كبير في مختلف المجتمعات،

مع التركيز على العالمات . 2القتصـــــــاد وقدرة على إعطاء االنطباع النفســـــــي وايضـــــــاح الفكرة " وا
البصــــرية التشــــكيلية، والعالمات األيقونية، والبحث في تركيب الصــــورة اإلعالنية التي تجســــد عدة 

 :3وظائف منها

لدى المتلقي، فقد تكون البنية الجمالية ظاهرة للعيان  وترمي إلى إثارة الذوق الوظيفة الجمالية: -1
من خالل التناســــــــــــق  أو تكون مســــــــــــتنبطة منه في عالقة متكاملة متداخلة ال يمكن فصــــــــــــم ُعريها

،.محققًا التوازن بين الكتل وااللوان والحجوم فاالســــــــتجابة الجمالية تتحقق إذا والتناغم مابين األجزاء
 في أسلوبه وصوره البالغية الواصفة. كان اإلعالن متميزًا ومتفرداً 

إن الصـــــــــــــورة فضـــــــــــــاء مفتوح على كل التأويالت، وفي هذا اإلطار تحيلنا  الوظيفة اإلخبارية: -2
، وتتمثل في إخبار المتلقي يثبت فيه المرســـــــــــــــل أفكاره وحججه الذيالصــــــــــــــورة إلى قراءة النص 

اهد، ال كما هي في الحقيقة ، لمحاولة تســـويق صـــورة معينة كما يجب أن يلتقطها المشـــبالمعلومات
من اجل الحضــــــور الدائم في األذهان، حيث اإلخبار أما عن طريق اإلحياء االشــــــاري أو اإلخبار 

 الصريح.

تقدم لنا األشــــــــــياء واألشــــــــــخاص في أبعادها وأشــــــــــكالها بطريقة، تغني عن  الوظيفة التمثيلية: -3
لقي تؤدي معرفتها إلى تقوية الصــــلة وذلك بتقديم بيانات للمتاســــتعمال اللغة في كثير من األحيان، 

 بينه وبين المادة المعلن عنها.

حيث تحتمل الصــــــــورة عالمات تعبيرية ألنها عالم مفتوح على مصــــــــراعيه  الوظيفة اإليحائية: -4
لكل التأويالت والتصـــــــورات، وهي تحاور الالوعي وتوحي بمشـــــــاعر تختلف في طبيعتها من متلٍق 

 إلى آخر. 

الداللة تأتي نتيجة التفكير والتأمل الذي أســــــســــــته الصــــــورة لدى المتلقي، إن الوظيفة الداللية:  -5
فهو يتلقى المعنى بطريق غير مباشــــر ويشــــارك في التفســــير والتحليل للوصــــول إلى المعنى، وهي 

 طريقة للتلقي تستحث ذكاء المتلقي ليشعر بالرضا ألنه فهم اإلشارة الموجهة إليه.

                                                           
 .47، ص2004تر: دار الفاروق،  دار الفاروق للنشر والتوزيع، عّمان ،  ،فن االعالن ماقل ودل:أ.ج. سامويل،  1
، مكتبة المجتمع لعربي للنشر والتوزيع، عّمان،  الدعاية واالعالن في السينما والتلفزيوننجم عبد شهيب ونور الدين النادي،  : 2

 .179، ص2007
 .77-76-، ص2013، دار ورد للنشر والتوزيع، عّمان،  االعالن التلفزيوني الموجه نحو العراق: ماجدة سلمان محمد،  3
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كل الصــــــور اإلعالنية إال أنها تتفاوت في ســــــيادة أحد هذه ورغم ان الوظائف واحدة تقريبًا ل
الوظــائف على الصــــــــــــــورة االعالنيــة وهي مجتمعــة تحقق الغــايــة وهي الترويج واالعالن ورغم ان 
المستخدم للصفحة التواصل في اغلب االحيان ليس أكاديميًا أو قد سبق له دراسة فن االعالن أو 

قة جذابة تبين قدراته االبداعية فهناك عدد كبير جدًا التســــــــــــــويق إال أنه يحاول عرض منتجه بطري
( تعلن عن منتج بطريقة جذابة وتحقق ربحًا لصـــــــــــاحب Facebookمن صـــــــــــفحات التواصـــــــــــل )

 الصفحة الذي يروج لمنتجه على هذه الصفحة. 

 

 ( .. واالعالن.Facebookالمبحث الثاني : التواصل االجتماعي )
مــــارك  ثورة في تــــاريخ االتصـــــــــــــــــال حينمــــا قــــامشــــــــــــــهــــد القرن الحــــادي والعشــــــــــــــرين أكبر 

، عندما كان يرتاد جامعة هارفارد 2003 من عام أكتوبر28  بابتكار الفيس ماتش في زوكربيرغ
ابوابه  2006كطالب في الســنة الثانية، ومن موقع مخصــص لجامعة هارفرد توســع ليفتح في عام 

ق ســــن الثالثة عشــــرة وخالل ســــنوات تم تطوير الموقع وســــجل فيه الى البشــــرية جمعاء لمن هم فو 
 أكثر من مليار انسان في عموم الكرة االرضية. 

حيث تعد من اسهل الوسائل لتحقيق االتصال مع األفراد والجماعات والشركات والمؤسسات 
ات المختلفة كالفيســبوك أو تويتر أو انســتغرام و غي رها، حيث حول العالم، وذلك من خالل المنصــّ

 تعتبر هذه المواقع :

  وسيلة فّعالة للحصول على األخبار من حول العالم في كل وقت وحين، كما أن باإلمكان اختيار
 مجال معّين لتتّبع األخبار المتعلقة فيه.

 .وسيلة للتعليم والحصول على المعارف وتبادل المعلومات والخبرات 
  أّي مكان حول العالم مناسباتهم الخاصة .تسمح لألشخاص بإمكانّية مشاركة اآلخرين في 
 وسيلة للترفيه، ورؤية ما يقوم به اآلخرون والتفاعل معه عن طريق اإلعجابات والتعليقات. 
  إن( وجود شبكات التواصل االجتماعيSocial Networks)  وهي مواقع الكترونية متخصصة

نفسهم وتعمل على التشارك لها اسس محددة وثابتة تعمل على جمع ذوي التخصص للتعبير عن ا
المعرفي وتبادل االهتمامات في مجال عملي او اجتماعي او مهني محدد. واالفاد من التجارب 

 االيجابية والسلبية على حد سواء.
  تحاول جميع الشركات الكبرى والصغرى والمؤسسات البحثية والعلمية والدينية على حد سواء ان

 االجتماعي بهدف  نشر منتجاتها أو أبحاثها وافكارها . تكون لها منصات على مواقع التواصل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2003
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  تُنمي في الفرد احترام اآلخرين وتَقبُّل آرائهم وانتقادهم عبر االنخراط في النقاشات التي تضّم
 أشخاصًا من ثَقافات ُمختلفة.

   ُتشجع األفراد وخاّصة الشباب على المشاركة في األعمال الخيرية والحمالت التطوعية، كما
ؤّدي شبكات دورًا مهمًا في بلورة الوعي والمشاركة لدى الشباب عبر تزويدهم بالمعلومات مما ت

 يقود إلى تدعيم أو تغيير أو تكوين ثقافتهم  
 .تسهم بفاعلية في تغيير أو توجيه الرأي العام نحو قضية محددة 
 إلكترونّي،فهي وسيلة  تعتبر مكانًا لتسويق المنتجات، والسلع المختلفة للعديد من الشركات بشكل

 لالعالن والترويج وهذا المفصل هو مدار البحث.
واصــــبح باالمكان اضــــافة عدد غير محدد من الصــــور والمقاطع الفيديوية والمعلومات على 
صـــــــــفحة التواصـــــــــل واصـــــــــبح المســـــــــتخدمين يروجون من خالل هذه الصـــــــــفحاتت لالفكار والمهن 

 حات على التغذية الراجعة.والصناعات اليديوية فضاًل عن قدرة هذه الصف

لقد اصــــبحت القنوات الفضــــائية والوكاالت االخبارية والشــــركات الكبرى والصــــغرى على حد 
ســواء اعضــاء على هذه الشــبكة التي اتســعت لتنتشــر في كل بقاع االرض وجاءت الهواتف الذكية 

من خالل  لتعزز هذا االنتشـــــار عبر التطبيقات التي تمكن المســـــتخدم من الوصـــــول الى صـــــفحته
الهاتف ولم يعد بحاجة الى جهاز حاســــوب ليصــــل الى صــــفحته أو أي موقع من مواقع التواصــــل 

 االجتماعي.

وتتميز هذه الصــــــــــــــفحات بتطوير وســــــــــــــائل قياس الرأي من خالل عالمات االعجاب التي 
تحصل عليها الصفحة من قبل المشاركين أو المطلعين عليها، وهذا ما عزز فكرة نشر االعالنات 

لى تلك الصـــــــفحات.ولم يعد هناك اي نشـــــــاط يقوم به االنســـــــان بمعزل عن التواصـــــــل على هذه ع
الصــفحات ومن هنا اكتســب االعالن عليها اهمية ونفوذًا التملكه أية وســيلة أخرى. بل أن مايميز 
هذه الوســـيلة هو انها مجانية فبامكان أي انســـان أن يفتح صـــفحته الخاصـــة التي يروج من خاللها 

دون أن يدفع شـــــيئًا يذكر ســـــوى اشـــــتراكه في االنترنت للحصـــــول على كثير من الخدمات لمنتجه 
 (. Facebookبضمنها التواصل عبر )

ولمزيد من االنتشار والتصدي للباحثين عن المنتجات والمستهلكين يمكن لصاحب الصفحة 
وتوغرافية أو الشـــركة أن تعلن مقابل ثمن على نفس الصـــفحة عن منتج محدد بواســـطة الصـــور الف

الثابتة، فماذا يميز هذه الصـــــــــــورة لتكون جذابة وصـــــــــــالحة للترويج لمنتج ما وســـــــــــط كّم هائل من 
 الرسائل اليومية التي يتبادلها ماليين المشتركين على صفحات التواصل؟

هنـــا البـــد من حضــــــــــــــور االبـــداع واإلبتكـــار وفـــاعليتـــه لمزيـــد من الجـــذب لتحقق األهـــداف 
لمســـــتهلك الذي تُبنى على اســـــتجابته القدرة على الترويج وهي الغاية بالوصـــــول الى ااإلقتصـــــادية 
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التي يسعى إليها مستخدم صفحة التواصل اذا ما أخذنا بنظر االعتبار اننا هنا نناقش أبسط انواع 
االعالن وهو إعالن الصـورة الثابتة من خالل المرور بسـتة مراحل وهي يصـبح المنتج في نهايتها 

 1 االعالن غرضه وهذه المراحل هي: مدفوع الثمن وقد حقق

 مرحلة الوعي: وتمثل المرحلة التي يجذب فيها االعالن اهتمام المستهلك. .1
مرحلة المعرفة : حيث يتطلع التلقي لمعرفة كل تفصيل عن المادة التي هي مضمون  .2

 االعالن الذي أثار اهتمامه وتبدأ عملية تولد المقبولية لديه.
مرحلة التحبب: أو تولد الرغبة في تقبل المادة موضوعة االعالن بفعل تأثير االعالن نفسه  .3

 الذي يجب ان تتوافر فيه أهم شروط التقبل وهي المصداقية. 
مرحلة التفضيل: في هذه المرحلة يكون المتلقي قد انتهى من مقارنة هذه السلعة بما يماثلها  .4

  تتوافر في الماركات المنافسة.من السلع ويبحث عن مميزاتها التي ال
مرحلة االقتناع: ان غاية االعالن هو اقناع المتلقي بفكرته أو رسالته، أي اقناعه بأن  .5

اقتناء هذا المنتج اصبح ضرورة في حياته. ولم يعد االقتناع مقصورًا على االعالن بل 
لمستهلم اصبح االصدقاء والمتصفحون يقومون بوضع تعليقات حول المنتج قد تشجع ا

 على االقتناع بإقتناء المنتج.
مرحلة الشراء: يتحقق في هذه المرحلة ضمان فعل الشراء بل قد يصل األمر إلى دفع  .6

 رسوم اضافية من أجل ضمان سرعة الوصول. 
حينمــا تتحق هــذه المراحــل يحقق االعالن التواصــــــــــــــلي اهــدافــه من خالل الوصــــــــــــــول الى 
المســـتهلك وهو خارج منطقة التســـوق ســـواء كان في منزله أو مكتبه. ومع وجود خدمات التوصــيل 
واســــــــتخدام طرق الدفع االلكترونية لم يعد من الصــــــــعب اقتناء الســــــــلع االســــــــتهالكية التي تصــــــــل 

 للمستهلك اينما شاء. 

 

 المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري :
( واحدة من Facebookفي صـــــفحات التواصـــــل )الفوتوغرافية الثابتة تعد الصـــــورة االعالنية  -1

 مصادر الترويج المهمة.

يعزز اللون المعنى والداللة ويحقق الجمالية والتناســــــــق وااليقاع فيثير في نفس المتلقي الرغبة  -2
 في التواصل القتناء المنتج.

                                                           
 .129-128، مكتبة اليازوري، ص 2009عمان  بداع واالبتكارية في االعالن مدخل تطبيقي،االبشير العالق، :  1
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ها الترويجي اذا من خالل وظائفها الجمالية واالخبارية  -3 تحقق الصــــــــــــــورة االعالنية غرضــــــــــــــ
 والتمثيلية.

 

 الدراسات السابقة: 
بعد اطالع الباحثة خالل فترة إجراء البحث على الدراســات الســابقة التي اهتمت بموضــوعة 

 تخصصت بموضوع االعالن التواصلي عربية متاحة  لم تجد دراسة البحث 

 

 إجراءات البحث :صل الثالثالف
 أوال: منهج البحث:

تم اعتماد المنهج الوصـــــفي الغراض التحليل بغية الوصـــــول الى هدف البحث كونه "يعتمد 
الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفســـــــــــــيرها للوصـــــــــــــول الى قواعد واســــــــــــس  تجميععلى 
 . 1مقبولة"

 ثانيا: مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من صـفحات التواصـل االجتماعي محلية التي يمارس اصـحابها مهن 
وصـــــــــــناعات يضـــــــــــعون على تلك الصـــــــــــفحات اعالناتهم المجانية التي تعلن عن منتج ما، وعبر 

 الصفحة يتم التواصل من تسويق المنتج المعلن عنه. 

 ثالثا :عينة البحث .
ر صورة فوتوغرافية ثابة تم ترقيم هذه خمس صفحات تواصل )محلية( عرضت منتجات عب

، لذا ( يعلن عليها عن منتجات يســـوقها اصـــحابها وتلقى قبوالً 5-1الصـــور حســـب التســـلســـل من )
فان العينة المختارة اصـــبحت )عرضـــية( اذ جمعت الباحثة الصـــفحات التي تتنوع اســـاليبها وتتباين 

يعتمد على مدى تجانس المعطيات، فكلما فيها االفكار التصميمية وااللوان واالشكال،"حجم العينة 
 .2كانت المعطيات متجانسة قل حجم العينة"

                                                           
 182، ص1982، شركة المطبوعات والنشر، اصول البحث العلمي ومناهجهاحمد بدر،  : 1
االسكندرية ، ب.ت ، ، دار الجامعات المصرية، 3، جالبحث االجتماعيسيد محمد، احمد غريب، عبد الباسط محمد عبد المعطي،  : 2

 .283ص
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 رابعا :أداة التحليل
تحديد وحدة التحليل وذلك اعتبار االعالن على لغرض تحقيق الموضـــــــــــوعية في البحث تم 

شــكل صــورة فوتوغرافية ثابتة على صــفحة التواصــل هو وحدة للتحليل حيث ان "وحدة التحليل هي 
وحدة االتصـــــال المتكاملة التي يقوم الباحث بتحليلها التي يســـــتخدمها فتنتج المادة المطلوب بحثها 

"1. 

 

 تحليل العينة ومناقشة النتائج
 وصف العينة 

(: البندقية ماركت :من متجر البندقية في المنصور / زرنامة خشبية تحتوي 1االعالن رقم)
االف  5على كل االشـــهر وااليام الســـنة كاملة / تســـتطيع أن تغير التاريخ حســـب رغبتك/ الســـعر 

البندقية.الصـــــورة تحتوي على رزنامة بلون زيتي متدرج تزينه شـــــجرة  متجردينار فقط / متوفرة في 
 ر باللون االبيض .الصبي

 
صــــفحة فاترينا ســــيت صــــحن اســــماء اهلل الحســــنى مع شــــموع  Vatrina  (:2االعالن رقم)

الكترونية الســـــــيت مســـــــافر من بغداد للحلة ومن الحلة للســـــــويد اللقطة لمنتج صـــــــناعة يدوية ملون 
 .نقشت عليه اسماء اهلل الحسنى والبنفسجيبتدرجات االزرق واالخضر 

                                                           
 .88ص  1987ـ القاهرة ،   تحليل المضمونسمير محمد حسين ـ  : 1
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كتبت على الصــــــــــــــفحة خصــــــــــــــم مميز وخيالي من بيج   Royal Gifts(: 3االعالن رقم)

Royal Gifts  مؤقتة أحلى هدية ممكن تنهدي ألصــــــدقائكم أو تعلكوهه بالبيت  حصــــــريةعروض
لوحة خشــــــب فاخرة نطبع عليها اي صــــــورة تحبوها من صــــــوركم اللي بالتلفون ونحولها الى لوحة. 

 ي السلعة مدار االعالن.اللقطة لغرفة جلوس تتوسطها لوحة صورة شخصية وه
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موقع لالزهــار يعرض مجموعــة من  R J M Basant(: اوردر من من 4االعالن رقم )
التنســــــــــيقات لالزهار الذي يكتفي بوضــــــــــع تنســــــــــيقات االزهار دون أي تعليق. ويظهر فعل الطلب 

 بصيغة االمر اي اطلب من الصفحة

 
بطلب من متابعينا الكرام نماذج اوردرات الفلنتاين الحجز   Jelly Ely(: 5االعالن رقم )

قبل اســــبوع  الســــعر بتعليقات / يعرض الموقع تشــــكيالت لصــــناعة الجلي الغذائية برســــمات مميزة 
باللون االحمر. ان هذه الصفحة تؤكد على دور المتلقين واالستجابة الى رغباتهم فهذا المنتج جاء 

 فحة.بناًء على رغبة المتابعين للص
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 : الوظيفة الجمالية

احتلت الصـــــــورة وســـــــط الصـــــــفحة بينما كانت التعليق اللغوي الذي يشـــــــرح المنتج في اعلى 
الصـــفحة وفوق الصـــورة التي ترشـــد الى نوع الســـلعة المعلن عنها تميزت الصـــور بالوضـــوح والدقة 

يبها مأخوذة لنفس العالية وااللوان المميزة وقد اندرجت صور صغيرة في الجانب ااالسفل يمكن تقل
حيث ان التوزيع المكاني لمواد التصـــــــــــــميم بشـــــــــــــكل الفت للنظر المنتج ولكن من جهات مختلفة، 

ليخلق منافسة قوية بين المضمون والصورة في العينات المذكورة، مع األخذ بنظر اإلعتبار وضع 
تجاهها ليحقق إســــتيعابًا جيدًا للمضــــمون محققًا  ابعادًا تعبيري ة وجمالية إضــــافة إلى حركة العين وا 

 البعد الوظيفي. 

وفي محاولة للتخلص من جمود الرتابة وتحقيق التناســق بين اجزاء الصــورة، لتحقيق الوحدة 
البصـــــــرية من خالل اســـــــتخدام التناســـــــب في الصـــــــورة التي اقترنت بأهمية الموضـــــــوع، فال تتحقق 

لها، والتي أهمها جماليًا هو  للصـــورة جماليتها من دون ان يتحقق التناســـب بين العناصـــر المكونة
تناسب اجزاء اأِلشياء بنسب مدروسة مما يخلق ايقاعَا متناغمًا من خالل ترتيب الصورة الرئيسية 
والصور الفرعية وتناسق الكتابة ممايجعل حركة عين المتلقي تتحرك بيسر وانسيابية دون الشعور 

 الرتابة.

وج للمنتج باللهجة العامية أو اللهجة الدارجة وقد يكون التعليق اللغوي أو الرســـــــــــــالة التي تر 
واليشــــــــكل عدم الفهم عائقًا بوجه هذه الرســــــــالة للوصــــــــول الى المســــــــتهلك المحلي. وقد تجمع تلك 

 الرسالة أكثر من لغة او تترواح بين الفصحى والعامية واالنكليزية.

 ل الصــور واحجامهاالتنويع في اشــكامع ســهولة االنتقال بين الصــورة الجاذبة والمتميزة مع و 
وتوزيع العناصـــــر بشـــــكل غير والمتناقســـــة لونيًا وشـــــكليًا  باســـــلوب الهيمنة على العناصـــــر االخرى

وتتباين وتتوازن خطوطها بحسب أهمية موضوعها اليصال الرسالة االعالمية المبتغاة مع  متماثل
 حركة إيقاعية تجعل من الصفحة والعناصر الجامدة ، عناصر متحركة تنبض بالحياة.

( 5-1تحتل الصـــــورة وســـــط الصـــــفحة وتحتل الكتلة االكبر من الصـــــفحة في العينات من )
لتي يروج لها صـــــاحب الصـــــفحة الصـــــورة تعكس المنتج وبذلك ا  ترشـــــد الى نوع معين من الســـــلع

اليمكن توظيف الكثير من العناصر فيها ألنها محكومة بطبيعة المنتج نفسه ولكن للدقة والوضوح 
وتنسيق الكتل داخل االطار اثرًا في اضافة الجمالية على الصورة خصوصًا أن المعلن هنا يحاول 

( جمالية المنتج بالوانه البراقة التي تتراوح 2في العينة رقم )الترويج بهدف تحقيق غاية التســـــــــــويق 
بين االخضــــر واالزرق يتخللها اللون البنفســــجي على ارضــــية بيضــــاء هي التي تجذب المســــتهلك 
وتلفت إنتباهه الى المنتج وليس الظل أو الضوء أو زاوية التصوير فالمنتج يعلن عن نفسه وكذلك 
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مخصـــصـــة لإلعالن عن االزهار وتعرض تنســـيقة جميلة بالوان  ( حيث الصـــفحة4في العينة رقم )
االحمر واالبيض والوردي مغلفة بورق ابيض وداللة عدم االحترافية في هذه الصــــــــــــــورة هو وجود 

(، فصـــــــــــانع هذا االعالن يتوجه صـــــــــــوب عرض المنتج Out of focusخلفية ألغراض المحل )
( تلعب جمالية الكتل الموزعة بانتظام لالثاث 1بطريقة طبيعية غير متكلفة، بينما في العينة رقم )

بورتريت( وهو –دورًا في ابراز كتلة لونية أغمق تتوســط الصــورة وهي كتلة المنتج )لقطة شــخصــية 
المنتج الذي يتم الترويج له بينما في االســـــفل يظهر على شـــــكل شـــــريط مجموعة اخرى من نماذج 

مر على مفردات الصـــــورة فالمنتج مخصـــــص لعيد ( يتســـــيد اللون االح5المنتج . وفي العينة رقم )
الفالنتاين حيث اللون االحمر المميز لهذا العيد وكل الكتل في الصــــورة حمراء على خلفية ســــوداء 
وقد انشغلت كل مساحة الصورة بالمنتج على شكل مفردات كتلية وفي اسفل يسار الصورة وضع 

   (.loveتجسيم لكلمة )

 :  الوظيفة االخبارية

الخبار عن المنتج من خالل التعليق المكتوب المرافق له على الصفحة والذي يتضمن يتم ا
مواصــــــفات المنتج ومكان توفره والخدمات المرافقة للبيع احيانًا اضــــــافة الى شــــــرح بطريقة بســــــيطة 

( شــــــــرح مفصــــــــل عن التقويم الخشــــــــبي الذي تتوافر فيه كل ايام 1وباللهجة العامية في العينة رقم)
( اكتفى المعلن بذكر كلمة )اوردر( بعنى اطلب من الصفحة فيما 4ة بينما في العينة )واشهر السن

( بشــرح جمالية ومتانة القطعة الخشــبية التي ســيم طباعة الصــورة الشــخصــية 3افاضــت العينة رقم)
عليها، ان كم المفردات المســـــــــــــتخدمة في االخبار عن المنتج اليلتزم قواعد االعالن المعروفة من 

ة بســـيطة وفعالة وذات جرس موســـيقي لتكون مؤثرة في المتلقي، االخبار على صـــفحة وضـــع جمل
( فالمنتج 4( اما العينة رقم )1،2،3،5التواصل يبتغي من وراءه شرح للمنتج كما في عينة البحث)

 يعلن عن نفسه من خالل جمالية التنسيق لالزهار. 

ن خالل عرض المنتجات إن بعض الصـــــفحات تتابع طلبات المتصـــــفحين وتســـــتجيب لها م
وفق الطلب كما انها تنفذ هذه الطلبات وتوصـلها الى المنزل ان مواقع التواصـل اتاحت الكثير من 
فرص العمل للفتيات وســيدات المنازل لعرض منتجاتهم المنزلية وتســويقها مما أمن مصــادر للرزق 

مســـــتهلكين وبعض والكســـــب لهذه الشـــــريحة كما إن خدمة التوصـــــيل يســـــرت وصـــــول المنتج الى ال
سهمت التطبيقات في االصفحات سوقت نفسها عالميًا فلم يعد من الصعب التصفح في أي دولة و 

التي زودت بها الهواتف الذكية في تحقيق هذا االنتشـــــــــــار  وهذا البحث لم يتوجه نحو الشـــــــــــركات 
والتي والمؤســســات والفضــائيات الكبرى التي تروج نفســها من خالل صــفحات التواصــل االجتماعي 

. انها (Facebookرغم وجود مواقع لها اال انها لم تستغِن عن فتح صفحاتها الخاصة على الـــــــــــــ)
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ثورة حقًا عززت الدور االعالني للترويج عن المنتجات وادخلت االعالن في ثورة التواصـــــــــــل التي 
 تجتاح كل مفاصل الحياة البشرية.

 

 (التوصيات ،المقترحات ،االستنتاجات، النتائج) :الفصل الرابع
 النتائج :

 بعد عرض عينة البحث تم استحصال النتائج التالية

تلعب الصـــــورة االعالنية في صـــــفحات التواصـــــل دورًا مهمًا في تحقيق الجذب كونها عنصـــــر  .1
 جمالي يكسر الجمود ويستهدف التأثير ويشغل المساحة االكبر من الصفحة.

يخضــــــع لنوع المنتج، ويلعب دورًا مهمًا في اللون من العناصــــــر المهمة في االعالن وان كان  .2
 توجيه حركة عين المتلقي بما له من تأثيرات سايكولوجية وايحائية باالوزان.

تشـــــــــكل لغة الخطاب االعالني واحدة من العناصـــــــــر المهمة التي تســـــــــاهم في الترويج بغض  .3
 النظر ان كانت فصحى أو عامية أو باللغة االنكليزية او بخليط من الثالث.

 

 االستنتاجات
لم يعد االعالن حكرًا على الشــــــركات المتخصــــــصــــــة في انتاجه بل اصــــــبح متاحًا للجميع من  -1

 خالل شبكات التواصل. 

ســـاعدت صـــفحات التواصـــل الكثير من المهن على االنتشـــار كما انها وفرت فرص عمل من  -2
خالل الترويج والتســــــــويق من المنزل او من محالت صــــــــغيرة خصــــــــوصــــــــًا مع توفر خدمات 

 لتوصيل.ا

تشـــــــــــكل صـــــــــــفحات التواصـــــــــــل واجهات اعالنية مميزة على الرغم من ان االعالنات التتميز  -3
 بالجودة او الدقة العالية  أو من انتاج شركات متخصصة.

تحقيق التكامل بين عناصــــــــــر المادة المكتوبة كالعنوان والمقدمة ونص الموضــــــــــوع والصــــــــــور  -4
قق لها اســــــتمرارية التلقي. بما ينعكس إيجابيًا المرافقة  له وااللوان يمنح الصــــــفحةجاذبيتها ويح

 على عملية التسويق.
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 التوصيات
توصـــــــــي الباحثة بأن تكون هناك دراســـــــــة وافية تختص بالصـــــــــورة االعالنية في صـــــــــفحات 

 بشكليها الثابت والمتحرك. االجتماعيالتواصل 
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 التوظيف الجمالي للتقنيات الرقمية في النتاجات الوثائقية

 

 . رضوان مكي عبد هللا م

 

 اإلطار المنهجي الفصل األول :

Curriculum Frame 

 

 The Problem of the Researchمشكلة البحث : –أوال  

التلفزيون وبرامجه المختلفة فناً متميزاً من الفنون الصورية التي أصبحت سمة من ُيعد 
سمات عصرنا الحالي , جنباً إلى جنب مع السينما وإبداعاتها ,إذ نشهد اليوم انفتاحاً فضائياً على 
ل درجة عالية من األتساع ,سواء كان هذا االنفتاح في كثرة القنوات التلفزيونية أو في تعدد أشكا

البرامج والنتاجات الفنية, ومنها النتاجات الوثائقية التي أضحت على قدر كبير من األهمية 
والضرورة , إذ اختصت بعض القنوات التلفزيونية الفضائية بتقديم النتاجات الوثائقية ومنها مثالً 

 )قناة الجزيرة الوثائقية , قناة ناشيونال جغرافي (.

للتجدد في المعالجات وإيجاد أشكال صورية تمتلك قيم وأن صناع تلك النتاجات يسعون 
جماليه , وقدر عال من الحرفية واإلبداع من أجل أغناء المضامين واألفكار  لذلك نشهد الكثير 
من المعالجات اإلبداعية في أنتاج تلك البرامج واألفالم الوثائقية  من حيث توظيف التقنيات الرقمية 

الوثيقة  تمثيل الوثيقة )ديكودراما (وغيرها من المعالجات الفنية  ,السرد الصوري , إعادة بناء
 واإلخراجية , لذلك نضع مشكلة البحث على صيغة التساؤل اآلتي :

 ( )ما هي  التقنيات الرقمية التي ُتضفي قيماً وأبعاداً جمالية  في النتاجات الوثائقية ؟

 

 : The Research Objectivesثانيا _ أهداف البحث 

يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن التقنيات الرقمية ,ودورها في إضفاء قيم جمالية للشكل 
 الفني والمضمون الواقعي للنتاجات الوثائقية.

 

 Importance and Need for theثالثا  _ أهمية البحث والحاجة إليه 
Research: 

ر كبير من األهمية يمتلك البحث الحالي أهمية كبيرة تنبع من تصديه لموضوع على قد
والحيوية في الفنون السينماتوغرافية , إال وهو األفالم والنتاجات الوثائقية  التي تكاد ال تخلو منها 
أي قناة تلفزيونية فضائية ,وهذه الظاهرة اتسعت بشكل كبير في اآلونة األخيرة مما يستوجب 

 الفحص والتحليل العلمي  ..

أمكانية اإلفادة من هذا البحث بالنسبة للعاملين بمجال الفنون أما الحاجة للبحث فتبدو جلية في 
السينمائية والتلفزيونية والباحثين المتخصصين وغيرهم من مثقفين وهواة ومهتمين بالفنون 

 الصورية التلفزيونية والسينمائية ..
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 : The Research Limitsرابعا  _ حدود البحث 

وتسليط الضوء على أهم التقنيات  والنتاجات الوثائقيةاسة األفالم يتحدد البحث موضوعياً بدر
لذلك  ،زمنياً ومكانياً  الرقمية في بنية األفالم الوثائقية  أما زمنياً ومكانياً فال يمكن تحديد البحث

نلجأ الختيار عينة قصديه تصلح للدراسة وتقبل التعميم وبالتالي يمكنها من تحقيق اإلفادة المبتغاة 
 مية متخصصة .من هكذا بحوث عل

 

 :Term Determinationخامسا  _ تحديد المصطلحات 

 التعريف اإلجرائي  : 

التوظيف الجمالي : هو توظيف تقنيات فنية أو رقمية بشكل منظم ومبدع ومؤثر يشد انتباه  -1
 المتلقي  , ويحقق أغراضاً جمالية وفنية ودرامية متجددة .    

يتبنى الباحث تعريف )توماس اوهانون (للتقنيات الرقمية : )هي التقنيات االلكترونية   -2
" 0, 1المستعملة بواسطة األجهزة والحواسيب , والتي أشتقت من النظام الرقمي الحاسوبي"

 , كتعريًف إجرائياً للبحث الحالي .(1) والتي يتم توظيفها في النتاجات الصورية (

 

 طار النظري والدراسات السابقة: اإللفصل الثانيا

The Cortical Frame and Previous 

 

 .. الفيلم الوثائقي المصطلح والمفهوم :  المبحث األول

لقد بدأ التنظير للنتاجات الوثائقية خالل فترة العشرينيات من القرن الماضي وبشكل أكثر 
)نيويورك صن( عن فيلم )موانا( تحديداً حين قام الناقد)جون جريرسون( بنشرة مقاال بجريدة 

, وعرف الفيلم الوثائقي بأنة "معالجة اإلحداث الواقعية الجارية 1926لروبرت فالهرتي عام 
, أي تقديم المواضيع الواقعية ال بمجرد استنساخ للواقع كما هو , بل (2")بأسلوب فيه خلق فني
قيق أهداف معينة ,وذلك عن طريق واختيار مواضيعه وترتيبها لتح الواقعأمكانية البحث في هذا 

ألتجدد بالمعالجات والخلق الفني إلحداث التأثير المطلوب بحسب قصديه الفنان , وبالتالي إبداعه 
 ألشكال فنية مؤثرة تُبث عبر وسيط صوري مؤثر هو السينما والتلفزيون .

ا والتلفزيون( جاء أما تعريف الفيلم الوثائقي بحسب)األكاديمية األمريكية لعلوم وفنون السينم
على النحو اآلتي  " الفيلم الذي يتعامل مع مواضيع تاريخية أو اجتماعية أو علمية أو اقتصادية 
سواء صور وقت وقوع األحداث الحقيقية ,أم أعيد بناء أحداثه الحقيقية وتجسيدها )أعيد تمثيلها(,إذ 

تمامه بالجوانب المتعلقة بالتسلية يكون تركيز الفيلم األساسي على المحتوى الحقيقي ,أكثر من اه
"(3.) 

كذلك عرف )محمد علي الفرجاني( الفيلم الوثائقي بأنة )كافة أنواع األشرطة الخيالية التي 
تتضمن مادتها موضوعات من البيئة الطبيعية ومن الحياة ذاتها ,والتي تسجل الواقع والحقيقة كما 

هر هي تسجيالً أميناً صادقاً دون تحوير أو تزييف.. مع مراعاة تحقيق النواحي الجمالية ومظا

                                                           
1 TOMAS OHANION ,DIGITAL NON LINEAR , (LONDON ,FOCAL PRESS 1993 ) P 348 

(  1965والترجمة ,  فورسيث هاردي , السينما التسجيلية عند جريرسون . تر : صالح التهامي ) القاهرة , الدار المصرية للتأليف 2

 5ص 
 213(,ص2010مجموعة باحثين, الفيلم الوثائقي: قضايا وإشكاالت,)بيروت, الدار العربية للعلوم ناشرون, 3
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اإلبداع الفني كلما أمكن ذلك ,إذ أن اإلتقان الفني هو احد أهداف الفنان الخيالي المحترف, على 
 . (1)أال يؤثر ذلك على القيمة الموضوعية لللقطة وواقعيتها وحقيقتها وصدقها"

بينما عرفت )خيرية البشالوي ( الفيلم الوثائق بأنة ) فيلم ال يعتمد على الرواية وال أسلوب 
كي , وعادة ما يتم تصويره في األماكن الحقيقية لألحداث باستخدام أناس حقيقيين وليس ممثلين الح

ويعتمد في موضوعه على المادة التاريخية والعلمية واالجتماعية وعلى موضوعات البيئة 
والغرض الرئيسي منه هو التنوير واألعالم واإلقناع ,وإمداد المتفرج بنظرة متبصرة إلى العالم 

 . (2)ذي نعيش فيه(ال

لقد أجمعت التعارف السابقة للفيلم الوثائقي بانه فيلم  يعتمد على موضوعات واقعية يتم 
 ،صوتي ،توظف األرشيف )صوري ،تعرض أناس حقيقيين ،تصويرها في األماكن الحقيقية

 ،ميةوالعل ،فوتوغرافي وثائق ومستندات .. الخ ( في بناءة الفني , يتناول األحداث التاريخية
 واالبتكارات ويعرض العادات والقيم والموروث الشعبي للمجتمعات المختلفة . 

، فضالً عن ذلك فقد امتلكت الجوانب اإلبداعية والجمالية حيزاً واسعاً ضمن تلك التعارف
ال يتعارض مع األسس  بشكل ،ي لإلبداع والتجدد وغيرهاعلى أن تتحقق النواحي الجمالية والسع

، أستند عليها الفيلم الوثائقي , وكافة النتاجات الوثائقية التي تستقي المواضيع الواقعية الواقعية التي
كما أشار  ،أي أن الجماليات ال تؤثر على القيمة الموضوعية للصورة وواقعيتها وحقيقتها وصدقها

 )الفرجاني ( .

حداث و اعتماد لقد مكنت  التطورات الفنية والعلمية ) التكنولوجيا( من أعادة تصوير األ
الممثلين أحياناً, والتصوير في االستوديوهات واألماكن االفتراضية ,أو استخدام الحيل والتقنيات 
الرقمية مثل المؤثرات الصورية والصوتية والكرافيك والبرامج ثالثية األبعاد ,وغيرها وذلك 

ات الفنية على تلك التطوربحسب متطلبات ذلك العمل , وبالتالي فقد انفتحت النتاجات الوثائقية , 
 رة للمواضيع الحقيقية الوثائقيةوأتاحت تقديم رؤى ومعالجات متنوعة ومتطو والتقنية التي شهدناها

 والتي سنقوم بدراستها بين ثنايا هذا البحث في الصفحات القادمة .

 

 المبحث الثاني ... توظيف التقنيات الرقمية في الفنون السينماتوغرافية :

يجد الباحث من الضرورة بمكان أن نذكر بعض  التوظيفات الرقمية في النتاجات السينمائية  
, لما له من أهمية في سير البحث الحالي وإيضاح بدايات استخدام التقنيات الرقمية في األفالم 

الفن  السينمائية , فالسينما شكلت ومنذ العروض األولى لها أسلوبا مغايراً عن بقية الفنون , فهي
السابع كما أشار لذلك )كانودو(  والتي سعت لتوظيف كافة الفنون في نتاجاتها , وتوظيف 
التكنولوجيا وابتكاراتها في تطوير النتاجات الفيلمية ,فقد وظف ) ميليه ( الخدع البسيطة الميكانيكية 

الفن السينمائي وغيرها في إنتاج أفالمه الخيالية , وصنع وابتكر واخترع أجهزة تتيح له تقديم 
بتجدد وإبداع من أجل أثارة اهتمام المتفرجين , كما فعل في فيلم ) رحلة إلى القمر وفيلم سندريال 

 ( وغيرها من األفالم .

( خداع بصري 1916ولتعزيز الجانب اإلبداعي وظف المخرج )كريفث( في فيلم )التعصب 
ته على األسوار العالية , إذ كانت  وحيلة إخراجية في مشهد الذي ُيظهر سقوط جندي بابلي ومو

)لقطة طويلة تبين ما هو في الحقيقة دمية رميت من شرفات السور إلى الجو ,وعندما يكون الجسم 
 . (3)في وسط الهواء ينتقل إلى لقطة قريبة تصور أسفل السور (

                                                           
 26محمد علي الفرجاني, فن الشريط التسجيلي,)ليبيا, تونس ,الدار العربية للكتاب ,د.ت(,ص 1
 65(, ص2004ة الهيئة المصرية العامة للكتاب,خيرية البشالوي , معجم المصطلحات السينمائية,)القاهر 2
)بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة ,  3سيدني .أي . ديموند , الخلق للشاشة البيضاء ,تر : مرتضى جواد ,مجلة الثقافة األجنبية , ع  3

 114( ص  1986
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نتاجاته  واستمر الفن السينمائي بالتطور واالنتشار وتوظيف التقنيات ووسائل التكنولوجيا في
( استندت وقدمت رؤية مستقبلية لما 007المتعددة ,ولعل سلسلة أفالم العميل السري )جيمس بوند

ستكون علية التقنية بشكل عام وتطوراتها , وانتقلت صناعة األفالم من الحيل والخدع البسيطة 
فترة التسعينيات الميكانيكية وااللكترونية إلى الخدع والمؤثرات الرقمية في أوج انطالقتها خالل 

وما بعدها , كما في أفالم  )الفاني ( إخراج )جيمس كاميران ( وفيلم )الشرطي اآللي( وسلسة 
أفالم  )الحديقة الجوارسية (إخراج ) ستيفن سبيلبرغ( وأفالم )الرجل الوطواط ,الرجل العنكبوت 

ك التقنيات من خلق , حرب النجوم , ماتركس , لعبة الجوع, الرجل الحديدي (وغيرها  ومكنت تل
شخصيات بهيئات خيالة وقدرات غير مألوفة , وخلق أماكن افتراضية  وإمكانيات لحركات آلة 
التصوير , اإلضاءة , النقاء الصوري عالي الكثافة , التصحيح اللوني , القدرات المونتاجية عبر 

 Premiere Adobe photoshop  ,Davinci Resolve  ,Afterبرامجها المتعددة )
Effects . ) الخ .... 

فضالُ عن ذلك هناك مخرجين قد أرادوا تقنية خاصة كي يستطيعون من التعبير عن أفكارهم 
ورؤاهم في نتاجاتهم الفنية   كما فعل المخرج ) جيمس كاميران ( والذي تم له ذلك بتصميم 

األساس في معالجاته وصناعة أجهزة وبرمجيات رقمية خاصة بقدرات ثالثية األبعاد والتي كانت 
اإلخراجية في فيلم )آفتار(.ونجد من الضرورة بمكان أن نصنف تلك التقنيات الرقمية والمؤثرات 

 : (1)الصورية التي تستند على توظيف البرامج الحاسوبية الرقمية ,ومن أهمها ما يآتي

 (.Chromaتقنية التفريغ اللوني)) -1
 . Graphics)الرسوم ثالثية األبعاد ) -2
 اإلسراع واإلبطاء الرقمي . -3
 توهج العدسة . -4
 مؤثر األبيض واألسود . -5
 الميزان اللوني . -6
 ضبط اإلضاءة والظل . -7
 ضبابية الكاميرا . -8
 تغيير المالمح . -9

 الصدى الصوري . -10
 الصورة السلبية . -11
 مضاعفة الشخصيات واألشكال والرسوم . -12
 مؤثرات دمج اللقطات والهياكل اآللية . -13

ن هناك عنوانات لتلك التقنيات والمؤثرات قد وجدت منذ بدايات السينما وهنا يجب التذكير بأ
أو مراحل تطورها السابقة ,لكن عند دخول الرقمنة وتنفيذها عبر التقنيات الرقمية وبرامجها 
أضاف صفات جديدة وإمكانيات عالية في استثمار تلك التقنية و سرعة في تنفيذها وجودة ودقة 

 النهائي . متناهية للناتج الصوري

 ،أيضاً ما ينطبق على الصورة السينمائية ينطبق على الصورة التلفزيونية بطريقة أو بأخرى
وشروط تلقيها  ،مع األخذ بنظر االعتبار خصوصية كل وسيلة من تلك الوسائل الفنية اإلبداعية

 وأهدافها وغاياتها التي تسعى لتحقيقها .

( وفيلم 300( إخراج )جيمس كاميران( وفيلم )Titanic,1997نجد مثال في فيلم )التايتنك 
( 2016( إخراج )جاريث أدواردز Star Wars( فيلم  )حرب النجوم ,Sumafar)السنافر ,

إذ يتم دمج الصور الحقيقية التي تم تصويرها  مع  ،وغيرها توظيف واضح لتقنية التفريغ اللوني
                                                           

 ،التلفزيونية )ر . م . غ . م ( )جامعة بغداد , كلية الفنون الجميلةنوفل جنان فتوحي , اإلثراء الجمالي للمؤثرات الرقمية في الصورة  1

 78-48( ص ص   2013قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية ,
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ات الرقمية  بمؤثر التفريغ اللوني أماكن أو شخصيات أو إكسسوارات افتراضية بواسطة التقني
(Chroma . وعلى مستويات الصورة المتعددة وذلك بحسب التكوين الصوري المطلوب ,) 

( Shrek 2004بينما نجد في أفالم أخرى توظيف الرسوم ثالثية األبعاد كما في فيلم )
ك لقدراتها وغيرها وذل Thor)إخراج )أندرو أدمسون( وفيلم )جاك وحبة الفاصوليا( وفيلم )

العالية على تجسيد الشخصيات الخيالية والغير مألوفة   فضالً عن األماكن االفتراضية الغرائبية 
وحتى الواقعية والتي زالت واندثرت , كما في مسلسل )الف ليلة وليلة( ومسلسل )حريم السلطان( 

اد , إلعطاء قيم وغيرها  إذ كانت القصور من الخارج معالجة بواسطة الرسوم الثالثية األبع
درامية وتعبيرية وجمالية تنسجم مع المضمون الدرامي لألحداث , وهكذا بقية التقنيات والمؤثرات 

 الرقمية الصورية والصوتية .

( إخراج )األختين واتشوسكي( الكثير Matrix ,1999 -أيضاً ظهرت في فيلم )المصفوفة
االفتراضية  والمخططات الكرافيكيه , تقنية  من تلك التقنيات الرقمية السابقة , من حيث األماكن

التصحيح اللوني والتي أعطت إضافات فنية ودرامية تنسجم وُتعبر عن المضمون الفكري للفيلم  
فضالُ عن تقنية اإلسراع واإلبطاء الرقمي والتي أسهمت في أبطاء من سرعة حركة الرصاص 

 حقيق أبعاداً جمالية. حتى يستطيع المتلقي من إدراكها بصرياً , وبالتالي ت

( إخراج )أنغ لي( هناك شخصيات  Hulkوغير بعيد عن ذلك نجد في فيلم ) هولك الخارق,
تمت صناعية عبر التقنيات الرقمية بشكل كامل كما شخصية )هولك ( والتي امتلكت صفات 
وقدرات خارقة وذلك بسبب تعرضه ألشعة معينة تجعله يصبح وحش عمالق في حالة الغضب , 

وظيفات للتقنيات وبعد زوال الغضب يرجع إلى طبيعته اإلنسانية الطبيعية نجد في هذا الفيلم ت
الرقمية بشكل كبير وخصوصا في مشاهد المعركة في المدن ,من حيث التقاط الحركة والتسريع 

 المختلفة والمتنوعة للكاميرا. واإلبطاء في حركات الشخصيات المرقمنة والحركات

 

     المبحث الثالث : التقنيات الرقمية في النتاجات الوثائقية .

تحدثنا عن النتاجات السينمائية الروائية والتي دخلت فيها التقنيات بشكل كبير  سبقفيما 
وواسع , وربما يكون نجاحها في تلك النتاجات هو من فسح الطريق لتجريبها واستخدامها في 
النتاجات الوثائقية الواقعية لتحقيق جوانب فنية أو جمالية . لذلك  سنتعمق في تلك النتاجات )األفالم 

أو تتفرد  ،ثائقية( والتي تمتلك خصوصية وعناصر بنائية تشترك في بعضها مع األفالم الروائيةالو
 :(1)بها وحدها دون غيرها  ومن أهم عناصر بنية األفالم والنتاجات الوثائقية هي

 وثائق فيلمية. –المادة األرشيفية  .1
 الصورة الفوتوغرافية . .2
 اللقاءات المقابالت الشخصية . .3
 الوثائقي .الممثل  .4
 الشريط الصوتي ) التعليق , الموسيقى , المؤثرات , األغاني واألناشيد الصمت(.  .5

 مواضيع عن تنقب فهي الوثائقية األفالم عليها تعتمد التي والقواعد لألسس وبالعودة

 في تصرف فيه أسلوب وأي مصداقية وذو حقيقي بأسلوب وتعرضها الواقع ثنايا من متنوعة

 وثائقي من الفني النتاج جنس من تغير أن يمكن بل ضعف يعتبر الفنان قصديه ببحس الواقع هذا

 رفض ,والذي الوثائقية لألفالم )اليبزغ( مهرجان في كما النتاج ذلك ,ويستهجن روائي إلى

 بالوثائق المخرج لتالعب وذلك ( فالهرتي روبيرت ) للمخرج الشمال( أبن نانوك ) فيلم أشراك

 كي الجليدي الكوخ فتحة من وتوسيع , النافق البحر عجل مشهد في كما الواقعية واألحداث

                                                           
 86 -56(  ص ص  2016ُينظر : رضوان مكي عبد هللا , جماليات الفيلم الوثائقي ) بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة ,  1
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 لجأ التي المعالجة ,وبهذه للتصوير المطلوب الضوئي التعريض لتحقيق يدخل أن للضوء يسمح

 ممثلة مشاهد على أحتوى ألنه روائياً  الفيلم ذلك المهرجان لجنة عدت (, فالهرتي المخرج) إليها

  المنافسة. من الفيلم بإقصاء وقامت ,

 وبث  صناعية وأقمار رقمية تقنيات من العالم شهدها التي التطورات وبعد اليوم أما

 الفوارق زالت فقد  واالجتماعية الفكرية والتطورات تكنولوجيه واختراعات , تلفزيوني فضائي

 األفالم كل) نبأ كودار( لوك )جون أشار ,إذ والوثائقية الروائية السينماتوغرافيه الفنون تلك في

ً  كونها إلى تميل الكبيرة الروائية  حتماً  تميل الكبيرة الوثائقية األفالم كل أن مثلما  وثائقية أفالما

 ،(1) (الطريق قارعة على باآلخر الضرورةب يلتقي احدهم بقوة اختار ومن , الخيال إلى
 تقديم أجل من ،يةالوثائق األفالم إنتاج في مهما دوراً  تلعب الرقمية التقنيات تلك وأصبحت

  الوثائقية.. األفالم في التأثير وأحكام الجمالية القيم إيضاح و ،بإبداع الواقعية المواضيع

 من صورا تسجيل على القابلية منحنا التصوير آلة إمكانيات في العالي التقني فالتطور

 والتطورات ميةالرق للتقنيات (2) هامب( ويشير)باري تسجيلها. على القدرة لنا يكن لم الواقع

 اقعيةالو المضامين وتغني الوثائقية النتاجات في إيجابي بشكل توظف أن يمكن التي التكنولوجيا

 األقمار على مركبة وكاميرات ،بالمناظير مربوطة كاميرات هي عليها جمالية مالمح ,وتضفي

 وكاميرات ،الضوئية األلياف تستخدم وكاميرات ،الخارجي الفضاء معرفة من تمكننا الصناعية

 بمجاهر والمعلقة تصوره ما تكرر التي الفيديو وأجهزه وكاميرات ،المجاهر على مركبة

 األشعة تلتقطه التي األشكال يستخدم فلوريه بشاشة جهاز هو) الذي وفلوروسكوب الكترونية

  ألرشز(. تحميض إلى الحاجة دون الشاشة على ويعرضها السينية

 العدسات أو الحمراء تحت األشعة مستخدمة الظالم في الصور تلتقط التي الكاميرات كذلك

 تتمكن كي فائقة بسرعة تقع التي األحداث تبطئ عالية بسرعات تعمل كاميرات ،للضوء المكثفة

 الحركة تسرع التي تايم_البس( TIME_LAPSE) بتقنية التصوير أيضا متابعتها, من العين

 بذرة نمو في كما ثواني خالل التغير عملية ظةمالح تتم كي طويل زمني مدى على تحدث التي

 الكومبيوترية المتحركة الرسوم أنظمة مكنت كما متفتحة, زهرة تصبح ثم ومن

 داخل تتجول الكاميرا كانت لو كما األبعاد ثالثية صورا خلق من كرافيك(Graphics,الرقمية)

 والتي  الرقمية التقنيات فتلك ,أبداً  تقع لم ألحداث أشكاال مقدمة الموجودة غير ألبنا  خارج أو

 يكون) الذي  Graphics)) (أو MAYA) برنامج أو 3DMAX)) الثالثية األبعاد  برامج تشمل

 عبر العمل ومصداقية لواقعية االمثل التحقيق وانما ،وكائنات نماذج بناء فقط ليس منه الهدف

 للفيلم جمالية مظاهر تضفي  وغيرها , (3)(بصرية تمثالت من الرقمية التقنية هذه تقدمة ما

 هيأتها تغيرت أو حاليا موجودة غير ما مدينة مشاهدة من كمتفرجين لنا تتيح فهي الوثائقي

 )أحالم  أفالم سلسلة في كما , كتابية مصادر في كلمات سوى عنها نملك وال السابق عن الحالية

  الوثائقية.  ( العظماء

 عليهاوتوثقها تدل فيلمية وثائق امتالك لعدم ذهنية تصورات سوى عنها النملك أومعركة

 معركة عن يتحدث الذي (أورنيك تولغا إخراج , 2005, غاليبولي )جزيرة فيلم في كما

 من جود مو بما االستعانة وتمت البسفور, مضيق على للسيطرة واالتراك الحلفاء بين غاليبولي

 التقنيات استخدام تم فقد عركةالم مشاهد أما , الحي التصوير عن فضال فوتوغرافية وثائق

 كذلك   البحرية األلغام لمئات زراعتها عند التركية السفن تصور وهي , األبعاد الثالثية الرقمية

 عدد عن للتصور كان ايضا عليها بحري لغم انفجار أثر من معطوبة وهي البريطانية السفن

                                                           
 89صدر سابق , ص رضوان مكي عبد هللا , م 1
 148,149 ص (,ص2011كلمة, دار ظبي, )أبو ونوس ,تر:ناصر الوثائقية األفالم ,صناعة هامب باري 2
 98( ص  2017براق أنس المدرس ,اإلنتاج الرقمي للوسيط السينماتوغرافي )عمان , دار دجلة للنشر والتوزيع , 3

 يةالوثائق الجزيرة شاشة على من , 22/2/2019 ُعرض فيلم . 
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 ومضاعفة الرقمية التقنيات ستخدامبأ كان  كله البر على أو البحر في وموقعها المشاركة القوات

 أليضاح )المصغرات( السينمائية الخدع استخدم الفيلم ذلك بآن االشارة من والبد , القوات أعداد

 المياه. وسط وغرقها المحترقة السفن

 كاميرات عن عبارة وهي كام( )كريتا الرقمية التقنية نذكر  أن بمكان الضرورة من ونجد

 استالم ويمكن الصناعية لألقمار المراسالت عبر البث على القدرة متلكت , الدقة عالية صغيرة

 تحتوي كذلك ( RECEIVER) االستقبال وجهاز الالقط الصحن باستخدام صور من ترسله ما

 وبعض األخرى والملوثات الماء من واقية حافظة وعلبة وشاحن بطاريات على التقنية تلك

ً  ويمكن , يتتثب وأشرطة ومسامير الموصلة الكابالت  ذاكرة على تصويره تم ما تسجيل أيضا

 الموقع تحديد من ((GPSالجغرافي الموقع تحديد تقنية عبر نستطيع كذلك (RAM) رقمية

 لقد ،علية التقنية تلك تركيب تم الذي الحيوان تحركات معرفة يتم كي التصوير لآللة الجغرافي

 فيها العمل وبدأ جيوغرافي  ناشونال مؤسسةو قناة علماء قبل من كام كريتا تقنية استخدام تم

 .2012 عام في واسع نطاق على

 باستطاعتنا يكن لم التي المعلومات من الكثير معرفة لنا أتاح ( كام )كريتا استخدام أن

 وتم سلحفاة, ظهر على محكمة بصورة كام( )كريتا كاميرا تثبيت تم ,إذ التقنية هذه لوال معرفتها

 من استطعنا نادرة لقطة وفي الخطرة, المرجانية الشعب داخل عيشها رقوط تصرفاتها مشاهدة

 المعلومات من وغيرها , السلحفاة لدى المفضل الغذاء هو البحر نجم أنواع من نوع أن معرفة

 . تام بشكل الحيوان هذا لمعرفة العلماء تساعد التي

 داخل للجحور حفرها طرق على التعرف وتم )حرباء( ظهر على التقنية تلك ربط تم كذلك

 على استخدامها عند بينما وغيرها. الجنسية حياتها ومعرفة الغذائية عاداتها ومعرفة األرض

 الرضاعة بعملية وقيامه أمه من تقربه طريقة معرفة من مكنت فقد الصغير األزرق الحوت

 عن ضالً ف ،وأمه الصغير الحوت بين الحميمة العالقة عن صور ما أندر من تلك وكانت والنوم

 يلعبون. أطفال وكأنهم بينها فيما وتلعب تمزح وهي الحيتان من عدد تصوير

 من ( LENS ZOOM) والمقربة البؤري البعد المتغيرة العدسات مكنت أخرى جهة من

 بعد على ونحن كامل بشكل التهامها ثم ومن فريسته لصيد يسعى وهو مفترس حيوان متابعة

 العمق في بل األحداث قلب من وقريبين آمنة بمسافة بعيدين يجعلنا مما األمتار من مئات بضع

  مستقبال. وتوثيقه عليه الحصول نستطيع ال قد حدث من أمامنا يجري مما

 لنا وجماليا معرفيا بعداً  ,ألمايكروي( )التصوير المكبرة عدساتال استخدام أضاف بينما

 تلك تتيح بينما المايكرون, من جزء وحجمه حي كائن أو جرثومة رؤية من نستطيع بحيث

 على يظهر بحيث وهكذا وأرجله عيونه وعدد  أجزاءه ومعرفة تشريحه أمكانية العدسات

  المستخدمة. التكبير نسبة بحسب ذلكو اليد كف  بحجم أو الطير بحجم وكأنه الشاشات

 بمشاهدة الجمالية بالقيم الشعور من الكاميرا على المربوطة سكوبات المايكرو تلك ومكنت

 أال تشاهد ال جدا صغيرة فنية تحف بعمل امتاز الذي **وليم( )وليرد البريطاني الفنان أعمال

 على ماوس( )ميكي  ارتونيةالك الشخصية الجميلة التحف تلك ومن ميكروسكوبال باستخدام

 بمالبس وأخرى رجل مالبس مرتدية وهي ذبابة  للمالكمة بطلين بين مباراة , خياطة إبرة رأس

 بالعين مطلقا يرى ال بحجم وهي أوباما  األمريكي الرئيس عائلة كذلك األول زوجة وتمثل أنثى

 وإدراك لمعرفته لنا ديثةالح الرقمية التقنيات تلك أتاحتها التي التحف من وغيرها المجردة

 الوثائقي. الفن يوظفها و يقدمها والتي العلم جماليات

                                                           
 . جيوغرافي ناشيونال قناة عبر المعرض هذا عن2012_9_4 في عرض فيلم **
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 التي الكاميرات فا أيضا الجمالية تلمس من للكاميرات األخرى التقنيات لنا تتيح كذلك

 . المعرفة من الكثير لنا تتيح ثانية خالل الكوادر أالف تصوير من تستطيع

 هذا سمات تحمل والتلفزيوني السينمائي الفن في ظفةالمو) الرقمية التقنيات أصبحت أذن

 وبالتالي ... لها المكون الموضوع خالل من جمالية طاقة تحمل مشاهد إنتاج خالل من الفن

 . (1) (المقصودة هي للصورة الجمالية يمةالق تكون

 وثائقية( روائية) السينما مجال في دخلت التي ميةالرق التقنيات سنذكر للموضوع استكماالً 

 , القصة موضوعات على وحتى بل , الفني الشكل مستوى على مهمة امتيازات أضافت والتي
 والتي (سلمان الباسط )عبد الدكتور ذكرها كما عام بشكل وهي , وفاعلية إبهاراً  أكثر وأصبحت

 : اآلتي النحو وعلى (السينما في الديجتال )مميزات هااسما

 . الرقمي التصوير  -1
 . الديجتال المونتاج -2
 . الكرافيك -3
 . الصورية المعالجات -4
 . للشخصيات التصميم -5
 . المواقع تصميم -6
 .(2) الصوتية والمؤثرات التصويرية الموسيقى -7

 

 مؤشرات اإلطار النظري : 

قدرة التقنيات الرقمية على تصميم وتجسيد بيئة واقعية عن طريق الشخصيات واألماكن  -1
 عناصر التعبير الصوري األخرى. واإلكسسوارات واإلنارة وبعض

يمكن أن ُتضيف التقنيات الرقمية )كرافيك، الرسوم ثالثية األبعاد، التصحيح اللوني( أبعاداً  -2
 جمالية للنتاجات الوثائقية .

يمكن توظيف ) الكرافيك ( عنصر أساسي في السرد الصوري لألحداث في األفالم الروائية  -3
 أو األفالم الوثائقية .

نيات الرقمية )اإلبطاء واإلسراع الرقمي( من عرض التفاصيل والتركيز عليها من تلعب التق -4
 أجل تحقيق أغراض فنية تنسجم مع خصوصية النتاجات الوثائقية.

 

 الفصل الثالث : إجراءات البحث

The Methods of Research 

 : Curriculum of Researchمنهج البحث   .أوال  

الوصفي الذي ينطوي على التحليل الذي يعرف بأنه )وصف ما يعتمد البحث على المنهج 
هو كائن ويتضمن وصف الظاهرة الراهنة... وتركيبها وعملياتها والظروف السائدة وتسجيل ذلك 
وتحليله وتفسيره(, لذلك المنهج الوصفي هو األنسب في الدراسات التلفزيونية والسينمائية 

 واإلعالمية .

                                                           
 الفنون ,كلية بغداد )جامعة  م . غ دكتوراه أطروحة السينمائي الفيلم في الرقمية للصورة الجمالية المتغيرات, دبي يوسف سالم 1

 40 ص ( 2013 , الجميلة
نظر 2  156 -149 ص ص ( 2008   للنشر الثقافية الدار , القاهرة ) األعالم ديجتال , سلمان الباسط عبد : يُ
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 : Research Sampleعينة البحث  .ثانيا  

حلم  دافنشي, يوميات الحرب العظمى  1ح –تتكون عينة البحث من ) أحالم العظماء 

التي اختيرت بشكل قصدي وذلك لإلمكانية اإليفاء   , تحقيقات الكوارث الجوية (2+ح1ح
بمتطلبات البحث الحالي كونها اعتمدت على توظيف التقنيات الرقمية في معالجاتها الفنية 

 خراجية .واإل

 

 :   The Instrument of Researchأداة البحث  .ثالثا  

لغرض تحقيق الموضوعية لهذا البحث , سيتم وضع واستخدام أداة يتم على وفقها تحليل 
 العينة , لذلك يعتمد الباحث على ما ورد من مؤشرات في اإلطار النظري كأداة للتحليل .

 

 :  Analysis Unitوحدة التحليل   .رابعا  

تفترض عملية التحليل للعينات المختارة استخدام وحدة ثابتة للتحليل ينبغي فيها أن تكون 
واضحة المعاني , لذا يعتمد البحث المشهد الذي يحتوي على توظيف إبداعي للتقنيات الرقمية 

 واإلبعاد الجمالية التي تضيفها للنتاجات الوثائقية هذا البحث  .. 

 

 التطبيقي الفصل الرابع : الجانب

 

 Samples Analysis: تحليل العينات

قدرة التقنيات الرقمية على تصميم وتجسيد بيئة )واقعية , غرائبية (عن طريق الشخصيات  -1
 واألماكن واإلكسسوارات واإلنارة وبعض عناصر التعبير الصوري األخرى  .

ليوناردو دافنشي , ( الحلقة التي تتحدث عن حلم دافنشي –يلم )أحالم العظماء نالحظ في ف
امة  متوسطة , قريبة , قريبة ففي المشاهد األولى يبدأ السرد الصوري للفيلم بلقطات متنوعة  )ع

( وهي كلها رسوم كرافيكية لغابات طبيعية , وفراشة وهي ترفرف بجناحيها ثم العودة للطبيعة جدا
اسطة جناحين مصنوعين الخضراء , ثم تظهر وبلقطات متنوعة شخصية ) دافنشي ( وهو يطير بو

من أغصان األشجار وريش الدجاج وغيره من المواد األولية , في وسط السماء وهي تنذر بوصول 
عاصفة هوجاء من مطر ورياح عاتية وغيوم سوداء وبرق ورعد , وبعدها يظهر  )دافنشي( وهو 

 يسقط من سريرة إلى األرض , ثم يصحوا فزعا من نومه .

عة والتي عبرت ومزجت بين مشهد حلم مصنوع بشكل كامل من أن تلك اللقطات المتنو
التقنيات الرقمية ليعبر عن الجو العام وبيئة المكان االفتراضي , وبين مشهد واقعي وهو سقوط 
شخصية )دافنشي( من السرير ويصحو من نومه  ,والذي أعتمد في هذا المشهد على أعادة تمثيل 

قديم الوثيقة بأسلوب قصصي يستند على عناصر البناء دراما ( أي ت-الوثيقة بأسلوب  )ديكو
الدرامي والتقنيات الدرامية , أي أن تلك المشاهد اعتمدت وبشكل كبير على توظيف التقنيات 

 الرقمية والتقنيات الفنية األخرى , تمثيل المشاهد في بناء وثائقي لتلك األحداث  . 

                                                           
  اإلشارة  لعدم توفر معلومات عن أسماء المخرجين وكادر العمل في تايتل األفالم ) العينة( وال في شبكة  بمكاننجد من الضرورة

 .المعلومات العنكبوتية )اإلنترنت( على حدود علم الباحث .
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( أبعاداً ثالثية األبعاد   التصحيح اللونيسوم يمكن أن ُتضيف التقنيات الرقمية )كرافيك , الر -2
 جمالية للنتاجات الوثائقية .

حلم دافنشي ( والذي يتناول  –( من العينة ) أحالم العظماء 4نلحظ وفي المشهد رقم ) 
طفولة ) دافنشي ( إذ تمت فيه معالجة األحدث عن طريق الديكودراما , نجد التقنيات الرقمية 

يح اللوني ( والذي أسبغ روح العصر على تلك اللقطات والتي تظهر) حاضرة وبشدة ) التصح
دافنشي الطفل وصديقة لورينزو ( وهما ينظران للسماء الصافية والطيور المهاجرة ( وتبين بدايات 
ولع )دافنشي( بالعلم وسعيه لتحقيق حلمة بالطيران كما تلك الطيور , فاألبعاد الجمالية للتقنية 

اللوني  رسوم ثالثية للطيور( تجسدت من خالل  اللون األصفر والذي يدل  الرقمية )التصحيح
على تلك الفترة التاريخية  فضالً  عن نصوع السماء بلونها األزرق الصافي والذي دل بطريقة 
أو أخرى على صفاء واتقاد ذهن وفكر دافنشي وأشكال الطيور المرسومة بأبعاد ثالثية ذات 

كانت داللة مسبقة وتمهيد لما سوف يتعرض له دافنشي من محاربة من  األلوان القاتمة , لربما
 قبل األمير ونفيه من مدينته إلى مدينه ) فلورنسا( .

( والتي تبين وصول  )دافنشي  9,  8,  7كذلك نشاهد في نفس الفيلم , وفي المشاهد ) 
تتلمذ على يد فنان فنية ويوصديقة لورينزو( إلى مدينه فلورنسا , كي يلتحق فيها بإحدى المدارس ال

والذي يستطيع فيها من اإلبداع وينجز لوحاته وأعماله الفنية بشكل أفضل من أستاذه  تشكيلي هناك
( مبدع وال يحتاج أي معلومة أو دروس من أستاذه, الطالب بأن  )دافنشيالذي أعترف إمام جميع 

لك المشاهد ومنذ اللقطات األولى وبالتالي يمكن له من مغادرة المدرسة متى ما شاء ذلك , في ت
التي تبين وصولة , تظهر لقطات عامة تبين مدينة فلورنسا التاريخية التي تشتهر بالكنائس 

ء , والكاتدرائيات والتماثيل والرسومات الجميلة التي تزين أماكنها العامة والخاصة على حد سوا
تفريغ لوني(, والتي  ،تصحيح لوني كرافيك ،رسومات ثالثية األبعادوهذه اللقطات معاملة رقميا )

والتي بكل تأكيد  ،أعطت جماليات مضافة من حيث بيان تلك المدينة وطبيعتها التراثية حينذاك
حملت تغيرات كثيرة على مر العصور وال نستطيع تلمس روح العصر إال عن طريق اإلبداع 

ن مشاهد رقمية مكانية يظهر فيها الرقمي كما شاهدنا فضالً عن التفريغ اللوني والذي جمع بي
دافنشي وصديقة لورينزو, والخلفية هي أماكن ونصب وإنشاءات حقيقية من مدينة فلورنسا أي أن 
تلك التقنيات الرقمية جعلتنا نعرف طبيعة اإلنشاءات الفنية والعمرانية التي تتصف بها مدينه 

ك المدينة تحمل الفن والتراث فلورنسا بشكل جمالي يعبر عن مضمون المشاهد من حيث أن تل
 وبالتالي ستكون شيء مضاف إلى خبرة وبناء شخصية دافنشي الفنية .

( الحلقة التي تتناول حادثة الطائرة لجويةكذلك في السلسلة الوثائقية )تحقيقات الكوارث ا
ة ( التابعة للخطوط الجوية األسترالية , نرى في المشاهد التي تبين تعرض الطائر72)كوينتس 

لخلل معين غير معروف لدى طاقم الطائرة والذي يؤدى إلى انخفاض مقدمة الطائرة بشكل واضح 
بينما بقية األجزاء بشكل طبيعي , وبالتالي يحصل خلل يجبر الطائرة للنزول واالتجاه بشكل سريع 
 وبمستوى عمودي نحو األرض , لكن بخبرة الطيار ومحاوالته العديدة للسيطرة على الطائرة ,
يستطيع  أن يهبط اضطرارياً , وتحصل أضراراً بشرية ومادية قليلة , أن تلك اللقطات جمعت 
بين التقنيات الرقمية المتمثلة بالرسوم الكرافيكية والرسوم الثالثية األبعاد والمؤثرات الصوتية 

تلك الحادثة  الرقمية , بكل تأكيد حملت تلك المشاهد قيم جمالية , إذ أظهرت تلك الرسومات الثالثية
وبشكل أقرب للواقع , واستطعنا كمتلقين من أن تلمس الخطر والشعور به وكأننا مشاركين بذلك 

تنسجم مع  الحدث ,وتلك الجمالية نبعت من حيث أشراكنا في تلك المشاعر اإلنسانية ,والتي ربما
ة , عن طريق ( مفهوم التطهير , بتصور الباحث أن تجسيد تلك الحادثما أطلق عليها  )ارسطو

إمكانيات التقنيات الرقمية الصورية والصوتية هو ما جعل تلك النتاجات الوثائقية تستمر لعدة 
مواسم , كونها ترينا أشياًء وحوادث وأفعال ال يمكن أن نراها بالواقع المعاش , وعليه فتلك 

 النتاجات مكنت من تلمس تفاصيل الواقع غير المرئية .
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( عنصر أساسي في السرد الصوري لألحداث في األفالم الروائية  يمكن توظيف ) الكرافيك -3
 أو األفالم الوثائقية .

بما أن البحث الحالي عن النتاجات الوثائقية لذلك سوف نتطرق لها وعدم تحليل نتاجات 
روائية , ففي العينة ) يوميات الحرب العظمى ( نشاهد السرد القصصي لتبيان ماهية مضامين 

ل استخدام الكرافيك بدأ من التايتل والذي يسرد صورياً , إذ تظهر صورة طفل , الفيلم من خال
من ثم لقطة له وقد أصبح جندي في تلك الحرب ويتم ذلك عن طريق تراكب صوري بين تلك 
اللقطتين وعمل رسوم كرافيكية ُتجمع الصورتين ضمن كتلة واحدة كي ُتكون رأس إنسان , بينما 

جمع الدخان األسود واألحمر , والتي سردت صورياً قصة هذا الطفل الذي الخلفية ذات األلوان ت
أصبح وقوداً ودم يراق في تلك الحرب التي راح ضحيتها الماليين من البشر , وتروي تلك الحلقات 
كما تشير في بداية الفيلم إلى )هذه قصص واقعية كل الحوارات مبنية على رسائل ومذكرات 

 الشخصيات الرئيسية ( .

كذلك في نفس الحلقة نشاهد معارك العثمانيين , تسرد عن طريق صور كرافيكية  تبين 
بشاعة تلك الحرب , مدعومة بتعليق من خارج الكادر عن بعض أهم أحداث لتلك  المعركة , وفي 

بسرد لقصة حياته عن طريق  خصية ) لويس بارثاس ( نتعرف عليهذات السياق وفي التعريف بش
افيكياً , تبين طفولته , شبابه  تجنيده بالجيش , فضالً عن أهم محطات حياته  لقطات معالجة كر

دراما , بعد ذلك يتم وبعد ذلك يتم السرد الصوري عن طريق تمثيل الوقائع عن طريق الديكو
)فينسيزيو دوكيال( والتعريف به عن طريق الكرافيك المدعوم بالتعليق من خارج  أظهار شخصية
 الكادر وهكذا .

ضاً في الحلقة الثانية ) العصيان ( من نفس السلسلة ) يوميات الحرب العظمى ( تظهر أي
شخصية المجندة الروسية  )مارنيايورلوفا( وسرد قصة حياتها عن طريق الكرافيك أوالً , بعد 

 ذلك مشاهد تمثيلية تبين بعض األحداث التي مرت بها تلك الجندية في تلك الحرب المدمرة .

غابريل ويستن( الشرطية االنكليزية التي تعمل في سرد القصصي لشخصية )كذلك يتم ال
مصنع انكليزي في ضواحي لندن لصنع الذخائر واألسلحة للجيش البريطاني وحلفائه , بنفس 
المعالجة وهي رسومات كرافيكية تجمع الصور الحقيقية لتلك الشخصية خالل فترات حياتها 

ضمون الحقيقي للفيلم وهي عبثية الحرب والدمار والموت الذي المتعاقبة , والخلفية ترتبط بالم
 تجلبه للبالد .

وكالً بحسب توجهاته  ،وغيرها من تلك الشخصيات التي كتبت عن يوميات الحرب العالمية
الفكرية أو انتمائه العقائدي , إذ ذكرت تلك الشخصيات الظاهرة في تلك السلسلة عن كتابة مذكراتها 

ة تلك الحرب , وقد جاءت المعالجة الفنية واإلخراجية عن طريق أخذ بعض اليومية عن بشاع
 أقوالهم وانطباعاتهم ونكساتهم عن تفاصيل يوميات حياتهم خالل أيام الحرب العالمية.  

تلعب التقنيات الرقمية ) اإلبطاء واإلسراع الرقمي( من عرض التفاصيل والتركيز عليها من  -4
 مع خصوصية النتاجات الوثائقية . أجل تحقيق أغراض فنية تنسجم

( مشهد التشريح البشري الذي قام به دافنشي 26( وفي المشهد)في الحلقة )حلم دافنشي
( نحو وجه Track inتظهر الجثة بلقطة عامة حيث تقترب الكاميرا )تراك أن  ،,بمساعدة صديقة

هنا يتم إبطاء في سرعة حركة الكاميرا وعدم الوصول إلى الرأس  كي ال نشاهد  ورأس الجثة
بشاعة ما يحصل , أذ قام ) دافنشي ( بتشريح رأس الجثة , بعد ذلك يتم القطع , واالنتقال إلى 

وهنا تم اللجوء لتقنية   اإلبطاء  ،لقطات معالجة رقمياً ببرامج الرسوم الثالثية األبعاد والكرافيك
 قيق غرض فني .لتح
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غير محببة لدى المتلقي ربما تؤثر في إنسانيته  أو تدل  وهو عدم أظهار مشاهد عنيفة أو
على امتهان الجسد البشري بعد مماته , حتى ولو كان الغرض هو علمي ويهدف إلى خدمة البشرية 

 , والتي كانت جزء من أحالمه .كما كان يسعى دافنشي لتحقيق تلك األهداف 

( نشاهد في اللحظات التي 72كوينتس تحقيقات الكوارث الجوية( وفي نفس الحلقة )أما في )
تهوي بها الطائرة متجهة نحو األرض , تظهر بلقطات عامة ومتوسطة للطائرة برسوم ثالثية 
اإلبعاد ورسوم كرافيكية رقمية , وتتداخل بشكل متناوب مع لقطات معاد تمثيلها تبين خوف ورعب 

وبحركة سريعة مما  ،اوالت الطاقم السيطرة على الطائرة وال جدوى من ذلكالمسافرين , ومح
أشراكه مع مشاعر المسافرين الذين يتجهون قي تحقيق عنصر اإلثارة والشد , وتولد لدى المتل

اللجوء إلى أبطاء سرعة الحركة  يتم  ،نحو الموت , ثم بعد ذلك وقبل أن تصل الطائرة إلى األرض
ومن ثم سيطرة قائد الطائرة وبشكل  ،لقطات للطاقم , والمسافرين , واألرضاالنتقال ما بين و

يدوي على الطائرة , وتوجيهها نحو المدرج و أنزالها اضطرارياً مما يولد ارتطامها وانحرافها 
عن مسارها وحصول إصابات وإضرار في الطائرة والمسافرين والموجودات , وبالتالي نجاتهم 

 باألرض وتحطمهم بشكل كامل ..من االصطدام المباشر 

فالحركة البطيئة هنا ربما أعطت داللة وأمل بان هناك ثمة أمل بنجاتهم من تلك الحادثة , 
والتي تشابه تقنية اإلنقاذ في أخر لحظة في األفالم والمسلسالت ذات الموضوعات البوليسية 

 والمغامرات وأفالم العصابات وغيرها .

 

 :The Resultsعرض أهم نتائج البحث 

مكنت التقنيات الرقمية من تصميم وبناء وتجسيد بيئة واقعية عن طريق خلق الشخصيات  -1
واألماكن وبعض عناصر التعبير الصوري األخرى كما العينات ) أحالم العظماء ,  تحقيقات 

 الكوارث الجوية (   
الرسوم ثالثية األبعاد , التصحيح اللوني  التفريغ اللوني ,  -امتلكت التقنيات الرقمية )كرافيك   -2

المؤثرات واألصوات الرقمية ... الخ ( قيم ومظاهر جمالية في جميع العينات المبحوثة , 
,  وذلك من خالل ) أظهار أحداث غير مألوفة الحدوث , الجمع بين الحقيقة و الفرضية الخيالية

تجسيد شخصيات ال نملك لها أي معادل صوري , أعادة بناء أماكن اندثرت أو أنطمرت 
بسبب التقادم أو عوامل الطبيعة الجبارة تقديم صور إبداعية من خالل تشكيلية الصورة 
وتبايناتها اللونية ونقاءها وجودتها(, وغيرها من الجماليات التي تضفيها  التقنيات الرقمية 

 السينماتوغرافيه   . على النتاجات
 دراما ( في جميع أفالم العينة المختارة . -تم تقديم الوقائع والوثائق بأسلوب قصصي ) الديكو -3
ُتعد تقنية وبرامج ) الكرافيك ( عنصر أساسي في السرد القصصي الصوري لألحداث كما  -4

 في العينة ) يوميات الحرب العظمى ( . 
اإلسراع الرقمي( من تحقيق أغراض فنية مثل الشد مكنت التقنيات الرقمية ) اإلبطاء و -5

والتشويق الدرامي, وبشكل يتساوق مع خصوصية النتاجات الوثائقية , كما في العينة  )أحالم 
 حلم دافنشي , تحقيقات الكوارث الجوية ( . -العظماء 

 

 :The Conclusionsاالستنتاجات 

عالجات اإلخراجية التي يلجأ أليها تشكل التقنيات الرقمية الصورية والصوتية أحدى الم -1
 المخرج في إنتاج إعمال تمتاز بالجدة والحداثة واإلبداع الصوري.. 
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كرافيك التصحيح اللوني ,  -يمكن أن نعد التقنيات الرقمية اآلتية ) الرسوم الثالثية اإلبعاد -2
 واستخداماً في التفريغ اللوني , التقنيات الرقمية الصوتية( , من أهم وأكثر التقنيات توظيفاً 

 النتاجات السينماتوغرافية .
ال تختص تقنية بنوع فيلمي أو نتاج دون آخر, فكل التقنيات يمكن أن تستخدم في النتاجات  -3

الروائية والوثائقية , وأن ما يحدد ذلك فكر وإبداع الفنان وخصوصية الموضوع والحاجات 
 والمتطلبات الفنية والدرامية .  

 

 :The Resources قائمة المصادر

)العراق وزارة التعليم العالي والبحث  1أبو طالب محمد سعيد ,علم مناهج البحث ,ج -1
 ( . 1990العلمي ,

 . (2011كلمة, دار ظبي, )أبو ونوس ناصر تر: , الوثائقية األفالم ,صناعة هامب باري -2
لنشر براق أنس المدرس , اإلنتاج الرقمي للوسيط السينماتوغرافي )عمان , دار دجلة ل -3

 ( 2017والتوزيع 
فورسيث هاردى, السينما التسجيلية عند جريرسون, تر: صالح التهامي )القاهرة , الدار  -4

 ( .1965المصرية للتأليف والترجمة , 
مجموعة باحثين, الفيلم الوثائقي: قضايا وإشكاالت)بيروت , الدار العربية للعلوم   -5

 ( .2010ناشرون ,
 محمد علي الفرجاني, فن الشريط التسجيلي )ليبيا, تونس الدار العربية للكتاب , د.ت( .  -6
خيرية البشالوي , معجم المصطلحات السينمائية )القاهرة , الهيئة المصرية العامة  -7

 ( .2004للكتاب ,
 ( . 2016 رضوان مكي عبد هللا , جمالية الفيلم الوثائقي ) بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة , -8
   (..2008  للنشر الثقافية الدار , القاهرة ) اإلعالم ديجتال , سلمان الباسط عبد -9

 أطروحة السينمائي الفيلم في الرقمية للصورة الجمالية ,المتغيرات دبي يوسف سالم  -10

 ..( 2013  الجميلة الفنون كلية , بغداد جامعة منشور) غير دكتوراه

 للعلوم العربية )بيروت,الدار خلف سامح ,تر: رقميال التصوير ,أسرار كيلبي سكوت -11

 (.2008ناشرون,

سيدني .أي . ديموند , الخلق للشاشة البيضاء ,تر : مرتضى جواد  مجلة الثقافة األجنبية ,  -12
 ( . 1986)بغداد , دار الشؤون الثقافية العامة ,  3ع 

التلفزيونية )ر . م .  نوفل جنان فتوحي , اإلثراء الجمالي للمؤثرات الرقمية في الصورة -13
 .(2013لسينمائية والتلفزيونية ,غ . م ( )جامعة بغداد , كلية الفنون الجميلة , قسم الفنون ا

14 - TOMAS OHANION ,DIGITAL NON LINEAR , (LONDON 
,FOCAL PRESS 1993). 
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 فيلم )القلب الشجاع( أنموذجا  -رمزية البطل الفرد في الفيلم الروائي 

 

 محمد حسن عبد االمير محمد صالحم.د. 

 

 ملخص البحث  

موضوعة )رمزية البطل الفرد في الفيلم الروائي( وقد قسم البحث الى اربعة يتناول البحث 

فصول تضمن الفصل االول االطار المنهجي ويتكون من مشكلة البحث , وهو عباره عن التساؤل 

لم الروائي ؟ وأهمية البحث تكمن بانه يتصدى التالي : كيف يمكن ان يكون البطل الفرد رمزا بالفي

لدراسة رمزية البطل الفرد في الفيلم الروائي وان هذه الدراسة تهم البحاثين والدارسين والمهتمين 

بالفن السينمائي. وهدف البحث هو الكشف عن رمزية البطل الفرد في الفيلم الروائي. اما الفصل 

ت السابقة  والذي يحتوي على مبحثين المبحث االول هو الثاني فيضمن االطار النظري والدراسا

رمزية البطل الفرد والمبحث الثاني سمات البطل الفرد. اما الفصل الثالث فقد تضمن اجراءات 

البحث وتحليل العينة وهو فيلم )القلب الشجاع( اخراج )ميل جبسن( ويتضمن الفصل الرابع النتائج 

 واالستنتاجات وقائمة بالمصادر.

 

Abstract  

The research deals with the subject of the symbol of the individual 

hero in the fiction. The study divided into four chapters. The first chapter 

includes the methodological framework and consists of the problem of 

research, which is the following question: How can the individual hero be 

a symbol in the fiction? The importance of the research is that it deals 

with the study of the symbolic individual hero in the fiction and this study 

is important to researchers and scholars who are interested in the 

cinematic art. The goal of the research is to reveal the symbolism of the 

individual hero in the fiction. The second chapter includes the theoretical 

framework and the previous studies, which contains two sections. The 

first is the symbol of the individual hero and the second is the character 

of the individual hero. The third chapter includes the research procedures 

and analysis of the sample, which is the film "The Brave Heart" directed 

by Mel Gibson. The fourth chapter contains the results, conclusions and 

list of sources. 
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 اإلطار المنهجي :الفصل األول

 

 مشكلة البحث  -أوال 

يلعب الرمز دورا بارزا في إيصال المعنى جماليا في الفيلم الروائي , وتتخذ األشياء رمزا 

إليصال معناً ثاني لها في الصورة , ومثلما األشياء تتخذ معناً رمزياً فأن للشخصيات أيضا تكون 

معنناً رمزياً ومن بين هذه الشخصيات شخصية البطل الفرد التي تتميز عن باقي الشخصيات 

سمات خاصة بها , وقدمت السينما شخصيات للبطل الفرد الرمز مثل شخصية )المسيح( و ب

)غاندي( و)عمر المختار( و)سبارتكوس( وغيرهم , وهذه الشخصيات تكون رمزاً ليس ألبناء 

كيف يمكن مجتمعه وانما لكل االنسانية  , وتبقى عالقة في أذهان المشاهد,  فمشكلة البحث هو, 

 ؟ الفرد ان يكون رمزا في الفيلم الروائيلشخصية البطل 

 

 أهمية البحث  -ثانيا

قد تداولت في الكتب السينمائية واألبحاث التخصصية اال ان أن موضوع الرمز والرمزية 

رمزية البطل الفرد في الفيلم السينمائي لم يبحث من قبل , وأهمية البحث تكمن في انه  ةموضوع

الفيلم السينمائي وان هذه الدراسة تهم الدارسين والمتخصصين  يتصدى الى رمزية البطل الفرد في

 في الفن السينمائي وخاصة في مجال السيناريو واإلخراج السينمائي.

 

 هدف البحث  -ثالثا 

 .يهدف البحث على كشف كيفية ان يكون البطل الفرد رمزا في الفيلم السينمائي

 

 حدود البحث  -رابعا 

 .1995الشجاع( اخراج )ميل جيبسن( انتاج يتحدد البحث بفلم )القلب 

 

 اإلطار النظري :الفصل الثاني

 

 رمزية البطل   –المبحث األول 

ارتباطا قديما مع اإلنسان منذ ان خلق هللا سبحانه وتعالى ادم وحواء وأمرهما ان ال للرمز 

بدليل ان هللا يقربا هذه الشجرة , فالشجرة هنا هي رمزا للحياة وليس شجرة مثل باقي األشجار 

سبحانه وتعالى قال لهما ال تقربا هذه الشجرة فصار معلوما لهما الشجرة ولكن ال يعرفان داللة 

ا ب ُغُرور  الشجرة بالدليل ان إبليس اللعين دلهما عليها اي وضح لهما الداللة بدليل اآلية " ُهم  الَّ ف د 

ْوآُتُهم   ا س  ْت ل ُهم  د  ة  ب  ر  اق ا الشَّج  ا ذ  ا أ ل ْم ف ل مَّ ُهم  بُّ ا ر  اُهم  اد  ن  نَّة  و  ق  اْلج  ر  ْن و  ا م  م  ل ْيه  ف ان  ع  ف ق ا ي ْخص  ط  ا و 
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ُدوٌّ ُمب ين   ا ع  ان  ل ُكم  ْيط  ا إ نَّ الشَّ قُْل ل ُكم 
أ  ة  و  ر  ا الشَّج  ْن ت ْلُكم  ا ع  ُكم  فإبليس دلهما الى هذه الشجرة  .(1)" أ ْنه 

خير والشر ,فهي إذن ليس شجرة تفاح او حنطه او غير ذلك كما يصفها الكتاب المقدس بشجرة ال

 .والرمز اآلخر هي الحية التي ذكرت في سفر التكوين وهي ترمز للشيطان او الشر .كما يقال

وعندما قتل قابيل هابيل بعث هللا غرابا يبحث في األرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه وهذا 

 .يبعث طيرا جميال او عصفورا وإنما بعث غرابا اسودرمزا آخر للشؤم فاهلل سبحانه وتعالى لم 

اذن الرمز . هذه الرموز صارت فيما بعد عامة ومتعارف عنها يفهمها الناس في ثقافة معينة

مستخدم قدم اإلنسان والطبيعة هي المعلم األول للرمز , والكتب السماوية ملئيه بالرموز " ويشكل 

به من طقوس وشعائر وممارسات وما يدور حوله من  الدين بالمعنى الواسع للكلمة وما يتصل

وقد ذكر الرمز في القرآن الكريم " . (2)أساطير مجاال خصبا لدراسة الرمزية االجتماعية عامة "

بَّك  ك   اْذُكْر ر  ْمزاً و  ام  إ الَّ ر  يَّ
ة  أ  لِّم  النَّاس  ث الث  ُتك  أ الَّ ُتك  ًة ق ال  آي  ْل ل ي آي  بِّ اْجع  يِّ ق ال  ر  ش  ْح ب اْلع  بِّ س  ث يراً و 

ار   اإْل ْبك  كما جاء تعريف الرمز في معجم اللغة "  .والرمز في اآلية يعني اإلشارة واإليماء .(3)"و 

كالهمس ويكون تحريك الشفتين بكالم غير مفهوم بالفظ من غير إبانه إنما  نتصويت خفي باللسا

لِّم  النَّاس  هنا تبعا لتوضيح اآلية القرآنية )والتعريف جاء . (4)هو إشارة بالشفتين والفم "  ُتك  أ الَّ ُتك  آي 

ْمزاً  ام  إ الَّ ر  يَّ
ة  أ  شارل بودلير( احد الشعراء الفرنسين الرمزيين"الرمز مجاز . ويعرف الرمز)(ث الث 

. (5)نوعا ما , يسعف اإلنسان على فهم المثال باإلشارة الية ,وتمثيله وتمويهه في ان واحد "

ريف )شارل بودلير( يتضمن اإلشارة ولكن يضيف اليه التمثيل والتمثيل تعبير عن األفكار وتع

ويعرف )فيليب سيرنج(  .بالصور او باإليحاء اي بمعنى ان الرمز هو مزج بين الفكرة والصورة

الرمز او الرمزية "بأنها في إدراك ان شيئا ما يقف بديال عن شي آخر او يحل محله او يمثله 

كون العالقة بين االثنين هي عالقة الخاص بالعام او المحسوس العياني بالمجرد وذلك على بحيث ت

فالرمز شي  .(6)اعتبار الرمز له وجود حقيقي مشخص اال انه يرمز الى فكرة او معنى محدد"

محسوس بذاته ومرتبط بالثقافة العامة وبالمفاهيم المتعارف عليها عند مجموعة من الناس وما 

( الرمز هو " . ويعرف )مارسيل مارتنمن مرجعيات فكرية تمكنهم من قراءة الصورة يمتلكون

ويلعب الرمز دورا  .كل ما يظهر على الشاشة له معنى وداللة ثانية يمكن اال تظهر اال بالتفكير

وهذا يعني حسب تعريف )مارسيل مارتن( ان كل . (7)بالغ األهمية في تكوين هذه الداللة الثانية "

, فارتباط الرمز بالشيء المعبر عنه يرتبط هي رمزيه لو ان المتلقي فكر بها الفيلمية الصور

بالمتلقي وما يمتلكه من مرجعيات تمكنه من قراءة الصورة امامه, وهنا يأتي دور صاحب العمل 

في كيفية جعل المشاهد ان يفكر بالصورة حتى تصل اليه الداللة الثانية فعن طريق تكوين الصورة 

تحمله من بنية كالخط والشكل والحجم والحركة يضاف لها األلوان والتوازن فكلما شغل  وما

صاحب العمل فكره بالصورة فسيكون المشاهد هو اآلخر يشغل فكره بمكونات الصورة وسيصل 

للمتلقي ما يريده وربما يصل للمشاهد أكثر مما يريده صاحب العمل , وكل صورة لم تحمل داللة 

فنية ,فالرمز اذن إيحاء لشيء بدل شي يحمل معاني عديدة , ومثل ما األشياء  فهي ليس صورة

تتخذ رموزا فأن الشخصيات أيضا تستخدم رموزا وان المجتمعات منذ أقدم العصور اتخذوا 

وغيرهم , ... اإلنسان رمزا وهذه الشخصيات كثيرة في التاريخ مثل  عشتار , تموز, كلكامش

عندما تبنى حكاية بأسرها بحيث يكون لكل شيء وحادثه حكاية "وهذه الرمزية جاءت نتيجة 

فالمسيح عليه السالم اتخذوه بعض الناس رمزا  .(8)" فيها معنى رمزي متشابه او متطابقوشخص 

للفداء ويعتقدون انه فدى نفسه من اجل تخليص خطايا الناس وكذلك الحسين بن علي عليه السالم 

وهناك مسألة مهمة تتعلق برمزية البطل الفرد وهي التضحية رمزا للتضحية من اجل المبادئ, 
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)الحسين( عليه السالم لما صار رمزا , وهذه النقطة يشترك فيها جميع  بالنفس فلو لم يستشهد

اإلبطال الرمزيين كشخصية )غاندي( أخراج )رتيشارد اتنبره( فغاندي شخصية دينية فكرية 

حرير سلمياً ثم يقتل من قبل احد الطوائف الهندية ويشيع يرفض العنف والقتال يقود بالده نحو الت

غاندي من قبل الماليين من البشر إللقاء تحية الوداع لهذه الشخصية الرمز " مسئولين العالم 

كما  .اجتمعوا هنا اليوم لتقديم تحية لهذا الرجل األسمر المرتدي مئزرا الذي قاد بالده الى الحرية

لخارجية  األمريكية ,اصبح المهاتما )غاندي( الناطق باسم ضمير قال )جورج مارشال( وزير ا

, وأضاف )البرت  مضى من اإلمبراطورياتالبشرية ,كان الرجل الذي جعل التواضع والحقيقة أ

سوف تجد األجيال المقبلة صعوبة في التصديق ان مثل هذا الرجل مشى على األرض  اينشتاين(

( في فيلم . وكذلك شخصية )عمر المختارلشخصية )غاندي(فالكلمات تعطي صفة الرمزية , (9)"

)أسد الصحراء( اخراج )مصطفى العقاد(فعندما اعدم عمر المختار زغردت النساء لهذه الشخصية 

الرمز وألقيت عليه التحية حتى من أعدائه المتعاطفين معه , وان "من أهم أهداف الدراما إنما 

فعاليا قويا لدى المشاهد فان الموت هو الحادث المثالي الذي يتمثل في محاولتها ان تحدث تأثيرا ان

فليس هناك من موضوع يمكن ان يكون مثيرا لالضطراب والقلق  .ينبغي تصويره او تقديمه هنا

فان عملية موت البطل غير  .(10)أكثر من الموت ذاته موت شخص ما كان موضوعا إلعجابنا " 

موت او عملية موته , وإنما  تأكيدا للمبادئ التي يمتلكها العادية والتي يكون فيها غير مهتم لل

وكذلك . فتحدث تأثيرا انفعاليا قويا لدى المشاهد مما يعطيها المكانة االجتماعية فيكون رمزا لهم

ففي البناء  .( الذي يقود ثورة العبيد ويموت صلبا)سبارتكوس( اخراج )ستانلي كوبرك شخصية

زا في العمل السينمائي عندما تتجسد دراميا عبر الشخصية الدرامي ان االفكار تصبح رمو

والفن هو لغة رمزية والشخصيات والحبكة والحوار والصراع والجو  .المتجسدة على الشاشة

النفسي العام هي العناصر الدرامية في العمل السينمائي , والذي يهمنا في هذا البحث هو 

وبدون الشخصيات ال توجد أفعال وبالتالي ال الشخصيات والتي هي المحور الرئيسي للدراما 

يوجد صراع , والشخصيات تتحرك وتمثل الفعل الدرامي بوجود أسباب ومبررات وال بد من 

تحقيق مفعول بين الشخصيات والفعل والذي البد ان يكون له دافع وهو نوع من رد الفعل " وكل 

 ت الدرامية تتفاعل بطرق ثالث :الشخصيا

 .جل تحقيق حاجتها الدرامية أنها تصارع من ا -1

 .التعامل مع الشخصيات األخرى اما بسلوك معاد او ودي او معتدل  -2

 . (11)أنها تتفاعل مع نفسها " -3

وهو الصراع الخارجي صراع   -والصراع له شكالن رئيسيان وهما الصراع األول 

وهو الداخلي رد فعل الضغوط الخارجية  –الشخصية مع المجتمع والطبيعة , والصراع الثاني 

المتمثلة بالعادات والتقاليد والقوانين على الشخصية , وال بد من وجود شخصية رئيسة بين 

 .الشخصيات تعرف بشخصية البطل 

 

 سمات البطل الفرد  -المبحث الثاني 

يختلف الناس بصورة ما فيما يقومون به من أشياء وأعمال  وفي األساليب التي يتبعونها في 

القيام بهذه األشياء واالعمال , فيقال ان هذا الشخص شجاع او غيور او كسول الى غير ذلك من 
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فعندما . الصفات التي يمكن ان يوصف بها سلوك الفرد , فهي أفعال تنتقل من الفعل الى الفاعل

رى شيئا من أشكال السلوك مرة ثانية وثالثة فإننا نصل الى التأكيد ال من وصفنا لهذا الشخص ن

فالصفة والعالمة هما مفهومان للسمة وهي تشمل "خصلة او خاصية ظاهرة ومالزمة للموسوم 

بها بحيث يمكن ان يختلف فيها أفراد الجنس الواحد فبتميز بعضهم عن بعض بصورة قابلة 

والبطل هو شخص له مالمح جسدية ونفسية كالشجاعة والفروسية تميزه عن غيره  .(21)لإلدراك"

من الناس , ويعرف )شوقي ضيف( البطل والبطولة بقوله "البطولة هي ما يرتفع فيها صاحبها 

بطولة  000عن االشخاص العادين من حوله بقوته وبسالته واقدامه وجرأته وتغلبه على اقرانه 

, والبطل الفرد هو شخصية من  (13)لواقع وحقائقه ال من الخيال وخوارقه " انسانية تستمد من ا

مجتمع معين  , وعندما نقول البطل الفرد حتى نميزها عن غيرها الن أحياننا يكون المجتمع هو 

لم , وكذلك فيوتمكن( اخراج )سيرجي ايزينشاين(البطل كما في الفيلم السينمائي )المدرعة ب

( فان شخصية )زوربا( التي مثلها )انتوني كوين( ليس هي يل كاسنوسي)زوربا( اخراج )ميش

شخصية البطل في الفيلم فكان الصراع بين المجتمع والمومس والبطولة هي للمجتمع , وقد يكون 

البطل حيوان او دمية ولذلك نحدد بان البطل هو فرد وقد يكون "الشخص النشيط والطموح 

فشخصية البطل البد 0 (41)نة المتميزة في السياق االجتماعي "والمهاجم والمكافح من اجل المكا

ان تتميز عن باقي الشخصيات بالسمات التي تجعلها مختلفة عن معظم الشخصيات كالتضحية 

( اخراج  )يوسف شاهين( فقد )جميلة بو حيرد( في فيلم )جميلة بالنفس وقوة التحمل مثل شخصية

ة من الفدائيين وتحملت انواع التعذيب الجسدي ولم ضحت جميلة بنفسها من اجل انقاذ مجموع

تعترف عليهم , فان هذه السمات تكون مؤثرة عند عامة الناس لتكون رموزا ألنها معدومة في 

وان , ان تكون شخصية فكرية او تستخدم الفكر في تخليص المجتمع الذي ينتمي اليه او  اآلخرين

تكون الفكرة إنسانية عامة من اجل مجتمعه وان يكون قيادي ومحبا للخير وشجاعا واستعداده 

للتضحية بالنفس وقوة التحمل والمسألة األخرى هي ان يفضل الموت على االستسالم او التراجع 

" وتنشأ الصعوبة أساسا من حقيقة أن الشخصيات الرمزية ال تستطيع لكي تكون عن المبادئ 

وكلما ازدادت  .(51رة كرموز ,أن يكون  لها مميزات كثيرة فريدة خاصة بها وحدها " )مؤث

الشخصية تفردا وتمايزا بمواقف مؤثرة تكون رمزا عند اآلخرين مثل شخصية )غاندي( كما 

ويعرف قاموس علم االجتماع البطل بأنه "  .)رتيشارد اتنبره(شاهدناها في فيلم )غاندي( اخراج

يرمز  الى جانب من جوانب القيم السائدة في ثقافة معينة ,  .حقيقي حي او ميت فرد اسطوري او

والفرد الذي اصبح بطال , يمكن ان يكون قد حقق المزايا التي ارتبطت به او لم يحققها ولكن 

االشخاص الذين يقدسونه ينظرون اليه باعتباره ساميا او مخلوقا متفوقا او روحا خارقا للعادة 

, ومثاال على ذلك شخصية الحسين بن علي  (16)في اذهان الجماعة بالمثال والقوة "  ولذلك يرتبط

عليه السالم الذي يرتبط بمميزات التضحية وقوة المبادئ والقيم االخالقية , وان مميزات الشخصية 

هي السمات التي تميزها عن باقي الشخصيات  , والسمة عند علماء النفس " كمثل استعدادا عاما 

وهذا  0(71)نزعة عامة تطبع سلوك الفرد بطابع خاص وتشكيله وتكوينه وتعين نوعه وكيفيته " او 

التعريف يحدد سلوك الشخصية بإبعادها النفسية واالجتماعية والشكلية فمنها ما هو متعلق بالميول 

ثالث والحاجات ومنها ما هو متعلق بالمزاج والدافعية للشخصية , وان منظرو الدراما افترضوا  

 -3 .البعد االجتماعي -2 .البعد الخلقي الشكلي -1 تتصف بها الشخصية الدرامية وهي :أبعاد 

 وعلى هذا األساس يمكن ان نحدد سمات البطل الفرد الى : .البعد النفسي

 .السمات الشكلية الخارجية : وهناك نوعين من األفالم التي تقدم البطل الفرد  -1
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شبهون الشخصيات التي يمثلوها او ان يكونون قربين من يختار ممثلين ي -النوع االول

الشخصية في الطول والشكل ويلعب المكياج الدور الفعال في تقريب الممثل للشخصية التي 

. اما يجسدها مثل ما شاهدنا الممثل )بين كانكسلي( قريب من شخصية غاندي في الطول والشكل

ل الفني يختارون لمثل هذه الشخصية الطول الفارع من هذه األفالم فان صناع العم -النوع الثاني 

 ووسامة الوجه وابراز العضالت وخفة في الحركة مثل الممثل )كريك دكالس ( في دور

مل سماته الشخصية اما المالبس واإلكسسوارات فأنها تك .()سبارتكوس( اخراج )ستانلي كوبرك

 .(81)تي يقوم بأدائها"( وان " مظهر الممثل يعبر عن الشخصية ال)مظهره الخارجي

كما ان المالبس تعطي للشخصية هويتها القومية واالستيطانية وهي تساعد الممثل على 

 تقمص الشخصية التي يقوم بأدائها 

السااااامات االجتماعية : وهي السااااامات التي تتصاااااف بالبيئة االجتماعية  حياة الشاااااخصااااية  -2

 .وموقعها في األسرة والمجتمع الذي يحيطه

والمركز االجتماعي لشخصية ( اخراج )كوستا غافراس(. zمثل شخصية البطل في فيلم ) 

البطل الفرد على األغلب يكون وحيد ورجل اعزب او ارمل ومن الناحية العمرية فهناك من هو 

في دور الشباب كما في فيلم )سبارتكوس( اخراج )ستانلي كوبرك( ودور الشيخوخة كما في فيلم 

اخراج )مصطفى العقاد( وقد تكون شخصية البطل الفرد من الشباب الى  )أسد الصحراء(

وإما الوظيفة فقد تراوحت بين عامل . الشيخوخة كما في فيلم )غاندي( اخراج )رتيشارد اتنبره(

 .والمحامي والمعلم 

الساااامات النفسااااية : وهي الساااامات التي تنتج لعالقتها بنفسااااية الشااااخصااااية كساااالوك واداء  -3

  .البيئة االجتماعية على سلوك الشخصية الشخصية وتأثير

ومن المالحظ ان  .وهذا السلوك يتحدد بالحب والكراهية مع تعامله مع األشخاص او الناس

البطل الفرد يسلك طريق الخير بحبه لآلخرين ومساعدتهم وهو يتعرض الى اإلساءة , وان هذه 

او ابنه او اليه مباشرة , وان هذه اإلساءة اما ان تكون الى احد األشخاص المقربين له كزوجته 

وما ان تغدو ب اإلساءة مما يبدأ الصراع معه "اإلساءة تكون باعث قوي لحركته تجاه مسب

والبطل . (19)" تي يشتركون فيها رمزية هي األخرىالشخصيات رمزية حتى تغدو الصراعات ال

للخطر في أكثر من  الفرد ينذر نفسه من اجل قضية والدفاع عن اآلخرين , وهو يعرض نفسه

موقف , ويتسم بقوة التحمل , وبالعناد واإلصرار في تحقيق هدفه كما في شخصية عمر المختار 

في فيلم )أسد الصحراء( اخراج )مصطفى العقاد( عمل باإلصرار والعناد في مقاومة االحتالل 

لذكاء والدهاء البريطاني على الرغم من قلة السالح والعتاد وضعف اإلمكانيات , كما يتسم با

والمباغتة كما في شخصية )سبارتكوس( , واالهم من كل ذلك ان البطل الفرد صاحب فكر وقياده 

ويمكن ان تكون السمات النفسية  ., وقد يجمع سمتين متناقضتين وهما القسوة ضد الخصم والعاطفة

 كاألتي : 

تسم بالعناد واإلصرار في ي -3 يتسم بالذكاء وبالدهاء والمباغتة. -2 .يمتلك إرادة قوية -1

 .الجمع ما بين القسوة والعاطفة -5. صاحب فكر وقيادي -4 .تحقيق هدفه
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 الدراسات السابقة 

قام الباحث بأجراء مسح لرسائل الماجستير واطروحة الدكتوراه المتعلقة بالفن السينمائي , 

الفرد في الفيلم البطل واتضح له عدم وجود دراسة سابقة تناولت موضوعة البحث )رمزية 

( ووجد الباحث رسالة ماجستير تناولت )شخصية البطل في افالم العنف والجريمة في السينمائي

 .السينما االمريكية للباحث فراس عبد الرحمن الفضلي

 

 مؤشرات اإلطار النظري 

 أهم المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري هي : 

 .واقف مؤثرة تكون رمزا عند اآلخرينكلما ازدادت الشخصية تفردا وتمايزا بم -1

البد ان تكون شاااخصاااية فكرية او تساااتخدم الفكر في تخليص المجتمع  الرمز شاااخصاااية  -2

 .الذي ينتمي اليه

البطل الفرد ينذر نفساااااه من اجل قضاااااية والدفاع عن اآلخرين , ويتسااااام بقوة التحمل ,  -3

 .وبالعناد واإلصرار في تحقيق هدفه

 

 التحليل :الفصل الثالث

 

 عينة البحث 

 اسم الفيلم : )القلب الشجاع (

  1995تاريخ اإلنتاج :  

 تمثيل )ميل جبسن( و)صوفي ماركيو( 

 سيناريو : )راندال والتي( 

 موسيقى : )جيمس هورنر( 

 اخراج :  )ميل جبسن (

 دقيقة  145زمن الفيلم : 

قبل االنكليز وكان  ملخص الفيلم : تدور أحداث الفيلم في )اسكتلندا( عندما كانت محتلة من

)وليام اوالس( فتى يعيش مع والده ,وقد قتل والده من قبل االنكليز أثناء المقاومة فعاش مع عمه 

الملك االنكليزي  .حتى صار شابا ,وكان طموحه ان يتزوج ويكون عائلة فرجع لمسقط رأسه

)وليام( 0تتزوج تكون ليلة زفافها ألحد النبالء االنكليز   ناصدر امرا بان اي فتاة من االسكتلنديي

اال ان احد الجنود االنكليز  .التقى بحبية الطفولة وقررا الزواج سرا حتى ال يأخذها احد النبالء

اعتدى على زوجته واراد ان يضاجعها و) ليام ( يستطيع ان يخلصها من الجنود ووضعها على 
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ان الذي يلتقيان فيه اال ان الجنود االنكليز يعترضونها وهي في الفرس وطلب منها ان تذهب للمك

)وليام( ذهب للمكان  اإلنكليزي.الطريق ويلقى القبض عليها وتذبح بحجة االعتداء على الجندي 

ولم يجد زوجته فيرجع الى نفس المكان ومعه مجموعة من االسكتلنديين لالنتقام فيتمكن )وليام ( 

, فيصير بطال ويقود االسكتلنديين  ز وذبح قائدهم مثل ما ذبحت زوجتهنكليمن قتل جميع الجنود اال

النبالء االسكتلنديين صاروا ايضا مع )وليام( اال ان الملك االنكليزي اإلنكليز. لمحاربة المحتلين 

يستطيع ان يريشهم بتوزيع االراضي لهم فيخونون )وليام(ويستطيعون ان يدبروا له فخا ويلقى 

)وليام( لم يمت بالنسبة . وتسليمه لمحكمة انكليزيه تطلب منه الوالء فيرفض فيعدمالقبض عليه 

 .للشعب وصار رمزا لهم حتى استطاعوا ان يتحرروا من االحتالل

 

 التحليل 

 .كلما ازدادت الشخصية تفردا وتمايزا بمواقف مؤثرة تكون رمزا عند اآلخرين -1

هد ) .أ قة )36في المشااااااا لدقي به ( من الفيلم قدو46( وبا لذي ذبحت  يام( الى المكان ا م )ول

زوجته من قبل القائد االنكليزي يدخل االطار وليام بلقطة عامه قريبه من االسفل  وبأسفل 

االطار نار  تعبر عن الهيجان ما في داخل )وليام ( وزاوية الكاميرا من االسفل لبيان قوة 

نكليزي فيهجم على الجنود شخصية وليام ال عكس ما نتصور بانه جاء مستسلما للقائد اال

ويساتطيع ان يلقي القبض على القائد االنكليزي بمسااعدة بعض االساكتلنديين ويذبحه مثل 

ما ذبحت زوجته ؛ ولذلك يتأخذ بطال الن االساااااااكتلنديين كانوا لم يقاوموا جنود االنكليز 

 .حتى وان اخذ القائد االنكليزي زوجاتهم بأول ليله لها من زواجها

( وفد الملك االنكليزي المتمثلة بزوجة ابنه تعرض على 105( بالدقيقة )59)في المشااااهد  .ب

( ام دالس)وليام( المال والجاه من قبل الملك , فيرفض ذلك ويقول : قولي للملك  ان )ولي

عكس النبالء االساااااااكتلنديين  عندما الملك يريشاااااااهم بتوزيع  .لن يخضاااااااع لكم ما حييت

وخيانة )وليام( وهذه احد مواقف )وليام( التي تفرد  االراضاااااااي عليهم مقابل الوالء للملك

 .بها وتمايز عن جميع القادة االسكتلنديين

( دخول وليام بفرسه داخل غرفة احد النبالء الذين خانوه 135( بالدقيقة )73في المشهد ) .ج

بلقطة كاملة لـاااااا)وليام( وهو على الفرس بزاوية من االسفل معبرة عن وجهة نظر النبيل 

بقوة وليام وضعف مكانة النبيل وبإضاءة حمراء تملي الكادر داللة على الغضب ومتمثلة 

فيقتله وهو على فراشاااااااه , وكذلك في المشاااااااهد الذي يليه  يقوم )وليام( بقتل احد النبالء 

ها النبالء مما يصااااااايبهم الرعب  يه من االعلى على طاولة طعام يجتمع ب الخونة ويرم

 .ه في عقر دارهموالخوف من )وليام( لشجاعته ودخول

( اعدام )وليام ( وقبل اعدامه يطلب القاضاااااي من 158في المشاااااهد قبل االخير بالدقيقة ) .د

وليام طلب الرحمة من الملك والوالء له اال ان )وليام( يرفض فيقوم القاضاااااااي بتعذيبه 

بشااااااتى الطرق اال ان )وليام ( يتحمل جميع التعذيب وال يتنازل عن موقفه البطولي وهو 

والء للملك وطلب الرحمة منه ليموت بطال كما قال لزوجة ابنة الملك عندما طلبت عدم ال

وهذا موقف . (حيامنه ان يطلب الرحمة )كل الرجال تموت ولكن ليس كل رجل يبقى 

فالتضااحية بالنفس وقوة تحمل انواع التعذيب الجساادي ساامات تكون بطولي لـااااااااا)وليام(  
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ألنها معدومة في اآلخرين ويفضااااااال الموت على مؤثرة عند عامة الناس لتكون رموزا 

عندما يصاارخ وهو في لقطة كبيره لرأس وليام يملئ السااتسااالم او التراجع عن المبادئ ا

 .الشاشة بصوت )الحرية( التي تخرج من حجرته 

الرمز البد ان تكون شااخصااية فكرية او تسااتخدم الفكر في تخليص المجتمع الذي  شااخصااية -2

 .ينتمي اليه

( من الفيلم قدوم )وليام( الى المكان الذي ذبحت به زوجته 46( وبالدقيقة )36)في المشهد  .أ

من قبل القائد االنكليزي فيهجم على الجنود ويستطيع ان يلقي القب  على القائد االنكليزي 

ليس هي حمية او اخذ ثار    بمساعدة بع  االسكتلنديين ويذبحه مثل ما ذبحت زوجته

( عندما 22نقاذ مجتمعه من المحتل االنكليزي ومنذ المشهد )وانما التفكير بالحرية وا

يحضر القائد االنكليزي زواج احد االسكتلنديين ليأخذها في ليلتها االولى حسب اوامر 

الملك االنكليزي   ولذلك )وليام( لم يعمل حفلة زواج وانما اتم الزواج في المعبد خوفا من 

( عندما قالت 105( بالدقيقة )59م في المشهد )االنكليز ليأخذوها وهذا ما صرح به وليا

زوجة بنت الملك لـ)ويليام( اعلم بحبيبتك فقال لها انها زوجتي تزوجتها سرا حتى ال 

 .يشاركني فيها احد وقتلوها حتى يصلون لي

تعرض على  ( وفد الملك االنكليزي المتمثلة بزوجة ابنه105( بالدقيقة )59في المشاااااهد ) .ب

: قولي للملاك ان )ولياام دالس ( لن لهاا ذلاك ويقول )ولياام ( الماال والجااه لكناه يرف  

الن )وليام( فارس واسااااااتطاع بفكره ان يكون مقاومة لالحتالل 0يخضااااااع لكم ما حييت 

والاادلياال على انااه يسااااااتخاادم الفكر المحاااورة التي دارت بين )وليااام( واحااد 0االنكليزي 

ول ذهابه الى النبالء والذي يقول لـ)وليام( اني ال اريد ان اموت فيرد اصدقائه المقربين ح

عليه )وليام( وانا كذلك ال اريد ان اموت   اريد ان اكون بيت وزوجة واطفال ولكن بدون 

 .الحرية ال تساوي شيء

عندما يطلب منه القاضااااااي طلب  ( اعدام )وليام (158في المشااااااهد قبل االخير بالدقيقة ) .ج

الملك ليخفف عنه التعذيب قبل االعدام يصرخ )وليام( بالحرية التي تنقذ شعبه لرحمة من ا

من االحتالل االنكليزي ولو ان )وليام( انصاااع ألمر القاضااي لمات وهو جبان النه تنازل 

عن مبادئه وطلب الرحمة من الملك يعنى االعتراف بالملك  ولكنه تحمل التعذيب ليموت 

 .بطال ومثاال ألبناء شعبه

لبطل الفرد ينذر نفسااه من اجل قضااية والدفاع عن اآلخرين , ويتساام بقوة التحمل , وبالعناد ا -3

 .واإلصرار في تحقيق هدفه

( من الفيلم قدوم )وليام( الى المكان الذي ذبحت به زوجته 46( وبالدقيقة )36في المشهد ) .أ

اجل    فيدخل اليهم على انه مساااااتسااااالم لهم لكنه بالحقيقة جاء من من قبل القائد االنكليزي

قضااااااية الحرية والدفاع عن االخرين في تحقيق هدفه وكان االنتقام لزوجته هو الساااااابب 

 .المباشر لذلك اختير بطال من قبل االسكتلنديين

 ىتعرض عل ( وفد الملك االنكليزي المتمثلة بزوجة ابنه105( بالدقيقة )59في المشاااااهد ) .ب

 ( لنقول : قولي للملك ان )وليام دالس)وليام( المال والجاه من قبل الملك فيرف  ذلك وي

فهو نذر نفسااااه لقضااااية النضااااال من اجل تحرير بلده من المحتل  .يخضااااع لكم ما حييت

 .اإلنكليزي
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( دخول وليام بفرسااه داخل غرفة احد النبالء الذين خانوه 135( بالدقيقة )73في المشااهد ) .ج

النبالء  هو على فراشاااااااه   وكذلك في المشااااااهد الذي يليه  يقوم )وليام( بقتل احدفيقتله و

فهو يتسااام بالقوة واالصااارار في تحقيق هدفه  .ورميه من االعلى على طاولة طعام النبالء

وبرزت قيمته بالشااااااجاعة بعد ذلك واخذ الناس يتكلمون عنه بانه فارس وقتل مجموعه 

 .كبيرة من الخونة

( اعدام )وليام ( عندما يطلب منه القاضااااااي طلب 158االخير بالدقيقة )في المشااااااهد قبل  .د

يرف  ذلك وتحمل انواع التعذيب الن  الرحمة من الملك ليخفف عنه التعذيب قبل االعدام

طلب الرحمة من الملك يعني التنازل له لكنه اصاااار بعدم الطلب الرحمة من الملك ليموت 

( الى زوجة بنت الملك 153( بالدقيقة )97د )رجل خالد عند شاااااعبه كما قالها في المشاااااه

عندما طلبت منه ان يطلب الرحمة من الملك حتى ال يتعذب فيقول لها )كل الرجال تموت 

ولكن ليس كل رجل يبقى حيا( وعندما يرف  طلب الرحمة من الملك تعطيه الساااااام حتى 

حمل العذاب الشااااديد ال يشااااعر باأللم  فال يأخذه ألنه يريد ان يموت بطال وليس متخاذال فت

 .ليموت موت االبطال وليس موت المتخاذل

 

 النتائج 

اهم ميزة عند البطل الرمز في الفيلم السااااينمائي  هو التضااااحية بالنفس من اجل قضاااايته  -1

 .ومن اجل االخرين

 .ان المجتمع يختار البطل من مميزات يمتازها البطل عن غيره فيكون لهم رمزا  -2

 .له يحمل قيم انسانية علياان البطل الفرد الذي يرمز  -3

 .للبطل الفرد ان يكون رمزا عليه ان يحمل فكرا يؤثر في مجتمعه  -4

 .يتسم رمزية البطل الفرد بالعناد واإلصرار في تحقيق هدفه -5

 .التضحية بالنفس من اجل المبادئ التي يحملها هي التي تجعله بطال رمزا -6      

 موت البطل غير العادية في سبيل المبادئ التي يمتلكها تحدث تأثيرا انفعاليا قويا لدى   -7

 .المشاهد مما يعطيها المكانة االجتماعية فيكون رمزا لهم       

 

 االستنتاجات 

 .موت البطل الرمز يكون موت غير طبيعي ويؤثر في المشاهد -1

 . ان المجتمع يمجد االنسان الميت ويكون له رمزا -2

 .ان معظم االبطال الرمزين يطالبون بالحرية من اجل تخليص المجتمع الذي ينتمي اليه -3

 .االفالم التي تتناول االبطال الرمزيين تكون الشخصيات حقيقية وليس من الخيال -4
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ان االساااااالوب السااااااينمائي الذي يسااااااتخدم في رمزية البطل الفرد هو اساااااالوب الواقعية  -5
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 التدوين الموسيقي ودور تقنيات الكومبيوتر

 
 مصطفى عباس السودانيأ. م. 

 

 ملخص البحث
الموسيقى هي احدى أهم وسائل التعبير الفني عن ذات األشخاص والمجتمع بلغة النغمات 
المعزوفة والمغناة، ويمثل التدوين الموسيقي اللغة الموسيقية المقروءة والمكتوبة المستخدمة في 

 Signsوعالمات  Musical Pitchالعزف والغناء، وتشتمل على حروف تدل على النغمات الموسيقية 
على قيمها الزمنية وأشكال تدل على أنواع الطرائق األدائية للنغمات الموسيقية المتعاقبة في  تدل

 العمل الفني.

نتيجة للتطور التقني في مجاالت الكومبيوتر المتخصص بالموسيقى، تم أنتاج برامج موسيقية 
ضي، واستفادت متخصصة بالتدوين الموسيقي من كبرى الشركات العالمية منذ تسعينات القرن الما

الجامعات األوروبية واألمريكية من هذه البرامج الموسيقية وأدخلتها ضمن المواد الدراسية، من هنا 
وجد الباحث ضرورة تسليط الضوء والتعريف بهذه البرامج وبيان إمكاناتها وتقنياتها وما يمكن أن 

 الموسيقيين والمحترفين. تقدمه الى أساتذة وطلبة الموسيقى في المؤسسات التعليمية فضاًل عن

واعتمد الباحث منهج البحث في تحديد مبرر البحث بشكل وصفي وثم تحديد أهمية البحث 
والحاجة اليه وهدف البحث بالتعرف على خصائص التدوين الموسيقي وأهم البرامج المتخصصة 

طار النظري بالتدوين الموسيقي، فضاًل عن التعرف على دورها في التدوين الموسيقي. وشمل األ
مبحث عن التدوين الموسيقي وعناصره، ثم مبحث عن البرامج الموسيقية المتداولة عالميًا، ثم 
إجراءات البحث التي تضمنت خمس فقرات ثم النتائج التي ظهرت من إجراءات البحث 

 واالستنتاجات متبوعة بالتوصيات.  

Abstract 
Music is one of the most important means of artistic expression for 

persons and society by the language of melodies played as well as 
singing. The musical notation represents the written musical language 
used for playing and singing. It includes musical notes and signs that 
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indicate their time values and shapes indicating the types of performance 
of the songs in the artwork. 

As a result of the technological development in the field of computers 
specialized in music, the softwares of music programs specializing in 
music has been produced to public by the major international companies 
since the nineties of the last century, which the European and American 
universities uses those softwares in their academic studies. The 
researcher found out the need to highlight and identify these programs 
and indicate their potential techniques and what it can offer to teachers 
and students of music in educational institutions as well as musicians and 
professionals. 

The researcher adopted the research methodology in determining the 
justification of research descriptively and then determining the importance 
of the research and its need and the goal of research to identify the 
characteristics of musical natation and the most important softwares 
specialized in musical natation, as well as recognition of its role in musical 
natation. The theoretical structure included a study of musical natation 
and its elements, then a study of the world-wide music softwares, then 
the research procedures which included five paragraphs and the results 
that emerged from the research procedures and the conclusions followed 
by the recommendations. 

 مبرر البحث:
يمثل التدوين الموسيقي وسيلة مهمة لتداول األفكار الموسيقية واأللحان واألغاني وجميع 
النتاجات الموسيقية على اختالف أنواعها ومسمياتها وأشكالها الفنية، وان المجتمعات التي ال 

يقي ال تعد من المجتمعات المتطورة كونها تعتمد على أنظمة التحفيظ تتعامل بالتدوين الموس
الشفاهي وثقافة المنقول من جيل آلخر، وتقود هذه الطريقة بالتأكيد الى أخطاء مقصودة أو غير 
مقصودة بالنقل، عدا فقدانها لكثير من خصائصها وقيمتها الفنية إذا ما لم يتم نقلها بشكل دقيق 

 وثابت.
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العلمي الهائل منذ تسعينات القرن المنصرم وليومنا هذا ودخول الكومبيوتر في إن للتطور 
الحياة الفنية بشكل عام والموسيقى بشكل خاص، أضاف الكثير من التسهيالت واختصر الزمن 
المستغرق في التدوين الموسيقي للنتاجات الموسيقية ، فبدأت كبرى شركات البرمجيات بأنتاج برامج 

يقي التعليمية لطلبة وأساتذة الجامعات الموسيقية ثم بدأت بتسويقه بأسعار مرتفعة التدوين الموس
بعض الشئ وذلك كون صناعة هذه البرامج يطلب جهوداً كبيرة من الموسيقيين ومبرمجي الحاسبات 
ألنتاج البرامج التي تقوم بالتدوين الموسيقي ، كون عملية التدوين بحد ذاتها عملية ليست بالبسيطة، 
من هنا وجدت من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع الفني المهم والمؤثر في النتاج 

 فني الموسيقي لمختلف المجتمعات.ال

 

 أهمية البحث والحاجة اليه:
ينفرد هذا البحث بتقديم موضوع التدوين الموسيقي بأستخدام الكومبيوتر، فضاًل عن أهميته 

للمجتمعات واألفراد على حد سواء، وأصبحت الحاجة ملحة في الحفاظ على الثقافة الموسيقية 
للتدوين الموسيقي وعلى األخص للمساعدة في البحوث العلمية أو التحليل العلمي الموسيقي أو 

 الدراسات المقارنة.

 

 هدف البحث:
يهدف البحث الى التعرف على خصائص التدوين الموسيقي وأهم البرامج التي تقوم بالتدوين 

 ، فضاًل عن التعرف على دورها في عملية التدوين الموسيقي.الموسيقي

 

 حدود البحث:
يتحدد الحد الزماني بالفترة المحصورة من عقد التسعينات من القرن الماضي ولغاية العام 

م فترة كتابة هذا البحث. ويتحدد الحد المكاني بقارة أوروبا وأمريكا والعراق. أما الحد 2019
 Sibeliusو Finaleالموضوعي فسيكون التدوين الموسيقي وبرامج التدوين األكثر تداواًل في العالم 

 بالحدود الزمانية والمكانية المثبتة.
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 افتراضات البحث:
اعتمدت برامج التدوين الموسيقي بالدرجة األساس على نظريات الموسيقى العالمية والتقليدية  .1

 المحلية.
أثرت برامج التدوين الموسيقي أيجابًا بالحركة الفنية الموسيقية بدقة وسهولة وسرعة عملية  .2

 التدوين.

 

 رياألطار النظ
 التدوين الموسيقي وعناصره:

األنسان هو سيد هذا الكوكب، وكل األساليب التعبيرية عن الذات هي حق مشروع له، وبينما 
تتطور حاجته للتعبير وتتطور أدواته التعبيرية، أقترب من الفنون أكثر، من هنا كان للفنون بشكل 
عام والموسيقى بشكل خاص دور مهمًا في التعبير " وبما أن وجود األنسان ظاهرة طبيعية على 
األرض فأن وسائله التعبيرية مستمدة مما يحيط به من ظواهر طبيعية، لذلك فال بد من توافر 
الخصائص االجتماعية بين ثنايا العمل اإلبداعي، ذلك أن التفكير العقلي واألدراك هما أنتاج 

  1الظروف الموضوعية للطبيعة والبيئة والمجتمع. " 

خاص والمجتمع بلغة النغمات المعزوفة والمغناة، والموسيقى هي التعبير الفني عن ذات األش
ويعد التدوين الموسيقي هو اللغة الموسيقية المقروءة والمكتوبة المستخدمة في العزف والغناء، 

تدل على قيمها الزمنية وأشكال  Signsوتشتمل على حروف تدل على النغمات الموسيقية وعالمات 
 . تدل على أنواع الطرائق األدائية للنغمات

ومن أهم وظائف التدوين هي الحفاظ على التراث الموسيقي المبتكر أو التقليدي لألشخاص 
والمجتمعات على حد سواء، حيث يمثل " اإلرث الحضاري الموسيقي الذي يبتكر ويؤدى ويعاد 
أداؤه في عصر من العصور ، والذي ازدادت نسبة استهالكه وانتشاره في هذا العصر تبعًا لزيادة 

رة في أمكنة األداء وتنوع أجهزة األهتمام بمعرفة ومفاهيم عصرنا الذوقية والجمالية والنفسية الكبي
والفكرية وبمعرفة المميزات والخواص الصوتية والفيزيائية والرياضية للمادة والنسيج الموسيقي 

ووظيفتها في المتداول ، وازدياد األهتمام لمعرفة التراث الموسيقي والموروث الموسيقي في المجتمع 
ولما للتدوين الموسيقي دور مهم وفعال في الحفاظ على  2ناس أين ما كانوا في هذا العالم"حياة ال

                                                           
م، 1980ي، دار المعرفة، بغداد، ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمتاريخ الفن القديمشمس الدين فارس، سلمان عيسى الخطاط:   1

 . 8ص
، وزارة الثقافة المصرية، دار الجمهورية للصحافة، 1، سلسلة بريزم للموسيقى، جمن كنوز الموسيقى العربيةعزيزة السيد عزت:   2

 .12ص م،2009القاهرة، 
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نتاج العصور والحضارات المختلفة ، فقد كتب اغلب العلماء العرب عن الموسيقى العربية بالتحديد 
هؤالء قد وضعوا مخطوطات في العصر العباسي والفترة المظلمة بعد سقوط بغداد على يد هوالكو " و 

قيمة عالجوا فيها أصول الموسيقى والغناء العربي وخلفوا لنا مكتبة عربية قيمة ضمت مختلف 
الكتب والرسائل في الصوت والنغم واإليقاع واآلالت الموسيقية ، ولم يصل الينا من هذه 

 بأن ما تم تحقيقه المخطوطات إال العدد القليل وهو موزع بين مكتبات ومتاحف دول عديدة علماً 
ومن الجدير بالذكر أن  1ونشره من هذه المخطوطات في العصر الحديث هو عدد قليل جدًا." 

للتدوين الموسيقي دور فاعل في نشر الثقافة الموسيقية للعصور الموسيقية والحضارات فيما بينها 
وسيقي أو لغة الموسيقى وتعزيز روح التنافس الفني والتبادل الثقافي، وتتألف عناصر التدوين الم

 أربع: من أقسام رئيسة

: والمقصود بها النغمات السبع الرئيسة والمكونة لكل ساللم موسيقى pitchالنغمات الموسيقية  .1
والنغمة هي عبارة عن صوت موسيقي ترتاح لسماعه النفس، “العالم على أختالف أنواعها، 

هزة  32ولهذا الصوت قيمة موسيقية يمكن تقديرها بعد أن تنقر على وتر، فأن اهتز أكثر من 
في الثانية أمكن سماعه وتعيين طبقته... وكلما زاد اشتداد الوتر، زادت اهتزازاته عند النقر 

ذا زا ذبذبة في كل ثانية، يبلغ  8276دت الطبقة الصوتية عن وازداد الصوت علوًا وحدة ... وا 
  2الصوت حدًا في االرتفاع على قوة حاسة السمع ويفقد ميزته الموسيقية." 

وهناك أكثر من طريقة للداللة على هذه النغمات وأكثرها شيوعًا هي الحروف األبجدية، ولقد 
األحرف األبجدية المعروفة من قبل منذ أستعان التدوين الموسيقي لتحديد ألسماء التونات بأسماء 

الرومانية بل كذلك  -اليونانية والمخطوطاتنهاية العصور القديمة. وهذا ما تعكسه ليس الرسائل 
حيث تتكون الجمل الموسيقية  3الرسائل العربية األسالمية كرسائل الكندي على وجه الخصوص. " 

 بالحروف األبجدية المستخدمة. المكونة للحن من تتابع هذه النغمات المدلل عليها

وقد أهتم العلماء والفالسفة العرب بالعلوم الموسيقية وفنونها، فكتبوا الكثير من الرسائل 
والمدونات بما يخص اآلالت الموسيقية واألجناس الموسـيقية واإليقاع واأللحان، وبرغم انهم لم 

قيمة أثْـرت العلوم الموسـيقية وكان لها  يتركوا الحانًا مدونة بالكامل لسبب أو آلخر، لكنها مصادر
األثـر الطيب في تطور الحـركات الموسيقية وقد أسـتخدم العلماء والفالســفة العرب ، الحروف 
األبجدية العربية ) أ ، ب ، ج ، د ...( للداللة على النغمات الموسيقية وللمساعدة في تدوين 

وابن سينا واألرموي البغدادي ونظريات الموسيقى  األلحان ، وبالتأكيد فأن " للكندي والفارابي
                                                           

م، ص 2000، وزارة الثقافة واألعالم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربيصبحي أنور رشيد:   1

25 . 
 .13م، ص 1972، دار مكتبة الحياة، الطبعة الثانية، بيروت، الموسيقى النظريةسليم الحلو:   2
م، 1990وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، الجزء األول، مطابع دار الحكمة، بغداد،  وسيقية،تاريخ الفنون المطارق حسون فريد:   3

 .192ص 
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دور في تطور التدوين الموسيقي. واستخدمت الحروف األبجدية اإلنكليزية للغرض  1المتداولة ..." 
، " وتبعًا لذلك اعتبروا اسم النوتة األولى في األوكتاف أسم الحرف  (.… A,B,C,D,E)نفسه 

وهكذا يكون الحرف  Bواعتبروا الحرف الثاني في األوكتاف  Aاألول في األبجدية أي الحرف 
) Doبينما استخدمت الصولمائية في فرنسا وبعض الدول األوروبية األخرى  G  "...2السابع 

,Re ,Mi , fa …)  .النغمات الموسيقية عن الحروف األبجدية برغم االستعانة باألخيرة،  وتختلف
وهذا غير  بر وطريقة األداء لكل حرف موسيقي على حدة،ألنها أي النغمات محددة الزمن والن

ممكن بأستخدام الحروف األبجدية للتعبير والداللة بشكل محدد ودقيق عن النغمات في التدوين 
فكان البد لهذه اللغة الموسيقية من حروف وأبجدية وعالمات خاصة بها تدل على طريقة  الموسيقي

 الزمنية فقط. األداء وليس تحديد النغمات وأطوالها

للداللة على  Signsاعتمدت األشكال الموسيقية : Musical Timeاألقيام الزمنية للنغمات   .2
الزمن الخاص بكل نغمة )استمرارية مدة تصويت النغمة الواحدة(، وتدّون في الفراغات أو على 

على  ، وهذه األشكال ال تمثل نغمات موسيقية إال إذا وضعتStaffخطوط المدرج الموسيقي 
 المدرج الموسيقي بأنواعه المختلفة، ويمكن حصرها بأشكال سبع فقط وكما يأتي:

 
 أدناه حساب القيم الزمنية لكل منها:

 وحدات زمنية 4روند= 
 وحدة زمنية 2بالنش= 

 نوار= وحدة زمنية واحدة
 كروش= نصف الوحدة الزمنية

 دوبل كروش= ربع الوحدة الزمنية
 الزمنيةتربل كروش= ثمن الوحدة 

 من الوحدة الزمنية 1/16كواتبرل كروش= 
يحتسب في الموسيقى ويشكل أهمية  Silenceبالذكر أن الصمت أو السكوت  الجديرومن 

مماثلة ألهمية النغمات في األلحان والغناء، وله قيم زمنية مكافئة ألزمان النغمات بأشكال مختلفة 
 تدل على السكوت، نوردها في أدناه:

                                                           
، 46، كلية الفنون الجميلة، مجلة األكاديمي، بغداد، العدد مصادر تدريس نظريات الموسيقى في التعليم العراقي المعاصرالمؤلف نفسه:  1

 .139ص 
 .192.........، ص ،الموسيقيةتاريخ الفنون المؤلف نفسه:  2
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عالمات أو أشكال توضع قبل األشكال الدالة على النغمات ولها وظيفة محددة في وهناك 

 رفع أو خفض حدة الصوت الموسيقي بنسبة محددة، موضحة كما يأتي:

 دييز : ترفع الحدة الصوتية للنغمة التي توضع قبلها نصف درجة صوتية. 

 درجة صوتية.بيمول : تخفض الحدة الصوتية للنغمة التي توضع قبلها نصف 

 نترال: ترجع الحدة الصوتية للنغمة الى درجتها األصلية )في حالة رفعها أو خفضها مسبقًا(.

كاز دييز: ترفع الحدة الصوتية للنغمة التي توضع قبلها ربع درجة صوتية، وهي من أهم 
 ت والبيات.خصائص الموسيقى الشرقية والعربية، وتستخدم في المقامات والساللم العربية مثل الرس

كار بيمول: تخفض الحدة الصوتية للنغمة التي توضع قبلها ربع درجة صوتية، وهي من أهم  
 خصائص الموسيقى الشرقية والعربية، وتستخدم في المقامات والساللم العربية مثل الرست والبيات.

 وهو مجموعة الخطوط الخمس المتوازية حيث تحتسب :Musical staffالمدرج الموسيقي  .3
 بالخطوط والفراغات والتي توضع عليها أشكال األقيام الزمنية في الفقرة الثانية.

 
وفي حقيقة األمر أن هناك أنواع كثيرة من هذه الخطوط الخمس المتوازية، تتغير بحسب 
دليل المفتاح المكتوب في أول يسار المدرج، تبعًا لنوع اآلالت الموسيقية المستخدمة أو األصوات 

" ووزعت هذه المفاتيح الى ثالث مجموعات رئيسة هي: المفاتيح العالية والمفاتيح الطبيعية  ،الغنائية
والمفاتيح المنخفضة. وكل مجموعة منها تالئم طبقات عدد من األصوات الغنائية فالطبقات النسائية 

تدّون بالمفاتيح  والرجالية العالية كانت تدون بالمفاتيح العالية والطبقات النسائية والرجالية الواطئة
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فآلة الكمان  1بالمفاتيح الطبيعية. "  المنخفضة، وهكذا تدّون األصوات النسائية والرجالية الطبيعية
 G clefمثاًل من اآلالت الموسيقية مرتفعة الحدة الصوتية لذلك فأنها تدون على مفتاح صول 

والتي  وكذلك األصوات النسائية واألطفال Clarinetوآلة الكالرينيت  Oboeوكذلك آلة األوبو 
متوسطة الحدة فتدّون على مفتاح دو  Viola، بينما آلة الڤيوال  Sopranoتعادل صوت السوپرانو 

C Clef  الذي يسمى أيضًا بمفتاح التينورTenor Clef  ويدّون عليه أصوات الرجال متوسطة
من  Contrabassوالكونتراباص   Celloلو الحدة وأصوات النساء منخفضة الحدة، بينما آلة التشي

وكذلك اليد اليسرى آللة  F Clefاآلالت الموسيقية واطئة الدرجة الصوتية فتدّون على مفتاح فا 
البيانو ، وعناك بعض اآلالت الموسيقية التي تستعمل مفتاحين معًا مثل آلة البيانو التي تستعمل 

درج األنواع األكثر تداواًل للمدرجات نوفيما يأتي  لليد اليسرى، Fلليد اليمنى ومفتاح  Gمفتاح 
 الموسيقية:

 
 

 

وتقسم الى العالمات الديناميكية  : Dynamic & Expression Signs العالمات األدائية .4
Dynamics   لتغيير شدة استخراج الصوت الموسيقي أو النغماتVolume علمًا بأن هذه ،

العالمات توضع أسفل المدرج الموسيقي وتحت النغمة المراد تغيير شدة أدائها كما في التدوين 
 التالي: 

                                                           
، الجزء األول، مطابع دار الحكمة، بغداد، لتعليم العالي والبحث العلمياوزارة  ،تاريخ الفنون الموسيقيةطارق حسون فريد:   1

 .333م، ص 1990

  dynamics.وهي شدة ارتفاع الصوت الموسيقي أو انخفاضه بنسب ومعدالت متفق عليها عند الموسيقيين : 
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 ويمكن تحديد أنواعها بالجدول التالي من األكثر شدة الى األوطأ مع ذكر أسمها ووظيفتها:

 العالمة أسم العالمة نوعها درجة الشدة
دید
 ش

 Forte ثابت
- 

Fortissi
mo 

 

fff  مرتفع
 جداً 

 fortissimo ff ثابت
مرت
 فع

fort ثابت
e 

f 
 Mezzo-forte mf ثابت مرتفع بأعتدال
-Mezzo ثابت منخفض بأعتدال

piano 
mp 

منخف
 ض

pian ثابت
o 

p 
 pianissimo pp ثابت منخفض جداً 

خاف
 ت

 -Piano ثابت
pianissi

mo 

 

pp
p 

التدرج من الواطئ الى 
 العالي

 

 تدريجي

 

crescendo    التدرج من العالي الى
 الواطئ

  تدريجي

diminuendo   تشديد نبر الصوت لنغمة
 واحدة 

 Accent ئجافم
 Forte-piano fp ئجافم مرتفع ثم منخفض 

 

 االرتفاع السريع

 

 

 

 

 

 ئجافم

 

Forzato 
Sforzat

o 
forzand

o 

 

fz 
sf 
sf
z 

 

 االرتفاع المفاجئ

 

 ئجافم

 

rinforzando 

fr 
rfz 
rin
f 

 

أشكالها المختلفة طريقة أداء   تتحدد من خاللExpression Signs األدائية  أما العالمات
النغمات ضمن الجملة اللحنية أو اللحن الكامل أو المؤلفة، وقد اختلفت هذه األشكال ومرت بمراحل 
من التجديد واالندثار بحسب العصور الموسيقية المتعاقبة وحاجة المؤلفين للتعبير في مؤلفاتهم 

ي جسم المؤلفات الموسيقية لعصر الرومانتيك وكذلك تنوع اآلالت الموسيقية المستحدثة التي دخلت ف
بالتحديد ، حيث يمثل هذا العصر ثورة تعبيرية على مستوى األداء الحسي التعبيري واألداء الفني 

 العالي، منها على سبيل الذكر وليس الحصر:
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 برامج التدوين الموسيقي:

دأبت كبرى شركات الحاسوب على أنتاج البرامج التي تدر عليها ربحًا وفيرًا عليها، وان 
ألهتمام المؤسسات األكاديمية األوربية واألمريكية بالفن الموسيقي وتدوينه من أجل نشر الموسيقى 

اج بالشكل األمثل فضاًل عن الحفاظ على اإلرث الموسيقي لتلك البلدان ، دعا هذه الشركات ألنت
المتخصصة بالموسيقى والتدوين الموسيقي بشكل خاص كون التدوين الموسيقي يمثل لغة  البرامج

الموسيقى والحجر األساس في النتاج الموسيقي ولسانها الثابت رغم أختالف جنسيات الموسيقيين 
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مكان  والعازفين ، حيث أن المدونة الموسيقية يمكن أن ُتعزف بنفس الطريقة وأسلوب األداء في كل
في العالم بوجود التدوين الموسيقي والمثبت عليه طرائق األداء فضاًل النغمات الموسيقية وأزمانها 

والذي يمكن الكتابة  Microsoft Office Wordالمختلفة، وتعد هذه البرامج بمثابة برنامج 
 بأستخدامه بكافة اللغات ولجميع أنوع المدونات النصية. 

 مج التدوين الموسيقي الشائعة منذ ثمانيات القرن المنصرم:استعراض عام ألسماء لبرا

Encore – Finale – Sibelius – Musecore – Capella – Notation 
Composer -  Steinberg Dorico – Forte – Lilypond - MagicScore Maestro 
– ScoreCloud – Denemo – Frescobaldi – NoteEdit – Overture – Impro -
visor – Musink – Mus2 – Canorus – Aria Maestosa – Philips Music Writer 
– NtEd – G score. 

وفيما يأتي نبذة تعريفية عن أهم برامج التدوين وأكثرها شيوعًا في المؤسسات األكاديمية 
 الموسيقية في أوروبا وأمريكا والعراق:

 Make Music Finale   

من أهم البرامج المعتمدة في التدوين  Make Musicمن شركة  Finaleيمثل برنامج 
الموسيقي في أوروبا وأمريكا وكثير من البلدان المتقدمة، ويدرس في أغلب الجامعات الموسيقية 

 التي حصلت على تسلسل عالي في مستويات األداء العالمي.

على نظام شركة  Finaleبأنتاج برنامج التدوين الموسيقي  Make Musicقامت شركة 
، والذي Macintoshونظام حاسبات الماكنتوش  Microsoft Windowsمايكروسوفت ويندوز 

م، وقد 1988يعد قفزة نوعية في برمجة الحاسوب الموسيقي وكان األصدار األول لها في العام 
وزعين أعلنت عنه الشركة بأنه البرنامج الذي يساعد المؤلفين الموسيقيين، ملحني األغاني والم

الموسيقيين على تدوين مؤلفاتهم وطباعتها على الورق أو أن تبقى بشكلها اإللكتروني وتستعرض 
 على شاشة الكومبيوتر.

أو أي نوع من أنواع خزن  Hard Diskيمكن خزن هذه التدوينات على قرص صلب 
الملفات الكبيرة والصغيرة، ويجدر بالذكر أن أحجام هذه  Data Storageالمعلومات الرقمية 

ألغنية قصيرة يعادل حجم أكثر من عشرة مدونات  Mp3صغير جدًا، حيث أن ملف من نوع 
متوسطة الحجم، كما يمكن تداولها بسهولة عبر شبكة األنترنت وخزنها بملفات موسيقية متنوعة 

 . General Midi File Extensionتعتمد جميعها على صيغة 
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 Avid Technology Sibelius: 

البريطانية والمتخصصة بالصوت  Avidج التدوين الموسيقي الذي أنتجه شركة وهو برنام
على  Microsoftم لشركة 1998واألجهزة والمعدات الموسيقية، وكان األصدار األول له في العام 

 ver1.2وبعد أشهر قليلة تم أصدار النسخة  ver.1.0، بأصدار يحمل الرقم Windowsنظام 
وقد أعتمد في أغلب الجامعات األوروبية  Finaleمنافس قوي لبرنامج لحاسبات الماكنتوش، وهو 

واألمريكية، ويمكن القول أن هذا البرنامج يحوي على إمكانات في التدوين الموسيقية واستخراج 
وابرزها سهولة التعامل مع  Finale، فاقت منافسه Play Back Engineاألصوات الموسيقية 

عبر نظام صوتي  play Back Engineة أدائه وتخريج الصوت البرنامج كمستخدم ومستوى سرع
، جعل أصوات اآلالت الموسيقية المدونة بالبرنامج أقرب الى  Sound Libraryخاص به يدعى 

اآلالت الحقيقية، فضاًل عن دعم البرنامج لتكنلوجيا األصوات الموسيقية االفتراضية والتي يطلق 
، وهنا قفزة نوعية في مستويات Virtual Studio Technologyوتعني  VSTعليها مصطلح 

تقريب األصوات الموسيقية لآلالت الى الواقعية، حيث يتم تسجيل األصوات الموسيقية لآلالت 
بمستوى عالي من الدقة في ستوديوهات صوتية متخصصة وتستخدم هذه األصوات في ما بعد في 

ميل جدًا أقرب الى صوت اآللة الحقيقي، التدوين ويقوم البرنامج بأستخراج األصوات بشكل ج
باإلضافة تعدد هذه المكتبات الصوتية وتنوعها ومنها من أختص باآلالت الموسيقية حتى التقليدية 
والمحلية شائعة االستعمال كاآلالت الموسيقية الشرقية مثل الناي والعود، وتباع هذه البرامج بأسعار 

 صة في جميع تلك البلدان.المتخصمخفضة لطلبة الجامعات والكليات 

 

 إجراءات البحث
مقارنة بما تم ذكره في األطار النظري من خصائص التدوين الموسيقي سنقوم هنا بتحديد 
إمكانية وكفاءة البرامج الموسيقية على التدوين، وما يمكن أن تقوم به أو احتمالية عدم قدرة البرامج 

وذلك بالعمل عليها وتنفيذ التدوين الموسيقي على بعض التفاصيل الدقيقة في عملية التدوين، 
 ألعمال موسيقية مختلفة.

بإصداره األخير في أواخر العام  Finaleويظهر لنا من عملية التدوين بأستخدام برنامج 
 ما يأتي: Sibelius Ultimate 2019م، وبرنامج 2018

 التدوين عن طريقيمكن لجميع البرامج تدوين الموسيقى عن طريق أدخال معلومات  :أوالً  

  لوحة المفاتيحKey Board. 
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  ربط أورغن كهربائي أوMidi Interface  . 
  استعمالMouse. 
  تحويل صور المقطوعات الموسيقية المطبوعة أو المكتوبة باليد )بخط حسن ومقبول( الى

نوتات موسيقية وتدوين كامل، فضاًل عن إمكانية تصليح األخطاء إن وجدت، عن طريق 
 .Scannerيستخدم الماسح الضوئي  PhotoScoreبرنامج مساعد للبرامج الموسيقية 

 شريًا أو صوت آللة موسيقية مهما كان نوع الملف إدخال الصوت الواحد ، سواء كان ب
، وتحويلها الى مدونات  ( Mp3أو   waveالصوتي المعتمد في األجهزة اإللكترونية )

 موسيقية متكاملة ، فضاًل عن إمكانية تصليحها وتعديل األخطاء في حال ظهورها.

مستوياتهم الفنية والعلمية في ويبدو هذا تكاماًل وتسهياًل كبيرًا لكل الموسيقيين على أختالف 
، وهذا بالتأكيد اعلى من %100إكمال عملية التدوين الموسيقي بشكل دقيق وصحيح الى درجة 

نسبة الخطأ الواردة عند األنسان والفنان مهما أرتفع مستواه الفني والموسيقي، حيث هناك احتمال 
 للخطأ البشري بالتأكيد.

أن هذه البرامج لها إمكانية عزف ما تم تدوينه بشكل دقيق ثانيًا: الموضوع األهم والجوهري، 
، ومن هنا يمكن االستفادة الكبرى في عملية تعلم وتعليم الموسيقى للمراحل المختلفة من 100%

التعليم، باإلضافة الى كونها تفيد الموسيقيين العازفين على جميع اآلالت الموسيقية المتداولة عالميًا 
لتقليدية والمغنين والملحنين والمؤلفين الموسيقيين ، وبعض هذه البرامج كبرنامج واآلالت الموسيقية ا

Sibelius  م الى نسخته الجديدة 1998ومنذ إصدارات العامSibelius Ultimate 2019  ،
هناك أمكانية تحويل التدوين الموسيقي الى ملفات فيديو عالية الجودة تتحرك فيها النغمات مع 

 .Sync ستصدار الصوت التوقيت الفعلي ال

ثالثًا: اعتمدت هذه البرامج بالكامل على النظريات الموسيقية العالمية وطرائق التدوين الحديثة 
والمتداولة، لذلك فهي تمثل ثورة علمية فنية مضافة الى الفن الموسيقي التقليدي، وُتعد بهذا االلتزام 

يقي ومنتجي األعمال الموسيقية على حد الكامل بالنظريات الموسيقية، خير معين لدراسي الموس
سواء، حيث بأمكان البرنامج تصحيح األخطاء الناتجة عن أعداد النغمات في البار الموسيقي 
الواحد، أو اتجاه ذيول النغمات التي يمكن كتابتها بأتجاهين الى األعلى أو األسفل بحسب أصول 

نية بصناعة البرامج الموسيقية المتخصصة نظريات الموسيقى، وفي واقع األمر أبدت الشركات المع
أهتماماً واضحاً بالموسيقى التقليدية للبلدان المختلفة وأعني هنا الموسيقى الشرقية والعربية بالتحديد، 

                                                           
 midi Interface وهو اورغن كهرائي ال يحتوي على أصوات خاصة به ، بل يستمد األصوات اآلالت الموسيقية من جهاز :

 .Midi Cableالكومبيوتر المربوط معه عن طريق 
 Mp3-waveبكافة  : وهو أكثر أنواع الملفات الصوتية والموسيقية شيوعا  في الهواتف المحمولة والكومبيوترات ومسجالت الصوت

 أنواعها.
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فأصبح لهذه البرامج أمكانية تدوين الموسيقى العربية بكامل خصائصها، وهنا بالتأكيد نعني أرباع 
ز(، فأصبحت هذه البرامج تدون الموسيقى العربية بمقاماتها المختلفة التونات )الكاربيمول والكارديي

وبكافة الدرجات الصوتية وبنفس الوقت هي قادرة على استخراج األصوات الموسيقية بشكل جميل 
 منها، كمقام الرست والبيات والسيگاه وغيرها من المقامات واألجناس الموسيقية الشرقية والعربية.

 Timeالبرامج الموسيقية المذكورة األدلة الزمنية المختلفة للموسيقى  رابعًا: اعتمدت كل
Signature وأصبح باإلمكان تدوين أي عمل موسيقي بأي زمن، أو حتى أمكانية تغيير الدليل ،

 ألكثر من مرة خالل العمل الموسيقي وبحسب حاجة الملحن أو المؤلف أو الموزع لموسيقي.

األقيام الزمنية النغمات في البار الموسيقي الواحد )مازورة( واألهم أن هذه البرامج تحسب 
وتقوم بشكل أوتوماتيكي بالتحول الى البار الذي يليه في حالة اكتمال األقيام الزمنية للنغمات في 
البار الواحد، وفي بعض الحاالت التي ينسى فيها المتعلم إكمال النغمات المكونة للبار الواحد يقوم 

 الها بالسكتات المناسبة.البرنامج بإكم

وهذا بالتأكيد يتذكره مدرسوا مادة النظريات الموسيقية عند تدريب الطلبة على إكمال البارات 
الموسيقية بالسكتات المناسبة، كجزء من تدريب الطلبة على أنواع األدلة الزمنية المختلفة في 

 الموسيقى.

خامسًا: تفيد التحليل الموسيقي والدراسات العلمية األكاديمية، حيث من السهل على البرنامج 
احتساب جميع الفقرات في القطعة الموسيقية المدونة والتي يحتاجها من يقوم بعملية التحليل 

وهي بالحقيقة كثيرة جدًا، منها، أعداد النغمات، حساب األبعاد  Musical Analysisالموسيقي 
 Harmonicوكذلك في األلحان العمودية  melodic Intervalsالموسيقية في األلحان 

Intervals وتحويل القطعة من دليل مفتاح الى آخر ،Key Signature  بما يعادل التصوير على
 . Transpositionدرجات موسيقية مختلفة 

 

 النتائج:
ية التدوين بأستخدام البرامج أنطالقًا من طبيعة إجراءات البحث يمكننا حصر نتائج عمل

تعتمد بالدرجة األساس على نظريات الموسيقى وطرائق التدوين  Software الموسيقية بأنها برامج
تؤدي الى سرعة  CPU المتعارف عليها عالميًا، وان استخدام المعالجات السريعة في الكومبيوتر

التقليدي بأستخدام الورق وأدوات الكتابة، عالية األداء بما يفيد اختصار الزمن المستغرق في التدوين 
% والتي تعني بدون أخطاء على األطالق، 100ناهيك عن الدقة العالية والتي يمكن أن تصل الى 

وان أمكانية تحويل المدونات المطبوعة أو المكتوبة باليد الى ملفات موسيقية جديدة بأستخدام 
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مكانية اإلضافة أو ال Scannerالماسح الضوئي  حذف أو التعديل زادت من حجم الحاجة الى وا 
 هذه البرامج على المستوى التعليمي أو االحترافي.

والذي  AudioScoreأحدثت البرامج الموسيقية الملحقة ببرامج التدوين الموسيقي مثل برنامج 
ثورة فنية هائلة في تحويل األصوات الموسيقية التي تؤدى  Avid Technologyأنتجته شركة 

البشري أو باآلالت الموسيقية الى تدوين كامل بما يساعد في حفظ التراث والموروث  بالصوت
الموسيقي أو نشره بالتدوين الموسيقي بعد أجراء التعديالت البسيطة الالزمة. ومن أهم خصائص 

، أي أنها تفيد دارسي الموسيقى Play Backهذه البرامج أنها تعزف ما يدون موسيقيًا بدقة عالية 
وسيقيين بشكل عام وتساعدهم على االستماع الى ما تم تدوينه ومراجعته وتعديله في أي وقت والم

أو بمساعدة األخرين من الموسيقيين عند تبادل هذه الملفات الموسيقية بسبب صغر حجمها 
بكل أنواعها أو عن طريق األنترنيت،  Data Storageالمخزون على أجهزة خزن المعلومات 

ية تحويل هذه المدونات اإللكترونية الى ملفات ڤيديو عالية الجودة تستخدم على فضاًل عن أمكان
 الهواتف المحمولة أو شاشات العرض بما يفيد المتعلمين وغيرهم من المهتمين باألمور الموسيقية. 

قامت الشركات المنتجة لهذه البرامج باالهتمام بالخصوصية المحلية لموسيقى الشعوب ومنها 
الشرقية والعربية، حيث أصبح بأمكان هذه البرامج العزف واستصدار مقامات الموسيقى الموسيقى 

العربية والتي تحوي على أرباع التونات )الكاربيمول والكاردييز( كمقام السيگاه والبيات وغيرها، 
ختلفة، فضاًل عن أداء كل أنواع الساللم العالمية وتنويعاتها باإلضافة الى أنواع األدلة الزمنية الم

واصبح من الصعب االستغناء عن هذه البرامج في الكثير من فقرات معايير التحليل الموسيقي 
الخاص بالدراسات والبحوث العلمية، فأنها تختصر الزمن وتحسب األبعاد الموسيقية بأقل من ثانية 

د عقلي واحدة وبدون أخطاء تمامًا، بينما تستغرق نفس العملية عند الباحث ساعات طويلة وجه
ونسبة خطأ بشري، ويمكن بالتأكيد تحويل المقامات أو تصويرها الى ساللم جديدة ومتنوعة بكبسة 
زر واحدة بينما تستغرق هذه العملية الكثير من الوقت وبمعامل خطأ بشري مسموح بها الى حد 

 ة ومصداقيتها في تحقيق النتائج.ما، ما يؤثر على نتائج البحوث العلمي

 

 االستنتاجات:
مما تقدم من نتائج نستنتج أن الحاجة الى برامج التدوين الموسيقي بأستخدام الكومبيوتر 
أصبحت ضرورة ملحة وحتمية للرقي بالموسيقى والنتاج الموسيقي بالصعد كافة، بما يخص التلحين 

المعنية بتدريس الفنون والتأليف والتوزيع الموسيقي بالنسبة للمحترفين وبالتأكيد فأنها تفيد المؤسسات 
والعلوم الموسيقية بكافة مستوياتها العلمية سواء كانت مدارس أو معاهد أو كليات متخصصة بهذا 
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المجال، فهذه البرامج تعوض عن األستاذ عندما يكون الطالب خارج القسم العلمي وهي بنفس 
يات أو علم التوافق الوقت الرقيب النظري والعملي على أدائه في الموسيقي فيما يخص النظر 

بل وحتى  Composingوالتأليف  Counterpointوعلم التضاد الصوتي  Harmonyالصوتي 
 في األوركسترا.  Conductingالموسيقية   مواد القيادة

 

 التوصيات:
الباحث  يوصيلما تقدم من فائدة كبيرة بتطويع الكومبيوتر وبرامجه المتخصصة بالموسيقى، 

بأعتماد هذه البرامج في المواد الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية كافة، لما لها من جدوى 
علمية وتطبيقية في جميع مجاالت الفن الموسيقي واالهتمامات المتباينة والمتنوعة للطلبة 

 والتدريسيين فضاًل عن الموسيقيين. 

 

 المصادر والمراجع:
  :م.1972، دار مكتبة الحياة، الطبعة الثانية، بيروت، النظريةالموسيقى سليم الحلو 
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 م.1980العلمي، دار المعرفة، بغداد، 

  :وزارة الثقافة واألعالم، دار موجز تاريخ الموسيقى والغناء العربيصبحي أنور رشيد ،
 م.2000الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

  :وزارة لتعليم العالي والبحث العلمي، الجزء األول، تاريخ الفنون الموسيقيةطارق حسون فريد ،
 م.1990مطابع دار الحكمة، بغداد، 
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 لطلبة التربية الفنية اثر استخدام الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي الجمالي

 
 محمد جويعد الكعبي أ. م. 

 

 ملخص البحث :
ينطوي موضوع الوعي الجمالي على أهمية بالغة تتحدد في نضرتنا للمحسوسات وادراك 
أبعادها الجمالية وهذا األمر يرجع لتأثيرات عدة منها ما يتميز به الفرد من قدرات عقلية وذكاء 

حالي ليسلط الضوء على تساؤل ولهذا جاء البحث ال)الذكاءات المتعددة( تصوري نادت به نظرية 
ما اثر استخدام الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي الجمالي لدى طلبة التربية تحدد باالتي: 

 الفنية ؟ 

وهدف البحث إلى تعرف اثر استخدام الذكاءات المتعددة في تنمية  الوعي الجمالي لدى 
مجتمع طلبة قسم التربية الفنية ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث منهج البحث التجريبي وتالف 

( طالبا وطالبة في الصف الثالث في قسم التربية الفنية للعام الدراسي 160البحث من )
( طالبا وطالبة من مجموع مجتمع البحث ، 24واقتصرت عينة البحث على )(، 2018/2019)

( فقرة اختبارية من نوع االختبار من 20واستعمل الباحث )اختبارا تحصيليًا معرفيًا( مكونًا من )
( للعينة المترابطة فقد توصل لنتيجة مفادها ان t-test) متعدد  كأداة للبحث وباستعمال  اختبار

صائية بين درجات الطلبة عينة البحث في االختبارين القبلي والبعدي وكانت لصالح هناك فروقا إح
درجاتهم في االختبار البعدي وهذا يشير بوضوح إلى ان هناك نموًا في مستوى الوعي الجمالي 

 لدى الطلبة وقد خرج البحث بمجموعة استنتاجات منها :

رجية ومنها استخدام الحواس بالشكل ان الوعي الجمالي ينمو لدى األفراد بفعل عوامل خا .1
 األمثل.

ان لنظرية الذكاءات المتعددة والذكاء المكاني )الصوري( حصرا دورا واضحا في تنمية الوعي  .2
الجمالي لدى طلبة قسم التربية الفنية لمالها من مميزات في اثراء الجانب الحسي البصري من 

 اقتراح الباحث عدة مقترحات كان منها : خالل عرض الصور اثناء تقديم المادة الدراسية وقد
إجراء دراسة حول اثر برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير 

 الناقد لدى طلبة التربية الفنية. 

 

Research summery  
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The aesthetic awareness is of great importance of Our view of the 
senses and perceptions, of distinguishing beauty from non, This is due to 
many things, including what distinguishes the individual from the abilities 
of mental intelligence and the perception of the theory of multiple 
(intelligences), The necessity of the current search is highlighted, What is 
effect of  the ues of multiple intelligences in developing the aesthetic 
awareness among students of art education? 

The aim of the research was to identify the effect of the ues of 
multiple intelligences in developing the aesthetic awareness among 
students. Which consisted of (160) male and female students, as 
community research, in the third grade, for the years (2018-2019), to 
focus on (24) students as sample of the study, the researcher used the 
(Cognitive Achievement Test) consist of (20) items from the (T-test) 
related sample examination as a method of researching. That appears 
difference of statistical between the grades of students in the first and last 
tests and the difference in favor of the last test students, and this confirms 
that there is a development in aesthetic consciousness, and the 
conclusions are: 

The aesthetic awareness develops in individuals due to external 
factors such as better use of the senses. 

The theory of multiple intelligences and conceptual intelligence leads 
to the development of aesthetic awareness in the Department of Art 
Education . 

Thus the researcher has suggested, conducting a study on an 
educational program based on the theory of multiple intelligences and 
identifying its results in other studies 
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 الفصل األول
 

 مشكلة البحث :
يشكل الوعي الجمالي للفرد عامالً مهماً في فهم وتذوق الفن بمختلف أنواعه سواء كانت فنون 
بصرية ام سمعية أو كليهما كما في الفنون المسرحية وهذا له دورا كبيرا في تهذيب النفس وصقل 

الفهم والتعرف على الوجود والحياة  المواهب وتربية الوجدان والتعرف على معاني األشياء وبالتالي
 بكل ما فيها من صورا حية كانت ام جامدة .

ان امتالك الوعي الجمالي لألفراد ليس باألمر اليسير إنما هو نتيجة متراكمة من الخبرة 
الطويلة والتدريب المستمر للحواس وتوفر االستعداد الذاتي والطبيعي أضافه إلى الذكاء والخبرة 

لوجدانية التي يمر بها الفرد إزاء تقبل الجميل وتقديره وانتقاد القبيح والنفور منه وهذا المعرفية وا
نما في كافة مجاالت الفرد الحياتية مما يتيح له قدرا اكبر من  األمر ال يتعلق باالتجاه نحو الفن. وا 

نطباعات الذهنية الحرية واالختيار والمؤامة والتمييز بين جميع المشاهدات الحسية وتداخلها مع اال
المسبقة للخروج بحكم جمالي حول ظاهرة أو صورة ما، وهذا األمر ال يأتي من فراغ بل من كون 

 الذكاء له الدور الهام في هذا الحكم.

ان امتالك الفرد للذكاء المتعدد والذكاء الصوري بشكل خاص يؤدي دورا بالغا في زيادة وعيه 
دراكه وفهمه لكل ما يحيط به من صو  را وأشكال مختلفة ومتنوعة كونه يمده بالمعرفة الالزمة وا 

إلدراك  جمالية األشياء شكال ومضمونا وخاصة المحسوسات التي تنطوي على معاني جمالية في 
الحياة اليومية والمشاهدات المتكررة ، وهذا ما أكدته نظريات عدة من بينها نظرية الذكاءات المتعددة 

ئمة الواقع و النزول إلى ميدان التربية والتعليم وأحدثت تأثيرا واضحا والتي أثبتت قدرتها على مال
فيه كونها نقلت الذكاء من التجريد إلى التطبيق اذا نها تعتبر ان كل األفراد أذكياء كل بحسب 
ميوله وطريقته وأسلوبه في التعلم والعمل وكذلك في مجال التعلم وهذا يتيح للمدرس قدرا كبيرا من 

تنمية ذكاءات الفرد وخاصة تلك التي يتمتع بها باألساس ومنها الذكاء المكاني العمل على 
 (12-10،ص2012)الفقيهي،  )الصوري(.

تأسيسا على ما سبق وكون الباحث احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم التربية الفنية فانه 
ما األثر  االتي: إلجابة عن التساؤل الذيوجد ان هناك حاجة إلجراء الدراسة التي تحاول ا

 الموضوعي الستخدام الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي الجمالي لدى طلبة قسم التربية الفنية؟ 
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 أهمية البحث:
 يستمد البحث الحالي أهميته من: 

 أهمية الوعي الجمالي للفرد كونه يشكل منطلقا لتقدير الجمال في مختلف صوره وأشكاله. .1
الذكاء المتعدد كمتغير موضوعي يمكن برمجته باطار مادة  يسلط الضوء على اثر استخدام .2

 علمية تتضمنها خططا دراسية في الوعي الجمالي لطلبة قسم التربية الفنية .
أهمية موضوع الذكاءات المتعددة ودورها في األدراك البصري وبما يساهم في فهم وتقبل  .3

 الجمال 

 هدف البحث:
في الصوري(  –)الذكاء المكاني يهدف البحث إلى تعرف اثر استخدام الذكاءات المتعددة 

الباحث بصياغة الفرضية  ولتحقيق هدف البحث قام تنمية الوعي الجمالي لطلبة قسم التربية الفنية .
 األتية:

 فرضية البحث
الطلبة في ( بين متوسط درجات 0,05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 .بار البعدي الخاص بالوعي الجمالياالختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االخت

 حدود البحث:
قسم التربية  –الدراسة الصباحية  –طلبة الصف الثالث  يتحدد البحث الحالي في االتي:

اء ، في موضوع الذك 2018/2019جامعة بغداد، للعام الدراسي  –كلية الفنون الجميلة  –الفنية 
 والوعي الجمالي. الصوري( –)الذكاء المكاني المتعدد

 

 :مصطلحات البحث
 :أوال : الذكاءات المتعددة: عرفها

- (cardner,1983)(( : مجموعة من القدرات على حل المشكالت أو ابتكار منتجات : بانها
 (.cardner ,1983,p.98) ذات قيمة في بيئة ثقافية واحدة أو اكثر((.

في كتابه  )هاورد جاردنر(نظرية تربوية وضع أساسها العالم النفسي : ))بانها( 2003)جابر 
( ترى ان الذكاء إمكانية تتعلق بالقدرة على حل المشكالت وتشكيل 1983عام ) )اطر العقل(

وموقف طبيعي وان هناك قدرات يمتلكها جميع الناس تحدد تسعه  بالنواتج في سياق خص
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، والذكاء الجسمي الصوري -لمنطقي، والذكاء المكانيوالذكاء ا، : الذكاء اللغويذكاءات هي
جابر الحركي والذكاء الموسيقي والذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي والذكاء الوجودي ((. )

 ( . 11-9، ص2003، 

 التعريف اإلجرائي :
دراك ))المنظور المعرفي الذي يهتم بتمكين طلبة الصف الثالث في قسم التربية الفنية من اإل

 المكاني والبصري وبما يساهم في تنمية قدرتهم على الوعي الجمالي((.

 ثانيا : الوعي الجمالي ، عرفه :
( : بانه )) القدرة على التذوق أو الشعور أو االنتباه إلى القيمة الجمالية التي 1997)وفاء ،  -

اتها دون االهتمام توجد في شيء ما سواء أكان طبيعيا أو عاديا أو عمال فنيا في ذاتها ولذ
 (.14،ص1997بصلتها بالمنفعة المادية((.)وفاء ، 

(: بانه ))تداخل وتمازج بين الداخل والخارج بين المدركات الفنية للمتلقي وسير  2017)هيال،  -
 (. 298، ص2017الموقف الجمالي للنتاج الذي يدرك حدود الخبرة((. )هيال ، 

 التعريف اإلجرائي :
الكامنة في الصورة البصرية ، )ادراك طلبة الصف الثالث في قسم التربية الفنية للقيم الجمالية 

والذي سيتجسد من خالل الدرجة التي  للقيم الفنية والجمالية وبما يؤثر في الوعي الجمالي لديهم.
 (سيحصل عليها الطالب في االستجابة على اختبار الوعي الجمالي الذي اعد لهذا الغرض

 

 الفصل الثاني
 

 االطار النظري:
 المبحث األول : الذكاءات المتعددة ، النشأة والمفهوم:

شكل القرن العشرين منعطفا تاريخيا فيما يخص االهتمام باإلنسان فكرا ووجدانا لمعرفة 
األساليب التي تتيح له إنتاج كل ما هو أصيل وجديد ومبتكر ومحاولة تزويده بكل ما من شانه 

لى مواجهة مشكالته مما جعل جهود األمم المتقدمة ان تستمد مواردها لهذا إمداده بالقوة والقدرة ع
 الغرض وخاصة ما يتعلق بتطوير جوانب الشخصية ومنها الجانب المتعلق بالذكاء.
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لم تكن نظرية الذكاءات المتعددة أول النظريات التي تهتم بدراسة بالذكاء فقد شاعت في 
، الذي قسم الذكاء إلى ثالثين ملكة للعقل اإلنساني وان )فرانزجوزيف(القرن التاسع عشر نظرية 

)سبيرمان، معرفة تطور هذه الملكات يتضح من خالل شكل الجمجمة تلقها نظرية التكوين العقلي 
الذي اكد على ان الذكاء قدرة عقلية واحدة تدخل في جميع النشاطات العقلية وان هناك  (1994

اذا راى  )سيبرمان(فقد خالف )ثرستوت( د من المهام أماعوامل خاصة ترتبط كل منها بنوع محد
-48،ص1999، )عدس .القدرات األولية وليس قدرة واحدةان الذكاء يتكون من مجموعة من 

49.) 

الذكاء المعرفي ، والذكاء االجتماعي الذكاءات إلى ثالثة أنواع هي )أبو حطب( وصنف 
ثم إضاف عليها ستة فئات أخرى لتصبح تسعة فئات للذكاء إال انه في عام والذكاء الوجداني 

  (.168-167،ص1996)أبو حطب ،  عاد للتصنيف السابق المبني على ثالث فئات. (1983)

إلى انه ينبغي النظر إلى الذكاء من خالل بنية تنظيمية داخلية يتم من  )بياجيه(وقد أشار
ربع مراحل هي مرحلة الحس حركية ومرحلة ما قبل العمليات خاللها تقسيم النمو العقلي إلى ا

ومرحلة العمليات المحسوسة ومرحلة العمليات المجردة ، وان االرتقاء والنمو للفرد يساعد في نمو 
-22،ص2002)أميل والشافعي، هذه المراحل األربعة وبالتالي إدراكه وفهمه للبيئة التي يعيش فيها 

25.) 

الذكاء على أساس وظائف المخ المكون من نصفه األيمن  ولوجيا()البيوقد فسر علماء 
واأليسر وان كل نصف مسؤول عن وظائف وعمليات معينة تختلف عن تلك العمليات في النصف 

 (.131-128،ص1999)هيجان،  األخر وان لدى المخ طاقات معقدة ومتعددة.

)هوارد جاءت نظرية الذكاءات المتعددة بعد تلك النظريات لتضع للذكاء فهما جديدا اذ يرى 
صاحب النظرية ان اإلنسان يتمتع بذكاءات متعددة تظهر بشكل متفاوت وان اإلمكانات كاردنر(

امل اإلنسانية تتسع وال يمكن قياسها باالعتماد على العامل العقلي فقط وان كل فرد قادرا على التع
مع البيئة حوله بسبعة ذكاءات وطورها فيما بعد إلى تسعة ذكاءات وتقوم نظرية الذكاءات المتعددة 

 على أسس ومبادئ تمثلت باالتي :

نما هناك أنواعا متعددة للذكاء. .أ  ان الذكاء ال ينحصر بنوعا واحدا وا 
 احد.تتفاوت مستويات الذكاءات من فرد إلى اخر وان عملها مستقل لدى الفرد الو  .ب
 تتباين الذكاءات في النمو والتطور تبعا لالستعداد الداخلي والمؤثر الخارجي . .ت
 يمكن قياس القدرات العقلية والمعرفية لكل نوعا من أنواع الذكاءات . .ث

                                                           
 هو علم من العلوم الطبيعية يهتم بدراسة الحياة وأشكالها المختلفة ويكيبيديا، أنترنيت . 
 ( في كتابه )اطر العقل(.1983، في عام )قدم نظرية )الذكاءات المتعددة( 1943ولدة عام  األمريكيهوارد كاردنر : عالم النفس 
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 قد يتمتع الفرد بأحد أنواع الذكاءات ويمكن تمييزها من خالل المقاييس واالختبارات المناسبة. .ج
 (26-3،ص2003)السيد، 

( الذكاءات إلى 1983في عام ) )هوارد كاردنر(لذلك فقد صنف عالم النفس األمريكي تبعا
مجموعة مبادئ فيما يخص الذكاء معتمدا على  )اطر العقل(تسعة أنماط وقد وضع في كتابه 

حقيقة مفادها ان كل إنسان يمتلك قدرا من الذكاء في مجال معين قد تتفاوت نسبته في مجال اخر 
أو نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية مختلفة وفيما يأتي عرضا ألنماط الذكاء حسب  علوا  وانخفاضا

 نظرية الذكاءات المتعددة.

هو القدرة على استخدام الكلمات شفويا وتحريريا كما الحال لدى القاضي الذكاء اللغوي :  .1
 العملية لها .والخطيب وأيضا القدرة على تناول ومعالجة اللغة وأخواتها ومعانيها واالستخدامات 

هي القدرة استعمال األعداد بفاعلية واالستدالل الرياضي وهي  الذكاء المنطقي الرياضي : .2
موجودة عند المحاسبين واإلحصائيين ومبرمجي الحاسبات وغيرهم من أصحاب التفكير 

 المنطقي واالستداللي. 
هو القدرة على ادراك العالم البصري المكاني بدقة ويتضمن  الذكاء المكاني )الصوري(: .3

الحساسية للون والخط والشكل والطبيعة وكذلك القدرة على التصور البصري ويمثل هذا الذكاء 
 )المهندسين والفنانين والمصممين وغيرهم من أصحاب اإلحساس البصري الدقيق(.

ام الفرد للجسم للتعبير عن األفكار وتعني الكفاءة في استخد الحركي :–الذكاء الجسمي  .4
والمشاعر كما الحال عند الممثل والرياضي والراقص وكذلك الميكانيكي والجراح وغيرهم من 

 األفراد ذو الحركة الفاعلة والمنتجة. 
تعني القدرة على ادراك الحل ما يتعلق بالموسيقى كالعزف والتأليف والنقد  الذكاء الموسيقي: .5

 شمل اآلراء الصوتي كالمغنى مثال.والموسيقى وكذلك ي
ويعني الحساسية البالغة في ادراك األخرين وفقا حدهم ودوافعهم ومشاعرهم  الذكاء االجتماعي: .6

 والتمييز بين التغيرات الوجهية واألصوات واإليماءات الجسدية.
تعرف معرفة الذات والقدرة على التصرف توافقيا على أساس تلك المعرفة وال الذكاء الشخصي : .7

 الدقيق لمكامن القوة والوعي بأمزجته الداخلية واالنفعالية ونقد وتقدير الذات .
ويتمثل بالقدرة على تحديد وتصنيف الطبيعة من أشجار وحيوانات وجمادات الذكاء الطبيعي :  .8

وان أصحاب هذا الذكاء يتميز بمالحظاتهم الدقيقة للطبيعة وبشغفهم بالتعرف على الكائنات 
 تلف مكوناتها.الحية بمخ

يتضمن بالقدرة على التأمل في مشكالت الوجود األساسية كالحياة والموت   الذكاء الوجودي : .9
 وما يرتبط بهما من قضايا فلسفية أخرى. 
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قد يظهر في مجاال أو تخصصا معينا  )كاردنر(يتضح مما سبق ان الذكاء حسب تصنيف 
فرد نفسه تبعا لمعطيات داخلية وخارجية لها دون المجاالت األخرى ويختلف بين األفراد ولدى ال

األثر البالغ في ظهور نوعا محددا من الذكاء وخفوت األخرى منها وقد جاء البحث الحالي ليسلط 
كونه اقرب أنواع الذكاءات للدراسين الصوري(  –)الذكاء المكاني الضوء على هذه األنواع وبالتحديد 

د يكون محفزا لتنمية الوعي الجمالي لدى الطلبة )عينة في مجال الفن وبذلك والتربية الفنية ق
 (.12-10،ص2003)جابر، البحث(.

 

 المبحث الثاني : الوعي الجمالي :
تعددت معاني ومدلوالت الوعي بمفهومه العام بحسب روى وأفكار ومنطلقات فلسفية 

أو صحوة في الفكر أو العقل أو ان يكون مجرد  الوعي هو ادراك ألصحابها فمنهم من يرى ان
فقد أشار إلى  الندتعريفات توصيفيه ترى ان الوعي تجسيدا لألحاسيس و األفكار أو الشعور أما 

ان الوعي يتضمن مستويين األول يتضمن دالالت مختلفة تنصب جميعها في األحاسيس األولي 
مى وعيا تلقائيا، والمستوى الثاني أخالقي التي تكون فيها الذات بمستوى الموضوع المدرك ويس

 يتضمن إصدارا حكما ما ويمكن تصنيف الوعي إلى أربعة أصناف هي: 

 الوعي العضوي التلقائي الذي ال يتطلب مجهودًا فكريًا كثيرًا . .1
الوعي التأملي : وهو على عكس الصنف األول اذ يتطلب حضورًا ذهنيًا قويًا ويرتكز على  .2

 ة.قدرات عقلية كبير 
 الوعي المعياري األخالقي: وهو إصدار أحكاما قيمة على شيء ما . .3
الوعي الحدسي : وهو الوعي المباشر والتلقائي يمكننا من ادراك أشياء أو عالقات دون القدرة  .4

 على االستدالل .

وارتبط مفهوم الوعي بالفن والجمال من منطلق ان العمل الفني ذو وجود مدرك مصحوبا عند 
))استخدام لفظ األدراك في وصف الوعي  إلى ان ستولتيتز المتذوق الواعي فقد أشارالمشاهدة و 

الجمالي يعد مفهوما ضيقا بدون مصاحبة المعطيات الحسية فاإلدراك اكثر األنواع المألوفة 
ستوليتيز ، الجمالي((. ) للوعي ولكن مع اإلحساس يكون دوره جماليا ويكون مراعاة لالنتباه

 (. 55-54، ص  1974

إحساس يتشكل ويولد شعورا بالسرور ( إلى مفهوم الوعي الجمالي بكونه )هيالوقد أشارت
نما عملية يحكمها  واالمتعاص عند المتلقي وان هذه العملية التعاطفية ليست لذة حسية طارئة وا 

، وهذا شعورا وفكرا ورغبة وحصيلة تداخل هذه المفاهيم ينتج ما نسميه التذوق والنقد الجمالي
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بوعي الجمال في األشياء والظواهر التي يراها ويسمعها ويؤلف  ألمر ال يتوافر إال اذا قام الفنان ا
بينها برموز وظيفية ذات بناء جديد كليا جديد متغير مضمون جماليا ويتذوقه المتلقي انفعاليا 

العقلية  وبهذا الوصف يكون للعملياتكونه استجابة لمؤثرات خارجية وليس تسلية لعاطفة حسية، 
فالوعي الجمالي ضربا من )والذكاء دورا واضحا في وعي البنية المادية الجمالية للنتاج الفني 

 (.297-295،ص2017)هيال،  المهارة والذكاء في استقصاء األشياء والظواهر التي تذوقها(.

الجمالي ان التمازج بين األدراك الحسي والمعرفة العقلية أمرا ضروريا لنمو وتطور الوعي 
أذان من النادر ادراك المعطيات الحسية دون ان نعرف عشيا عنها ومعرفة الروابط بين بعضها 
والبعض األخر لتصبح ذات معنى ومثال ذلك رؤيتنا إلشارة المرور فأنها تعني لنا اكثر من كونها 

لمعرفة العقلية لونا معينا بل تشير إلى دالالت ومعاني تنطوي على أوامر بالتوقف أو المرور وان ا
المجردة كالتصورات والمعاني والدالالت الرمزية لألشياء يمكنها ان توفر األرضية هي األخرى 
لتطوير الوعي الجمالي وهذا ما يحدث للرياضيين عندما يصفون شكال بالرشاقة واللطف وبذلك فقد 

في  الجمال عاريا()ان ال احد سوى إقليدس رأى في احد أبياتها المشهورة  )ادنا سانت(أشارت
، وعليه فان الوعي هو تحصيل للمعرفة القائمة على )اقليدس(إشارة إلى العالم الهندسي الشهير 

المهارة والتدريب والعمل ووسيلة الستمرار النمو وان تنمية عادات األبصار والتعرف على األشياء  
، وهذا ما نادت به (59-54، ص  1974) ستوليتيز ، يعد أمرا ضروريا ومطلوبا لنمو الفرد

 الفلسفة التربوية الحديثة في التنمية الشاملة لجوانب الفرد المعرفية والمهارية والوجدانية. 

وتعد التربية الفنية بكافة مجاالتها من الوسائل المقصودة التي ينبغي األخذ بها لتحقيق النمو 
والوجدانية وان الوعي الجمالي للموجودات الشامل لشخصية المتعلم بكافة جوانبها المعرفية والمهارية 

يعود إلى إصالة الحاسة الفنية وكذلك التدريب والتثقيف المستمر وما دام الفن دقيق بطبيعته فانه 
يمتلك خصائص العلم وموضوعيته ، وبذلك فان الجانب التعليمي متوافر فيه وعليه نسلم به بوصفه 

ه من قدرة تنمية وتطوير المتعلم فنيا وجماليا، من خالل منهجا لدراسة الفن والتربية الفنية لما ل
)حسين ،  الحكم على العمل الفني وتقدير قيمته الجمالية وتربية الوعي الجمالي لديه.

 (.178-157،ص2013

وعلى هذا األساس جاء البحث الحالي كونه إضاءة على موضوع الذكاء الصوري وهو احد 
 ي الجمالي لطلبة التربية الفنية.تنمية الوع أنواع الذكاءات المتعددة واثره في

 

                                                           
( .1950( وتوفيت في عام )1892ت في مدينة )روكالند( األمريكية في عام )ادنا سانت : شاعرة وكاتبة مسرحية ولد 
 .اقليدس بن نوقطرس االسكندري: عالم الرياضيات يوناني األصل وصاحب كتاب )العناصر( المشهور في دراسة الهندسة 
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 الدراسات السابقة:
) اثر برنامج في ضوء الذكاءات المتعددة على الموسومة ( 2006دراسة )الدمرداش ،  -

، وهدفت الدراسة إلى بناء برنامج تعليمي التحصيل في النمو لدى طالب األول الثانوي العام( 
قائم على استراتيجية الذكاءات المتعددة والتعرف على اثره في تحصيل طلبة المجموعة 

( طالب قسمت بالتساوي على مجموعتين تجريبية 300التجريبية وتكونت عينة البحث من )
اختبار القدرات وضابطة واستعمل الباحث أداة بحث تمثلت باختبار تحصيلي في النمو و 

العقلية وبرنامج تعليمي مقترح في ضوء استراتيجية الذكاءات المتعددة ولغرض تحليل البيانات 
لحساب الفروق اإلحصائية  )اينا(استعمل الباحث االختبار التائي وتحليل التباين ومربع معامل 

ة التي درست وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبي
 على وفق نظرية الذكاءات المتعددة. 

) الصورة البصرية وانعكاسها في تشكيل الوعي الموسومة ( .2013دراسة )الالمي ،  -
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى انعكاس الصورة البصرية الجمالي لدى طلبة الجامعة(،

( طالبا وطالبة من 356بتشكيل الوعي الجمالي لدى طلبة الجامعة وبلغت عينة الدراسة )
الصف الثالث في التخصصات العلمية واإلنسانية في جامعة بغداد واستعملت الباحثة مقياس 
االنتباه الواقعي والتجريدي وبناء مقياس للوعي الجمالي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج 

 كان منها :
 تمتع طلبة جامعة بغداد بمستوى عال من الوعي الجمالي . .1
 اإلناث على الذكور في مستوى االنتباه والوعي الجمالي.تفوق  .2
 –) العالقة بين التحصيل والذكاء الجسمي والموسومة ( doss ،1993دراسة ) دوس ،  -

، أجريت الدراسة في والية فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية ، وهدفت إلى تعرف الحركي(
( طالبا 50الصوري ، وبلغت عينة الدراسة )–يالعالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء المكان

من طالب الصفين الرابع والخامس األساسيين من ذوي التحصيل المتدني، وقد أظهرت النتائج 
ان أفراد الهينة يتميزون بذكاء جسمي اعلى من المتوسط لم يستعمل بشكل جيد من قبل 

 القائمين على التدريب لتحسين التحصيل الدراسي . 
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 ثالثالفصل ال
 إجراءات البحث:

اعتمد الباحث منهج البحث التجريبي كونه يسهم في تحقيق متطلبات أوال : منهج البحث: 
 البحث الحالي ويحقق الهدف منه .

تحقيقا لهدف البحث الحالي فقد تم اختيار التصميم التجريبي ذو  ثانيا: التصميم التجريبي:
 يوضح التصميم التجريبي للبحث.( 1)المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي والجدول رقم 

 (1جدول رقم )

 التصميم التجريبي للبحث 

 التابعالمتغير  االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي حجم العينة

24 
اختبار معرفي 
يرتبط بالوعي 

 الجمالي
 الذكاء الصوري

اختبار معرفي 
يرتبط بالوعي 

 الجمالي
 الوعي الجمالي

( طالبا وطالبة في الصف الثالث في 160تالف مجتمع البحث من )ثالثا: مجتمع البحث: 
موزعين  2018/2019قسم التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد للعام الدراسي 

 .)أ،ب،ج،د،ه،و(( ستة شعب دراسية 6على )

( طالبا وطالبة في الصف الثالث / قسم 24اقتصرت عينة البحث على ) رابعا: عينة البحث:
 )ج(التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد، تم اختيارهم عشوائيا ممثلين في شعبة 

 ( طالبة. 15و) ( طالب10والذين توزعوا بواقع )

حدد الباحث المادة العلمية التي يقدمها للطلبة عينة البحث  خامسا: تحديد المادة العلمية:
في أثناء التجربة والتي اشتملت موضوعات تخص الوعي الجمالي وترتبط به مثل عناصر وأسس 

 الفنية في تنميتها.العمل الفني ودالالتها ومفهوم الوعي الجمالي والتذوق الفني ودور التربية 

بعد تحديد المادة التعليمية قام الباحث بوضع األهداف  دسا : صياغة األهداف السلوكية:سا
( أهداف تعليمية. ومن ثم قام الباحث 3التعليمية واألهداف السلوكية وقد بلغ عدد هذه األهداف )

( هدفا سلوكيًا 20صياغة ) بتحليل هذه األهداف لصياغة األهداف السلوكية المنبثقة عنها وقد امكن
( المعرفية )التذكر، الفهم، التطبيق(، بعدها قام Bloomتم وضعها على وفق مستويات )بلوم 

الباحث بعرض األهداف السلوكية مع محتوى المادة العلمية على مجموعة من السادة الخبراء في 
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استيفائها لشروط صياغة  مجال التربية الفنية وطرائق التدريس لبيان آرائهم في سالمتها ومدى
وقد تم إجراء بعض التعديالت في صياغة بعض  .األهداف السلوكية ومالئمة مستوياتها المعرفية

عداد  األهداف على وفق ما أقره المختصون والتي ستستعمل لغرض بناء االختبار التحصيلي وا 
 الخطط الدراسية.

 

  :إعداد الخطط التدريسية
الذكاء البصري وما يرتبط به بموضوع الوعي الجمالي الى بالنظر لكون إكساب موضوع 

الطلبة تطلب ان يسير المدرس على وفق خطوات منظمة فقد قام الباحث بإعداد خطط تدريسية 
للموضوعات التي تم تقديمها إلى الطلبة )عينة البحث( نظمت على أساس توافر عناصر الخطة 

رض والتقويم( مع التركيز على مشاهدة العروض األساسية )المقدمة واألهداف والنشاطات والع
 البصرية باستخدام الداتا شو.

 

 أداة البحث )االختبار المعرفي للوعي الجمالي(: 
لتحقيق هدف البحث تطلب إعداد اختبار تحصيلي لتعرف الوعي الجمالي لدى الطلبة مستند 

إعداد االختبار التحصيلي  إلى أسس الذكاء الصوري والبصري الذي تتضمنه التجربة، واعتمد في
( 20تكون االختبار بصورته األولية من )و على األهداف السلوكية التي تم بناؤها كما ورد سابقا، 

 فقرة وألجل سالمة تطبيقية قام الباحث بالتأكد من صدقه وثباته وكاالتي: 

لى مجموعة االختبار التحصيلي المعرفي( عم عرض أداة البحث المتمثل بــــ)تصدق األداة :  .أ
وبعد ورود إجاباتهم حول مدى مالئمة  من الخبراء والمختصين في ميدان الفن والتربية الفنية

فقرات األداة للغرض الذي أعدت له في تحصيل الذكاء الصوري والوعي الجمالي اتضح 
اتفاقهم حول جميع فقراته باستخدام معادلة كوبر لحساب الصدق فقد بلغت نسبة صدق األداة 

 ( .1( )ملحق %100بصيغتها النهائية )

 

                                                           
  الجميلة /جامعة بغداد. قسم التربية الفنية / كلية الفنون –أ.د. رعد عزيز عبد هللا ، اختصاص تقنيات تربوية 

 قسم التربية الفنية / كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد. –أ.م.د. هيال عبد الشهيد مصطفى ، اختصاص فلسفة تربية فنية 

 قسم التربية الفنية / كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد. –ا.م.د. اخالص ياس خضير ، اختصاص فنون تشكيلية / رسم 
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 التطبيق االستطالعي لالختبار:
 أ. التجربة االستطالعية:

للتأكد من درجة وضوح فقرات االختبار وزمن اإلجابة عليه، طبق الباحث االختبار التحصيلي 
( طالبة وطالبا من طلبة الصف الرابع اختيروا بصورة عشوائية من بين مجتمع 30على عينة من )

رات االختبار كانت البحث وقد طبق االختبار تحت أشراف الباحث. وتبين من التطبيق ان فق
واضحة وان تعليمات اإلجابة كانت واضحة وان الوقت الذي استغرقه الطلبة في اإلجابة كان 

 ( دقيقة. 20بمتوسط مقداره )

 ب. تحليل فقرات االختبار التحصيلي المعرفي:

ألجل تحليل فقرات االختبار لمعرفة الفقرات ذات الغموض أو التي توحي باإلجابة، والفقرات 
السهولة أو الصعوبة الكبيرة، التي ال تمّيز بين األفراد فقد تم تصحيح إجابات العينة  ذات

االستطالعية ثم تم القيام بترتيب الدرجات من األعلى إلى األدنى للمجموعة )العينة( ككل ثم تم 
% من اإلجابات ذات الدرجات الدنيا وقام 27% من اإلجابات ذات الدرجات العليا و27تحديد 

 احث بحساب مستوى الصعوبة وقوة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار على النحو اآلتي:الب

 القوة التمييزية للفقرات  -

لغرض تعرف إمكانية الفقرة في تمييز الفروق بين أفراد العينة االستطالعية فقد تم تطبيق 
االختبار وتبين أنها تتراوح بين معادلة معامل التمييز وتم حساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات 

( فاكثر %30( ومن المعروف أن الفقرة التي يكون معامل قوتها التمييزية عن )0.53( و)0.33)
لذا أبقى الباحث جميع الفقرات من دون حذف أو  (.96،ص 2018)الفهداوي  .تعد فقرة جيدة

 تعديل لكونها تقع ضمن المدى الطبيعي للقوة التمييزية. 

 صعوبة الفقراتمعامل  -

يتم إيجاد معامل صعوبة الفقرة بهدف التعرف على مستوى الصعوبة أو السهولة لفقرات أي 
اختبار وتستبعد الفقرات التي تتطرف في السهولة أو الصعوبة أو تستبدل بغيرها ولغرض القيام 

قد وجد الباحث بهذا األجراء فقد  تم تطبيق معادلة معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار و 
وتعد الفقرات االختبارية مقبولة إذا كان معدل صعوبتها بين  (،0,64( و )0.32نها تتراوح بين )أ
وهذا يعني ان فقرات االختبار جميعًا ُتّعد  .(100،ص 2018)الفهداوي (. 0,80( و )0,30)

 ونها تقع ضمن المدى المسموح به.مقبولة لك

 



687 
 

 ثبات االختبار 
جزئة النصفية لحساب الثبات لالختبار التحصيلي، حيث قام الباحث بتقسيم اعتمد الباحث الت

فقرات االختبار إلى مجموعتين )الفقرات الفردية والفقرات الزوجية( وباستخدام معامل ارتباط 
( وقد قام الباحث بتصحيح معامل االرتباط هذا  0,80)بيرسون( وجد ان معامل االرتباط يساوي )

( )وذلك لكون التصحيح لالختبار 0,89بيرمان براون وقد وجد ان قيمته تساوي )باستخدام معادلة س
يعتمد على مبدأ الكل أو الالشيء أي ان درجة اإلجابة الصحيحة تكون درجة واحدة في حين ان 

على ان االختبار يتميز بثبات درجة اإلجابة الخاطئة أو المتروكة تكون صفرًا  وتدل هذه القيمة 
 .جيد

 

 تصحيح االختبار التحصيلي:طريقة 
قام الباحث بوضع نموذج لإلجابات على فقرات االختبار التحصيلي وتقديم مثال يوضح 

 طريقة اإلجابة عنه وأعطيت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة.

  : تطبيق األداة :  اوال

قبليا في يوم الخميس المصادف ( تطبيقا بتطبيق أداة البحث على مرحلتين )األولىقام الباحث 
(                وتخللت 17/1/2019( و)الثانية( في يوم الخميس المصادف )27/12/2018)

ثراء الذاكرة البصرية والقدرات لوعي الجمالي، و ارة بين التطبيقيين تقديم محاضرات عن مفهوم و الفت ا 
أعداد الخطط التدريسية الخاصة  كما ورد في لومات والمصورات الفنية المتنوعةالعقلية بالمع

 بالموضوع  وقد قام  الباحث بشرح وافي لكيفية إجابة الطلبة حول فقرات األداة ..

 : الوسائل اإلحصائية :ثانيا

 معادلة كوبر لحساب صدق األداة.  .1
معادلة معامل القدرة التمييزية ومعامل السهولة والصعوبة لحساب الشروط الموضوعية  .2

 لألداة
 ارتباط بيرسون وسبيرما براون لحساب ثبات األداة .معامل  .3
( للعينة المترابطة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي لحساب الفروق t-testاختبار ) .4

 (.238، ص 2007بين التطبيق األول والثاني ألداة البحث. )المنيزل ، 
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 الفصل الرابع
دام الوسائل اإلحصائية المناسبة لتحليل بعد تطبيق أداة البحث وباستخ أوال : نتائج البحث :

 ( .2البيانات ظهرت النتائج وكما موضح في الجدول رقم )

 ( يوضح نتائج البحث2جدول رقم )

حجم 
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
 المحسوبة 

T 

 الجدولية

درجة 
 الحرية

 داللة الفرق

24 9,125 7,783 5,746 2,069 23 
تحت دالة إحصائيا 

 0,05مستوى 

ي االختبار من الجدول أعاله يتضح ان الوسط الحسابي لمجموع الفروق بين درجات الطلبة ف
-t( ، وبتطبيق  اختبار )7,783( أما االنحراف المعياري فقد بلغ )9,125القبلي والبعدي بلغ )

test( للعينة المرتبطة فقد ظهر ان قيمة )t( المحسوبة بلغت )5,746 ، )( وبمقارنتها مع قيمةt )
( يتضح بان القيمة التائية 2,069( البالغة )0,05( وبمستوى داللة )23الجدولية بدرجة حرية )

المحسوبة كانت اكبر من القيمة التائية الجدولية وهذا يعني ان الفرق بين القيمتين هو فرق دال 
على وجود فرق  لة التي ترتكزإحصائيا وبذلك ترفض فرضية البحث الصفرية وتقبل الفرضية البدي

 هناك نموا واضحا في مستوى الوعي الجمالي لدى الطلبة عينة البحث أذان. معنوي ، وهذا يعني
 يستنتج الباحث ما يأتي : ثانيا: االستنتاجات:

 امتالك الطلبة عينة البحث لقدر كاف من الوعي الجمالي اتجاه الفن والعمل الفني. .1
 ي دورا واضحا في فهم وتنمية مفهوم الوعي الجمالي لدى الطلبة.الصور  -ان للذكاء المكاني .2
ان لدى الطلبة عينة البحث وعيا جماليا متفاوتا ولكنه موجود ال يحتاج سوى تطبيق الوسائل  .3

 والبرامج الكفيلة بإبرازه وتقويته .
الجمال يمتلك جميع األفراد قدرا من الذكاء المكاني الصوري وهذا يساعدهم على ادراك وتذوق  .4

 في الفن والعمل الفني خاصة.
تأسيسا على قدرة الذكاء الصوري والبصري في تنمية الوعي الجمالي فانه يمكن القول بان  .5

مدرس التربية الفنية يستطيع إكساب المتعلمين كل ما يرتبط بالوعي الجمالي كالتذوق الفني 
ة كالمصورات واألفالم واللوحات واالستجابة الجمالية من خالل تزويدهم بالخبرة الحسية الكافي

 الفنية.
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 بعد إكمال هذا البحث يوصي الباحث باالتي : ثالثا: التوصيات : 

 ضرورة االهتمام بموضوع الوعي الجمالي وسبل تشكله وتشكيله عبر المراحل العمرية كافة. .1
على الجمال ضرورة قيام المناهج الدراسية الفنية والجمالية في تسليط الضوء على مفاهيم مثل  .2

 والتذوق الجمالي والوعي الجمالي.
ضرورة االهتمام بالجانب البصري المحسوس لدى الطلبة وتدريبيهم على استشعار الجمال   .3

 في الموجودات من خالل الصور واألفالم وكذلك النماذج التعليمية المصغرة عند تدريس الفن .
ا اإلسهام في ترسيخ الوعي الجمالي لدى عدم أغفال البرامج والنظريات التربوية التي من شانه .4

 الطلبة ومنها نظرية الذكاءات المتعددة .

 يقترح الباحث االتي :  رابعا: المقترحات : 

 إجراء دراسة حول عالقة الذكاءات المتعددة بمفاهيم أخرى كالتذوق الجمالي. .1
ي تنمية التفكير إجراء دراسة حول اثر برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة ف .2

 الناقد لدى طلبة التربية الفنية.
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 الصورة الرقمية ودورها في تربية الثقافة البصرية

 

 أ.م.د. نضال ناصر ديوان

 

 ملخص البحث

: ية واإلجابة عن التساؤالت األتيةيتناول بحثنا دور الصورة الرقمية في تربية الثقافة البصر

ما هي الصورة الرقمية؟ وما هي دورها في تربية الثقافة البصرية ؟ . وقد حدد هدف البحث التعرف 

على دور الصورة الرقمية في تربية الثقافة البصرية . وقد تجلت أهمية البحث في تسليط الضوء 

ن خالل على الصورة الرقمية وما هيتها وكشف دور الصورة الرقمية في تربية الثقافة البصرية م

تقديم قراءة فكرية وجمالية بما انجز من أعمال فنية .وقد ثبتت حدود البحث موضوعيا الصورة 

الرقمية ودورها في تربية الثقافة البصرية . في حين أشار الفصل الثاني في المبحث األول: الصورة 

ه البصرية .واختتم الرقمية مفهوما ، أما المبحث الثاني فكان دور الصورة الرقمية في تربية لثقاف

 المبحث بمؤشرات االطار النظري. 

أما الفصل الثالث فقد ركز على استعراض منهجية البحث المتمثلة بأختيار مجتمع البحث ب 

نماذج بصورة قصدية . وتم تحليل هذه النماذج وفق المنهج الوصفي  5لوحات تم انتخاب  10

ا وتثبيتها من قبل خبراء أساتذة الفنون التشكيلية التحليلي على وفق أداة البحث وقد تم تثبيت صدقه

والتربية الفنية، أما الفصل الرابع جاءت نتائج البحث التي أكدتان هناك دورا للصورة الرقمية في 

تنمية الثقافة البصرية    بأن الصورة الرقمية هي احدى االتجاهات المهمة في التشكيل المعاصر  

كبير وفعال في تربية الثقافة البصرية، واختتم الفصل بعدد من وبأن الصورة الرقمية لها دور 

االستنتاجات ومنها ان الثقافة البصرية تمكن الفرد من امتالك مجموعة من القدرة القراءة وتوجه 

 لفهم الصورة الرقمية واختم بالتوصيات والمقترحات وقائمة المصادر

 

Summary 

The digital art is one of the contemporary artistic trends that have 

adopted and invested in technological developments in its dazzling creative 

performance. The whole production has become a technological form of 

technology, and this has been reflected in the learner's taste and visual 

culture, hence the problem of research. In the answer to the following 

question: What are the representations of the digital image? What is its role 

in the education of visual culture? 

The first chapter refers to the first subject: Digital image concept, 

the second section was the visual culture of the digital image and concluded 

the study with the indicators of theoretical framework and previous studies 

The third chapter focused on reviewing the methodology of the 

research, which is descriptive analytical method. The research community 

included 50 plates, 5 samples were chosen deliberately, and the chapter 

concluded with sampling analysis. The fourth chapter is the results of the 

research which confirmed that digital technology plays a role in the 

development of visual culture. Technology has an important and effective 
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role in shaping digital art. The chapter concludes with a number of 

conclusions, recommendations and suggestions. 

 

 الفصل األول

 

 مشكلة البحث

ان تعدد األساليب المتبعة في الصورة الرقمية واختالف موضوعاتها أيضا وفقا لضاغط 

)التقدم التكنولوجي وثقافة العصر البصرية ومتطلبات األبداع الرقمي واالبتكارات التقنية وجمالية 

ي، التواصل(، لم تمنع الصورة الرقمية التشكيلية من التمظهر بعيدا عن اإللهام الروحي األفالطون

وبعيدا عن كونه موضوعا للتأمل كما في الفكرالهيغلي بعد التحوالت الشكلية التي طرحتها الصورة 

الرقمية والتقلبات الجذرية والتغييرات الثورية التي أسهمت في خلقها العديد من الخطابات النظرية 

معطيات البرمجية والحركات الثقافية للمفكرين حول فلسفة الفن ومداولة تنظيره وطرح إمكانية ال

والرياضية والمعلوماتية وتسارع القدرات التقنية العالية للكمبيوتر ان تنتج فنا خالصا بجمالية تقنية 

على مستوى العملية اإلبداعية وبهذا عدت الصورة الرقمية بمثابة إنجاز فني موجه للجمهور الموجه 

صريا أصبحت ثقافة اليوم بصرية بصريا يأمر المتلقي بالتفاعل معه وبه شرط ان يكون مثقف ب

بعد التطور الهائل لمصادر التعلم البصري في السنين األخيرة إلى مصادر ال محدودة من حيث 

السعة وإمكانات توافر المصدر وحداثته وإنتاج الصور وبرامج تنسيقها ووسائط تخزينها و تقنيات 

ضل مجموعة متقدمة من برامج معالجة االتصال الشبكي عالي السعة وتطبيقاتها في مجال التعليم بف

الصور بالتكبير أو التصغير أو تغيير األلوان والخلفيات وإضافة بع  المؤثرات البصرية عبر 

برامج الرسوم وأنظمة تنسيق وإدارة الملفات للصور الرقمية إلى درجة شجعت العديد من 

ية بشكل مسبوق وبشكل متزايد التدريسيين وطلبتهم في االعتماد كليا على مصادر المعرفة البصر

مما جعل أحداهم متطلبات التعلم اليوم ليس فقط اإللمام بمهارات القراءة والكتابة ولكن أيضا القدرة 

على فهم وقراءة الرموز البصرية وإنتاج الصور الرقمية، مما أدى إلى تغيير في أدوار ومسؤوليات 

للمعرفة والتواصل في ظل الثقافة البصرية الذي كل من األستاذ والطالب وفتح أفاقا شاسعة أمامها 

يعد مجال من اهم مجاالت البحوث المستقبلية في تكنولوجيا التعليم وهذا ما نالحظه اليوم من تزايد 

أرسال واستقبال الثقافة في أشكال بصرية في الوقت الذي تتراجع به اللغة المكتوبة والكلمات 

اليوم نعيش واقع يفي  بالمثيرات البصرية التي تتطلب  المطبوعة ، ويرجع السبب في ذلك إننا

مهارات الثقافة البصرية إلدراكها وفهمها القدرة على قراءتها، فالبصر اصبح وسيلة هامة للتعلم 

فالصورة تساوي الف كلمة فهي حاسة تسهم في تكوين الفرد الموجه بصريا ، ومع األعالم المعاصر 

ا يبرر الحاجة المتزايدة إلى التدريب والتربية في مجال الثقافة اصبح تأثير الصورة اكبر وهذا م

البصرية وهنا تتجلى العالقة ما بين الصورة الرقمية المتجسدة في األداء التشكيلي المعاصر وما 

تمثله من معطيات ثقافية وتربوية تؤثر في تنمية وتطوير المجتمع وما بين الفنان بعقليته الرقمية 

ن الصورة الرقمية وما توافرها من أساليب وتقنيات لإلظهار متجددة باستمرار ومدى استفادته م

وكيفية توجيهها لخدمة إبداعاته الفنية من دون التماهي بها وإلغاء جانبه الوجداني وشخصيته، وبين 

المتلقي الذي لم يعد متأمل سلبي فحسب اتجاه المنجز البصري، بل هنا فاعل كوساطة بين اإلنجاز 

الرقمي وذاته ضمن عمال جماعيا يشترك فيه الفنان والسينوغرافيا والتقني ضمن النظام  الفني

الجمالي الخاص بالصورة الرقمية، مما اقتضت الضرورة االهتمام بتربية الثقافة البصرية لدى 

المتعلم المتلقي للصورة الرقمية ومستخدمي األجهزة الرقمية عبر الشبكة اإللكترونية وهي ضرورة 

حة الن المهارات البصرية ليست عمليات نمو حتمية مثل الوقوف والمشي فمن الصعوبة أو من مل

المستحيل ان يستخل  المتلقي للمعلومات البصرية أي معنى من الصور الرقمية بدون تدريب 
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منظم، وعن دور الصورة الرقمية في تربية الثقافة البصرية . هناك سؤال يطرح نفسه بقوة وهو: 

  رة الرقمية دور في تربية الثقافة البصرية.هل للصو
 

 هدف البحث

 التعرف على دور الصورة الرقمية في تربية الثقافة البصرية.

 

 أهمية البحث:

 تتحدد أهمية البحث الحالي في االتي:

تسليط الضوء على الصورة الرقمية والمعالجات التقنية للخامات من قبل الفنان وفق اليات  .1

 التكنولوجية في الفن معاصر.اشتغالها 

تتجلى أهمية البحث في تقديم قراءة فكرية وجمالية لما انجز من أعمال فنية رقمية ضمن منظار  .2

 تحليلي وصفي تفيد الباحثين.

قد يسهم البحث في سد حاجات االختصاص في النقد والثقافة البصرية من خالل االطالع على  .3

الرسم الرقمي مما يسهم في إثراء الجانب المعرفي للمتلقي التطورات التكنولوجية في مجاالت 

 في التجربة الجمالية المعاصرة.

 

 حدود البحث

 أمريكا -الحد المكاني : اوربا 

 2010-2000الحد الزماني : 

 الحد الموضوعي : الصورة الرقمية ودورها في تربية الثقافة البصرية

 

 تحديد مصطلحات

 )الصورة( اصطالحا :

كتور سالم جبار الصورة بأنها "شكل مادي )قشرة ظاهرية( من )خط ولون وخامة الد يؤشر

 1وتقنية( يتكون بـ)ترتيب األجزاء المشكلة للهيئة المادية بجانب مرئي("

أما الدكتور بالسم محمد فيُعرف الصورة بأنها )المادة األساسية للرسم وهذه المادة األساسية 

تلزمنا بنقل العالم صوريا   بمعنى إن قول الرسم هو قول بصري حيث  مهمةتتأسس على معاٍن 

تتحول وسائل اإلدراك والتخيل والمعرفة مجتمعة إلى صورة ثم تتحول هذه الصورة إلى حسية 

 2"أيقونية تطابقيه"(

 )الصورة الرقمية( اصطالحا :

و أصفارعلى شكل  نظام العد الثنائيصورة ثنائية البعد باستخدام  تمثيلالصورة الرقمية "هي 

 .3"وحدات

هي اللوحة التي تنشأ باستخدام برامج الرسم الحاسبة أو احد  إجرائيا :( الرقميةالصورة (

 أجهزة اإلدخال المرتبطة بالحاسوب .

 

 الثقافة البصرية اصطالحا : 

                                                           
 .14  ص2003كلية الفنون الجميلة  –  أطروحة دكتوراه  جامعة بغداد المثالي والرسم الحديثجدل الصورة بين الفكر سالم جبار جياد  1
 .76  ص2008  1األردن  ط -قراءة سيميائية في أنساق الرسم  دار مجدالوي للنشر والتوزيع  عمانالفن التشكيلي بالسم محمد  2
 ، مصدر سابق. http://ar.wikipedia.orgمن موقع 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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التي تمكن الفرد من استيعاب الخصائ  المكونة للصورة أو هي مجموعة من المهارات 

 1التكوين تفرض نفسها وبشدة على مجال الفن وهي باألساس عملية انتقاء

الثقافة البصرية إجرائيا : أنها قدرة المتعلم على قراءة وفهم مكونات الصورة الرقمية 

 واالرتقاء بذوقه الفني.

 

 االطار النظري :الفصل الثاني
 

 المبحث األول: الصورة الرقمية

لقد جاءت الصورة الرقمية لتكسو ذلك الحاجز الثقافي والتميز الطبقي بين فئات المجتمع، 

فوسعت من دوائر االستقبال وشمل ذلك كل البشر فتوسعت القاعدة الشعبية للثقافة البصرية الرقمية 

ن الصورة الرقمية والثقافة البصرية، وهذا دور خطير تحقق مع الصورة الرقمية، فهناك عالقة ما بي

الصورة بوصفها قيمة ثقافية كانت تمثل أشكال وصيغ التعبير في الثقافة البشرية، ومن ثم تجلت 

الصورة بوصفها عالقة ثقافية ومصدر استقبال وتأويل، فللصورة مميزات وخواص تجعلها على 

لية معا، فهي قدارة على التوصيل الناجح قدر من األهمية ال يمكن إغفاله، لها طبيعة رمزية واختزا

% عند استخدام الصوت 35بتأثير اكبر من تأثير الكلمة، أذان استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 

فيما  ((ان التفكير مستحيل من دور صور)):  ((أرسطو))نصا ثقافيا .. قال  ((الصورة  ))والصورة 

، وهذا ما الحظه علماء ((يش بالفعل في عصر الصورةإننا نع)): 1926عام  ((ابل جانس ))قال 

الجمال من مؤيدي اتجاه االستطيقا الفسيولوجية باستخدام العلوم التجريبية لدراسة جوانب الخبرة 

الجمالية عند المتلقي، وكيف ترتبط بالنشاط الحسي عند اإلنسان، وان حاستي البصر والسمع قيمة 

بال العمل الفني، وذلك الن الحاستين اكثر قدرة على فهم تقود سائر الحواس األخرى في استق

األشكال المجردة، وعلى الكشف عن طبيعة العالم الداخلي للعمل الفني، ما يحمله من تقنيات اإلظهار 

 2ومستويات التشكيل البصري .

تتمثل الصورة الرقمية عن طريق الحاسب اآللي والكاميرا الرقمية أو على األقل معززة 

ويتم التعامل معها ومعالجتها وتخزينها وتحميلها أو تنزيلها في الحاسب اآللي أو على  بهما.

 اإلنترنت. إلخ

 و يمكن الحصول على الصور الرقمية بطريقتين:

استخدام برامج الرسومات، وعادة يستخدمها المصممون إلعداد الرسومات المختلفة التي تتوافق  (1

 .paintshpPro, Adobephotoshop, paint )3(مع حاجاتهم ومن هذه البرمجيات )

أو من  (Scannerالصور التي تضاف من مصادر خارجية سواء باستخدام الماسح الضوئي ) (2

 ( ) (Digital Cameraخالل الكاميرات الرقمية 

تمتاز الصورة الرقمية بخصائ  دقيقة وان تكون سليمة المحتوى  وان تكتب عليها البيانات 

ة مناسبة تحقق فهم المتعلمين لها واالستفادة منها فيكون إخراجها الفني جيدا.  كما كاملة وبكمي

تستخدم عنصر الحركة لتكون اكثر واقعية فتشد انتباه المتعلم فتزيد رغبته في التعلم بشكل اكبر 

وان يتناسب محتواها مع خبرات المتعلمين السابقة   كما ينبغي ان تشتق هذه الصور الرقمية من 

 .4يئة المتعلم قدر اإلمكان ب

هناك مجموعة من المراحل والخطوات التي تمر بها عملية إنشاء الصور الرقمية، وهذه 

 المراحل كما يلي:

                                                           
 ، مصدر سابق tp://ar.wikipedia.orghtمن موقع 1
 2001، دمشق، سورية ،1د. حسام الخطيب ود. رمضان بسطا ويسي : أفاق اإلبداع ومرجعتيه في عصر المعلوماتية، دار الفكر، ط2

 .   91ص
والرسوم التوضيحية م(. "دراسة مقارنة لمهارات استخدام الصور 2004بدوي، محمد محمد عبدالهادي. عبدالرحمن، عبدالحفيف محمد. )3

 ، جامعة طنطا.33في الدراسات االجتماعية والعلوم لدي تالميذ المرحلة االعدادية"، مجلة كلية التربية، العدد 
 487الهدلق   عبدهللا بن عبد العزيز : مصدر نفسه   ص 4
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 مرحلة توفير التجهيزات المادية والبرمجية.  (1

 مرحلة تحديد المواد المراد إنشاء صور رقمية لها.( 2

 مرحلة التقاط الصور الرقمية.  (3

 يد مواصفات التشغيل.تحد  (4

 1حفف الصور الرقمية على جهاز  (5

يمكن للمتعلم من مالحظة ووصف محتوى الصورة الرقمية وتفسير البيانات المتضمنة فيها 

واستنتاجات األدلة والمفاهيم من خاللها وقد تبين من الدراسات التجريبية أن النظرة األولى إلى 

اكز االهتمام وهو شكل عام متميز في الصورة عن بقية الصورة تجعل العين تركز فورا  على مر

العناصر األخرى، وبعد ذلك تنتقل العين بسرعة على طول الصورة، ثم تبدأ عملية تفح  الصورة 

وإدراك تفاصيلها الجزئية، واستنادا  إلى هذه الحقائق فإن العرض السريع للصورة على المتعلمين 

ام، كما أن التعليمات التي تعطى للمتعلمين لدراسة الصورة يجب ال يجعلهم يرون منها إال الشكل الع

أن تكون محددة، وأال تستخدم التعليمات العامة مثل: )ادرسوا الصورة( بل ينبغي أن تنظم أسئلة 

محددة تبدأ غالبا  "بماذا" و"كيف" لتوضيح التفاصيل. وتطرح أسئلة لذكر األشياء المشابهة 

ي وجود المحتويات واألفكار التي ترمز إليها، مع الحذر من لمحتويات الصورة، والسبب ف

 التعميمات السريعة .

 لذلك يجب أن نميز بين ثالثة أنواع أو مستويات في قراءة الصور الرقمية

 األول: وفيه يتعرف المتعلم إلى محتويات الصورة ويذكر أسماء كل هذه المحتويات.

 الصورة ويصف ما يراه.الثاني: يحدد بع  التفاصيل الموجودة في 

الثالث: يستخل  بع  األحكام حول األشخاص أو األشياء التي تعرضها الصور الرقمية فيربط 

 2بين الماضي والحاضر والمستقبل كما يقوم بتفسير ما يشاهده على ضوء خبراته

 ومن أمثلة هذه الصور:

 وسة..الصورة البصرية وهي اكثر االستخدامات العيانية الملموسة المحس1

 . الصورة الذهنية التي في الدماغ.2

 . صور الخيال.3

 . الصور الفوتوغرافية.4

تختلف الصور الرقمية عن الصور الفوتوغرافية في  The Digital Images. الصور الرقمية 5

، أو على األقل معززة من خالل Computer generatedإنها صورة مولدة من خالل الكومبيوتر 

 الكومبيوتر.

على نحو مماثل في  moving image. الصور المتحركة ينطبق مصطلح الصورة المتحركة 6

التلفزيون والسينما، فالفكرة الخاصة برؤية فيلم على شاشة التلفزيون في المنزل تبدو مقاربة لرؤيته 

 في قاعة عرض سينمائي.

تتكون من  هناك الصورة المتجهة يتم بناؤها على معادالت رياضية، والصور النقطية

مجموعة كبيرة من البيكسالت، ورغم ان الصور النقطية تعد أداة رسومية جيدة إالإنها تزيد من 

حجم الملف وهي تحتوي على معلومات الوان الصورة ودرجة سطوعها ويمكن تغيير البيكسالت 

ية لتحسين الصورة، ان المعطيات الرقمية الجديدة أصبحت هي المستقبل، وان التقنيات الرقم

أبرزت الصورة وجعلتها في المقدمة، وهو مادعى المهتمين بهذا الموضوع بدراسة تلم المعطيات 

والبحث من بالغة جديدة لها، وهي ما عرفت بالبالغة الرقمية، وهو فن توجيه المحتوى، في أنواع 

ثقافي، جديدة من الخطاب كالصور الرقمية وهي في البالغة المرئية تعبيرات عقلية عن المعنى ال

من هذا المنطلق هنا يتدخل في إعداد الصورة الرقمية وإعادة ترتيبها من خالل الحوار المباشر مع 

                                                           
ن وجهة نظر التربويين السعوديين وتصميم م(. " مواصفات برمجيات الحاسب التعليمية الجيدة م2012الهدلق، عبدهللا بن عبدالعزيز. )1

 -432أنموذج لتقويمها"، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، المجلد الرابع والعشرين، العدد الثاني، ص ص 

463. 
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الفنان، وليس في صورة منتهية كما هو الحال في اللوحة. لقد تم تطوير المصادر المصورة وذلك 

بالرغم توافر بفضل مجموعة متقدمة من برامج وأنظمة تنسيق وإدارة الملفات الرقمية المصورة. 

العديد من التطبيقات األنترنيت المستخدمة في تعزيز التواصل والتفاعل البصري فان ابرز تطبيقين 

للفيديو. يسمح  tube youللصور الثابتة، flickظهرا على الساحة في السنوات السابقة هما 

flicker للتدريسيين وللطلبة برفع وتنظيم الصور من خالل كلمات مفتاحية تسمى tags  وهي

تسمح للباحثين بإيجاد الصور بسهولة بحسب موضوع معين كموقع التقاط الصورة، أو اسم الصورة 

أو موضوع مرتبط بكلمة البحث، حيث يسمح الموقع أيضا بتنظيم الصور في مجموعات تشترك 

في صفات معينة، ويمكن للطالب تعديل الكلمات المفتاحية، وصف الصور، وتنظيم أو إضافة 

خدمة حفف الصور بشكل عام للزائرين حيث  flickerصور في مجموعات شخصية، ويوفر ال

يستطيع أي متصفح للموقع مشاهدتها أو يستطيع محمل الصور جعلها خاصة فال تتوفر إال لصاحب 

لألساتذة والطلبة البحث في مكتبة هائلة من أفالم الفيديو الرقمية you tube الحساب، كما تتيح كلمة

مباشرة على شاشة الكمبيوتر أو حفظها في أجهزتهم الشخصية، كما يمكن نشر قصصهم  وعرضها

الرقمية المصورة وعروض مشاريعهم وأفالمهم التعليمية بسهولة على الموقع والحصول على 

 تغذية راجعة فورية من األخرين حول العالم.

براء والمعلمين والطالب ان اهم ما يميز الموقعين السابقين إنشائهما لمجتمع كبير من الخ

يمكن من خالله تبادل األفكار والمعلومات المصورة واالستفادة من تجارب وأراء وخبرات بعضهم 

البع  لالرتقاء بمستوى تعليم الطالب بصريا. وقد ساعد على استخدام مصادر التعلم البصرية 

وبرامج معالجة الصور  في التعليم وفي مواقع تبادل تحميل الصور انتشار الكاميرات الرقمية

وسهولة استخدامها بين التدريسيين والطالب وما تتمتع به من سرعة الحصول على الصورة 

ومعالجتها بالتكبير أو التصغير، أو تغيير األلوان والخلفيات ودرجات األلوان وإضافة بع  

في التصوير المؤثرات البصرية عليها ومن هذه البرامج ما هو مصمم للتدريسيين وهواة ومحتر

 picture،ومنها ما مناسب للطالب في المراحل األولى مثل  paint shop  ،photo shopمثل 

manager office  حيث يأتي األخير ضمنms office  ،الموجودة في معظم أجهزة الكمبيوتر

، drawingكما يوجد نوع اخر من البرامج ال يقل أهمية عن النوع السابق وهو برامج الرسوم 

لتي تمكن التدريسيين والطلبة من إنشاء رسومهم العلمية والفنية والجغرافية والرياضية بأنفسهم وا

عن طريق توفير مكتبة كبيرة من الرسوم المسبقة التجهيز واألدوات سهلة االستخدام والتي تمكن 

الطالب من التعبير عن أفكارهم أو حل بع  المشكالت أو وضع الخطط بشكل بصري مبسط، 

 .smart draw1اشهر هذه البرامج  ومن

 

 المبحث الثاني: الثقافة البصرية :

( بانها ))مجموعة john debes، اذ عرف )1969ظهر تعبير الثقافة البصرية ألول مرة عام 

من الكفايات المرتبطة بحاسة البصر التي يمكن تنميتها لدى المتعلم عن طريق الرؤية وعن طريق 

يتعامل معها المتعلم من خالل الحواس األخرى((، وتعد تنمية هذه تكاملها مع خبرات مختلفة 

الكفايات ضرورية للتعلم اذ تمكن المتعلم )المثقف بصريا( من ان يفهم ويفسر األحداث والرموز 

تم تعريف الثقافة البصرية على أنها  1975البصرية واألشياء التي يتعرض لها في بيئة ، وفي عام 

تعبير عن انفسهم من خالل المواد البصرية لتمكنهم من ربط الصور المرئية القدرة على الفهم وال

الشخ  المثقف بصريا على انه : تم تعريف  1980، وفي عام 2بمعاني ما وراء هذه الصور

القادر على الحصول على معنى مما يراه وقادر على توصيل المعنى لألخرين من خالل الصور ))

 3التي ينتجها((.

                                                           
1Blogging/88497.html 2013 التعلم في عصر الثقافة البصرية الرقمية http://www.aitnws.com / techno log 

/https://om 77. Net/ forums/thread//771260-ait  news.com.   
2 Joan platt quoted in seels , 1994,p.103. 
3Heinich, molenda, 8 russell,quoted in seels, 1994,p.104. 

http://www.aitnws.com/
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ثقافة البصرية عملية معقدة تتوقف على ما قد تعلمناه من ارتباطات بين تعريفاتنا إن تربية ال

الملموسة للعناصر في الطبيعة، وبين مدركاتنا البصرية لهذه العناصر، تماما كما نتعلم الربط بين 

األصوات وبين األشياء التي تصدرها، كما نالحف ان العناصر األولية في اللغة البصرية هي: 

الشكل، النموذج، الحجم، اللون، الحركة، وبهذا فان اللغة البصرية يتم تعلمها عن طريق  الخط،

مقارنة ما هو موجود في العالم الطبيعي الملموس، بما يمكن رؤيته في هذا العالم، وبالتالي تتكون 

سيما القدرة على استدعاء الصور البصرية بعد فترة من الوقت وهذا ما يسمى بالذاكرة البصرية، ال

نحن نعيش في عالم ملئ بالصور والمثيرات البصرية الرقمية تتطلب مهارات الثقافة البصرية 

إلدراكها وقراءتها وفهمها. وهذا يتطلب ترجمة الرسائل البصرية بدقة وإنتاج مثل هذه الرسائل، 

، ونسطي 1وانها )القدرة على قراءة وفهم ما تراه العين والقدرة على إنتاج مواد مرئية مفهومة(

عان نقول الثقافة البصرية مبنية أساسا على التقاء المعرفة والنظرية والتكنولوجيا من مجاالت 

كثيرة متنوعة، لذا اسهم الباحثون والفنانون والتربويون في مجال نظرية اإلدراك وفي مجال دراسة 

بد ان نأخذ في وظائف النصف األيمن واأليسر للمخ في تعزيز هذا الدور وتربيته وتنمية، وال

االعتبار بع  العناصر الشاملة المتمثلة في الصور الرقمية من ناحية تذوقها الفني وتقييمها، وهذه 

 المهارات لن تحول المتعلم المتلقي إلى ناقدين محترفين.

ان للثقافة البصرية أسس نظرية وضعها )جون هورتن( لفهم وقراءة واستخدام الصور، 

اللها، ومن خالل نظريته هذه أشار إلى كافة النظريات التي تخدم هذا الصور، والتفكير والتعلم من خ

وأخيرا قال )ان الثقافة البصرية هي التدريب على التفكير البصري، والتأكيد على عملية اإلدراك 

من خالل الخبرات السابقة التي تؤثر بدورها في طبيعة عملية االنتقاء والترشيح للكم الهائل من 

ات البصرية والصور الرقمية كمحرر فعال في تطوير الكفايات الخاصة بالثقافة المعلوم

، فالثقافة البصرية منظومة متكاملة من الرموز واألشكال والعالقات والمضامين تحمل 2البصرية(

خبرات ورصيد الشعوب الحضاري، وتتصف بسماته، وهي نامية ومتجددة ذاتية ديناميكية. وهي 

لقية والقيم االجتماعية والممارسات الذهنية والسلوكيات العقائدية، التي تعد مجموعة الصفات الخ

رأس مال الفرد منذ والدته، والتي تساهم في صنع وإبداع الجديد في مجال الجماليات البصرية 

سواء  كانت صناعية أو فكرية تحمل فلسفات وطبيعة المجتمع وتطلعاته. فضال عن إنها نظرية 

الفني وإضافة للمعرفة العامة، وهذه الرموز والمدركات البصرية ال يستقبلها عامة في السلوك 

اإلنسان العادي دون معرفة مسبقة بها، ألن األشكال الجمالية معلومة معرفية تتكون من العناصر 

المحيطة بنا وهي رصيد خبرات وتراكمات المجتمع، واألشكال التي نبدعها تحمل في طياتها فكر 

 .وحضارة األمة

بناء على ما تقدم، ان الثقافة البصرية هي وعاء خبرة اإلنسان على مر العصور والتي من 

خاللها تقاس عطاءاته، فهي يمكن أن تكون عالمية منتشرة أو إقليمية مختصرة، ويمكن أن ننميها 

ن تغذي ونصقلها عبر وسائل المعرفة المختلفة، ومن أهم هذه الوسائل مادة التربية الفنية التي يجب أ

المتعلم بالثقافة البصرية وتزودهم ببع  المعلومات والمفاهيم االجتماعية، وتكسبهم بع  

االتجاهات والميول عن طريق ممارستهم لألعمال الفنية واالستمتاع بها، وال يجب إغفال هذا 

م عن الجانب في النمو لدى المتعلم، ويجب أن يعيها كل معلم وولي أمر، فهي وسيلة يكتسب المتعل

طريقها القيم والمفاهيم الجمالية، ويتأملون عظمة هللا في الكون وما يحيط بهم من مخلوقات مع 

تدريبهم على بع  المهارات والعادات السليمة، ألنها أحد روافد الثقافة والمعرفة. وبأنها القدرة 

على تنظيم على قراءة وتفسير وفهم المعلومات المعروضة في شكل صور   وانها أيضا القدرة 

وتعزيز وفهم واحتفاظ وتذكر الكثير من المفاهيم األكاديمية والتي يجب يتعامل معها المتعلمين . 

وتضمن مكونات الثقافة البصرية: التعلم البصري الذي يتضمن االستخدام المدرسي لألفالم ومواد 

مقترنة بالصور، أخرى وهو أسلوب تعلم األفكار والمفاهيم والبيانات والمعلومات األخرى وال

                                                           
1Heinich, molenda,p.194,مصدر سابق  

( ، ت: أ.د.نبيل جاد lv<aالجمعية االمريكية الدولية للثقافة البصرية )الثقافة البصرية والتعلم البصري، فرانيسدواير وديفيد مايك مور: 2

 ، ص 2015، مكتبة بيروت ، القاهرة ، 2عزمي ، كليات الشرق العربي للدراسات العليا في الرياض، ط
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والمكون الثاني فهو التفكير البصري وهو التفكير النتائج هو القدرة على تحويل المعلومات من 

جميع الصور أو األشكال التي تساعد على توصيل المعلومة، والمكون الثالث االتصال البصري 

لفيديو   والتلفزيون الذي يتم عن طريق تقديم المعلومات بشكل بصري مثل اإلشارات   لغة الجسد   ا

 وتقديم النصوص والصور وهو القدرة على توصيل الرسالة أو فكرة في صورة بصرية.

    
 

 مكونات الثقافة البصرية :

 أوال : التفكير البصري:

هو التفكير الناشئ عما نراه، وهي عملية داخلية تتضمن التصور الذهني العقلي وتوظيف 

الحواس من اجل تنظيم الصور الذهنية التي يتخيلها المتلقي، وهو تفكير عمليات أخرى ترتبط بباقي 

غير لفظي مثل تعلم الموسيقى والحركة، ويتأثر هذا التفكير بالعديد من المتغيرات منها )الخبرات 

 السابقة للفرد، الثقافة السائدة في المجتمع، عناصر البيئة التي يعيش فيها(.

ادر للتمثيل الذهني، ويعتمد هذا النوع من التفكير على ما تراه تعد هذه المتغيرات بمثابة مص

العين وما يتم أرساله من شريط من المعلومات المتتابعة الحدوث )المشاهدة( إلى المخ اذ تقوم 

بترجمتها وتجهيزها وتخزينها في الذاكرة لمعالجتها فيما بعد، ويعد ضروري لحل المشكالت 

ة لما تتمتع به من مواقف قائمة على الصور والرسوم بأنواعها، اذ وتحقيق أهداف التعلم األساسي

يمكن لألفراد استخدام الوسائل المحسوسة المادية لفهم الصور المجردة، فمثال في مجال الفن الرقمي 

 .وجيا والمعادالت الرياضيةتستلزم العملية تشكيل الصور الفنية بالعلم والتكنول

 

 ثانيا : التعليم البصري: 

تبط هذا الجانب بقدرة المتلقي على االستفادة مما يعرض عليه من بصريات، قائم على ير

فكرة ان استخدام البصريات يجعل األفكار المجردة التي يتم تدريسها محسوسة بدرجة اكبر، هو 

أسلوب تعلم األفكار، البيانات، المفاهيم والمعلومات األخرى مقترنة بالصور والتقنيات وهو احد 

التعلم األساسية ألحداث تغيرات سلوكية داخلية، وذلك يرتبط بالقدرة على قراءة المواد  أنواع

البصرية واكتساب المعلومات والتفاعل معها وبها منة خالل عملية األدراك البصري والتي يقوم 

عن طريقها بتفسير المثيرات الحسية وصياغتها في صور يمكن فهمها وهي عملية تتطلب مهارات 

ة على اإلحساس بموقع وحجم وشكل وحركة الموضوعات المحيطة بالمتلقي المدرك متعلق

باالعتماد على مستوى بنشاطه الذهني وقدرته على االنتباه لموقع المثير بين المثيرات المرئية 

وقدرته العقلية على ترجمة الصور البصرية، مما يتطلب من مصمم البصريات بمراعاة الشروط 

ناء التصميم واإلنتاج ومن اجل تحقيق الثقافة البصرية ال بد ان يكون المصمم الواجب توفرها أث

 البصرية ومبادئ التصميم البصري.على دراية بعناصر اللغة 
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 ثالثا: االتصال البصري: 

يرتبط هذا الجانب بقدرة المتلقي على استخدام البصريات بأنواعها المختلفة في التفاعل مع 

ار والمعلومات بالمشاعر والميول والمعاني، وهذا االتصال يتم عن طريق األخرين ومشاركة األفك

تقديم المعلومات في شكل بصري مثل اإلشارات، لغة الجسد، الفيديو، التلفزيون، وتقديم النصوص 

والصور المدمجة في عروض الكومبيوتر. وهو اتصال بصري يتم من خالل القدرة على توصيل 

رية، أي عملية أرسال واستقبال الرسائل باستخدام الصور، وهي رسالة أو فكرة في صورة بص

عناصر اللغة البصرية، مبادئ ) عملية مهمة لألستاذ والطالب، ويتطلب األمر دراية بكل من :

 ، مهارة عرض البصريات(.تصميم البصري

 

 مهارات الثقافة البصرية:

ويعرف األدراك بانه عملية تأويل وتفسير المثيرات البصرية وإعطائها  مهارة األدراك البصري: .1

 المعاني والدالالت. 

ويتضمن القدرة على معرفة أوجه الشبه واالختالف بين األلوان واألحجام التمييز البصري:  -

ومهارة التصنيف أي تفسير األشياء على أساس أدراكه لخصائصها في اللون والشكل وادراك 

 المكانية والتركيز .العالقات 

وهي التي تسهم في إكساب اللغة البصرية والتي تساعد على زيادة مهارة قراءة البصريات:  -

القدرة على االتصال والفهم والتفسير، وبالتالي تتكون لديه القدرة على إعادة وصياغة الصور 

لوصف وترتيب والمقارنة بين الظواهر والتعرف على مكونات ومحتويات الصور والقدرة على ا

التفاصيل وتصنيفها والقدرة على توظيف ما لديه من معلومات للتوصل إلى فهم وتحليل وتفسير 

ما يجري والقدرة على التعامل مع المواقف واتخاذ الحلول واإلجراءات المناسبة في موقف 

 تعليمي غير مألوف . 

درة على إنتاج جسور ذهنية وتتطلب قدر كبير من التخيل البصري والق مهارة اإلنتاج البصري: .2

 ألدراك وتتكون صور ذهنية للشكلبالتخيل البصري، فعندما نرى األشكال البصرية يحدث ا

 

 المؤشرات اإلطار النظري:

ان الصورة الرقمية وليدة سياق معين تام الفنان بإدخاله على شكل مجموعة من العمليات  .1

ق الية خاصة بها يتم التحكم بالخط والمعادالت الرياضية معززة من خالل الكومبيوتر وف

واللون والشكل والملمس والفضاء والعالقات التشكيلية كالتكرار المتطابق والقابل للتوالد 

باستمرارية والذي يعود في ذلك للمباشرة في تطبيق النظام الخوارزمي الرياضي على 

 مجريات العمل وإكسابه صفة المكننة. 

لدى المتعلم المتلقي للصور الرقمية لكي يمتلك القدرة على فهم ضرورة تربية الثقافة البصرية  .2

وقراءة وتفسير وتحليل وتكوين صور ذهنية من خالل التفكير البصري والتعليم واالتصال 

 البصري.

ان هناك عدة مستويات في قراءة الصورة الرقمية عبر التعرف على محتويات الصورة وتحديد  .3

خل  بع  األحكام حول األشياء والتكوينات التي تعرضها تفاصيلها ووصف ما يراه وان يست

تلك الصور ليربط بين خبراته السابقة والحاضرة وبالتالي يستطيع تفسير المفاهيم واألفكار 

 وتفاصيلها الجريئة.

ان هناك مدارس فنية للرسم الرقمي كما للفنون التقليدية كالسريالية والتجريبية الهندسية  .4

عبر وسائط لإلظهار باستخدام مجموعات األلوان اإللكترونية وتقنيات والتعبيرية تمظهرت 

مختلفة رقمية وتقليدية مع إضافة مجموعة من الخصائ  كإمكانيات التراجع ومحو األخطاء 
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وإمكانية التخزين، واللصق والتقطيع ومزج القصاصات واإلعالنات والمجاالت إضافة إلى 

 األشكال.فن الضوء واكبر ملون وتصغير وتكبير 

أهمية التثقيف البصري لدى المتلقي وان هناك مجاالت لتحقيق ذلك مثل تذوق الفن الرقمي  .5

وجماليته وفك رموز ومعاني الصور الرقمية وممارسة النقد الفني وبالتالي يكون على دراية 

بعناصر اللغة البصرية والرموز البصرية ومبادئ التصميم البصري وكيفية عرض الصور 

وبالتالي استخدام الصور في التفاعل ومشاركة األخرين األفكار والمعلومات  وقرائها

 والمعاني.

ضرورة تربية الثقافة البصرية من خالل وسائط التكنولوجيا من اجل ان يمتلك المتعلم المتلقي  .6

على قراءة الصور الرقمية وفهم ودراسة عناصرها البصرية وتعلم المهارات البصرية 

 اللغة البصرية. وأساسيات قراءة 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي منهجا  في تحليل العينات كونه أوال: منهج البحث: 

 اقرب المناهج لتحقيق هدف البحث.

: يُعد مجتمع البحث واسعا  جدا  من ناحية كم ونوع اإلنجاز وتوزيعه على ثانيا: مجتمع البحث

الخارطة الجغرافية والتاريخية إلنتاج الصورة الرقمية  ولما كان عدد هذه النماذج كبيرا  جدا  فقد 

( لوحات تمثل تنوع أساليب ووسائل وبرامج إنتاج اللوحات 10عمدت الباحثة إلى حصر المجتمع بـ)

 الرقمية ومواضيعها وأشكالها.

فقد قامت الباحثة باختيار عينة البحث  استنادا  إلى كثرة عينات البحثثالثا: عينة البحث: 

عينات وبما يتالءم مع هدف البحث بعد تصنيف العينة وفقا  لألساليب المتبعة  5قصديا  مكونة من 

 وطبيعة الموضوعات ووفقا  للمبررات اآلتية:

 اختيار العينة استنادا  إلى تباين أساليبها. -أ

 اختيار العينة استنادا  إلى تباين موضوعاتها. -ب

 اختيار األعمال التي تتباين في أنظمتها الشكلية وبُنياتها التكوينية. -ت

اعتمدت الباحثة على صياغة أداتها البحث بشكلها األولي بناءا على ما  رابعا: أداة البحث:

افرزه االطار النظري من مؤشرات، اشتملت األداة على سبعة محاور رئيسية وقد تم عرضة على 

 وي االختصاص في مجال التربية الفنية والفنون التشكيلية.مجموعة من الخبراء من ذ

( تم إجراء التعديالت والمالحظات 2بعد عرض األداة على الخبراء)ملحقالصدق الظاهري: 

المقترحة من قبل لجنة الخبراء تم إعادة عرض األداة بصيغتها النهائية على لجنة الخبار نفسها، 

 (.2اة جاهزة للتطبيق )ملحق% وأصبحت األد85وكانت نسبة االتفاق 

 

 

 نسبة االتفاق

 100* ___________________ _________________نسبة االتفاق = 

 نسبة االتفاق + نسبة عدم االتفاق
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 تحليل العينات:

 (1عينة رقم )

 اسم الفنان/ جاري هيوم

 اسم العمل: ماجده

 م2012سنة اإلنجاز: 

أشاعت الرغبة هنا في إيقاعية هذا 

تناول موضوع إنساني وكأنه من  العمل

خالل وجه المرأة يقول لنا ان الحياة 

واستمراريتها تبدأ من هنا بعطاءها المتجدد 

وال خيار ألن يحقق اإلنسان إنسانيته، إذ 

نتأمل فيها البراءة والروحانية، ووضع هذه 

 الصفات مع حوار عنف الوجود اإلنساني.

عزز الفنان هنا االندماج والتقاطع 

نفصال في فضاءات المشهد عن طريق واال

األلوان وتشكيل الظالل والتبادالت 

والتحوالت التي ال تقيده بجملة عمليات 

حسابية من أجل محاكاة الظواهر الفيزيائية 

من انكسارات وانعكاسات وظالل وما ينتج 

حر فأطلق العنان عنها من تغيرات في الملمس، فلم يلتزم الفنان هنا بأية قاعدة ،بل نفذ العمل بشكل 

لخياله في توزيع األلوان باستطاعة المتلقي ان يلمسه في الكثير من عناصر التشكيل كنوع من 

 محاكاة االنعكاسات اللونية للمساحات المجاورة على جميع المفردات.

يشكل أسلوب العمل اتجاها  واقعيا  تعبيريا  يبغي مخاطبة الذائقة البصرية، ثم انتاجها كشاشة 

ة ثالثية األلوان من قبل مصمم الطباعة باستخدام مبتكر للون والخط والسطوح أنتجها )هيوم( سلكي

كجزء من مدينة لندن وحياتها، بها ازدواجية الرغبة والبراءة والتنافر، مشهد المرأة بنظام لوني 

 صارخ يقترب من النظام اللوني للوحات الحركة الوحوشية.

التوصل الى معرفة النمط االم ضمن العمل، فنمط الخطوط من خالل رؤية المشهد ككل يمكن 

التي تشكلت هنا ذات الطابع العضوي لكون الشكل نموذج المرأة، وهي خطوط حرة تتناقل ما بين 

الحادة والمتموجة ال تحتوي دقة هندسية عالية وهو تأثر مباشر بإمكانية تقنية الرسم الرقمي في نقل 

ى اجواء العمل وتفاصيله مما أدى الى مقاربة شديدة بتقنيات الرسم حركة اليد المجردة مباشرة ال

التقليدية مما كّون نوعا  من االنسجام في آلية التكوين انعكاسا  لحرية الفنان وفكره المجرد من 

المحددات الخارجية باستثمار األدوات الرقمية وإدخالها كوسيط ناقل بشكل مباشر لروح الخط 

 ه كالقلم الرقمي والفأرة وغيرها.اليدوي وطبيعة تكوين

ويمكن مالحظة قربها من األعمال المنفذة بأدوات الرسم التقليدية، إذ تميزت الخطوط المكونة 

للعمل بانسيابية مرنة وبحرية حركية تجولت حول الشخصية الرئيسية في العمل كالوجه والشعر 

 والمالبس انعكاسا  لحرية يد الفنان.
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 (2عينة رقم )

 الفنان : فرانز ويستاسم 

 اسم العمل/ أفالطون مون

 Gطباعة/ 

عند قراءة العمل للفنان 

ويست نرى كيف تأثر عمله 

بفنون الحركة واألداء 

ونالحف كيفية تطويع الخط 

واللون إلظهار جمالية العمل 

تخذ وإبراز فكرته التي تتناول السلوك العنيف المدمر البشري بشكل عام، فهناك وجه المرأة الذي ا

مركز اللوحة مباشرة بحيث تعطي مركزا  للسيادة البصرية فيما تجد الخطوط واأللوان حولها مساندة 

لها مما تعطي للمشهد موازنة مركزية بالتكتف فيما بينها لخلق عمل فني كصورة رقمية بينية 

 متراصة لمنح المتلقي اإلحساس والمشاعر واإليحاء بالعنف والعبثية.

صورة مميزة مزج فيها قصاصات المجالت واإلعالنات والتي تشير إلى وضع الفنان هنا 

الصور اإلباحية مع األوراق ومزجها بورق الكارتون والوان االكرلك والقصاصات الورقية 

 واالتجاه بشكل عام يوحي بالرسم التعبيري.

في هذه الصورة الرقمية انسابت الخطوط بانحناءات متكررة أنجزت بليونه من خالل 

الستدارات المتواصلة بقوة وصالبة أحيانا تشكل وجه المرأة وحركة يديها أعطت التكوين شكله ا

المتماسك، اذ استخدم كمحيط للمساحات وتحديد الشكل ذا االستدارة الواضحة التي تستقر في مركز 

عبيريا  اللوحة بسيادة ممتدة لذلك الجزء من اللوحة. والخط هنا انطلق بانسيابية كي يؤدي غرضا  ت

جماليا  والفضاء هنا أصبح ذريعة لجعل الشكل يمارس وجوده االنسيابي والتعبيري ببساطة، اذ 

تمت معالجة الفضاء بصورة حسابية تزيد من تحق حاالت تعبيرية اعلى لدى المتلقي فتقسيم الفضاء 

بالرغم من  إلى مساحات لونية منح العمل قيمة ضوئية بإيقاعات لونية منح الفضاء قيمة جمالية

 المساحات المسطحة.

اعتمد الفنان هنا في إيقاعية العمل على نسيج لوني متداخل مع الخطوط التي منحها دالالت 

تعبيرية تتناسب والمعادالت الرياضية للشكل التعبيري بصفته يحمل معن متكافئ مع القصد الذي 

ن اللون مع تنوع الخطوط مع المساحات توحيه الفكرة، فيما تؤدي تقنية التكبير دورا  بارزا  في تواز

الملونة باأللوان الحارة األصفر واألحمر بإيقاعية آلية حسابية مع طغيان اللون األصفر الذي يوحي 

بالعبث والكراهية الذي سيطر على المساحات المحيطة بالشكل وعلى جميع أجزاء اللوحة جاء 

 لمصلحة اإليقاعات اللونية بدالالت تعبيرية.

اءت حركة اليدين واتجاهها نحو نقطة معينة تدركها عين المتلقي والتي جاءت متوازنة وقد ج

مع طبيعة التكوين الرقمي، مما تسببت في منح العمل ضربا  من التناغم الرقمي اثر في كلية المشهد، 

ء كما ان هناك تأكيد على قاعدة هنا، ان بقاء اللون وديمومته أمر مشروط باإلضاءة، اذ تم إعطا

مسحة ضوئية لجميع أجزاء اللوحة لمنحها تعبير خاص لكل مفردة، وهناك مواضع متوهجة كقرنية 

العين لتكريس قضية الشر والعنف والمادية اقرب ما يكون الى عملية التمثيل البصري لتجسيد 

الفكرة، أضافه إلى قاعدة التوازن بين المتحرك والساكن داخل بناء الصورة الرقمية مع متحرك 

الخطوط واألسطح بجميع نقاطها فتتوالد باستمرارية لتجعلها قابلة للتحقق فوق السطح الذي تميز 

 بطابع حركي نتيجة لتكرار اللون األصفر واألحمر والخطوط المنحنية ذات دالالت تعبيرية.
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 (3عينة رقم )

  اسم الفنان/ دانييل بويتي

 اسم العمل/ أزرق احمر اصفر

 م2014سنة اإلنجاز/ 

يمثل هذا العمل مشهدا  لوجوه 

وأنماط بشرية مستوحاة من البيئة الغربية 

والحياة األوروبية، اذ ينتمي العمل إلى فن 

 البوب.

انقسم المشهد إلى ثالث مساحات 

متباينة في الحجم والكتلة واللون مستخدما  األلوان األساسية الثالث: األحمر واألصفر واألزرق 

تعبيريا  باستخدام تقنيات مختلفة لصق ونسخ وفك كتابات إضافة إلى فن الضوء  متخذا  اتجاها  واقعيا  

 الذي فرض إيقاعا موحدا  محكما  على سطح اللوحة.

السيادة في هذه الصورة الرقمية كانت لألشكال )الشخصيات الثالث(، ان مجموعة األشكال 

تقدم لنا رؤية واضحة لما  التي تكون مفردات الموضوع بشكل معقد ومبسط وما بها من واقعية

 يجري في البيئة األجنبية.

التكوين في قسمه األيمن واأليسر والوسط كان متضادا  ومنسجما . في الشكل واللون، بما 

يُغري العين على التنقل من موضع آلخر تبعا  لحركتها وإيقاعها الداخلي وألوانها الثالث التي 

ريب ان لمظاهر التعقيد والتبسيط لألشكال والفضاءات تقاسمت األدوار على سطح األشكال، وال 

الساندة لها، مع االستفادة من معطيات فن البوب أو الفن الشعبي، مع عدم التفريط بالوحدة باتباع 

بناء واقعي تعبيري ال يخلو من صالدة وتنويع في السطوح فما ارتد بقوة على الفضاء الذي تقاسم 

 مع األشكال جماليتها.

العمل بخطوطه االنسيابية تارة والحارة تارة أخرى لم تترك مجاال  للشك من ان الخط ان هذا 

يدخل منافسا  مع العناصر األخرى لتأكيد طابع الشكل وتعزيز التباين البصري ،مما سمح لألشكال 

 ألن تبدو باإليقاعية المتوالية والسيادة.

ناء األشكال التي تغلفها األلوان، اعتمد العمل هنا على خطوط متباينة بغية الوصول إلى ب

فبوساطة الخط يتضح لنا التكرار المتعاكس وفي ذلك أحكام لعملية التوازن بين مقدمة اللوحة 

ومؤخرتها وبين يمينها ويسارها، ونالحف هنا االبتعاد عن المنظور التقليدي والتوجه نحو الصياغة 

تي يبتغيها الفنان من وراء وظيفة هذه الرقمية، فهناك جهد واضح في إبراز بع  الدالالت ال

األشكال التي وزعت وفق آلية رياضية محسوبة بشكل جيد في فضاءات العمل والتي منحت 

السيطرة من خالل وضعها في مقدمة اللوحة لخلق موازنة مركزية، مع استخدام تقنية الرسم الرقمي 

ؤدي عملية محاكاة أشكال من وما تمتلكه من أدوات إظهار هي في تطور مستمر استطاعت ان ت

الواقع بشكل عالي الدقة وتحويلها إلى صيغة رقمية مكنت الفنان من التعامل معها عبر النسخ 

والتكرار ولصق الصور، هي لمسات رقمية تميزت بالدقة إلحالة المتلقي إلى نوع من المصداقية 

المحاكاة المباشرة للواقع، من في التعبير، إذ توفرت في هذا العمل مجموعة من األسس الجمالية ك

خالل تكرار الشكل بزوايا الرؤية المتعددة يتم توليدها ضمن البرامج التي تعتمد صيغة المعادالت 

 والحسابات الرياضية في تكوين الشكل والتي ال يمكن تنفيذها بالوسائل التقليدية.

نة للضوء والظل يتكون العمل من ثالث مساحات بأشكال ذات خصوصية لونية ودرجات معي

والشفافية منشأة بخطوط حرة وفق معالجة صورية لألشكال بغرض سحبها ودمجها وأذابتها في 

مجمل العمل والتي جعلت من ذلك ميزة إنشائية ذات طابع واقعي جمالي خاص تنفرد به النتاجات 

فنية لتقنية الرسم الفنية لتقنية الرسم الرقمي على غيرها من التقنيات الرقمية لتحاكي النتاجات ال

 التقليدي.
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كذلك التكرار للشكل في يسار ووسط اللوحة عد ضروريا  للتأكيد على مفردة تشكيلية دون 

األخرى لغاية موضوعية، فاألشكال البشرية هنا اتخذت من الواقع البصري سمة لها وفق مسارات 

هيالت والدعم لتجعل من حرة لفن البوب اتخذها الفنان مع استثمار أجهزة لإلدخال لضمان التس

استخدام برامج الحاسوب وتقنيات اإلظهار وما يستطيع من تقديمه من دقة وفاعلية في تطبيق ادق 

التفاصيل ويمكن مالحظة ذلك في طريقة تكوين األشكال وظاللها ، إذ لم تفرض التقنية أي قيود 

ل، فجسدت الظالل كانعكاسات على الفنان في تحديد الشكل أو تحديد حجم ومكان الظل التابع للشك

حرة نفذت بضربات لونية وفق رؤية الفنان الخاصة ولم يستند على آلية معدة مسبقا  مما تمثل اقصى 

حاالت غلبة دور الفنان على دور الحاسوب، اذ أتاحت له حرية اختيار األلوان والظالل وتوزيعها 

 بشكل حر وبتنوع على مفردات العمل ككل.

 

 (4رقم ) عينة

 اسم الفنان/ ديفيدرينجلي

 اسم العمل/ بدون عنوان

 م2014سنة اإلنجاز/ 

الفنان هنا بدأ في طرحه الشكلي 

متأثرا  بمن سبقوه من الفنانين في تقديم 

صورة رقمية عن الموضوع أكثر 

موضوعية من مجرد التوقف عند مظهره 

الخارجي عبر شكل تجريدي باللون األحمر 

لعمل لمنح العمل دالالت تعبيرية كون اللون األحمر لون ثقيل حار احتل الذي مأل المساحة الكلية ل

الفضاء بهدوء واستقرار ووقار، استخدم فيها الحبر الملون واألكرلك وراء الزجاج واأللمنيوم وقام 

بطبعها في أكثر من ورقة استخدم فيها الخط والنموذج واللون، وفيها األدراك البصري يوحي إلى 

 التجريد.

خدم الفنان هنا أكثر من تقنية واحدة لإلظهار بلون مميز للتعبير عن العنف، وعند مالحظة است

الصورة نجد ان هناك داللة واضحة على عدم تركيز الفنان ديفيد على التفاصيل التشريحية للشكل 

دة إنما كان جل اهتمامه بالبنية الشكلية واللونية ومضمونيه العمل ككل، فكان للشكل مركز السيا

 بلونه األحمر وهذا جاء بشكل قصدي من أجل خلق حالة بصرية خاصة.

لقد تمكن الفنان هنا من جذب انتباه المتلقي لصورته الرقمية هذه والتركيز عليها من اجل 

فرز الشكل عن األرضية وفضاء العمل وجعل المتلقي يتفاعل معها وبها واستفزازه من اجل اختيار 

 العمل وتنافذ األثر الجمالي للصورة.قوة مالحظته ووعيه لفكر 

على أساس ان الشكل التجريدي التعبيري هو بنية تتألف من عالقات جزئية بصيغة المجاورة 

وبمقدور هذه العالقات ان تعبر عن حقيقة ذهنية اكثر منها مادية، بقطع العالقات مع العالم المرئي 

االنفعاالت الذاتية والكشف الروحي المحسوس، بمعنى تجريد الخط واللون وهو وسيلة لكشف 

 لتحقيق المتعة الخالصة.

هنا أعاد الفنان تشكيل صور الحياة عبر التسطيح والتبسيط واالختزال والتكبير على نحو 

يخرجها من حيادتيها إلى شكل له مغزى، وعد هنا الالوعي المحرك الفعلي لبنية الصورة الرقمية 

ي مفهوم المدى الفضائي غير المحدد بنقطة مركزية بفعل من هذه معتمدا  ظاهرة التحول الكلي ف

 تعددية الرؤى.

استطاع الفنان هنا توحيد السطح بالشكل التجريدي التعبيري عبر تغييب سلطة العقل في 

توجيه أرادته باستخدام انعكاس ذاته على الصورة دون مقدمات على السطح، رافضا  مبدأ التظليل 

 اء حوله مما منح الصورة الرقمية هذه حيوية غير مسبوقة.في وضع شكله تبعا  للفض
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بحث الفنان هنا في مغزى التضمينات الجمالية للرسم وفق رؤيته الخاصة بعد عمله ليس 

صورة ولكنه حدث، بتوجهه نحو الالشكل والتجريد واالختزال من اجل تخطي األشياء المرئية. 

لي يؤكد داللة السطح التصويري، إذ اختلط هنا وهي وسيلة تلقائية تحرر طاقة الحركة كحدث فع

الذاتي والموضوعي مع ما هو سيكولوجي والتجرد الروحي مع توجه الرؤية الفكرية والرؤية 

الجمالية من خالل الحدس والمخيلة والتخلي عن التشبيه لذا تماهت ذاته مع ميله للتبسيط واللون 

 وشمولي.األحمر المشدد كحقيقة متعالية وكل ما هو كلي 

 

 (5عينة رقم )

 اسم الفنن/ بيبيلوتي ريست

 اسم العمل/ خلق تجريدي

 م2006سنة اإلنجاز/ 

يوصف العمل بأنه سريالي وبنفس 

الوقت حميمي وغالبا  ما تجريدي عبر 

مفردات وأشكال على قدر من البساطة في 

محاولة تجنب التشبيهية لألشياء، هي 

ومألوف تجسيد التجربة الحسية، إذ كسر الحواجز هنا بين تجربة حسية تتناق  مع ما هو غريب 

فضاءات العمل مما خلق تصميمات داخلية رائعة، فنشأ لها فضاءات جديدة غير مستكشفة، تحفز 

المتلقي وتشجعه على االسترخاء والتأمل وكأنه مستلقي على وسادة مريحة والبناء التكويني هنا 

انسيابية تارة ومتكسرة تارة أخرى، إذ شكل الخط عنصرا   يتكون من خطوط تتحول تدريجيا  لتصبح

اساسيا  من العناصر التشكيلية هنا، إذ تم التأكيد على استخدام الخطوط المنحنية والمستقيمة والتي 

التفت في تواتر كأنها تدور في اتجاهات عدة وفق زوايا متعددة للنظر وكأنها تدور في عالم ال 

وتدويرها، وتكبير حجمها وتصغيرها في آن واحد نتج عنه شكال  تجريديا   نهائي. ان عملية تكرارها

له آلية خاصة خضعت إلى مجموعة من العمليات والمعادالت الحسابية يعود في ذلك للمباشرة في 

تطبيق النظام الرياضي على مجريات العمل وترجمته إلى مجموعة من الخطوط واأللوان واألشكال 

 التجاه العام للصورة الرقمية.في تناسب رياضي مع ا

عندما نتأمل الصورة نالحف ان األلوان بتدرجاتها قد تراوحت ما بين األحمر واألزرق 

واألخضر واألصفر واألسود مع غلبة وسيادة للون األحمر عبر فضاء العمل. تم توزيعها بحرية 

معالجة تجريدية  وتنوع على المساحات السطحية إليصال الخطاب الفني الرقمي للمتلقي عبر

تعبيرية في محاولة الختزال األشكال واأللوان عبر استعارة أجزاء من الطبيعة وتركيبها بآلية 

خاصة بها عبر مجموعة من العمليات الرياضية وتطبيقات البرامج الحاسوبية واستثمار تقنيات 

األلوان ووجود اإلظهار ودقة التكرارات لألشكال واأللوان وتغير وتحول في اتجاهات توزيع 

التدرجات اللونية بكثافة مما منح المتلقي إحساسا بوجود ملمس تناوبت النعومة والخشونة على 

المساحات المتباينة الحجم والتي توزعت بتنوع وحرية ضمن فضاءات الصورة تضامنا  مع 

 الخطوط واألشكال واأللوان ضمن مجريات آلية اشتغال تقنية الرسم الرقمي.

السكون وعدم وجود حركات انفعالية يجد المتلقي نفسه إزاء حركة إيقاع سريع  وبالرغم من

وحر لمنح المفردات دالالت تعبيرية بمضمون فكري وجمالي في الوقت ذاته تقودنا إلى مشاهد 

ذات بنية تجريدية تعبيرية حاول الفنان إيصالها للمتلقي عبر حركة الخطوط وغنى األلوان التي 

ر نظام رقمي إلى صور ورؤى رغبة منه في منح المتلقي فرصة الستيعاب تفجرت بصريا  عب

الفكرة، فالخط هنا ال يستمد أصوله من خالل ما يضمره من معنى حسب فهو بسياقه العفوي حامال  

لجماليته في ذاته كاالنسيابية والليونة، كما ان المشهد قد حفل بإيقاع ملحوظ من خالل حركة األلوان 

سريـالي الواسع كدليل لصلته بفكرة العمل تحث المتلقي للمشاركة في العمل والتفاعل في الفضاء ال
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مع الوحدات البصرية ذات النسق التجريدي بمؤثرات لونية باستثمار األلوان الباردة كاألخضر 

واألزرق والحارة كاللون األحمر واألصفر بتضادها على مساحات السطح ، مما أدى إلى منح 

 لون حركي واختزال للكثير من التفاصيل أدى إلى توازن الرؤية البصرية للمتلقي. الصورة تناغم

 

 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 

 نتائج البحث:

ان الصورة الرقمية بتنوع اتجاهاتها السريالي والتعبيري والتجريدي الهندسي واالنطباعي  .1

اللونية ومدى اإلفادة من تطبيقات واختالف طرق تنفيذها وتنوع تقنياتها وتعدد أنظمتها 

اإلنترنيت وبرامجه ومواقعه في معالجة الصور فأنها تعكس الثقافة البصرية التي يمتلكها 

 الفنان .

ان تربية الثقافة البصرية تتحقق لدى المتعلم المتلقي عن طريق رؤية الصور الرقمية وتنمية  .2

تكاملها مع الخبرات المختلفة من خالل وتطوير الكفايات والمهارات المرتبطة بحاسة البصر و

الحواس األخرى ليكتسب القدرة على الفهم والحصول على معاني ما وراء هذه الصور والقدرة 

 على التعبير عن نفس وتوصيل المعنى لألخرين من خالل الصور التي ينتجها. 

ن الصور التقليدية ان للصور الرقمية دور مهم وفعال في تربية الثقافة البصرية كونها تختلف ع .3

في ضوء المعطيات التقنية الصورية الرقمية واختالف السطح الحامل وسهولة أدواتها وتنوعها 

وإمكانية إنتاج عدد ال منتاه من األلوان وإمكانية الحذف والمسح واإلضافة والتعديل وأعداد أي 

ا الرسام الرقمي وفقا فرشاة واختيار مادة العمل واأللوان وملمس اللوحة أو أية تقنية يريده

 ألسلوبه وموضوع العمل.

ان تربية الثقافة البصرية تتضمن التفكير البصري االبتكاري عبر تكوين صور ذهنية يتخيلها  .4

المتعلم المتلقي من خالل رؤية الصور البصرية الرقمية وربطها بخبراته السابقة وكذلك من 

شكيلية رقمية لقراءتها واكتساب خالل االستفادة مما يعرض عليه من بصريات ورسوم ت

 المعلومات وبالتالي مشاركتها للتفاعل مع األخرين .

ان الصورة الرقمية لها دور في إكساب المتعلم المتلقي مهارات الثقافة البصرية من خالل  .5

عملية تأويل وتفسير المثيرات البصرية وادراك خصائصها في اللون والشكل باإلضافة إلى 

صريات وبالتالي إكسابه اللغة البصرية والقدرة على إعادة وصياغة الصور مهارة قراءة الب

التشكيلية الرقمية ووصف وترتيب عناصرها ومكوناتها وإكسابه مهارة اإلنتاج للصور 

 ديه من معلومات.وتوظيف ما ل

 

 االستنتاجات

األلوان، ويتم : الصور الرقمية يتم إعدادها باستخدام مجموعات األلوان اإللكترونية صندوق 1

إعدادها في بع  األحيان من النماذج ذات البعدين وفي أحيان أخرى باستخدام تأثيرات األبعاد 

 الثالثية

: تنفرد تقنية الرسم الرقمي بنوع جمالي خاص كونها ال تقابل أي تقنية تضاهيها ضمن التقنيات 2

ن الخصائ  الجمالية تتوافق الرقمية والتقليدية يمكن من خاللها إنتاج أعمال تتسم بمجوعة م

مع الرسم التقليدي بشكل عام مضيفتا اليها مجموعة من الخصائ  كإمكانيات التراجع 

وتطبيق اللون ومزجه بشكل بسيط مضيفا اليها مجموعة من التفاصيل مثل إمكانية التكرار 

 للعناصر التكوينية لالرتقاء بالمستوى الجمالي
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ئية هائلة تتسم بسهولة محو األخطاء أو تعديل الصيغ واألشكال : اتضح ان للحاسوب إمكانات أدا3

والمفردات التشكيلية واستخدام وسائط اإلظهار التنفيذية المختلفة التقليدية منها او غير التقليدية 

بسرعة فائقة وبشكل سلس تفوق كثيرا األدوات التقليدية وبهذا تتيح لطلبة اختيار انسب الحلول 

تخزين وحفف مراحل العمل الفني للحاسوب وإعادة النظر في تكوين الشكل  الفنية مع إمكانية

 النهائي لما يراه مناسبا

: ان الثقافة البصرية تمكن الفرد من امتالك مجموعة من المهارات كاستيعاب الخصائ  المكونة 4

امل للصورة الرقمية وهناك حاجة متزايدة إلى التدريب في مجال الثقافة البصرية بسبب التع

 المتزايد للمشاهدين مع وسائل األعالم

: ان تربية الثقافة البصرية تمثل قوة تعبيرية مكافئة عبر الصور المسجلة والمطبوعة والمذاعة 5

الكترونيا ومن خالل وسائط التكنولوجيا كافة عبر دراسة العناصر البصرية مثل اللون 

لبرامج وهي األكثر تأثيرا معرفيا وانفعاليا والنموذج والتكوين والسينما والتلفزيون واألفالم وا

واألقوى بريقا والتي تمكن الفرد من إيجاد المعنى في المعلومات البصرية، وهذا ما يبرر 

 أهمية التثقيف البصري

 

 التوصيات

توصي الباحثة بضرورة استحداث مادة دراسية في مجال الرسم الرقمي بُغية تعريف الطلبة  .1

للرسم الرقمي ومواكبة التطور الحاصل في هذا المجال والتعرف على أهم بالتقنيات الحديثة 

 الرسامين الرقميين العالميين واالطالع على أعمالهم الرقمية وأساليبهم الفنية.

ضرورة إسهام الكلية بتوفير الكتب والمصادر الالزمة في مجال التقنيات الرقمية الفنية وكذلك  .2

 ر الخاصة بذلك  إلفادة الطلبة والمختصين منها.اإلسهام بترجمة وطبع المصاد

توجيه الباحثين وطلبة الدراسات العليا نحو الدراسة والبحث في االتجاهات والمجاالت الخاصة  .3

 بالفنون الرقمية بصورة عامة الفتقار الكلية إلى دراسات من هذا النوع.

الفنية بضرورة جعل كل طالب فن  : توصي الباحثة لتضمين المناهج االكاديمي في قسم التربية4

 يستطيع قراءة الصور الرقمية وتدريب على استقبال وأرسال الثقافة في أشكال بصرية

 

 المقترحات

 إجراء دراسة للتحوالت الحاصلة في برامج الرسم الرقمي. تقترح الباحثة:

 

 المراجع والمصادر

م(. "دراسة مقارنة 2004)بدوي، محمد محمد عبدالهادي. عبدالرحمن، عبدالحفيف محمد.  .1

لمهارات استخدام الصور والرسوم التوضيحية في الدراسات االجتماعية والعلوم لدي تالميذ 

 ، جامعة طنطا.33المرحلة اإلعدادية"، مجلة كلية التربية، العدد 

قراءة سيميائية في أنساق الرسم  دار مجدالوي للنشر والتوزيع   الفن التشكيليبالسم محمد   .2

 .76  ص2008  1األردن  ط -عمان

د. حسام الخطيب ود. رمضان بسطا ويسي : أفاق اإلبداع ومرجعتيه في عصر المعلوماتية،  .3

 .   91ص 2001، دمشق، سورية ،1دار الفكر، ط

  أطروحة دكتوراه  جامعة لرسم الحديثجدل الصورة بين الفكر المثالي واسالم جبار جياد   .4

 .14  ص2003كلية الفنون الجميلة  –بغداد 
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الجمعية األمريكية الدولية الثقافة البصرية والتعلم البصري، فرانيسدواير وديفيد مايك مور:  .5

( ، ت: أ.د.نبيل جاد عزمي ، كليات الشرق العربي للدراسات العليا في lv<aللثقافة البصرية )

 ، ص 2015، مكتبة بيروت ، القاهرة ، 2الرياض، ط

م(. " مواصفات برمجيات الحاسب التعليمية الجيدة من 2012الهدلق، عبدهللا بن عبدالعزيز. ) .6

عة الملك سعود، العلوم وجهة نظر التربويين السعوديين وتصميم أنموذج لتقويمها"، مجلة جام

 463 -432التربوية والدراسات اإلسالمية، المجلد الرابع والعشرين، العدد الثاني، ص ص 

 

 المراجع و المصادر األجنبية :

1. Blogging/88497.html 2013 التعلم في عصر الثقافة البصرية الرقمية 

http://www.aitnws.com / techno log /https://om 77. Net/ 

forums/thread//771260-ait  news.com.   

2. Heinich, molenda, 8 russell,quoted in seels, 1994,p.104. 

3.  Joan platt quoted in seels , 1994,p.103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق)

 جامعة بغداد -رسم / كلية الفنون الجميلة   –ا.د. بالسم محمد / فنون تشكيلية

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة  –أ.د. ماجد نافع / تربية فنية 

 جامعة بغداد  –كلية الفنون الجميلة  –أ.د. صالح الفهداوي /تربية الفنية 

 جامعة بغداد –كلية الفنون الجميلة  –.م.د. هيال عبد الشهيد / تربية الفنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aitnws.com/
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 (2ملحق )

المحاور 

 الرئيسة
 التظهر تظهر إلى حد ما تظهر بشدة المحاور الثانوية

 أسس التكوين

    الشكل

    اللون

    الفضاء

العالقات 

 الشكلية

    التكرار

    التضاد

    الوحدة والتنويع

    التوازن

 األسلوب

    تعبيري تجريدي

    تجريدي هندسي

    سريالي

    واقعي

تقنيات 

 اإلظهار

    طباعة

    شاشة حريرية

    نسخ

    ماسح ضوئي

    رسوم متحركة
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 االستعارة التصورية في الفن الرقمي ودورها في تربية التذوق الفني لدى المتعلم

 
 أ.م. مالك حميد محسن

  

 الفصل األول ـــ اإلطار العام للبحث
 مشكلة البحث:

ترجع االستعارة الى كونها جزءًا من البنية التصورية لإلنسان، إذ من خاللها يدرك العالم 
المحيط به، فهي تعتمد على تجارب اإلنسان الفيزيائية والثقافية، أي لم تعد سمة لغوية فقط، بل 

صدرت جزء ال يتجزأ من انساقنا التصورية الفكرية، ما شكلت مدخال واسعا للدراسات اإلنسانية وت
بنية المفهوم اإلنساني، إذ عدت عامال أساسيا في التفكير واألنشطة العملية والتحفيز والحث على 
قراءة المنجز الرقمي من حيث جماليته االبتكارية، كونها أداة تعبيرية ومنبع لتعدد المعاني فهي 

عينة من ترابط األفكار تنشأ أشكاال من االستخدامات المفاهيمية التي تدعو المتعلم الكتشاف أنواع م
وتداعيها، كذلك ترتبط االستعارة التصورية بالمتغيرات الثقافية والفنية واالجتماعية والنفسية للفنان 
التشكيلي الذي يمارس عملية استعارية تصورية لألشكال والدالالت التي اتسمت بها نتاجات الفن 

سابقة، مؤطره بدالالت جمالية من خالل الرقمي، التي عدت ثورة كبيرة على األنساق الحداثية ال
صبغة التحوالت التقنية التي طالت العالم في الفن المعاصر وما يمتلكه الفن الرقمي من خصوصية 
للتقنية الرقمية التي انتجت على وفق المعالجات التكنولوجية وبرمجيات الحاسوب االمر الذي أدى 

اظهار النتاجات فاستفاد الفنان منها بطرح افكاره الى ظهور العديد من األدوات التي استخدمت في 
ومعالجتها باستعارات ناتجة عن مخيلته وذهنيته، عن طريق تقنيات المزج بين الواقع والخيال، ما 
منح النتاجات ابعادا ورؤى جمالية على مستوى الشكل والمضمون، إذ انعكس تأثير التكنولوجيا 

وأعماله الرقمية خاصة، كذلك تظهر االستعارة فاعليتها من الرقمية على مجمل حياة الفنان عامة، 
طبيعة الذائقة االجتماعية السائدة وتجاوزت التشابه بين المستعار والمستعار له لتساعد على إثراء 
فهم المتعلم واهتمامه وتربية ذوقه الفني. إذ يعد التذوق أحد العناصر المؤثرة في الفنون التشكيلية، 

ودورًا مهما في حياتنا وبالتالي فهو يؤدي دورًا كبيرًا في تقويم شخصياتنا فيتكامل  كونه يشكل جزءاً 
مع غيره لبناء جوانب شخصية المتعلم ونحوها على مراحل مختلفة، فالمتذوق عندما يتأمل 
موضوعات الفن الرقمي يحاول ان يضفي عليها روحًا من حياته هو أي يستعير من تصوراته 

ياة في الموضوعات التي هو بصدد تأملها، ومن هنا يحصل التالقي بين الذات الذهنية، فتدب الح
والموضوع في فصل من التقمص الوجداني او التعاطف الرمزي. فالتذوق الفني يمكن ان يوفر 
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اتصاال أفضل فاألعمال الرقمية هي لغة الفنان ومادته الفكرية وتعبر عن مدركاته للبيئة المحيطة 
صالية بين المرسل )الفنان( والمستقبل )المتعلم( والرسالة )المنجز( والتي يصدر به، فهو عملية ات

من خاللها احكام قيمية، وهذه االحكام تحتاج الى خبرة ووعي فني لينمي القدرة على االستجابة 
الجمالية، كونه عملية ادراكية جمالية يتم من خاللها تعليم المتعلم كيفية المالحظة بالعين المجردة 
لتنمية االدراك البصري للعمل الفني الرقمي للوصول الى الكيفية الوجدانية للموضوع بتدريب النظر 
والتأمل، إذ يكشف المتذوق عن العالقات الجمالية في العمل الفني )الخط، الشكل، المساحة، 

تصورية  واللون...( من خالل خبرته وتجاربه وثقافته الفنية واحاسيسه وما تعكسه من قيم تعبيرية
وجمالية وما تحمله من مضامين فكرية استعارية، من هنا تبلورت مشكلة البحث الحالي في التساؤل 

 هل لالستعارة التصورية للفن الرقمي دورا  في تربية التذوق الفني لدى المتعلم؟االتي: 

 أهمية البحث: 
 تكمن أهمية البحث من خالل:

لي والفني للمتعلمين وزيادة وعيهم نحو الفنون يسعى البحث الحالي االرتقاء بالحس الجما .1
 الرقمية لما تتسم به من مغايرة وتمايز. 

يهتم البحث الحالي بدراسة االستعارات التصورية في الفن الرقمي التي أحدثت تحوال واضحا  .2
 في الخصائص الجمالية له.

ما يعمق  يرصد البحث الحالي طبيعة الصورة الرقمية، ومدى استجابة وتذوق المتلقي .3
 مستوى الوعي الخاص به.

يشكل إضافة للثقافة الرقمية الخاصة بالفن المعاصر وما لالستعارة من فاعلية بينة في  .4
 جمالية النتاج الرقمي.

تلبي هذه الدراسة جانبا معينا من الجوانب المعرفية في فهم الطبيعة االستعارية للفن الرقمي،  .5
 والمتذوقين في مجال الفنون التشكيلية والتربية الفنية.ما سيكون له األثر األكبر للباحثين 

 هدف البحث: 
التعرف على االستعارة التصورية في الفن الرقمي ودورها في تربية  يهدف البحث الحالي الى:

 التذوق الفني لدى المتعلم.

 حدود البحث: 
 يقتصر البحث الحالي على: 

 صاالت العرض االفتراضية على االنترنت.ـ الحدود المكانية: دول مختلفة من العالم. 1
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 2017ـــ2012ـ الحدود الزمانية: 2

 ـ الحدود الموضوعية: نتاجات الفن الرقمي )كوالج رقمي، مونتاج رقمي، رسم رقمي(3

 

 تحديد المصطلحات: 
 تتحدد مصطلحات البحث الحالي على النحو االتي:

 : االستعارة التصورية:-1

لية جوهرية في حصول الفهم البشري، كما تشكل آلية لخلق آ عرفه )اليكوف وجونسون(:
 1دالالت جديدة وحقائق جديدة في حياتنا.

الكيفية التي نتصور بها مجاال ذهنيا معينا بواسطة مجال ذهني اخر،  عرفه )عبد العزيز(:
  2وذلك قصد فهم األشياء المجردة واالقل انبناء من خالل أشياء ومجاالت ملموسة وأكثر بنينه.

هي االستعارات المجردة التي يبنى على أساسها المنجز التشكيلي  عرفه الباحث اجرائيا :
 الرقمي والتي تعطي تصورات وابعاد مفاهيمية يتذوقها المتلقي )المتعلم( 

 : الفن الرقمي:-2

المجموع الحاصل من تفاعل الذكاء االصطناعي والفضاء االفتراضي  عرفه )عبد العالي(:
 3المبدعة، بمعنى هي عملية إبداعية تفاعلية بين الفنان واآللة )الحاسوب( والمتفرج.والذات 

عرفه )بالسم وسالم(: الفن الذي ينفذ االشكال بتوظيف معطيات برامجيات الحاسوب القادرة 
على معالجة الصور والتصاميم، وظهر نتيجة لمالحقة وتعزيز التفاعل بين الفن وبين التطورات 

 4لتكنولوجيا المعلومات، وللتحفيز على تطوير أنماط التفكير.المتسارعة 

هو عملية تفاعلية يقوم فيها الفنان بتوظيف برمجيات الحاسوب  عرفه الباحث اجرائيا :
 لتوظيف استعارات تصورية في المنجز الرقمي.

 

                                                           
، 2009، دار توبقال للنشر، المغرب، 2اليكوف، جورج ومارك جونسون، االستعارات التي نحيا بها، ت: عبد المجيد جحفة، ط 1

 .189ص
، دار كنوز المعرفة للنشر 1عبد العزيز لحويدق، نظريات االستعارة في البالغة الغربية من ارسطو الى اليكوف ومارك جونسون، ط 2

 .267ص، 2015والتوزيع، عمان، 
 .34، ص2014عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة بين الفن والتواصل، افريقيا الشرق، المغرب،  3
 .152، ص2015، مكتب الفتح، بغداد، 1بالسم محمد وسالم جبار، الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته، ط 4
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 : التذوق الفني:-3

مدركات شكلية وموضوعية وقيم التفاعل مع االخر انفعاليا ونفسيا من خالل  عرفه )الحيلة(:
جمالية مؤسسة على اعمال الحواس البصرية والسمعية واللمسية والمعرفية والمدركات العقلية وتلمس 
األثر في مجاالته وميادينه المتعددة سواء اكانت فنون معرفية او أدبية او تعبيرية او تشكيلية او 

 1مهنية او تقنية.

  2علها تحب أو تكره ما يواجه المرء من أشياء.قوة النفس التي تج عرفه )فخنر(:

هو االستجابة الوجدانية لمؤثرات الجمال الخارجية في المنجز الرقمي  عرفه الباحث اجرائيا :
 التي يمر بها المتلقي )المتعلم( ينبني على أساسها قبول أو رفض أو استهجان.

 

 الفصل الثاني ـــ اإلطار النظري
 ة التصورية في الفن الرقميالمبحث األول: االستعار 

تعد االستعارة التصورية آلية رئيسية من آليات الذهن، بقصد إدراك مجال تصوري وبنينته 
عن طريق مجال تصوري آخر مختلف عنه كليًا...مثل الحياة سفر، والحب حرب، واألفكار 

الحاالت،  بنايات...الخ، أي تتعلق بشكل خاص بالتصورات اليومية المجردة من قبيل الزمن،
 التغير، السببية، والغرض، التي هي استعارات تصورية. 

 طبيعة االستعارة التصورية في النقاط التالية:  3يحدد )جورج اليكوف(

االستعارة هي اآللية الرئيسية التي من خاللها نستوعب التصورات المجردة، ونؤدي التفكير  .1
 المجرد.

المعاشة إلى النظريات العلمية األكثر صعوبة، ان الكثير من الموضوعات، من أكثر األمور  .2
 ال يمكن فهمها إال عن طريق االستعارة.

 االستعارة بطبيعتها تصورية في جوهرها، وليست لغوية. .3
 اللغة االستعارية هي تجل سطحي لالستعارة التصورية. .4

                                                           
 .47، ص1989ان، ، دار الشروق للنشر، عم2قطامي، يوسف، سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي، ط 1
 .31، ص2001شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، عالم المعرفة، الكويت،  2
. عرف عنه أطروحته الشهيرة أن حياة األفراد 1941مايو  24جورج اليكوف: الفيلسوف األمريكي وعالم اللغويات المعرفية، ولد في  3

 تتأثر بشكل كبير باالستعارات المركزية التي يستخدمها الناس لشرح الظواهر المعقدة.
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خالل تسمح لنا االستعارة بأن نفهم الموضوع المجرد نسبيا وغير المبنين بصفة مالزمة من  .5
  1موضوع ملموس أكثر، أو أعلى أو أقل بنية.

تساعد االستعارة التصورية على حث وتحفيز الذهن إلنشاء توليفات جديدة كآلية تعبيرية التي 
يعبر من خاللها الفنان عن عواطفه ومشاعره واختالجاته النفسية كونها تحدث نوعًا من الدهشة 

/ المتعلم، أي نوسع بها قدراتنا الفكرية ونتفاهم  2تلقيوالمفاجأة الممتعة، والتي تمنح إثارة للم
ونتواصل، كذلك ألجل إيضاح فكرة العمل الفني يجب أن يكون تماسك بين العناصر، فال تكون 
استعارة من عنصر واحد في تركيبة العمل البصري، كون ان االستعارة تتكون من تفاعل العناصر 

ان يجذب انتباه المتعلم وهذا يرتكز على امكانية الفنان فيما بينها، لتكون قابلة للفهم، ألجل 
 االبتكارية. 

وعندما يكون موضوع ما أو شيء ما، أو جزء منه مستترا في حيز الرؤية فإن الغياب ليس 
واحدا من خصائصه البصرية والفيزيقية فقط، لكنه أيضا جانب من جوانب حالة وجوده االستعاري، 

مرئية في عمل فني ما فإننا نلجأ إلى التفكير البصري، الن الشكل  فعندما تكون قمة الشكل فقط
غير المكتمل يتم النظر إليه بطريقة رمزية، وعندما يتم ربط األشياء بعضها ببعض من خالل 
المواضع واألشكال، فإن العالقة ال تكون مجرد عالقة بصرية أو فيزيقية، ولكن يجب إدراكها على 

يسمح باستعمال المجال الطبيعي للتفكير في موضوع الفهم، فالنمط  أي أنها عالقة استعارية.
 المعرفي الذي ينتج هذه التصورات هو االستعارة التصورية. 

( من خالل كتابهم 3إذ تم تصنيف االستعارة التصورية من قبل )جورج اليكوف، وجونسن
باالستعارة البنيوية، وهي االستعارات التي نحيا بها، على وفق عالقتها بنشاط اإلنسان، وتمثلت 

تلك االستعارة التي تؤثر في آليات تفكيرنا وتصوراتنا وانفعاالتنا وتجاربنا وسلوكياتنا، واالستعارة 
االتجاهية والتي تتعامل مع االتجاه الفضائي مثل فوق تحت داخل خارج عميق سطحي، واالستعارة 

ات العامة، أي نتصور االحداث واالنشطة األنطولوجية والتي تفسر الحياة بصيغ المواد والموضوع
 بوصفها مواد وكيانات.والحاالت 

 : 4ويتضح أيضا هناك نوعين من التصورات

                                                           
 .61، ص 2015ية للنشر والتوزيع، القاهرة، عمر بن دحمان، نظرية االستعارة التصورية والخطاب االدبي، رؤ  1
 أينما ترد كلمة المتلقي أو المتذوق يقصد بها الباحث المتعلم. 2
 ( هو ممثل، من المملكة المتحدة، ولد في يورك.1964جونسن: مواليد) 3
 .92ـ 91، ص 2015عمر بن دحمان، نظرية االستعارة التصورية والخطاب االدبي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  4
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ــــ تصورات مباشرة: تنبثق من تفاعلنا مع محيطنا الفيزيائي مثل فوق ـــ تحت ـــ امام ـــ وراءـــ داخل 1
الجسدي اليومي المستمر. وهذه االستمرارية هي ـــ خارج ....الخ، وهي التي نستخدمها في اشتغالنا 

 التي تمنح لهذه التصورات أولوية.

ـــ تصورات غير مباشرة: هي تلك التجارب غير المحددة بشكل واضح ومنها األشياء الفيزيائية 2
 التي ليس لها حدود واضحة، وكذلك تجاربنا العاطفية التي نعانيها دون ان نمسك بها بدقة.

ن الرقمي الى الحاسوب والماوس وبمساعدة برامج الرسم كمعدات اشتغال في لقد تحول الف
الفن الرقمي، وعليه فإن للحاسوب أثرا كبيرًا على المجاز االستعاري الذي يتحقق بين الشكل 
والداللة، فجوهر االستعارة في الفن الرقمي يكمن في كونه يتيح فهم شيء وتجربته من خالل شيء 

 ه والمقارنة واإلبدال. آخر من اجل التشبي

إذ يستخدم الفنان في الفن الرقمي اشكال قد تكون موجودة في الواقع أو غير موجودة في 
الواقع على وفق التصورات والخيال التي يتم عملها على وفق مفهوم التحليل والتركيب للمدركات 

ه للواقع، إذ إن كل شكل الحسية والخزين الذهني، فتكون األشكال االستعارية التصورية غير محاكي
فني مهما يبلغ من الغرائبية في بنيته وانجازه يكون حاماًل لداللة ما بل انه غالبا ما يوحي بشيء 
آخر مألوف استنادا إلى الخزين الذهني الذي يتمتع به المتعلم، وهذا اإليحاء هو ما يسهل عملية 

 لم.التواصل عبر شبكة الدالالت والتأويل التي يضفيها المتع

فالحاسوب وسيلة اتصال تعليمية وثقافية تساعد في التعليم االثرائي، لتعدد مكوناته، ولما 
يتمتع به من قدرة على التفاعل مع المتعلم باتجاهين، األول: من خالل توفير التعزيز الفوري في 

في واقعًا البرمجية، إذ ينغمس المتعلم بخياله؛ ليكون تصوراته عن األشياء بوصفه محرك االحداث 
يعيشه فعليًا، بأسلوب يتناسب مع سرعة المتعلم ونمط تعلمه، أما الثاني: يسهم في توجيه ذائقيه 
المتعلم كونه يحفز األنظمة االستعارية التصورية عند المتعلم فيستعير معنى من مجال ليرحله الى 

 1مجال آخر، فيتفاعل مع النتاج بوسائطه الرقمية.

طورات هائلة منذ أوائل التسعينات الى الوقت الحالي، وسيؤدي التوسع لقد حقق الفن الرقمي ت
في التكنولوجيات الرقمية وأثرها على حياتنا وثقافاتنا إلى خلق المزيد من األعمال الفنية التي تعكس 
هذه الظاهرة الثقافية، فالصورة البصرية نتاج ادراكات واعية من قبل الفنان كونها ترتكز على ملكة 

ل، وهي بمثابة إعادة تشكيل العالقات الكامنة واكتشافها بين العناصر المتباينة فتؤلف وتمزج الخيا

                                                           
ية التربية هيال عبد الشهيد، االبعاد التأويلية لنظرية االستعارة المفاهيمية في الفن الرقمي ودورها في اثراء القيم الجمالية للمتعلم، مجلة كل 1

 .396، ص2016، 96، العدد22األساسية مجلد
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بينها وتوظف في النص البصري إلكساب المفردات دالالت جديدة قد تكون فكرية أو جمالية أو 
 تقنية.

سكي ، مع األمريكي )بنيامين البو 1950يعتقد إّن بداية استخدام التقنية الرقمية كانت عام
Benjamin Laposky وكان اسم 1953( قّدم ألول مرة له "الذبذبات"، كما دعا لها، في عام .

 ( 1، شكل)(Oscillons)لتذكير من أصل تقني في الذبذبات، وأطلق عليها أوسيلون 

( الذي يصف عمله بالتالعب Michael Oswaldمن فناني هذا االتجاه مايكل اوزوالد )
المونتاج الرقمي، وهو على األرجح أكثر وصف دقيق يمكن ألي  بالصور في المنشطات، أي

شخص استخدامه. يتضمن أسلوبه بداية صورة )غالبا صورة فوتوغرافية( لنموذج والتالعب بالصورة 
 (2بشكل كامل في عمل فني مدهش. شكل )

( طابعا غرائبيا صور فيه كائنات (carlos Cabreraفيما اتخذت اعمال الفنان الرقمي 
 (3يبة وهجينة ما اخذت نزعة سريالية كما في شكل )غر 

   
 (3شكل ) (2شكل ) (1شكل )

ومع تطور التكنولوجيا الرقمية وظهور الكثير من البرامج الرقمية واعتبار الحاسوب بمثابة 
لغة العصر، صار من الممكن أنتاج أعمال فنية رقمية متكاملة وصياغة عناصر وتكوينات مبرمجة 

االحتماالت والبدائل، بما يتناسب مع غاية الفنان سواء كانت وظيفية أم جمالية ومن خالل وواسعة 
اإلمكانات التي توفرها البرامج الرقمية يرتكز الفن الرقمي على االلية االنتقائية والية الطرح، فالفنان 

والدمج يقوم بتجريب عدة مرات الى ان يألف العمل الكامل من خالل االضافات والتكرارات 
والتحريف إلى أن يستقر على صيغة يحقق بها الفنان رؤيته، فيقوم بانتقاء أفكار تتالءم مع التقنية 
الرقمية، فالتغاير باالنتقاء هو الذي يكسب العمل الفني الرقمي جمالية متفردة، من خالل إمكاناته 

لتكنولوجيا في الفن الرقمي ال ان استعمال ا الفنية ومدى ثقافته باستثماره في انجاز عملة الفني، إذ
يدل تماماً على التطور واالرتقاء في فكر الفنان، وعلى العكس ال يعني قلة االستعمال على التخلف، 

مكانية االستفادة من ذلك استعمال.  ففي الحالتين يبقى االستعمال متعلق بفكر الفنان، وا 
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 أنواع الفن الرقمي: 

 يقسم الفن الرقمي الى نوعين:

فن رقمي يعتمد على الحاسوب باستخدام تقنيات محددة خاصة  2D):الفن ثنائي االبعاد )أـــ 
 :1لتطبيقه، وتقنياته هي

 :Fractalsالرسم الكسوري  .1
نوع من الفنون الهندسية، يعتمد على الحسابات كأساس له، لكن مع تطور البرامج الرقمية 

الرياضية لألجسام الفراكتلية التي يتم  لم يعد هذا النوع من الفنون صعبًا ومن خالل الحسابات
عرضها بصريا يتحقق الفن الكسوري، فهذه المعادالت تشكل بعضاً من أكثر األعمال الفنية الجذابة 
لتبرز في الميدان الفني الرقمي، حيث أنه يعتمد على التكرار والتنسيق والدقة، ما يزيده إبداعًا 

 (4وجمااًل. شكل )

 :Digital Paintingالرسم الرقمي  .2
الرسم الذي يستخدم الكمبيوتر كأداة للرسم، فقد اسَتبدلت الريشة بالفأرة واللوح الرقمي، واتخذت 
الشاشة بدياًل لـ اللوحة، واستخَدمت األلوان الرقمية ِعوضا عن األلوان التقليدية، ويعد أصَعب من 

الفنية والتي تتِحد فيها الرؤية الرسم التقليدي، اال انه يمكن ابتكار أشكال النهائية من اللوحات 
الفنية والخيال بالقدرات التقنية العالية للكمبيوتر لُيحققا معًا ثورة فنية في العمل الفني التشكيلي لم 

 (5تكن لتتحقق دون توافر هذه التكنولوجيا. كما في الشكل )

 :Digital collageالكوالج الرقمي  .3
ستوحاة من التقنية التقليدية التي استخدمت في المدرسة تعد تقنية الكوالج الرقمي تقنية رقمية م

التكعيبية من قبل كل من بيكاسو وبراك بتجميع قطع من الورق والخشب والجرائد مع األلوان على 
 .الدقةالقماش المحضر للرسم، إلنشاء تكوينات تجريدية وشبه تجريدية، مثيرة لالهتمام وغاية في 

تقنيات اإلدخال الصوري التي تدل الصور الواقعية، ويقوم الفنان بالرسم فالكوالج الرقمي يستخدم 
عادة تركيب القطع وفق ما يراه مناسبًا ويخدم جمالية العمل الفني الرقمي، كما  عليها وتقطيعها وا 

 (6في الشكل )

                                                           
1 http://digita-art.blogspot.com/2011/12/blog-post_9072.html 
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 (6شكل) (5شكل) (4شكل)

 :Digital Montage المونتاج الرقمي .4
من أشهر الفنون الرقمية وأجملها وأكثرها إبداعًا، إذ ينتج باختيار صور مختلفة يتّم دمجها 
والتالعب بها وكذلك إضافة تأثيرات وتعديالت إليها، فتنتج لوحة خيالية رائعة تعكس خيال المصمم. 
م وقد يكون هذا الفن هو أكثر الفنون التي تنال استحسان محبي الفن الرقمي، كما أن معظ

 (7لهم. كما في الشكل ) مستأنساً المصممين المبتدئين يجعلون من فن التالعب بالصور 

 :Digital Vectorالفيكتور الرقمي  .5
نوع من أنواع الرسومات المتجهة، أي ما يعتمد على االتجاهات والمحاور الرياضية، وهي 

م فيه القلم الضوئي كأداة تقنية تختلف عن تقنية البكسل التي تعتمد في بعض أنواع الرسم. يستخد
 (8أساسية للرسم، وهو فن يتصف بالبراعة في الدقة مهما كبرت الصورة. كما في الشكل)

  
 (8شكل ) (7شكل )
(: من أحدث الفنون وأكثرها احترافية وتطور، يعتمد على الرسم باتخاذ 3Dب ـــ الفن ثالثي االبعاد)

ويمتاز هذا الفن بالدقة والواقعية، يستخدم فيه الفنان األبعاد الثالث: الطول، العرض والعمق. 
 برنامج النمذجة والتمثيل ثالثي االبعاد للنحت بشكل أساسي في الفضاء االفتراضي.
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 مدارس الفن الرقمي:

 أما مدارس الفن الرقمي من ناحية الموضوع أو الفكرة يمكن تقسيمها إلى:

الواقعية ودمجها بطرق مختلفة لتمثيل الحقيقة أو المدرسة الواقعية: فتشتمل استخدام الصور 
 جزء منها.

المدرسة السريالية: تهتم بتشكيل واستحداث عناصر من الخيال ويكون فيها تداخالت في 
 الصور ولمسات خيالية ليست موجودة في الحقيقة، فهي بذلك تعتمد على الفكر اإلبداعي واالبتكار.

يها أخذ عناصر وأشياء من الطبيعة ويتم تحريفها بتغيير المدرسة التعبيرية: وهي التي يتم ف
 أما ألوانها أو هيئاتها وأحجامها، أي يقصد التغيير عن الوجه الحقيقي لها.

تأسيسًا على ما تقدم يتبين ان جزءًا كبيرا بنيتنا االستعارية التصورية تنشأ من انشطتنا 
الحسية الحركية لبناء تصورات عواطفنا بشكل االدراكية الحركية والحسية، أي تتعالق التجارب 

محدد بوضوح، كونها تؤثر في األسلوب الذي نفكر به، إلثراء العمل الفني بالدالالت باستخدام 
العناصر التي تستطيع التعبير عن الكامن فيها، فهي تسمح بتطوير المهارات الفكرية والبصرية 

وصوال لحل مشكلة المحاكاة، فهي تعبر عن األشياء للمتعلم، كونها أداة خاضعة للتجريب والتعديل 
بطريقة مختلفة عن سابقاتها في تشكيل المدرك البصري، ما تؤسس لثقافة جديدة، تقوم على 
التواصل والتعبير عن المكنونات المتخيلة، فللفنان وخبرته وثقافته الفنية الدور الكبير في تشكيل 

تطورات التقنية التي اثرت على الفن بشكل عام، والفن نسيج قوامة االثارة البصرية على وفق ال
الرقمي بشكل خاص، لذا تصبح االستعارة التصورية موضوعا للتأمل والتساؤل الن احداث التواصل 
بين المتعلم والعمل هو الغاية المطلوبة، والتوغل في ذهنيته كونها تسهم بشكل كبير في تدريب 

 وتربية التذوق الفني لديه.

 

 الثاني: تربية التذوق الفني لدى المتعلم: المبحث
واآلليات المألوفة من اجل تفعيل االدراك  يتطلب الفن المغاير والمتمايز االبتعاد عن الطرائق

لدى المتعلم واثارة التذوق الفني لديه من خالل إضفاء الطابع االستعاري التصوري على االعمال 
فنية، وانشاء العالقات في العمل الفني، يزيد من خبرة الفنية الرقمية وحل الغموض في االعمال ال

المعرفة والتذوق، ويقرر برونر أن "جهد المتذوق هو مكافأته الخاصة، أو أن المكافأة هي تحقيق 
وحدة الخبرة، فخبرة التذوق تنمي نفسها بنفسها، والتذوق يستحضر تذوقاً أفضل. استمع بدرجة كافية 
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قك لبيتهوفن أو فاجنر، كون ان مجال الفن هو أبرز ما يمثل اللذة الى دافوراك وسوف يتحسن تذو 
 1في ممارسة وظيفة معينة."

 تمر عملية التذوق الفني في ثالث مراحل وهي:

 ـ اإلحساس واالدراك الفوري للموضوع.1

 ـ رد فعل الجهاز العاطفي لشكل الموضوع المدرك.2

للموضوع أي لمضمون العمل الفني بجميع ما يثيره ـ رد فعل عقل المتعلم لطبيعة المفهوم الفكري 3
 2من تداعيات ثانوية.

ان التذوق الفني يعني بالتقييم والتعرف على األشياء من خالل الممارسة وااللفة بين المتعلم 
واألدوات والخامات والتذوق وعي وتنبيه وحيوية واالنتباه له درجات وهو يزداد شدة او ينقص 

اك والتأمل الكامل قبل الفهم ايضا هو حصولنا على المتعة الجمالية تتأتى باختالف حاالت االدر 
من تالؤم بين صورة الموضوع وفعل يتطلب توجها وطريقة للرؤية من نوع خاص وانتباها معينا 
يحدد اسلوب الرؤية ألنه يشكل مجموعة من الكيفيات الحسنة الناتجة عن الكيفيات الجمالية التي 

أي  3ققها من خالل الوعي والمتذوق يحدد قيمة هذه الكيفيات الحسية للتمتع بها.يدركها العقل ويح
التذوق ينمو بالممارسة، فالمتعلم الذي يرى األشياء المنسقة، المنظمة، الجميلة األلوان واالشكال، 
ينمو لديه معيار يقيس به قيم األشياء الجمالية، في حين إذا كان قد تعود على األشياء القبيحة 
فإنه بالتالي سوف ال يستطيع ان يميز األشياء إذا ما ارتفعت في عالقاتها الجمالية، كذلك ما 
يمتلكه المتعلم من خبرات متراكمة في ذهنيته وامكاناته المعرفية يكسبه ذوق فني من خالل تجاربه 

ونية بالعمل فيصقل رؤيته ليتعدى حدود العمل الفني الى مواقف الحياة نفسها، فتذوقه للعالقات الل
 .الفني ينعكس على الملبس والمنزل في تنسيق األلوان، ويلم باألسس الجمالية التي ترتكز عليها

 أن عملية التذوق تشتمل على أربعة أوجه هي:

ـ الوجه العقلي المعرفي: والذي يتمثل في البطانة المعرفية واالستداللية الواعية القادرة على الفهم 1
 والمقارنة.

الجمالي: التقويم التفضيلي التشكيلي االيقاعي، الذي يحب أو ال يحب، يميل أو ال يميل،  ـ الوجه2
 يفضل أو ال يفضل هذا العمل أو ذاك.

                                                           
 .27، ص1997عبد الحميد، وآخرون، دراسات نفسية في التذوق الفني، د. ط، كتب عربية، د.ب، شاكر  1
 .91، ص2002، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2الحيلة، محمد محمود، التربية الفنية وأساليب تدريسها، ط 2

3 Day Michael, journal of aesthetic education,1997, vol,21, p293   
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ـ الوجه االجتماعي الثقافي الذي يمثل البطانة الثقافية، التي تمد الفرد معايير وقواعد لتقبل أو 3
 رفض العمل.

، أي تختلف 1الرضا والميل الى االنفعال "بالعمل الفني" ـ الوجه الوجداني الذي يعبر عن درجة4
المتغيرات التي ينسقها الموقف التعليمي عن التذوق الفني والظروف المتغيرة المحيطة بالمتعلم، 
وبالظواهر التي يصعب السيطرة عليها في عمليات التحليل والتركيب والقياس. كون ان التذوق 

 متعلم ويقترن بقدراتهم العقلية ويتباين بتباين الطرائق االدراكية. الفني يرتبط بالسمات الشخصية لل

إذ يعد التذوق الفني جانب مهم من جواني التذوق الجمالي العام، ويختص بتذوق االعمال 
الفنية المختلفة من فنون تشكيلية وشعر وموسيقى ومسرح وسينما وغيرها من المجاالت الفنية، 

االت في األسس والقيم الجمالية والفنية العامة للفن اال ان كل مجال وبالرغم من اشتراك هذه المج
من تلك المجاالت يحتاج الى قدر خاص من الثقافة الفنية والوعي )التدريب(، لكي يمكن للمتذوق 
)المتعلم( ان يطلق حكمه الجمالي، فالخبرات الفنية التي يكتسبها المتعلمون تنمي لديهم القدرة على 

أي يعد التذوق الفني إمكانية المتعلم على االستجابة أي إمكانية  2ت االنسان االبتكارية.تذوق تعبيرا
التأثر بالجمال، والمبدع هو الذي يجعل المتعلم يتذوق ما يبدعه، كون ان المتفرد هو الذي يجذب 

شخص قد  األنظار، واالبداع والتذوق عمليتان متالزمتان، ويتباين التذوق لدى المتلقين فما يتذوقه
 ال يتذوقه شخص اخر.

إذ تعود االستعارة التصورية على الفنان بالميزة والمنفعة كونها تعطيه الذريعة للبوح والتعبير 
عن الداللة الكامنة بين االشكال والمواءمة إلبداع التواصل وتأكيد األفكار وبثها الى المتعلم، فالفنان 

ومبتكر ومغاير للمألوف، أي تعد أداة من أدوات يفيض باألفكار وصوال الى إيجاد تكوين مبدع 
الفنان في ايضاح الفكرة والتغلغل من خاللها الى مخيلة المتعلم ودعوته الى التأمل والتعمق الدقيق 
 بالتفاصيل التي تتخطى ما اعتادت األنظار الى المتفرد الذي ال يألف والغريب وغير المألوف.

رة الخيال على رصد دالئل التشابه في الكون وهي وسيلة تعيد فاالستعارة التصورية "مرآة تعكس قد
 3تشكيل الكون عن طريق خلق واقع جديد"

لذا على المؤسسة التعليمية ان تهتم بتربية التذوق الفني لدى المتعلم بتربية الملكة الخيالية 
والجمالية والفكرية للمتعلم من خالل استعارة اشكال جمالية تعكس خبرة وثقافة الفنان إلنشاء تأليفات 

ن الثقافة الفنية غير مألوفة بين العناصر الفنية إلكسابها إدراكًا جديدًا؛ كون ان التفاعل بي

                                                           
 .21، ص1997شاكر عبد الحميد، وآخرون، دراسات نفسية في التذوق الفني، كتب عربية، د.ب،  1
 .91، ص2002، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2الحيلة، محمد محمود، التربية الفنية وأساليب تدريسها، ط 2
 .16، ص2002، مؤسسة عمان للطباعة والنشر واالعالن، عمان، 3الحراصي، عبد اهلل، دارسات في االستعارة المفهومية، ط 3
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والتكنولوجية للمتعلم، يؤدي الى االرتقاء بالفن الرقمي الى مرحلة التجريب، إذ يصل به الى تربية 
 الذوق الجمالي والخروج من نطاق النمطية من خالل ربطهم بالتقنية الرقمية. 

 مخطط يوضح آلية تذوق النتاج الرقمي

 
 

 مؤشرات اإلطار النظري: 
التصورية مظهرًا من مظاهر التفكير العلمي، كونها مرتبطة بالفكر والذهن، ما تعد االستعارة  .1

 تؤدي الى انتاج المعرفة.
ثمة عالقة وطيدة بين التفكير والتعبير، كونهما هيئتان لعملية ذهنية واحدة، يرتبطان بخبرات  .2

أفكارهم  االنسان وتجاربه في العالم المحيط به، كذلك يسهم بتقديم فرصة للمتعلمين لشحذ
 واستدعاء ما لديهم من خزين ذهني تصوري في الذاكرة لتكوين أفكار منظمة ومميزة التشكيل.

تعد االستعارة التصورية أداة من أدوات الفنان في ايضاح الفكرة والتغلغل من خاللها الى مخيلة  .3
 المتعلم ودعوته الى التأمل والتعمق الدقيق بالتفاصيل.

رئيسي على تقنيات الحاسوب االلكترونية وبرامج التصميم المتطورة يعتمد الفن الرقمي بشكل  .4
لطرح نتاجات ناتجة عن التفاعل بين الثقافة الفنية والتكنولوجية، ما يؤدي الى االرتقاء بالفن 

 الرقمي الى مرحلة التجريب، وتحفيز وتربية الذوق الفني للمتعلم.
وبيئية ...الخ. وهذه كلها تسهم في اصدار  يخضع التذوق الى نواحي نفسية وثقافية واجتماعية .5

 االحكام الجمالية.
الثقافة لها دور كبير في عقل المتعلم المتذوق لألعمال الفنية االمر الذي يسهم في إيجاد  .6

 الفاعلية والفهم لمضمون وكنه العمل الفني من خالل الثوابت التي ترسبت في ذهن المتذوق.
 

االدراك 
المعرفي

الفهم

الوعي•

التأثر•

تحفيز الذهن•
للموضوع

تربية
التذوق

تلقي 
النتاج 
الرقمي

مالمتعل
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 الدراسات السابقة:
 : جماليات االستعارة في نتاجات الفن الرقمي.الموسومة 1(2018دراسة )عجام،

هدفت الدراسة الى تعّرف جماليات االستعارة في نتاجات الفن الرقمي. وتكون مجتمع البحث 
( منها قصديًا، اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي 15( عمال فنيا، اختارت الباحثة )125من )

البحث، ومن نتائج البحث: أدت التقنية الرقمية دورًا كبيرًا في التحليلي في تحليل نماذج عينة 
إضفاء جانب جمالي على العمل الفني من خالل االستعارات باستدعاء نصوص سابقة او معاصرة 

 تجاوز حدود المألوف.

 مناقشة الدراسات السابقة:

 هدف البحث:

نتاجات الفن الرقمي، فيما ( الى تعّرف جماليات االستعارة في 2018هدفت دراسة )عجام،
هدف البحث الحالي الى التعرف على االستعارة التصورية في الفن الرقمي ودورها في تربية التذوق 

 الفني لدى المتعلم.

 مجتمع وعينة البحث:

( عمال قصديًا، 15( عمال فنيا وعينته البالغة )125( من )2018تكون مجتمع دراسة )عجام،
( أعمال اختيرت بصورة 5( عمال فنيا وعينته البالغة )51فتضمن )أما مجتمع البحث الحالي 

 قصدية.

 منهج البحث:

( مع دراسة البحث الحالي في منهج البحث الوصفي التحليلي 2018اتفقت دراسة )عجام،
 في تحليل نماذج عينة البحث.

 أداة البحث:

سفر عنها اإلطار ( على المؤشرات المعرفية والجمالية التي أ2018اعتمدت دراسة )عجام،
النظري، كأداة في تحليل نماذج عينة البحث. بينما اعتمد البحث الحالي على استمارة )تحليل 

 المحتوى( كأداة.

 

                                                           
عجام، رنا اسكندر حسين موسى، جماليات االستعارة في نتاجات الفن الرقمي، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة بابل، كلية الفنون  1

 .2018الجميلة، قسم الفنون التشكيلية، 
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 الفصل الثالث ـــ إجراءات البحث
 منهجية البحث:

اتبع الباحث المنهج الوصفي ـــ أسلوب )تحليل المحتوى( لتحليل عينة البحث كونه أكثر 
 العلمية مالئمة لتحقيق هدف البحث.المناهج 

 مجتمع البحث:
بالنظر لسعة حجم مجتمع البحث احصائيًا، قام الباحث باستقصاء المصورات المتوفرة في 

( عماًل فنيًا مما توفر فيها استعارات تصورية تحقيقًا لهدف 51شبكة االنترنت وتم حصرها ب )
 البحث.

 عينة البحث:
 ( أعمال فنية رقمية وبصورة قصدية.5تم اختيار عينة مؤلفة من )

 أداة البحث:
لتحقيق هدف البحث )التعرف على االستعارة التصورية في الفن الرقمي ودورها في تربية 
التذوق الفني لدى المتعلم( قام الباحث ببناء أداة التحليل المقترحة بصيغتها األولية، باعتماده على 

( 6طار النظري. تألفت األداة بصيغتها األولية من )االدبيات والدراسات السابقة ومؤشرات اإل
( محور ثانوي، وقد تم عرض األداة من قبل الباحث على مجموعة 18محاور رئيسية تفرعت منها )
(، من ذوي االختصاص في مجال التربية الفنية والفنون التشكيلية، 1من األساتذة والخبراء، ملحق )

التي وضعت من اجلها، وقد أخذ الباحث بآراء األساتذة وتم وذلك لبيان صدقها في قياس الظاهرة 
( محور رئيسي، لتصبح 1( محاور ثانوية وتعديل صياغة )3( محور رئيسي مع حذف )1حذف )

( محور ثانوي، وبعد تطبيق معادلة 15( محاور رئيسية تشتق منها )5األداة بصيغتها النهائية )
( لتكون األداة بصورتها النهائية جاهزة للتطبيق، %85( حصلت على نسبة اتفاق )cooper)كوبر 
 (. 2ملحق )

 ثبات االداة:
بهدف التحقق من صدق األداة وصياغتها بشكلها النهائي، كان البد من التأكد من ثبات 

إذ تم استخراج الثبات من خالل االتفاق بين المحللين ـــ ويقصد به توصل المحللين إلى  األداة،
تحليلهم بشكل منفرد للمحتوى نفسه، والتصنيف نفسه، على اساس اتباعه  ، عندنفسهاالنتائج 

( لوحات فنية، وطلب من اثنين من 3خطوات وقواعد التحليل نفسها. إذ اختار الباحث عشوائيا )
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القيام بتحليل هذه اللوحات كال على حدة، بعد تعريفهما بإجراءات التحليل وضوابطهما،  1)المحللين(
(، %85(، وبين الباحث والمحلل األول )%84تفاق بين المحلل األول والثاني )وكانت نسبة اال

 (.%85وبين الباحثة والمحلل الثاني )

 

 تحليل العينات:
 (: 1انموذج )

 Aykut Aydoğduاسم الفنان: 

 It was an unpleasant surpriseاسم العمل: 

 2016سنة التنفيذ: 

 النوع: مونتاج +كوالج

 المسح البصري:

تشكل النص البصري من شكل بشري والمتمثل بالمرأة 
التي احتلت المركز المهم من العمل، النصف األعلى من رأسها على شكل زهرة باللون البنفسجي 
توقد من داخلها شعلة من النار وكأنها مفرقعات، وهناك بعض األجزاء المنثورة منها، ترتدي قميصًا 

أة الطابع الحزين والسوداوي بداللة األلوان القاتمة التي تظهر باللون البني الغامق، يبدو على المر 
على شكلها، أما الخلفية فتحوي على غيوم وتدرجت لون الخلفية من القاتم في األعلى الى الفاتح 

 في األسفل.

يالحظ في هذا المنجز الفني مفردة الزهرة والنار والمرأة التي استعارها الفنان من الخزين 
ي لتكوين داللة تصورية جديدة من خالل التالعب والدمج في مفردات االشكال الفني المعرف

المستعارة ليقدمها بطريقة جمالية مختلفة للقيمة الجمالية األصل التي تحملها، هذا التركيب جمع 
ضفاء جماليات جديدة بالدمج بينها، وقد مّثل  بين اشكال مختلفة ومزج بينها ليقدمها بشكل جديد، وا 

ي إعادة صياغة الشكل فضالً عن التوّسع الداللي، بأسلوب يحيل إلى الجذب البصري ويثير رغبة ف
لدى المتلقي دفقات شعورية متتابعة، فالنار استخدمها الفنان بطريقة تدعم طبيعة الموضوع المتناول 

كئيب، ما يرسخ اإلحساس باالنفعال واالثارة، كون ان اغلب أجزاء اللوحة ألوان داكنة تعطي طابع 
إلعطاء قيمة ضوئية عالية للتركيز على هذا الجزء، إذ نجد  فاستخدم اللون البرتقالي المائل للحمرة

                                                           
 المحلل األول: م. م. ايناس عبد المطلب، تربية فنية، كلية الفنون الجميلة، جامعة واسط.  1

 المحلل الثاني: م. م. عالء الدين محمد، فنون تشكيلية ـ رسم. مديرية شباب بابل، وزارة الشباب. 
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األلوان البرتقالية في الجزء العلوي من العمل وتركزت األلوان البنية المخضرة والداكنة في األسفل 
 واألطراف.

يظهر بشكل غير مألوف، ما فقد جاءت فكرة بناء الشكل خرقا لكل ما هو طبيعي وعقالني ل
جعل الشكل االستعاري يكون له حضور في تكوين الصور الرقمية، الذي أدت التقنية فعلها من 
خالل اعتماد الكوالج الرقمي والمونتاج والقائم على عمليات الحذف واالضافة في بناء الشكل 

 االستعاري.

هار مواقع مبتكرة تحقق توجيها بصريا إذ عمد الفنان الى كسر القواعد التنظيمية المعتادة، إلظ
جاذبا يسعى اليه اغلب الفنانين لدعم األفكار وتأكيد اللحمة البنائية من خالل االستعارات المتنوعة، 
ليؤكد فاعلية وحدتها الموضوعية التي يكون نتاجها وحدة بصرية جاذبة، فالنص االستعاري المبتكر 

ويبحث عن أعماق وحدود جديدة تذهب الى تبيان الجانبين  يعد حداً متغيراً بوصفه يثور على النمط
الجمالي والداللي. فاالستعارة جعلت من العمل كقوة جاذبة ابتكارية تم الجمع بين عناصره من 
خالل الفكرة، بوصفها وحدة شاملة، ما تنتج االثارة لدى المتلقي وتحفز عملية االستقبال لديه، 

من ثم دفعه الى تذوق العمل والتفاعل معه، إذ ان معرفة األهداف وتشحن عنده قدرته على التأويل و 
الجمالية والداللية لالستعارة في الصورة الرقمية تأتي من خالل تزويد المتلقي بمعرفة بصرية من 

 خالل إعادة تنظيم العناصر بفعل التقنية التي يضعها المصمم الرقمي. 

 (: 2انموذج )

 Aykut Aydoğduاسم الفنان: 

 high hopesاسم العمل: 

 2017سنة التنفيذ: 

 النوع: مونتاج رقمي

 المسح البصري:

تشكل النص البصري من شكل امرأة واقفة في منتصف 
اللوحة، ذات مالبس بني داكن مقطوعة الرأس تحمل في يدها 

ة وتظهر المالمح التي تنبثق من التعب واأللم، والكآب الرأس وكأنه بالون وبحجم ضخم مبالغ به
يضفي المزيد من الحزن والقلق على الوجه الشاحب المتعب  والعتمة، وهناك شريط على عينيها

والمثقل بالهم بتحّريف الوجه عن الجسد، أما الخلفية فتمثلت بشكل جبال وفي الجزء األعلى تدرج 
 اللون الفيروزي الفاتح.
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صور، دخلت فيها عدة معالجات يلجأ الفنان في هذا العمل إلى تقنية الكوالج الرقمي وتركيب ال
رقمية من خالل اإلضافات التي أحدثت على الخلفية والتحويرات الظاهرة على عموم األشكال، 
نما من  فيعيد تشكيلها في تركيبة جمالية بصرية، ال تستقي تنــــــــــاغمها من التمــــــــــاثل الواقعي، وا 

 لقائمة على وحدة سطح اللوحة. إيقــــــــاع التنوع، وقيمتهما التشكيلية ا

تتسم بنية الشكل بنظرة سريالية تعبيرية تقترب من االتجاه السريالي الذي يعتمد تحريف الشكل 
بما يعظم فعاليات األداء للفعل ورد الفعل، في محاولتها للتخلص من الرؤية السريالية ومحاولة 

شبيها ببعض اعمال السرياليين كسلفادور الفكر التحرر واالنغالق بوسائله الخاصة لذا جاء العمل 
دالي إذ نجد تقارب واضح بينهما، وهو كما معروف عنه يقوم بتصوير لوحات بأجزاء عضوية 

 مقتطعة، إذ تنبع هذه الصورة من تصورات حلمية.

فالجمع بين الخيال والواقع في بنية واحدة، من اجل التأثير في المتلقي وخلق الدافعية 
وعندما نتخطى المألوف نحو تكوين فنتازي بمفردات تم تركيبها بنحو مختلف عما هو المالئمة، 

معتاد، عندها يسحب انتباه المتلقي فيكون له اثر في تحفيز المدركات الحسية واالدراك البصري 
له، فالفنان سعى الن يضمن عمله ابعد من مجرد تقديم شكل محاكي للواقع من خالل إيجاد شكل 

عتمدًا على توظيف تقنية الكوالج والمونتاج في اظهار المغايرة الشكلية، من اجل أداء ال مألوف م
وبالتالي  األهداف الجمالية والوظيفية مع تحريك وتفعيل القدرات االدراكية لدى المتلقي )المتعلم(

 تربية ذوقه الفني.

 (: 3انموذج )

 Vrusha Patelاسم الفنان: 

 cherish our earthاسم العمل: 

 2012 سنة التنفيذ:

 النوع: مونتاج رقمي    

 المسح البصري:

تشكل النص البصري متمثال بشكل شجرة يابسة من 
الجذور وفي اعالها ممتدة يد انسان تحوي كرة اشبه بالكره األرضية، أما الخلفية فتمثل غيوم كثيفة 

 باللون األزرق واألبيض.

جسد الفنان االستعارة في هذا النتاج الفني من خالل استدعاء مفردات واقعية لتكوين موضوع 
جديد مبتكر، يقوم على المغايرة الذي يكون شكاًل ومضمونًا وانفعااًل قادرًا على التعبير عن فكرة 
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وتعزيز تكون سببًا لجذب انتباه المتلقي وتشد انظاره، ألّن االستعارة جاءت لغرض توضيح معنى 
الفكرة وتعد محفزًا لعمل ابتكاري خالق يعكس موهبة الفنان وقدرته االبتكارية، إذ يتعامل الفنان مع 
المفردات على أنها نص غير محدود االمكانات فهو مساحة للتأويل والفهم والتداول عبر قيمة 

تعامل مع أفق المشابهة أواًل بين اللوحة االصل والعمل الرقمي التي تصبح مشروع عمل فني ي
ن التنظيم الداللي للمفردات المستعارة استدعى معالجة اللوحة وفق رؤية الفنان  المتلقي المفتوح، وا 
وخبرته، فأضفى عليها هذه التغييرات، ليحقق االهداف الجمالية من االستعارة والمتعلقة بالتأثير في 

 عاطفة المتلقي وتفاعله مع العمل الفني الرقمي.

تعارة ال ترجع إلى المحاكاة وتمثيلها من جديد إنما ترجع إلى أنها تجعلنا نرى إن قيمة االس
األشياء برؤية جديدة ومبتكرة تكون وسيلة للتذوق الجمالي، ومهما كان الموضوع الذي يتناوله الفنان 

جسد فإّنه البد من أن يقدم العمل بطريقة جديدة ومبتكرة لبناء عمل فني رقمي له أثره في المتلقي، و 
الفنان ذلك في عمله من خالل المعالجات الرقمية التي ساعدته إلكمال منجزه بصورته النهائية، 
ليحقق ابداع لعمل فني رقمي ليس له مثيل على أرض الواقع، كونه اعتمد على المراحل التحولية 

اء الجمالي في العمل، إلحداث األثر المتسلسل المالئم للفكرة في المتلقي، وأثارة انتباهه فالبن
 لالستعارة في العمل الفني الرقمي يتحقق من خالل التأثير في المتلقي.

أن االستعارة أحدثت توليفة لها القدرة على الدمج بين الخيال والواقع مكونة شكال بمعالم 
جديدة، واوصاف مستحدثة لألشياء المألوفة، إذ توافقت االشكال الواقعية لتكوين شكل خيالي نتيجة 

ت التمظهر االستعاري من اجل إيصال الفكرة القائمة على أساس الداللة المباشرة بمعنى ان عمليا
االستعارة كونت للموجودات هيئات مختلفة، ولألشياء اوصاف متغيرة ومتجددة، فتتجسد االشكال 
وتتشخص الجمادات، فتفصح عن الفكرة بصورة جمالية متعلقة بالمعنى والغرض الكامن في ثنايا 

 اصر.العن

من خالل قراءة اللوحة نجد انها مليئة باإلشارات والرموز فاالستعارات المتنوعة الشكلية 
واللونية والحجمية قد مكنت الفنان من إيجاد وسيلة للسيطرة على اهم ملكات االنسان والمتمثلة 

ادرة على بالبصر من خالل االبهار واالبتكار في االستعارات التي تعمل على انتاج صورة خيالية ق
التأثير والتفاعل مع المتلقي محققا للقيمة الجمالية التي يرغب الفنان من خاللها شد المتلقي، الن 
العقل البشري له قدرات غير محدودة فيجلب كل الصور المتراكمة فتتحول الى واقع معاش يستطيع 

 ان يترجم من خاللها الرسالة الموجه اليه.
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 (: 4انموذج )

 Bojan Jevticاسم الفنان: 

  The Fire In Me اسم العمل:

 2017سنة التنفيذ: 

 النوع: مونتاج رقمي

 المسح البصري:

تشكل النص البصري من نصف جسم المرأة بشكل 
جانبي وباللون األحمر واالسود، تنظر الى طير في الجهة العليا اليمنى من اللوحة، وفي رأسها 

 أو يحترق، أما الخلفية فباللون الرمادي وتدرجاته. ريشتين، يكون الشكل العام لها وكأنه يشظى

استعان الفنان بطرح إعادة التقييم البصري الذي تحمله المفردات المستعارة، فقد ركز على 
البؤرة داخل هذا النص من خالل تركيزه على جسد المرأة وتعامل معه كشاهد على العصر وتغيراته 

ستهالكية، وهو يعرض مظاهر ومشاكل العصر من خالل وتقلباته، ووجوده في الحياة اليومية اال
هذه المفردات، وفي هذا العمل ُيصّور الفنان المرأة وتبدو عليها عالمات االحتراق أو االختفاء 

 والتهشم كأنها تحمل في داخلها الكثير الذي ال تستطيع تفسيره.

بشكل كبير في  لذا جاء البناء اعتمادا على تمظهر لبرامجيات الحاسوب التي أسهمت
استجالب األفكار الخيالية الى ارض الواقع وذلك من خالل اعتماد على المونتاج الرقمي والتي 
تظهر في وجه المرأة مع التالعب بها وتشويهها باستخدامه تقنية الرسم الرقمي والقائم على أساس 

ى شكل المرأة الذي الجمع بين الخيال والواقع في بنية واحدة فضال عن التأثيرات المضافة عل
يحاول الفنان ان يقدمه للمتلقي من عمل فني جديد  أضاف لها الغرابة والفكرة من جهة أخرى،

يحمل دالالت تعبيرية تشد انتباهه وتثير لديه الفضول لمعرفة الخبايا واالسرار الكامنة خلف هذا 
 فيلم المذهلون األربعة. الشكل الغريب الذي يبدو شكل من الخيال، ما يذكرنا بالرجل الشعلة في

دراك التصورات الذهنية التي تدور في ذهن الفنان  فاالستعارة التصورية وسيلة لفهم ومعرفة وا 
حول طبيعة الفكرة التي يترجمها الى اشكال قابلة لإلدراك والفهم والتأويل كونها ترتبط بالحياة اليومية 

اعل مع مضمون الرسالة، لذا عمد الى الشكل مشكلة بنى قادرة على التأثير واحداث االتصال والتف
البشري لكن بأسلوب مبتكر وخيالي الن الشكل مشظى فما تقدمه التقنية الرقمية تمكن الفنان من 
تحقيق شكل متخيل ومبتكر، فعلى الرغم من استخدام الفنان شكل واقعي اال ان الفكرة والتقنية قد 

 ل االفتراضي.أبعدت الصورة من الواقعية متجهه الى الخيا
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 (: 5انموذج )

  Mariah Llanesاسم الفنان: 

 The Luckiestاسم العمل: 

 2012سنة التنفيذ: 

 النوع: كوالج رقمي

 المسح البصري:

تشكل النص البصري متمثال بشكل امرأة مقطوع وجهها 
من النصف، وفي وسطه نظرات متعددة لنساء، يبدو شكل المرأة وكأنها امرأة كالسيكية، ترتدي 
فستان يحوي على ورود، أما الخلفية المخططة فباللون البيج الفاتح والفستقي، وفي الجزء األعلى 

 هناك ضربة بالبيج الغامق. 

الشكل وطريقة تشكيله إلى حٍد ما فن البوب آرت في هذا النتاج الرقمي، إذ  يشبه تنسيق
قامت الفنانة بجمع األجزاء التي تؤثر بها لتقدمها بطريقة ذات قيمة جمالية مختلفة، فيبرز التركيب 
الدالالت والمعاني وفق النظرية التصورية لالستعارة، لتحقق ضرورة ذاتية لدى المتلقي، والمتعة 

الية في نفسه، لتفاعل المتلقي مع العمل الفني ومحاولة تفسيره وفق قدراته الذهنية، وخبراته الجم
ن الشكل ال ينفصل عن المضمون لتكتمل عملية الفهم لدى المتلقي، وقد  ومهاراته، وأحاسيسه. وا 
ب سعت الفنانة لتقديم شكل ال يحاكي األعمال األصلية من خالل اعتمادها على برمجيات الحاسو 

التي تمظهرت في االستعارة التركيبية وتجسيدها للمتلقي بتقنية الكوالج الرقمي المركب في بنائها 
وذلك من خالل الجمع بين الواقع والخيال للمفردات المستعارة التي عمدت إلى استخدام عمليات 

من  الحذف واإلضافة عن طريق بيان مالمح متعددة لنظرات المرأة تحقيقًا للمقصد الجمالي
 االستعارة.

ان االستعارة التصورية لم تعد مرتبطة بالخصائص الداللية والشكلية وحدها، بل أصبحت 
مرتبطة بالعمليات المعرفية التي تركز على التجربة والتفاعل الذي ينشأ من خالل تشغيل القدرات 

لبصري معه، بمعنى الذهنية والحسية إلنتاج تكوين قادر على التأثير في المتلقي واحداث االتصال ا
ان االستعارة جاءت لتحقق الهدف الجمالي من ناحية التغريب في الشكل الواقعي، ونالحظ من 
خالل أسلوب الفنانة استخدامها لأللوان بشفافية عالية في الخلفية لتعطي اللوحة ايحاء الرسم المائي 

 ر. من خالل استخدامها لفرش مخصصة وتأثيرات أخرى على هكذا أسلوب اظها
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 الفصل الرابع ـــ نتائج البحث ومناقشتها
 عرض النتائج:
 الذي اجراه الباحث على نماذج العينة توصل لالتي: التحليلمن خالل 

يسقط الفنان الرقمي تصوراته في أشكاله الفنية وقد استعار من مخزون ذاكرته وتجاربه ومدركاته  .1
قائمة على الخيال وقد ظهرت في جميع وقام بتجميع عناصر متعددة البتداع تكوينات ابداعية 

 العينات.
عمد الفنان الرقمي الى اظهار أشكاله بطريقة غرائبية خيالية غير مألوفة لإلثارة البصرية ليرد  .2

 التأويل المقترن بالخبرة الذهنية للمتلقي واثارة ذوقه الفني. كما في جميع العينات.
ر الشكلية وسيلة لتوظيف االستعارة مع استخدام الفنان آلية الحذف واالضافة في العناص .3

 (5،1االحتفاظ بالتأثير البصري والجمالي للشكل وفاعليته. كما في العينة )
عزز الفنان الرقمي قوة الفكرة من خالل المزج بين الواقع والخيال لتشكيل تكوينات بصرية لها  .4

الجمالية. كما في جميع  أثر في المتلقي من خالل اإلمكانيات التي يمتلكها والتي دعمت رؤيته
 العينات.

اعتماد الفنان الرقمي في أغلب االعمال على السريالية بهدف استحضار الشكل الغرائبي  .5
)الفنتازي( في بناء الفكرة االستعارية للوصول الى التأثير والجذب البصري وفي النهاية تربية 

 (4،3،2،1التذوق الفني للمتعلم. كما في العينة )

 

 ت:االستنتاجا
 بناًء على النتائج التي توصل اليها الباحث استنتج االتي:

ان االستعارة التصورية في الفن الرقمي ذات بعد تأويلي، إذ انها تبحث في الخيال لمزج الرسائل  .1
الفعالة في المتلقي وبما يخدم العملية االتصالية، من خالل تشغيل القدرات الذهنية والحسية 

 للمتلقي.
التصورية في الفن الرقمي جانبا جماليا دالليا على النتاجات الرقمية متجاوزة  اضفت االستعارة .2

 حدود المألوف.
استدعى الفنان مفرداته االستعارية من الخزين الذهني اإلدراكي لتشكيل الدالالت مسايرًا الواقع  .3

 المعاش المحيط به. 
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الل تنمية القوى الخيالية نشأت االستعارة في الفن الرقمي ألجل اثراء ذهنيه المتلقي من خ .4
 للمتلقي.

 

 التوصيات:
 يوصي الباحث باآلتي: االستنتاجاتبناًء على 

ضرورة االهتمام بتضمين مناهج التربية الفنية بالتقنيات المعاصرة السيما التقنيات الرقمية  .1
 لغرض االطالع عليها واالستفادة منها في أعمالهم الفنية.

ف بالتقنيات الرقمية وأبرز فنانيها لتطوير االدراك المعرفي عقد ندوات أو ورش تهتم بالتعري .2
 البصري لدى المتعلمين.

حث المتعلمين على اإلفادة من آليات توظيف التقنيات الرقمية في تربية ذوقهم الفني وخبراتهم  .3
 وتجاربهم.

 

 المقترحات:
 بناًء على اجراءات البحث يقترح الباحث االتي:

 البوب آرت وانعكاسه في نتاجات طلبة التربية الفنية.دالالت االستعارة في فن 

 

 المصادر والمراجع
 .2015، مكتب الفتح، بغداد، 1بالسم محمد وسالم جبار، الفن المعاصر اساليبه واتجاهاته، ط 1
، مؤسسة عمان للطباعة والنشر 3الحراصي، عبد اهلل، دارسات في االستعارة المفهومية، ط 2

 .2002واالعالن، عمان، 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2حيلة، محمد محمود، التربية الفنية وأساليب تدريسها، طال 3

 .2002والطباعة، عمان، 
، دار الكتاب الجديد المتحدة، ت: محمد الولي، ليبيا، 1ريكور، بول، االستعارة الحية، ط 4

2016. 
، عالم المعرفة، شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي دراسة في سيكولوجية التذوق الفني  5

 .2001الكويت، 
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 .1997شاكر عبد الحميد، وآخرون، دراسات نفسية في التذوق الفني، كتب عربية، د.ب،  6
 .2014عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة بين الفن والتواصل، افريقيا الشرق، المغرب،   7
رسالة ماجستير عجام، رنا اسكندر حسين موسى، جماليات االستعارة في نتاجات الفن الرقمي،  8

 .2018)غير منشورة(، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية، 
 .1995عطية محسن، تذوق الفن، دار المعارف، القاهرة،  9

عمر بن دحمان، نظرية االستعارة التصورية والخطاب االدبي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،  10
2015. 

 .1989، دار الشروق للنشر، عمان، 2علم والتعليم الصفي، طقطامي، يوسف، سيكولوجية الت 11
، دار 2اليكوف، جورج ومارك جونسون، االستعارات التي نحيا بها، ت: عبد المجيد جحفة، ط 12

 .2009توبقال للنشر، المغرب، 
 هيال عبد الشهيد، االبعاد التأويلية لنظرية االستعارة المفاهيمية في الفن الرقمي ودورها في اثراء 13

 .2016، 96، العدد22القيم الجمالية للمتعلم، مجلة كلية التربية األساسية مجلد
14 Day Michael, journal of aesthetic education,1997, vol,21, p293  
15 http://digita-art.blogspot.com/2011/12/blog-post_9072.html 

 

 

 ( أسماء السادة المحكمين في تقويم أداة البحث:1ملحق )

 مكان العمل والتخصص اللقب العلمي اسم المحكم ت

 كلية الفنون الجميلة/ تربية فنية/ طرائق تدريس   استاذ ا.د. رعد عزيز عبد اهلل 1

 كلية الفنون الجميلة/ تربية فنية/ مناهج وطرائق تدريس   استاذ ا.د. صالح الفهداوي  2

 الجميلة/ تربية فنية/ فلسفة تربية فنيةكلية الفنون  أستاذ مساعد ا.م.د. هيال عبد الشهيد  3

 كلية الفنون الجميلة/ فنون تشكيلية / رسم أستاذ مساعد ا.م.د. اخالص ياس  4

 كلية الفنون الجميلة/ تربية فنية/ طرائق تدريس أستاذ مساعد ا.م. محمد جويعد 5
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 ( استمارة التحليل بالصيغة النهائية:2ملحق )

 تظهر الى حد ما ال تظهر تظهر الفقرات الثانوية الفقرات الرئيسية ت

1 
آليات توظيف 

االستعارة في الفن 
 الرقمي

    واقعية

    داللية

 آليات إظهار االستعارة  2

    توليف معالجات

    حذف

    إضافة

    تجميع / تركيب

 تداولية االستعارة 3
    استعارات مألوفة

    استعارات مجردة

 أنواع الصورة الرقمية 4

    خيال

    غرائبية )فنتازيا(

    سريالية

    محاكاة

تمظهر الصورة  5
 الرقمية

    كوالج 

    مونتاج

    رسم رقمي
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 اشتغاالت الخامات الحديثة في تصاميم المطبوعات الداخلية 

 

 عال فوزي غافل :الباحثة

 

 ملخص البحث
موضــــــــــــــوع "اشــــــــــــــتغاالت تكنولوجيا الخامات الحديثة في االعالنات تناول البحث الحالي 

المطبوعة وذلك عبر التطور التقني الحاصل في ميادين العلم والمعرفة ومنها تطور الخامات التي 
اســـــــتخدمها المصـــــــمم لتحويلها الى خامات ذات منفعة وفائدة وايضـــــــًا تقع مســـــــؤولية ابراز التطور 

ى عاتق المصــمم الذي بامكانه اســتغالل الخامات الحديثة ألنجاز التكنولوجي للخامات الحديثة عل
تصـــــــــــاميم ذات تقنية عالية ومواصـــــــــــفات تتطابق مع المعايير العالمية وتأتي مشـــــــــــكلة البحث في 

 التساؤل االتي: ماهي اشتغاالت تكنولوجيا الخامات الحديثة في االعالنات المطبوعة ؟

لوجيــا الخــامــات الحــديثــة في االعالنــات وهــدف البحــث هو التعرف على اشــــــــــــــتغــاالت تكنو 
" في مطابع  indoorالمطبوعة بالنســــبة للمطبوعات على الجدران والســــقوف الداخلية اي طباعة "

وقد جاء في )المبحث االول (:تقنيات تصميم المطبوعات  2019-2018حديثة في بغداد لعامي 
البــاحثــة اجراءات البحــث التي ، وجــاء في )المبحــث الثــاني (:الخــامــات الطبــاعيــة ، ثم تنــاولــت 

تضـــــــــــمنت منهج البحث ومجتمع البحث وهو تصـــــــــــاميم االعالنات المطبوعة الداخلية ، اما عينة 
البحــث فقــد تم اختيــار نمــاذج العينــة وفق متطلبــات طبيعــة البحــث ، وبينــت البــاحثــة اداة البحــث 

اء والمحكمين وعلى المتمثلة باســــــتمارة التحليل التي تضــــــمنت عدة محاور تم عرضــــــها على الخبر 
اســــــــــاســــــــــها تم تحليل النماذج وجاءت النتائج بناءًا على التحليل واهم النتائج : ســــــــــاعد اســــــــــتخدام 
طابعات نوع التكس على توفير الكفاءة والدقة في االنجاز كونها احبار صــــــــــديقة للبيئة التســــــــــبب 

 (.5()4()3()2()1اضرار او روائح وتمثل ذلك في النماذج )

اجات: وفر اســتخدام البرامج الخطية والنقطية الدقة والوضــوح في تصــاميم ومن اهم االســتنت
ومن اهم  االعالنات المطبوعة اذ امكن االشتغال على الخامات الحديثة وفق النوعين من البرامج.

التوصــــــــــــيات : اقامة الورش الطباعية من اجل التعرف على نوعية الخامات المســــــــــــتحدثة ونوعية 
واهم ماجاء في المقترحات : "تكنولوجيا الطباعة الحديثة في  ماكن عديدة.الطابعات الحديثة في ا

 تصاميم المطبوعات المعاصرة". 
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 الفصل االول

 ( مشكلة البحث1-1)
بالرغم من التطورات الحاصــلة في ميادين المعرفة والعلوم وبالرغم من التطور التقني اال ان 

عد اجراء تغييرات عليها لمنتجات ذات منفعة الخامات التي اســـــــــــتخدمها االنســـــــــــان والتي تحولت ب
وفائدة وتحتل الخامات الحديثة مكانة مرموقة بين مجموعة المواد التي نســـــــتعملها اليوم فقد دخلت 
الخامات الحديثة في انجاز مواد ذات اســــــــــــــتخدامات عديدة وال شــــــــــــــك ان المســــــــــــــتويات المختلفة 

 د تطورت واسهمت في بناء المجتمع .االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية ق

وتقع مســؤولية ابراز التطور التكنولوجي للخامات الحديثة على عاتق المصــمم الذي بامكانه 
اســـــتغالل الخامات الحديثة ألنجاز تصـــــاميم ذات تقنية عالية الدقة والمواصـــــفات لتتطابق جودتها 

تكون معززة لتنمية المجتمع وتأتي  مع المعايير العالمية وكذلك انجاز تصـــــاميم ذات قدرة على ان
مشــــــكلة البحث في التســــــاؤل االتي : ماهي اشــــــتغاالت تكنولوجيا الخامات الحديثة في االعالنات 

 المطبوعة 

 ( أهمية البحث1-2)
يفيد الباحثين والعاملين في التصـــــميم الكرافيكي من حيث فتح افاق المعرفة ألنواع الخامات 

ي مجال االعالن المطبوع ســـــــــواء كان اعالن خارجي ام داخلي عن الحديثة وامكانية اشـــــــــتغالها ف
 طريق تقديم ورش عملية للطلبة لزيادة الثقافة والوعي في مجال االعالن المطبوع.

 ( هدف البحث1-3)
من قبل االشــخاص التعرف على انواع الخامات الحديثة وامكانياتها في التصــميم الكرافيكي 

 لها في االعالنات المطبوعة الداخلية.اشتغا وكذلك امكانيةالمصممين 

 ( حدود البحث1-4)
 الداخلية. ات الحديثة في تصاميم المطبوعاتالخام حد الموضوعي : اشتغاالتال -1

 )كونها سنة انجاز البحث(. 2019-2018الحد الزماني : -2

مطبعــة جنــة الفرح الحــديثــة) كونهــا المطبعــة الوحيــدة التي انشــــــــــــــــأت  –الحــد المكــاني : بغــداد -3
خصـــــيصـــــة لوضـــــع الحلول لكافة المشـــــاكل الطباعية وتشـــــتغل وفق الخامات الحديثة فضـــــال عن 

 تعاملها مع مطابع اخرى من اماكن متعددة لغرض وضع الحلول الطباعية(.
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 ( تحديد المصطلحات1-5)
غٌ  غللغة : ورد في معجم لســــــــان العرب ان الشــــــــٌ  operationاشـــــتغال  كله واحد ل والشــــــــُ

والجمع اشـغال وشـغول وشـغله يشـغله شـغاًل وشـغاًل االخيرة عند سـيبويه واشـغله واشـتغل به وشـغل 
 (1به وانا شاغل له )

( وكالهما يميل الى مفهوم االشـــتغال واالســـتثمار والعمل operationووردت ايضـــًا بلفظة )
 (.2ة )وفق الية محدد

 اصطالحًا: 
التعريف االجرائي : بمعنى الشـــــــــــــغل والعمل وهو التماشـــــــــــــي مع متطلبات العمل من حيث 

 اشتغاله ومالئمته ألي مادة أو خامة ووفقًا ألي ظرف زمانًا ومكانًا.

( والخــام من النبــات: الغض لغــة : خــامــات )اســــــــــــــم( الجمع لكلمــة )خــام ores الخامات 
لذي لم يعالج ولم يهذب ، الخام من كل شــيء : جديده االخام من الثياب: الذي لم يقصــر ،الرطب

-ذهب –: كل ما وجد على حالتها الطبيعية ويحتمل االنتفاع به بعد تصــــــــــــــنيفه حديد ويقال خام
: المادة االولية التي توجد على حالتها الطبيعية قبل ان تعالج او تصــــــــنع ورق خام، والخامة-مادة
: كل ما وجد على حالته الطبيعية ويتحمل االنتفاع به طالحًا: خام )مفرد( خامات )جمع((.اصـــ3)

: غير مصــقول ســكر خام غير مكررويقال ماس خام-مورق خا-مادة-ذهب-حديد –بعد تصــنيفه 
(4) 

التعريف االجرائي : الخــامــات هي كــل مــا وجــد من مواد طبيعيــة او مصــــــــــــــنعــة قبــل وبعــد 
 ة منها في مجاالت التصميم الكرافيكي .االشتغال عليها لالستفاد

 

 االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 ( المبحث االول : تقنيات تصميم المطبوعات 2-1)

تعد المطبوعات جزء من حياتنا اليومية فنحن نراه حولنا أو قد نبحث عنه فيها لتلبية حاجة 
أو حاجات معينة وبعد ان ارتبط المطبوع بكثير من النواحي والمجاالت في المجتمع اســــهم ايضــــًا 

                                                           
 ابن منظور : لسان العرب ، القاهرة )دار الحديث للنشر(، باب الشين. 1
 . 2009، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، 9، طقاموس اكسفورد 2
 عربي. –معجم المعاني الجامع عربي  3
 .2017-2012احمد مختار عمر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، قاموس عربي عربي ، موقع معاجم ،  4
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شـــــاكل كدوره في ) التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية للمجتمعات واالفراد وكما يتم ايجاد الحلول للم
الواقعية ، وتقنيات المطبوعات ال تعني فقط باالدوات والوسائل والمكائن بل تعني االسس النظرية 

 (.1والعلمية التي تحسن االداء البشري ()

واضــــــــافت التكنولوجيا للمطبوع الدقة والمثالية في العرض لجذب انتباه المتلقي فضــــــــاًل عن 
جاري وحتى الثقافي والحضاري ، اذ يدل لون معين التنمية في المجال االقتصادي والصناعي والت

على ايصال رسالة بصرية للمتلقي يمكن االستدالل على معنى المطبوع من العبارات ومن بعض 
الرموز المعبرة بطريقة مباشـــرة او غير مباشـــرة عن محتوى ويمكن تقســـيم المطبوعات وفقًا للســـوق 

حلية ومطبوعات تســـــــتهدف ســـــــوق وطنية التي تســـــــتهدفها ) فهنالك مطبوعات تســـــــتهدف ســـــــوق م
ومطبوعات تســـــتهدف اســـــواق في مجموعة دول يتضـــــمنها اقليم واحد وهنالك مطبوعات تســـــتهدف 

( ، وقد ارتبطت تقنيات المطبوعات وتكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــــــاالت مع 2ســــــــــــــوق دولية (()
يز المكاني بعضـــــــــــها البعض وادى ربطها لتحقيق نظام اتصـــــــــــالي متكامل أوجده المصـــــــــــمم )والح

الشاغل لمتكون الفكرة سيقتطع مساحة البأس بها اذا ما عرفنا بان الرسالة للمطبوعات هي واحدة 
من المفردات الشـــكلية المتحققة ضـــمن تنظيم اعم واشـــمل لمجموعة اســـطر كتابية لشـــروحات تأخذ 

 ( ، وان غرض المصـــــــمم هو3كمًا مســـــــاحيًا ال يســـــــتهان به ويجب حســـــــابه ضـــــــمن كل التنظيم()
االنفتاح بالفكرة نحو افاق تتســم بانها ذات جوانب عديدة و مناســبة لذلك وظيفيًا وذهنيًا والمقصــود 
بذلك تهيئة المطبوع عن طريق  شرح فكرة المطبوع من قبل المصمم بالصورة او بكلمة او كلمتين 

معناه او عدة جمل وباســــــتخدامه البرمجيات الطباعية المختصــــــة من اجل تجهيز االعالن واغناء 
 وتنقسم البرامج التي يستخدمها مصمموا االعالنات الى نوعين اساسية هي :

البرامج النقطية "البكســـل" : وهي البرمجيات التي يتم التعامل فيها بواســـطة البكســـالت اي  -1
المســــــــافات النقطية الموجودة ضــــــــمن الصــــــــورة كلما زاد عدد النقاط زاد وضــــــــوح الصــــــــورة وتلك 

مســـــــــاحة خزن اكبر من حجمها وكلما انخفض عدد البكســـــــــالت قلت الخاصـــــــــية جعلتها تحتاج ل
 ومن هذه البرامج برنامج االدوبي فوتوشوب . 4درجة وضوح الصورة )

البرامج الخطية " المتجهات او الفيكتور" : هي البرمجيات المختصــــــــــــة بالرســــــــــــم وتتعامل  -2
بالخط واتجاهه مثل برنامج الكوريل درو وااللســـتريتور، وقد ســـميت بالبرامج الخطية لتعاملها مع 
الخطوط )ســـــــــواء كانت هندســـــــــية كالمربع او المســـــــــتطيل ومن مميزاتها انه عند تكبير مســـــــــاحة 

                                                           
ية الناشرين االماراتيين ، الطبعة الطحان ، جاسم محمد : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، دار الكتاب الجامعي للنشر ، جمع 1

 .2018االولى ، دولة االمارات العربية المتحدة ، 
محمد عبد الوهاب : االتصال التسويقي وتخطيط الحمالت االعالنية ، كلية االعالم ، جامعة صنعاء ، دار الكتاب الجامعي ،  2

 .2015االمارات العربية المتحدة ، 
في التقنيات التصميمية لالعالن المطبوع ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، نصيف جاسم محمد : االبتكار  3

 1999جامعة بغداد ، 
 .2017انتصار رسمي موسى : اوراق علمية ورؤى مستقبلية في التصميم الكرافيكي ، مكتب الفتح للطباعة  ، بغداد ،  4



741 
 

( ، 1ثر ذلك على الوضــــــــوح او دقة التفاصــــــــيل ألنه نظام ال وجود للنقاط فيه( )التصــــــــميم ال يؤ 
وهنالك مالحظة مهمة عند تصـــــــــميم االعالنات هي انه )) كلما زادت مســـــــــاحة االعالن ، كلما 
ســـــــــاعدت قدرته على جذب االنتباه ، ولهذا كان من الضـــــــــروري التركيز على نقاط معينة داخل 

 ( .2بر(( )االعالن مثل كتابة بحروف اك

وكما اســــــــــهمت تكنولوجيا االعالن في حل بعض المشــــــــــكالت التي تواجه االنســــــــــان يوميًا 
كاالعالن على االنترنت والذي ساعد ذلك على اختصار الوقت والكلفة واسهم في انتشار االعالن 
وايصـــــــــــــــاله الى اكبر عدد ممكن من الناس وبســــــــــــــرعة وبذلك فتكنولوجيا االعالن تعني )مجمل 

العلمية المســــــتخدمة في المجال الصــــــناعي ، خاصــــــة المكرســــــة لدراســــــة وتحقيق وانتاج  المعارف
 (.3وتسويق السلع والخدمات السلعية ألستبدال العمل اليدوي بآالت حديثة ومتطورة ()

وتكنولوجيا االعالن يمكن ان تظهر لها تقنيات متعددة وبما ان )التقنية في جوهرها انظمة 
(وتاتي التقنية على انها"عمل وصــــــناعة" وفق 4لذلك االداء التقني () وما االنظمة اال مســــــتحصــــــل

، فالتقنية اذن هي صــــــــــناعة بخبرة واتقان لالدوات وهي فن اســــــــــتخدام المواد بحرفة  فلســــــــــفة آلن
( ، ومن هنــا يمكن ان نفرق بين التقنيــة والتكنولوجيــا من حيــث داللــة كــل منهمــا 5ومهــارة عــاليــة )

اذ )ان التقنية هي فن اســــــتعمال الموارد الطبيعية لتلبية الحاجات المادية  وهنالك تداخل من بينهما
لالنســـــــــــــــان وتعني الصــــــــــــــنع او التطبيق الذي يقوم على قواعد منظمة او علمية او هي المكائن 
والمعدات الالزمة ألنتاج ســــلعة معينة ، بمعنى انها تدل االنتاج وكيفياته والوســــائل التي يتم بها ، 

 (.6كنولوجيا على العلم والدراسة ()بينما تدل الت

 

 األجهزة :

 :  SOLVANT PRINTING طابعات نوع سولفنت -1

( وهي طابعات ذات مواصفات Solvent VS .Water Based Printingوتسمى ايضًا )
 (Roland SOLJET pro4XR-640)جيدة من حيث الكفاءة والســــــــــــــرعة وهي مثل طابعات 

                                                           
ها في  تصميم البنية العالماتية ألغلفة المجالت العالمية ، كلية الفنون الجميلة ، رسالة ايفان عبد الكريم : التقنية الرقمية ودور 1

 .2011ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد، 
 .2009الزعبي ، علي فالح : االعالن الفعال منظور تطبيقي متكامل ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، االردن ،  2
  .59د : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، نفس المصدر السابق ، صالطحان ، جاسم محم 3
 .59نصيف جاسم : االبتكار في التقنيات التصميمية لالعالن المطبوع ، نفس المصدر السابق ، ص 4
 وكاتب، ومترجم، واشتهر كمفسر وناشر للفلسفة بريطاني فيلسوف -(1973 نوفمبر 16- 1915 يناير 6):  أالن ويلسون واتس ،

 https://ar.wikipedia.org/wiki، المصدر:  يالشرقية للجمهور الغرب
 .2008اياد حسين عبد هللا : فن التصميم الفلسفة والنظرية والتطبيق ، الجزء االول ، دائرة الثقافة واالعالم ، الشارقة ،  5
 .27الطحان ، جاسم محمد : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، نفس المصدر السابق ، ص 6

https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وهذه الطابعات " طابعات حبرية " لطباعة االعالن ( Water basedوعموما اســــــــرع من الــــــــــــــــــــــ)
% وهي موجهــة اكثر 50-25التجــاري واالعمــال وعــادة كفــاءة طــابعــات الســــــــــــــولفنــت تتراوح بين 

( وما فوق وهي اعرض rolls()64للمنتجات وهي طابعة ماكينة نوع صــــناعي مصــــممة بعرض )
 (.1من قطر الدائرة واعلى كفاءة بحمل الورق )

 

    : ECO-SOLVENT PRINTING وسولفنتطابعات االيك -2

من مميزات هذه الطابعة انها تطبع وجهين وطباعة الصــــــــــــــورة االعالنية اذ تكون غامقة 
خالل ضــــــــــــــوء النهار وهي تطبع طباعة مزدوجة لكال الجانبين "البنر" وباالمكان ان يكون براق 

  (2)ومشع وصورة واضحة تحت اي شروط ضوئية ولها بعض الخصائص 

 

 : UV PRINTING UVطابعات  -3

لتنشـــيف الحبر الذي  هي طابعات رقمية تســـتخدم كميات كبيرة من االشـــعة فوق البنفســـجية
صــــــــــــــممت  UV، وكما ان الحبر يوزع على ســــــــــــــطح الماكنة "اي ماكنة الطباعة" تقوم بطباعته

 (.ويمكن الطباعة على االكواب او العلب او3خصـــــــــــيصـــــــــــًا باشـــــــــــعة لعالج وتجفيف الحبر فورًا )
التغليفــات مثــل اغلفــة الــدفــاتر واغلفــة بعض االجهزة مثــل غالف جهــاز الهــاتف المحمول واغلفــة 
االجهزة الذكية وطباعات اخرى مثل اغلفة االقراص المرنة وقد اختيرت هذه الطباعة لتالئم تلك 
االحتياجات نظرًا لكونها تجف بســـــــــــــرعة وبامكان هذه الطابعات الطباعة على الزجاج والخشـــــــــــــب 

 والســـيراميك ومختلف االســـطح كونها طابعات عالية الدقة وعالية الســـرعة ومنخفضـــة الكلفة ايضـــاً 
 ( .4وتوجد في مصر والصين وفي العراق ومدن اخرى )

 

                                                           
 ، اسم الموقع :  solventطابعات الـاسم الموضوع :  1

(https://www.breathingcolor.com/blog/solvent-vs-water-based-printers) 
 -= 1440اكبر دقة = -أنش 103عرض = اكبر–كغ  100وزنها dpi – =220\440الكارتردج cc-=لتر.2حجم الحبر 
 ، اسم الموقع : SOLVENT PRINTERS-ECOاسم الموضوع :  2

Https://www.indiamart.com/proddentail/eco-solvent printers-8114678688.html))  
 ، اسم الموقع : WHAT IS UV PRINTINGاسم الموضوع : 3

Https://gjs.com/equirment/methods/UV-Printing)) 
 اسم الموضوع : طابعة االشعة فوق البنفسجية ، اسم الموقع : 4

www.dacenuvprinter.com/UV-flatbed-printer/Uv-printer-in-egept.html))  
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 : LATEX PRINTERطابعات التكس  -4

 (1( هنالك نوعين منها بحسب المواصفات والكفاءة :)HP LATEXهذه الطابعات نوعها )

HPLATEX R2000 PRINTER HP LATEX R1000 PRINTER 
 المواصفات: المواصفات:

نابضة  HP Latexاحصل على مجموعة الوان . 1
بالحياة مع الحفاظ على لمعان الوســـــائط واشـــــعرها ، 

 وطباعة دون رائحة

انتقل إلى وظائف ذات قيمة أعلى مع مجموعة . 1
HP Latex  حســـــــاس النابضـــــــة بالحياة مع لمعان وا 

 الوسائط ، وطباعة بدون رائحة
تتيح لـــك احـــدى التقنيـــات لنفس الشــــــــــــــكـــل عبر . 2

ـــاعـــة  حمالت صـــــــــــــــــارمـــة ومرنـــة ، قـــل وداعـــًا للطب
 والتركيب

ط ســــــير . 2 ، واحصــــــل على نظرة واحدة  العملبســــــّ
ا للطبـــاعـــة  عبر حمالت صـــــــــــــــــارمـــة ومرنـــة ، وداعـــً

 والتركيب
. حبر متين ومرن يعتمــد على المــاء لتوفير درجــة 3

عالية من االلتصـــــــــــــاق ومقاومة الخدش باســـــــــــــتخدام 
HP Latex Overcoat .الجديد 

احصـــــــــــــــل على براعة مع مجموعة أحبار واحدة . 3
 HP Latexلمقـــــــاومـــــــة الخـــــــدش والمرونـــــــة مع 

Overcoat.3 

  
 

 المبحث الثاني : الخامات الطباعية 

إن للمنجز الطباعي مواصــــــــــــــفات ومميزات على ضــــــــــــــوء هذه الميزات تحدد جودة وكفاءة 
المنجز الطباعي ويمكن ان تتحكم الخامات الطباعية من حيث توفير الجودة المناسبة لها او عدم 

ايضـــًا على كفاءة وخصـــائص الخامات الطباعية لذلك المنجز  يعتمدتوفيرها بالكلفة وتحديد الكلفة 
تجدد الخامات الطباعية يقاس مدى تطور المنجز الطباعي وهذه الخامات الطباعية  اذ عن طريق

 لالعالنات المطبوعة كثيرة ومنها:
                                                           

 ، اسم الموقع : PRINTERS –HP LATEXاسم الموضوع :  1

Https://www8.hp.com/ie/en/commercial/printers/latex -printer-series-html))  
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يتكون الورق من مــــادة نبــــاتيــــة ومــــادة كيميــــائيــــة وهي الســــــــــــــيليلوز وللورق  اواًل: الورق :
وم المصـــــــــمم اســـــــــتخدامات عديدة البعض للكتابة والبعض للتغليف و للتزيين واغراض اخرى اذ يق

بانجاز فكرته الطباعية وطباعتها على ورق مخصــــــــــص لذلك الغرض ولكن )للورق مؤثرات تلعب 
دورًا مهمًا في تحديد جودة الطباعة ، والورق مادة تمتص جميع الســــــــــــوائل ، وذلك عندما نضــــــــــــع 
الســـــــائل ، كالحبر على الورقة فانه يدخل الى مســـــــامات الورقة وبالتالي ســـــــوف يذهب الى اماكن 

( ولذلك فقد تعددت انواع الورق الخاص بالطباعة لتحســــــــــــــين تلك الميزة 1ير مرغوبة احيانًا()غ
فهنالك ورق خاص بالصــــــــحف وهنالك ورق خاص بالمجالت وهنالك ورق التصــــــــوير الفوتوغرافي 

 وكل خامة ورقية تحمل خاصية معينة يمكن االشتغال عليها وفق تلك الخاصية :

" : ))يصـــــنع من مزيج من معاجين من لب الخشـــــب warpping paperمثل ورق التغليف " -1
"pulp" والورق اللدن "kraft paper نوع الورق الثقيل يســتعمل للتغليف واالبنية "لتغليف الجدران "

 (.2والسقوف " (()
" : )كان يستخدم اوراق االرز او غيره من االوراق النباتية stencil papersورق االستنسل " -2

تستخدم بعض الشرائح المعدنية اال انه لم يتم استخدام مثل هذه الخامات نظرًا لكون اوراق وكانت 
الشجر ال تتحمل تكرار الطبعات عليها يصيبها التلف بسرعة و استخدم الورق المقوى بعد ان يتم 
م طالؤه بمادة بالســــــــتيكية تحميه من التلف اســــــــتخدمت في البداية االلواح البالســــــــتيكية المعتمة ث

 (.3استخدمت االلواح البالستيكية الشفافة )
الورق المســتعمل للكتابة وفي الكتب وورق الرســم وورق الخطابات وقد يحتوي هذا الورق على  -3

 (.4العالمة المائية او قد ال يحتوي عليها )) ويصنع من عجينة الصودا والكبريتات(()
تقويم وكذلك اللواصــــق التي يتم لصــــقها على الورق المســــتعمل للدعاية واالعالن مثاًل اوراق ال -4

الزجاج فاذا كان اتجاه االلياف مناســـــــــــب لطريقة اللصـــــــــــق على المنتج تكون الطباعة ناجحة واذا 
 حصل العكس فيصبح الشكل سيء.

وفي احيان اخرى يســــــتخدم ورق الكوشــــــيه في طباعة الفاليرات والمجالت والبروشــــــورات وهو  -5
الغلفة وهو ممتاز للطباعة الملونة ألمتصـــاصـــه االحبار وقد يكون ورق مرن يتناســـب مع طباعة ا

 (.5المع او غير المع)
" ويصنع من الياف االسبست flame proofوتوجد انواع اخرى من الورق المقاوم لالشتعال " -6

" كمــا في ورق العزل فــالورق يكون مقــاوم لالشــــــــــــــتعــال والورق المــانع للبخــار mattedالمتبلــدة "

                                                           
 .2015المفرجي ، وسام جاسم : خامات طباعية ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل ،  1
 .2009الخزرجي ، قحطان خلف : مباديء هندسة المواد الالمعدنية ، الطبعة االولى ، دار دجلة للنشر والتوزيع ، عمان ،  2
 (.https//:مجلة االمة العربية  .com/printing/tag(اسم الموضوع : الخامات الطباعية ، اسم الموقع : 3
 .187دنية ، نفس المصدر السابق ، صالخزرجي ، قحطان خلف : مباديء هندسة المواد الالمع 4
 (. https://designide.com(اسم الموضوع : ماهو الورق المستخدم في الطباعة ، اسم الموقع : 5
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اللـــب الرقيق من االســــــــــــــفلـــت المحشــــــــــــــو بين طبقتين من الورق اللـــدن "المقوى"  المصــــــــــــــنوع من
 (.1واللدن"الشمعي" والنوع االخر رقيقة النحاس)

وهو خامة ذات لون ابيض مائل للزرقة يتم صـــــــــــناعته من منتجات بترولية  :الفلكس ثانيا :
على هيئة خيوط يعتبر الفلكس اقوى وامتن الخامات  بنوعياتومطاط )وفي داخلها يوجد معادن 

الطباعية في الوقت الحالي ويمتاز الفلكس بمقاومته للشــــــــــــد والضــــــــــــغط ومقاومته للظروف الجوية 
 (.2وبياضه الناصع وكونه نافذ لالضاءة وامكانية تثبيته بواسطة المسامير )

" والفرق outdoorالخارجية "" والطباعة indoorوهنالك فروقات ما بين الطباعة الداخلية "
هو ان الطباعة الداخلية ال تتعرض للظروف الجوية كالحرارة واالمطار والرياح لذلك يســــــــــــــتخدم 
خـامـات الفلكس النهـا تكون مهيـأة لالشــــــــــــــتغـاالت عليهـا من اجـل تحقيق الغرض المطلوب وترى 

جل ايجاد التناغم الباحثة ان تنوع الخامات ضــــــــــــــروري من اجل مواكبة التطور التكنولوجي ومن ا
واالنســـجام والتماشـــي مع النهضـــة المعمارية المعاصـــرة )) ويســـتخدم ايضـــًا الفينيل لطباعة االندور 

 (.3وكذلك االوفسيت كونه اعلى دقة واقل تكلفة اذا ما قل عدد االلوان (()

 )هي مادة الصقة ذات الوان عديدة لكن ليست كاللواصق االخرى اذ ان قوة الفينيل: ثالثا :
لصق الفينيل اعلى قوة متواجدة في اللصق البالستيكي اذ انه عندما تلصق على صاج او معدن 

ــــــــــــــــــــــــــــ"الحارق الناري"() ( و يتم اســــــــــــــتخدام هذه الخامة في الطباعة كونها مالئمة 4ال تفك اال بالـ
الشــــــــتغاالت االعالنات المطبوعة عليها وتســــــــتخدم الفينيل ألظهار العالمة التجارية بدون الحاجة 

لى لحيم او ايضًا يستخدم لورق الحائط وبتركيب شرائح على اي مساحة مطلوبة )كما يتم تركيب ا
الســـــيلوفان المطفي او الالمع لحماية الفينيل واظهار لونه بوضـــــوح اكثر وللفينيل اســـــتخدامات في 
الملصــــــقات على الحائط او تغليف الســــــيارات بلوجو لشــــــركة معينة كما يمكن طباعته مقلوب من 

الفينيل االبيض –ل الزجاج لحماية من العوامل الخارجية وهو على انواع منها الفينيل الشــفاف داخ
فينيل  –فينيل ســكوتش  –فينيل مســنفر  –فينيل اتحاد اوربي  –الفينيل المقلوب للنوافذ والزجاج  –

 (.5اصالن()

وهو عبارة عن مادة بيضــــــــــــــاء مثل الفلكس لكن بمواصــــــــــــــفات تنعدم المقاومة  :رابعا : البنر
للظروف الجوية والمناخية وقلة المقاومة للضــــــــــــــغط من ســــــــــــــلبيات هذه الخامة والفلكس يمكن ان 
يســتخدم في الالفتات المضــيئة بينما البنر في الالفتات غير المضــيئة ويســتخدم البنر في )طباعة 

                                                           
 .189الخزرجي ، قحطان خلف : مباديء هندسة المواد الالمعدنية ، نفس المصدر السابق ، ص 1
 .2014، مصر ، caribiron academyاسم الموضوع : مفاهيم في عالم الطباعة ، اسم الموقع  2
 .2016سمير محمود عبد العزيز: ماهو الفرق بين انواع الطباعة طباعة االندور واالوتدور ...، صفحة بيت ، مصر ،  3
 (.ads.com-https://www.fekraاسم الموضوع : طباعة الفينيل ، اسم الموقع : ) 4
 (.print gate.me/products/indoor، اسم الموقع :)indoor printingسم الموضوع : ا 5

https://www.fekra-ads.com/
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واجهات المحالت التجارية باالضـــــــــافة الى الحمالت االنتخابية والرول الالفتات االعالنية وبعض 
اب واالســـــتندات في المؤتمرات والمعارض وخامات البنر الكبيرة الحجم كذلك تســـــتخدم مثبتة على 

 (.Roll up,pop up,X Banner() "1ماكينات بمساحات كبيرة مثل "

ع الطباعة الجيدة والتي تتميز تعد الطباعة على الكانفاس من انوا الكانفاس: خامســـــــــا :
بالطباعة على اللوحات والديكور الداخلي ايضـــــًا ، لتعطي اطاللة جميلة للمكتب او المنزل او اي 

% والذي 100مكان )وتصــــنع الكانفاس من خامة القماش االبيض والذي يكون فيه القطن بنســــبة 
طي الملمس الخشــــــــن للوحة يتم تثبيته بشــــــــده على الخشــــــــب كما ان خامة القماش مع الطباعة تع

وبذلك تكســـــــــب اللوحة صـــــــــفات جمالية وكما يمكن طباعة صـــــــــورة فوتوغرافية فوق قطعة القماش 
 (.2الكانفاس()

ويســمى ايضــًا البولي اثيلين : وهو نوع من انواع اللدائن يمتاز بمتانة  البالســتيك: ســادســا :
الك الكهربائية وفي االعالنات عالية وله مقاومة كهربائية عالية لذلك فهو يســــــــــــتخدم لعزل االســــــــــــ

الخارجية او الداخلية وتســـــتخدم صـــــفائح هذه المادة نتيجة متانتها العالية )ولكونه يحتفظ بصـــــفات 
الجمود على مدى كبير من درجات الحرارة وفي صـــــورة االفالم الرقيقة يكون البولي اثيلين شـــــفاف 

 (.3ولكن في الصور االفالم السميكة يكون نصف شفاف()

هي نوع من انواع الدائن وهو من المواد الشــــــــائعة االســــــــتعمال بســــــــبب  :االكريلك ا :ســـــابع
شـــــــــفافيتها العالية وايضـــــــــًا )له تســـــــــميات اخرى اكريالميد او اميد االكريلك او بروبيناميدوهو بلور 
صــــــــــــــلب يذوب في الماء االيثانول واالثير كلوفورم عندما يتحلل حراريًا فهو ينتج اول اوكســــــــــــــيد 

( وتسمح مادة االكريلك بمرور الضوء من خاللها )ومن مساوئ 4وثاني اوكسيد النترات()الكاربون 
هذه الخامة ســـــــهولة تخدشـــــــها اما من محاســـــــنها مقاومتها للصـــــــدمةذات ثني وشـــــــد ومقاومة عزل 

 (.5كهربائية عالية ()

تســــــــــــــتخدم هذه الخامة في طباعة االندور واالوتدور وهي ذات  :"stain"الســـــــــتان  ثامنا :
ملمس ناعم وذو لمعة وجودة عالية ويتحمل الظروف الجوية الداخلية والخارجية لذلك فاشـــــتغاالت 
الخامات الطباعية وفق هذه الخامة في الظروف الجوية الداخلية والخارجية ) ونتيجة ألعطاءه 

                                                           
 (.https://blackkhorseco.wixsite.com/blackhorse/bannerاسم الموضوع : طباعة البانر، اسم الموقع :) 1
 .2، نفس الموقع السبق ، ص indoor printingاسم الموضوع :  2
 (. https://www.scribd.com/doc(البالستيك واستخداماتها ، اسم الموقع :اسم الموضوع : انواع  3
 (.www.maximize.group.com):اسم الموضوع : االكريلك ، اسم الموقع  4
 .45الخزرجي ، قحطان خلف : مباديء هندسة المواد الالمعدنية ، نفس المصدر السابق ، ص 5
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فورفريم وفي ماكينات رول اب واكس بانر وهنالك انواع من الوان عالية الجودة يســــــــــــــتعمل في ال
 :(1)الستان

 ماش فابرك : خامة عالية الجودة التحتاج الى بطانة وتعمل بها ثقوب صغيرة  -1
 الستان ميرو : خامة عكس السابقة وال يتحمل الظروف الخارجية . -2
 ستان فابرك: ستان سميك وثقيل ومعتم. -3

 

 مؤشرات االطار النظري 

االعالن بكثير من المجـــاالت والنواحي في المجتمع واصــــــــــــــبح دوره فعـــال فقـــد ارتبط  ارتبط .1
بالتكنولوجيا كدوره في ايجاد الحلول للمشــــــــــــــاكل الواقعية ورفع مســــــــــــــتوى النمو للمجتمع وبين 

 افراده.
اضــافت التكنولوجيا لالعالن ســمات عالمية وتنمية في المجال االقتصــادي والتجاري والثقافي  .2

 والحضاري.
 يمكن ان نفرق بين التقنية والتكنولوجيا من حيث داللة كل منهما. .3
" لعالج وتجفيف الحبر فورًا فهي تســــــــتخدم االشــــــــعة فوق البنفســــــــجية UVتســــــــتخدم طابعات " .4

 لتنشيف الحبر الذي تقوم بطباعته .
االنتاجية عن طريق استخدام االلواح  في زيادة"  LATEX R2000طابعات "يمكن ان تسهم  .5

" باالمكان خاللها الحصول على جوانب متعددة في LATEX R1000اما طابعات "السريعة 
 الطباعة وذات قيمة عالية .

يســـتخدم ورق الكوشـــيه في طباعة الفاليرات والمجالت والبروشـــورات لكونه يمتص الحبر وهو  .6
 المع او مطفي.

مصــــــنوع من اللب يوجد ورق نوعه مقاوم للعزل ومقاوم لالشــــــتعال والورق المانع للبخار كونه  .7
 الرقيق من االسفلت المحشو بين طبقتين من الورق "اللدن المقوى" و"اللدن الشمعي".

يســــتخدم الفينيل في طباعة االندور واالوتدور فضــــاًل عن اســــتخدام الفلكس وكذلك االوفســــيت  .8
 كونه اعلى دقة واقل تكلفة .

الالفتات غير المضــــيئة بســــبب يمكن اســــتخدام الفلكس في الالفتات المضــــيئة بينما البنر في  .9
 مقاومة كال الخامتين للضغط وللظروف الجوية.

                                                           
 .4-3السابق ، ص ، نفس المصدرindoor printingاسم الموقع : 1
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" في طباعة االندور واالوتدور ألعطاء الوان عالية STAINيمكن اســــــــــــــتخدام الســــــــــــــتان " .10
 الجودة للتصاميم الكرافيكية .

 

 الفصل الثالث )اجراءات البحث(

 ( منهج البحث 3-1)

طريقة المنهج الوصفي )تحليل المحتوى ( وذلك لمالئمته لموضوع الدراسة  الباحثةإعتمدت 
 من اجل الوصول لتحقيق هدف البحث.

 ( مجتمع البحث3-2)

" indoorمثل مجتمع البحث مجموعة من تصــــــــــاميم اغلفة ســــــــــقوف وجدران داخل االبنية "
عة الحديثة وذلك ( تصـــــــميم والتي حصـــــــلت عليها الباحثة من مطبعة جنة الفرح للطبا20حوالي )

 لالسباب التالية :

كونها المطبعة الوحيدة الحديثة في بغداد المختصــــة بوضــــع الحلول لجميع المشــــاكل الطباعية -1
 فضاًل عن استخدامها لخامات مستحدثة في التصاميم.

 تستخدم مواد غير ضارة بالبيئة "صديقة البيئة".-2

 ( عينة البحث3-3)

( اذ تعدها %25نماذج( وبنســــــــــبة ) 5غير احتمالية بواقع )اختارت الباحثة عينة قصــــــــــدية 
 النسبة التي تحقق الموضوعية و استبعدت باقي النماذج لالسباب التالية:

 مراعاة الحدود الزمانية .-1

 التنوع في الناتج النهائي للتصميم.-2

 التركيز على اشتغاالت الخامات الحديثة.-3

 ( طرائق جمع المعلومات3-4)

 باحثة في طرائق جمع المعلومات عدة مصادر على النحو االتي :اعتمدت ال

 المراجع والمصادر العربية.-1
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 بحوث الترقيات(. -الدكتوراه –البحوث العلمية )الماجستير -2

 مواقع االنترنت.-3

 ( اداة البحث3-5)

من اجل الوصـــــــول لتحقيق هدف البحث تم اعتماد اســـــــتمارة محاور تحليل المســـــــتنبطة من 
مؤشـــرات االطار النظري في بناء اســـتمارة التحليل ، من اجل اســـتخدامها في تحليل النماذج والتي 
اشـــــتملت على المحاور المهمة التي وجدتها الباحثة ضـــــرورية من اجل التحليل بحســـــب موضـــــوع 
البحث ، وقد اخذت الباحثة مقترحات واراء الباحثين بحســــــب االســــــتمارة كي يتم اظهارها والتعديل 

 ها بالصيغة النهائية.علي

 ( صدق االدارة 3-6)

، وتم  عرضــــــــــت الباحثة االســــــــــتمارة على عدد من الخبراء من ذوي االختصــــــــــاص الدقيق
االجماع على صــــــــــــالحية مفرداتها بعد اجراء التعديالت والمالحظات وبذلك اكتســــــــــــبت صــــــــــــدقها 

خالل المؤشــــــــــرات  الظاهري من الناحية البحثية، فقد تمثلت المحاور التي تم اســــــــــتخالصــــــــــها من
 والجانب النظري بما يأتي :

 البرامج الطباعية.-1

 االجهزة.-2

 الخامات الطباعية .-3

 الوسائل االحصائية  (3-7)

وتم احتساب النسبة المئوية بالوسائل االحصائية لقياس نسبة الثبات وهي استعمال معادلة 
 كوبر 

 

 100×   عدد مرات االتفاق                        =   معامل الثبات

 عدد مرات االتفاق +عدد مرات عدم االتفاق
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 ( تحليل العينات3-8)

 (   1األنموذج )

 الوصف العام

 أسم المكان : مطعم ساندرا.

 شارع الربيعي.-المكان : بغداد

 تاريخ انجاز االعالن المطبوع :

 .  2018مايو  8

 التحليل

البرامج : عند النظر لتصــميم هذا االعالن المطبوع نرى انه قد صــمم باســتخدام البرامج -1
الخطية " المتجهة " وهي االلســـتريتور او الكوريل درو ونتيجة ألســـتخدام هذا البرنامج تظهر الدقة 
الواضــــــــحة وقد اضــــــــاف شــــــــكل الكاكاو الموجود في اعلى االعالن المطبوع طابع الحركة وهو ما 

خطوط ذات )لون وردي فاتح وغامق( على اعطاء  اســــــتخدامفي اضــــــفاء الحيوية وســــــاعد اســــــهم 
طابع البســـــــاطة والرقة للجدار الذي وضـــــــع عليه هذا االعالن المطبوع واضـــــــاف وضـــــــع اشـــــــكال 
المرطبات بمســــــــــــــافات متباعدة وشــــــــــــــكل قطعة الكيك على الحيوية واعطاء طاقة للمكان وجاذبية 

رطبات الباردة والمشــــروبات الســــاخنة ووجبات الكيك والمعجنات لموضــــوع المحل وهو منتجات الم
اذ كان الكاكاو في التصــميم يدل على تقديم وجبات ســاخنة باالضــافة الى الباردة وقد حققت كلمة 

Sandra .الوضوح والمقروئية نتيجة انسيابية حركة رسم الحروف 

هولة ودقة عالية وكفاءة في وهي طابعات توفر ســـــ hp latexاالجهزة : تم اســـــتخدام طابعات -2
االنجاز كونها تســـتخدم احبار غير ضـــارة بالبيئة "صـــديقةالبيئة " وبدون روائح فضـــال عن ان هذه 

 الطباعة لها سطح مقاوم للتخدش ومقاوم للماء ومصنوع من مواد امنة .

 الخامات الطباعية : اســــــــــــــتخدم ورق من نوع الورق الثقيل فالورق المصــــــــــــــمم لتغليف الجدران-3
والســــقوف هو ورق ســــتيكر مطفي او غير المع وقد اســــهم تصــــميم ورق طباعة من هذا النوع في 
تحقيق الراحة البصـرية عند النظر اليه واعطاء عمق لالشـكال المصـممة والمطبوعة على الجدران 
واالبتعاد عن الملل واضــــــــــــــفاء اجواء تأملية عند النظر لتلك التصـــــــــــــــاميم المطبوعة التي امتازت 

 ة والوضوح.بالبساط
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  (2األنموذج )

 الوصف العام 

 أسم المكان : مطعم ركاز.

 االعظمية. -المكان : بغداد

 تاريخ انجاز االعالن المطبوع :

 . 2018ديسمبر  28

 التحليل

اســــــــــــــتخدمت لتصــــــــــــــميم هذا االعالن المطبوع البرامج الخطية " المتجهة " من اجل  البرامج: -1
الشــــــــباب وقد انعكســــــــت كلمة الشــــــــباب الى عدة معاني والتي من تجســــــــيد كلمة ركاز والتي تعني 

ضمنها كنوز المعرفة واستخدم اللون االسود واالبيض واستخدمت رموز العلم والمعرفة وظهر ذلك 
في شـــــــكل المصـــــــباح وشـــــــكل المجهر وامتاز التصـــــــميم بالتنوع االســـــــلوبي في اضـــــــافة المفردات 

ة فئة معينة وهي فئة الشــباب والتركيز على هذه الفئة التصــميمية واســهم هذا التنوع االســلوبي برؤي
باعتبارها روح او حياة المجتمع والتصميم لوال االضاءة لكان فيه طابع الحزن اكثر ولكن ساعدت 
االضــاءة التصــميم على تخليصــه من الملل والرتابة وقيمة االبيض لالشــكال فيه قد حققت التوازن 

 للتصميم في هذا المكان.

وقد استخدمت احبار بدون روائح ومن مكونات  hp latex: تستخدم طابعات من نوع  االجهزة-2
 امنة وهي ضد الخدش وذات كفاءة عالية ودقة في االنجاز.

الخامات الطباعية : اســـتخدم ورق التغليف لتغليف الجدران والســـقوف واســـتخدم ورق اســـتنســـل -3
ها من التلف ويوجد نوع اخر وهو خامة وفيه الواح بالســــــــــــــتيكية معتمة وتم طالؤها بمادة لتحمي

" النوع الثقيل الذي ال يســــــــــمح بمرور الضــــــــــوء عبره اي المعتم وهذه الخامة ذات stainالســــــــــتان "
ملمس ناعم وجودة عالية وهي مقاومة للظروف الجوية وســــــــــــــاعد اســــــــــــــتخدام خامات معتمة على 

من اضـــــاءة واماكن مخصـــــصـــــة التالؤم مع التصـــــميم والتالؤم مع المكان وتنســـــيقاته ومع الديكور 
 للجلوس .
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 (  3األنموذج)

 الوصف العام 

 أسم المكان : قاعة كمال اجس

 ام ورشاقة.

 المحمودية . -المكان : بغداد

 تاريخ انجاز االعالن المطبوع :

 . 2018ديسمبر  26

 التحليل

وذلك عبر البرامج: تم االشــــــــــــتغال بنوعين من البرامج في تصــــــــــــميم هذه االعالنات المطبوعة -1
معالجة االشكال في البرامج النقطية ورسم اشكال الفواكه الطبيعية والعصائر والمأكوالت الصحية 
لتتالئم مع طبيعة المكان الذي يهتم بفقدان الوزن الزائد وبناء كمال االجســـــــــــام فقد اخذ المصـــــــــــمم 

ن الزائد وتظهر رموز الوجبات الصـــــــــحية التي يجب تناولها او التي ينصـــــــــح بتناولها لتخفيف الوز 
" الموجودة اعلى التصميم المطبوع وشكل عضالت اليد ايضًا التي healthy fitnessعبر كلمة "

ترمز للقوة بعد االلتزام بالرياضــــة في هذا المكان واســــتخدمت برامج خطية وبرامج نقظية واضــــاف 
" fitness gymاســـتخدامهما تكامل التصـــميم وتكامل الفكرة مع المضـــمون وفي المنتصـــف كلمة "

رسوم اسود مع  يتضمن نوع من االختزال في فضاء التصميملترمز الى هوية المكان وهو تصميم 
فيها رســــومات اخرى ، وقد ســــاعد التعقيد في التصــــميم على التركيز على هوية  فضــــاءابيض مع 
 المكان .

ضـــــارة " وهي احبار مصـــــنوعة من مواد غير hp latexاالجهزة : تســـــتخدم طابعات من نوع "-2
 وامنة وتجف بسرعة وذات كفاءة وسرعة في انجاز الطباعة .

الخامات الطباعية : في تصــميم هذا االعالن المطبوع اســتخدمت خامات ورق تغليف الجدران -3
والســــــــقوف وهي اوراق ســــــــتيكر غير المعة او مطفية وســــــــاعد اســــــــتخدام هذه الخامات على ابراز 

تصـميم امتاز بالكثافة الشـكلية التي اسـهمت في الكشـف التصـميم والتركيز على هوية المكان وهو 
 عن محتوى الموضوع االعالني.
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 (  4األنموذج )

 (الوصف العام1)

 أسم المكان : مول النخيل.

 شارع فلسطين. -المكان : بغداد

 تاريخ انجاز االعالن المطبوع :

 . 2018أغسطس  5

 (التحليل2)

لنقطية " البكســـــــل والمتجهة "الخطية" فلكل اســـــــتعمال البرامج: اســـــــتخدمت البرامج من نوعين "ا-1
منهم مرحلة معينة مثاًل اســــــتخدام صــــــور المعالم الحضــــــارية كنصــــــب الجندي المجهول ونصــــــب 
الشـــهيد ونصـــب ســـاحة الحرية وكهرمانة والثور المجنح قد جســـدت بغداد وتم معالجة تلك الصـــور 

لرســــوم المتجهة لرســــم المنحنيات وعمل بعض لتبدو كلها بلون واحد وتم ادخالها للبرامج الخطية وا
الموازنات التصـــميمية والتصـــميم فيه تجســـيد للعراق خاصـــة مفردة النخلة العراقية والتي عبرت عن 

 هوية المكان المكان المتمثل بمول النخيل والتصميم فيه وحدة لونية ووحدة موضوعية.

تلك الطابعات على الوضــــــوح وقد ســــــاعد اســــــتخدام  hp latexاالجهزة : اســــــتخدمت طابعات -2
 والدقة في العمل التصميمي وجذب االنتباه لهوية المكان.

الخامات الطباعية : استخدمت اوراق تغليف الجدران والسقوف وورق تغليف الزجاج وكان من -3
نوع جديد ممغنط وهو ورق يســــــــــهل تبديله او ارجاع التصــــــــــميم ألســــــــــتخدامه مرة اخرى اذا دعت 

لورق الذي اســـتخدم للطباعة على الزجاج فهو من نوع الموزاييك وهو ايضـــًا نوع الحاجة لذلك اما ا
% وباالمكان 50مســــتحدث من خامات الورق بخاصــــية نصــــف شــــفاف ونســــبة الرؤية من خالله 

 رؤية التصميم من جهتين وكلفته 

 اقل من كلفة البناء او اللصـــــق واضـــــافت هذه الخامات ســـــهولة في االســـــتخدام وتجربة جديدة من
 ".indoorنوعها في عالم المطبوعات الداخلية "
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 (   5االنموذج )

 الوصف العام

 أسم المكان : مطعم جيف مان.

 البلديات. -المكان : بغداد

 تاريخ انجاز االعالن المطبوع :

 . 2018 يوليو 8

 (التحليل2)

طريق البرامج البرامج :استخدمت نوعين من البرامج نقطية "بكسل" وخطية "متجهة" اذ انه عن -1
النقطية "بكســـــــــل " تمت معالجة الصـــــــــورة الفوتوغرافية لســـــــــندويتش البرغر واجراء معالجات تتعلق 
بالظل والضـــــوء في التصـــــميم وقد اســـــتخدمت البرامج الخطية " المتجهة" في رســـــم صـــــور الخيار 
ل والطماطم والكاتشــــــب وتمت اضــــــافة الرســــــمات لكي تتميز عن الصــــــورة االخرى الفتوغرافية داخ

نفس التصــــــــــميم وهي تتناســــــــــب مع الديكور واالضــــــــــاءة في المكان المخصــــــــــص بتقديم الوجبات 
 السريعة.

" وتمت طباعة مراحل اعداد وتحضير الوجبات hp latexاالجهزة :تستخدم طابعات من نوع "-2
فوق الجدران وفوق الطاوالت وعكســها في الســقوف وســاعد اســتخدام هذا النوع من الطابعات على 

التكاليف الطباعية اذ يعد محرك هذه الطابعات هو محرك انتاج بدقة عالية وكذلك االحبار تقليل 
 ال تسبب اضرار او رائحة .

الخــامــات الطبــاعيــة : تمــت الطبــاعــة على ورق تغليف الجــدران والســــــــــــــقوف والطــاوالت عبر -3
ايضــــًا خامات اســــتخدام خامات البالســــتيك التي طبعت عليها انواع الوجبات الغذائية واســــتخدمت 

الكانفاس التي طبعت عليها الوجبات الغذائية الســــــــــــــريعة التي تقدم وتبدو كانها حقيقية نتيجة دقة 
 الطباعة والماكنات الطباعية ذات الكفاءة العالية .
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 الفصل الرابع : النتائج واالستنتاجات

 (النتائج4-1)

التي تتعلق بتكبير نمط وحجم  ان اســـــــــتخدام البرامج الخطية تمثل الحلول للمشـــــــــاكل الواقعية-1
الصـــــورة المراد طبعها وقد اضـــــاف اســـــتخدام الدقة والوضـــــوح في التصـــــاميم االعالنية المطبوعة 
على الجدران واالســـقف وســـاعد على تخليص تلك االعالنات من الجمود واضـــفاء البســـاطة كما 

 (.1في االنموذج )
والدقة في االنجاز كونها احبار ســــــــــــــاعد اســــــــــــــتخدام طابعات نوع التكس على توفير الكفاءة -2

 (.5()4()3()2()1صديقة البيئة وال تسبب اضرار او روائح كما في النماذج )
استخدم الورق الثقيل نوع )ستيكر( في تغليف الجدران واالسقف لكون االشتغال عليها يضفي -3

( غير ( واســــــتخدم )الســــــتيكر1العمق لالشــــــكال المصــــــممة والراحة البصــــــرية كما في النموذج )
( مما اكد التركيز على هوية المكان والكشــــــــــــــف عن محتوى الموضــــــــــــــوع 3الالمع في نموذج )

 االعالني .
اســـتخدمت انواع جديدة من ورق تغليف الجدران واالســـقف وهو الورق الممغنط ليســـهل تبديله -4

 (.4وحمله وازالته في اي وقت ويظهر ذلك في نموذج )
على الطاوالت ما اضـــاف ســـهولة االســـتخدام وامكانية  اســـتخدمت خامات البالســـتيك للطباعة-5

 (.5مالئمة هذه الخامة لألشتغال عليها وفق الطابعات الحديثة كما في النموذج )
 
 (االستنتاجات4-2)

مكن اســــــــتخدام البرامج الدقة والوضــــــــوح في تصــــــــاميم االعالنات المطبوعة االشــــــــتغال على -1
خطية او في بعض االحيان يتم االشــــــــــــــتغال على نوع الخامات الحديثة وفق البرامج النقطية وال

 واحد من هذه البرامج.
فتحت الطابعات نوع التكس افاق جديدة لالشــــــــــــــتغال على الخامات الحديثة كونها طابعات -2

 تنتج وتنجز بواسطة االلواح السريعة وبسعة خزن لالحبار عالية نسبيًا.
او غير المع ورق ممغنط وورق موزايك  اســتخدمت خامات ورق التغليف بانواع متعددة المع-3

 وانواع اخرى من اجل التركيز على هوية المكان وكشف محتوى الموضوع االعالني .
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 (التوصيات 4-3)

اتباع اســــــــاليب متنوعة في اســــــــتخدام الخامات وهذه االســــــــاليب تكون بســــــــيطة في تصــــــــاميم -1
 االعالنات المطبوعة على اوراق الجدران والسقوف.

ع الخامة الطباعية ومدى مالئمتها للمكان الذي ســـوف توضـــع فيه تصـــاميم اعالنية معرفة نو -2
 مطبوعة .

ضــــــــــــــرورة التعامل مع طابعات حديثة وذات كفاءة وســــــــــــــرعة ودقة في االنجاز مثل طابعات -3
 وطابعات السولفنت وااليكوسولفنت. uvالتكس وطابعات 

امات المســــــــــــــتحدثة ونوعية الطابعات اقامة الورش الطباعية من اجل التعرف على انواع الخ-4
 الحديثة المستخدمة في اماكن متعددة .

 
 ( المقترحات4-4)

الباحثة بدراســـــــــة "االســـــــــاليب الطباعية في تصـــــــــاميم المطبوعات  تقترحبناءًا على ماســـــــــبق 
 المعاصرة ".
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Abstract 

The major propos of this study is to deal with (Technology operations of 
modern ores in printing ads.)by technique development in knowledge and 
science and ore developments that human uses to divert it after make changes 
on it to useful ores also responsibility of prominence technology development 
on the designer and he can use modern ores for doing high technique designs 
and objects same as world criteria and the question of problem came as: what 
Technology operations of modern ores in printing ads.?  

The target of the search is to know the technology operation of modern 
ores in printing advertising to ads. Printing on wall and overheads "indoor 
printing" in Baghdad to the year 2018-2019,chapter two of the study explores 
two sections section one deals with (ads .technology ) and section two deals 
with (ore typing) ,and the researcher of this study the search measures that 
contain search method and search society and it is indoor printing ads. Designs 

https://www.fekra-ads.com/
http://www.maximize.group.com/
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,and search sample she selects and choose examples of samples as agree 
with nature and requirements of search , and researcher uses search device 
like analysis file that contain may hubs its offered on professionals and 
arbitrators and on basically it analyzed the samples and results comes basically 
on analyzes . 

The superior results that uses the printers of LATEX helps to saving 
efficient and high resolution because the ink is Eco-Friendly and do not use 
damage or any aroma ,on samples (1)(2)(3)(4)(5).  

Superior conclusions : put by smth. Liner programs and point programs 
the resolution and blatancy at ads. Typing designs and if operations on modern 
ores at two types of programs or any program of them . 

Superior recommendations: make printing workshop for knowing types of 
modern ores and types of modern printers at multi places . 

Superior proposals : modern typing technology at contemporary prints ads 
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