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تصميم الطباعي لالفن الرقمي املعاصر ودوره يف ابراز القيم اجلمالية ل  

 شكري محمذ طٍبهم.م. 
 للبنات الجمٍلة الفنىن معهذ / االولى الكرخ تربٍة ٌةمذٌر

tebasweet83@gamil.com 

:الملخص  

نما العموم مجال فى فقط ليس المطمق التحدي البشرى العقل صنعيا التى التکنولوجيا ُتعد  شمل وا 
 والتکنولوجيا الفن حاضر إلى اإلنتباه يجب لذا الطباعي، التصميم ومجال عامة الفنون حقل أيضاً 
عداد إبداعياً  نشاطاً  يفجر الذى  العالم لمواجية ةحديث إمکانات من لديو ماتوافر کل الستغالل النشأ وا 

فإن دخول الحاسوب إلى عالم  المعموماتى. والتواصل التکنولوجى التطور سرعة بحکم المتحول
اإلنسان ، واألجيزة الرقمية جعمتو ُيبحر في ىذا العالم الرقمى ليحقق أىدافو ويشبع رغباتو ، والفن 

لو نصيب من ىذا التطور ، فأصبح ما يعرف بالفن الرقمى الذى ظير في  بطبيعتو اإلجتماعية کان
 اآلونة األخيرة في مجاالت الرسم والتصميم.

 الكممات المفتاحية: )الفن الرقمي، القيم الجمالية، التصميم الطباعي(.
Contemporary digital art and its role in highlighting the aesthetic 

values of typographic design 

tayibuh muhamad shukri 

Karkh First Directorate of Education / Institute of Fine Arts for Girls 

Abstracts: 

The technology made by the human mind is considered the absolute 

challenge not only in the field of science, but also included the field of arts in 

general and the field of print design. Therefore, attention must be paid to the 

present of art and technology, which explodes creative activity and prepares 

children to exploit all their modern capabilities to confront the transforming 

world by virtue of the speed of technological development. and information 

communication. The entry of the computer into the human world, and digital 

devices made him navigate in this digital world to achieve his goals and 

satisfy his desires, and art, by its social nature, had a share in this 

development, so it became what is known as digital art that has appeared 

recently in the fields of drawing and design. 

Keywords: (digital art, aesthetic values, graphic design). 
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 المقدمة:
 التطوير في (Impact) المضغوطة الرقمية لمتکنولوجيا المستمرة التطورات ساىمت
 العمل فن مثل جديدة فنية اتجاىات ظيرت حيث والمفيوم التقنية حيث من الفنى

Virtual ) االفتراضي الواقع وفن , (art installation Digital) الرقمى المرکب
reality) , الرقمي الفنان مصطمح يظير ىنا ومن (artist Digital) الفنان يصف ووى 

 مصطمح من يجعل مما , الفنية العروض أو اإلنتاج في الرقمية التقنيات يستخدم الذي
 . المختمفة الرقمية اإلنتاج وسائل بداخمو يطوى الذي المعاصر لمفن رمزاً  الرقمي الفن
 الفنون انتشار في کبير إسيام لو کان خاص وجو عمى العنکبوتية الشبکة توسع إن

 التجارب وعرض الخبرات لتبادل لمفنانين خصبة بيئة شکمت حيث ، عياوتنو  الرقمية
قامة  .الطباعية اإللکترونية المعارض وا 

 قيم من يحويو لما الحديث الفن باتجاىات وثيقة بعالقة يرتبط الطباعي والتصميم
 بتنوع يتنوع حيث واالبتکار لإلبداع ىاماً  مصدراً  يکون أن يمکن فنية وسمات جمالية
 الفني. العمل عمييا يقوم التي الفنية بوأسالي
 اآللى الحاسب باستخدامات المعرفة ولديو الموىبة صاحب الفنان باستطاعو وأنو

 والتى ،الطباعية التصميمات من نيائية ال تصميمات ويطور يقترح أن الحديثة والبرامج
 فنية صياغات معاً  ليحققا اآللى لمحاسب العالية التقنية بالقدرات الفنية الرؤية فييا تتحدد
 التکنولوجيا. ىذه توافر بدون لتتحقق تکن لم الطباعية التصميمية االعمال فى

  : الموضوع اشكالية
و ظاىرة فن التصميم ىو وسيمة من وسائل التعبير عن الخبرات والتجارب االنسانية، في

خاضعة لقوانين التطور والجدل واالرتقاء ونابعة من ارادة االنسان في التغير والسمو 
بوعينا الجمالي واحاسيسنا, التي ترتقي في اشكال مختمفة من التصاميم والتي تكشف 

العظيمة التي خمفيا الفنانون. ويتمتع  الطباعية عن نفسيا في االعمال التصميمية
ة من العناصر المتشابكة الممتحمة فيما بينيا لتعكس خصوصية العمل الفني بمجموع

ىذا العمل فالتصميم عمل اساسي لإلنسان آلنو ابتكار وخمق اشياء جديدة وممتعة. 
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بالتصميم نضع الخطة لعمل شيء ما ويختمف التصميم من شخص الى اخر بحسب 
بحيث يكون  قدرة الشخص عمى االبتكار واستخدام مياراتو االبداعية في التخيل

التصميم مناسبًا لمغرض المطموب وبالشكل الجميل فالتصميم عمل يقوم بو شخص 
مبدع خالق لعمل مخطط إلنتاج حاجة معينة مناسبة لميدف المراد انتاجو، ويقع 
التصميم عمى عدة انواع كتصميم االقمشة والتصميم الداخمي "الديكور" والتصميم 

 .الصناعي والتصميم الطباعي
الطباعي إلى حقل لأللغام بالنسبة لممبتدئين، فيناك العديد من  يتحول التصميمقد 
خطاء البسيطة التي يقعون فييا والتي تؤثر وبشكل كبير عمى جودة الطباعة ألا

خطاء ألالوقوع في مثل ىذه ا النيائية، ومع كون الطباعة عممية مكمفًة جدًا، فإن
 .سيسبب خسارة كبيرة في بعض األحيان

، CMYKو  RGBلوان ألعدم التمييز بين نظامي ا ا ما يقع المبتدؤون في فخغالبً 
يستخدم فيو الضوء  additive )أحمر، أخضر وأزرق( نظام ألوان جمعي RGBفنظام 
وحيوية. ُيستخدم  أكثر كان المون الناتج أكثر إشراقا لوان، وكمما ُأضيف ضوءأللمزج ا

الشاشات  نألرض عمى الشاشة فقط، وذلك ىذا الّنظام في الّتصاميم الرقمية التي تع
المشكمة تظير عند تصميم عمل  أن تستخدم ىذا النظام في العرض، إال

 باستخدام أدوات تعمل عمى ىذا النظام. طباعي فني
سود )المفتاح( فيو نظام ألوان ألصفر واأل)السماوي، األرجواني، ا CMYKأما نظام 

لوان المختمفة بصورة تشبو ألدرجات انتاج إلحبار أل، حيث تمزج اsubtractive طرحي
الرَّسام لأللوان، وكمما زادت كّمية الحبر الممزوجة كان المون الناتج غامًقا  كثيًرا مزج

 أكثر.
الناتج عن  لوان الناتج عن الضوء أوسع بكثير من الطيفألونظرًا لكون طيف ا

لوان أللتحديد سمسمة ا خاص CMYKبرامج الّتصميم تحتوي عمى نمط  حبار، فإنألا
(gamut.التي يمكن االستفادة منيا في التصميمات التي ستذىب إلى الطباعة ) 
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إلى اختيار ألوان تبدو جميمة عمى  CMYKبداًل من  RGBقد يؤّدي اعتماد نظام 
تفاجأ ال الّشاشة ولكن ال يمكن طباعتيا عمى الورق )دون استخدام أحبار خاّصة(، لذا 

 مطبوعة بألوان باىتة.إذا وصمتك ال
 الموضوع : اسئمة

 ( ماىي مشكالت التصميم الطباعي وفق مواصفات الفن الرقمي المعاصر ؟1
 ( كيف يتم ابراز القيم الجمالية لالعمال التصميمية الطباعية ؟2
 ( كيف يساىم التطور الفني الرقمي في ابراز القيم الجمالية لتصميم الطباعي ؟3

 أهمية الموضوع :
قيم الجمال تبقى ضمن موضوعيا االدراكي متباينة من مجتمع الى آخر عبر أن 

نظريتي الزمان والمكان، فما يراه البعض جميال قد نراه نحن قبيحا وماتراه نحن جميال 
انجاز جمالي لو ضوابط  الطباعي  ربما نراه قبيحا بعد حين من الزمن ، فالممصق

و والقضية التي تحتوييا ىيكميتو التنفيذية، تفرضيا تنوعاتو تبعا لممضمون الذي يطرح
في خضم تمك المعطيات باتت القيم الجمالية من الصعوبة بمكان تحديد عناصرىا 
ونظاميا ومنظوماتيا الشكمية بأسموب يكون مقنعا لمجميع واليالقي رفضا من احد ، 

المفردة يقتضييا المضمون فضال عن  فمحدث يفترض الية تنفيذ تشتمل رموزا واشكاالً 
لممضمون ، ومن ىنا وحدت المذاىب الفكرية  الكتابية التي يوائميا الفنان استكماالً 

الحديثة صفات ترتبط بالجانب النفسي وتؤكد قيما جمالية فاعمة منيا مايرتبط بالفنون 
التشكيمية أو التطبيقية لو العممية البحتو، وفي مجال التخصص الدقيق في التصميم 

لممصق موضوعة متجددة، وبوصفو عمل تصميمي جمالي فيو خاضع الطباعي، والن ا
لتقنيات واتجاىات مختمفة يفرزىا الفنان ، ويتطور وفقا لتطور الزمن وتطور المجتمع 

 . بكل جوانبو
ويقع فن التصميم الطباعي ضمن الحاجات االكثر رسوخا متعددة من وسائل االتصال 

وجوىا والتقانات الذاتية التي طورىا االنسان،  وأنو نوع من االتصال االنساني الذي اتخذ
فالتصميم الطباعي ىو نتاج معرفة أكتسابية يحصل االنسان عمييا عن طريق رؤية 
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معمقة فيما يقع عميو بالخبرة، ثم تتجمى التجربة التطبيقية لكل الحمول والوسائل 
،  2111 ،یموس یالممكنة، سواء كانت محسوسة أو مدركة بالعقل )انتصار رسم

 (.212ص
لمتطور الثقافي والتكنولوجي، يبرز التصميم الطباعي ويفرض دورا بشكل مستمر  نتيجة

ومتزايد، عن طريق ربط التصميم بالتكنولوجيا سواء تم جديدا ربطيا مع الوظيفة 
والجمالية أو الحاجات المعنوية األخرى إن اليدف الرئيس األستراتيجية التصميم 

ز ثقافة األبداع واالبتكار لمتصميم الجيد لبناء قاعدة معرفية تحقق الطباعي(، ىو تعزي
البنى األرتكازية، عن طريق رؤية خطة العمل التصميمي وتحديد نقاط القوة في 

، 2118التصميم الفريد لبناء نيج التنفيذ ووضع معايير عمل مستقبمية )أندرية الالند، 
 (253ص
لممصمم، لما ليا من أثر بالغ في تكوين  التصميم الطباعي ذو أىمية كبيرة عديو 

التصميم المالحم والجذاب لممتمقي تمك النيا تمثل القواعد التي تستند عمييا مجمل 
العمميات التصميمية إذ إن الفعل الواحي األنساني المتقدمة التي كحصيمة لتطوره وفيمو 

لتصميم التي تكتب والفعل والسادة، وعمى ىذا عممية ا قلالدقيق طريق الربط بين الع
خصائصيا اإلبداعية، والجمالية، والوظيفية بتوالد التطبيق من النظرية، والنظرية من 
المنيج الفمسفي الذي يرتكز إلى قوانين تبحث في عالقة الفكر بالوجود، والوعي بالمادة. 

، 2114محمد خطاب،  لإن ىذه التي تخضع لمتغيرات وتحوالت عديدة )أم
يم الطباعي نتاج معزيمة اكتسابية يحصل اإلنسان عمييا عن التصم وان(. 334ص

طريق رؤية معمقة فيما يقع عميو بالخيرة، ثم تتجمي التجربة التطبيقية لكل الحمول 
والوسائل المسكنة، سواء كانت محسوسة أو مدركة بالعش، وان المعرفة ىي النتاج 

تصميم يقوم عمى المالحظة فعمم ال يقي،المستفاد من الخيرة وىي نتيجة العمم التطب
والدراسة والتغير والتطور وصوال إلى األىداف الرئيسة لمتصميم، التي تتمثل بالوظيفة 
النفعية في األداء والوظيفة الجمالية التي توضع في االعتبار الجمالي لمتصميم )باسم 

 (.135، ص 2114قاسم العبان، 
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 الفن الرقمي المعاصر المبحث األول : 
يصنف مؤرخو الفنون الفن الرقمي عمى أنو مزيج من مجموعة األعمال الفنية  غالًبا ما

الكائنية والمرئيات العممية. فتعتبر التقنيات الرقمية في السيناريو األول وسيمة لتحقيق 
ىدف معين، وتعمل كأداة لخمق األشياء التقميدية كالموحات والصور والمطبوعات 

جيا في الحالة الثانية اليدف المطموب، إذ يكتشف والمنحوتات. بينما تجسد التكنولو 
الفنانون اإلمكانات التي تنطوي عمييا ىذه التقنية في جوىرىا. وتشير الفئة األخيرة إلى 
الفن القابل لمحساب الذي ُينشأ وُيخزن ويوزع رقمًيا. وبعبارة أخرى يمكننا القول أن 

ل وسيمة موجودة سابًقا، في بعض األعمال تعتمد عمى األدوات الرقمية لتضخيم عم
حين يستخدم بعضيا اآلخر التقنيات الرقمية كعنصر جوىري ال ينفصل عن بقية 

 .العناصر
تعد الفنون الرقمية من الفنون المعاصرة التي حدثت مع التطور التقني في النصف 
األخير من القرن العشرين، والفن الرقمي يعتمد في مادتو األساسية لإلنتاج عمى 

سب اآللي واألجيزة الممحقة بو من خالل الرسم والتعديل ببرامج الرسم، وقد ظير الحا
إنتاج األعمال الرقمية كبداية في المعارض الفنية وقد واجيت بدايات الفن الرقمي في 
الكثير من العقبات وحتى وصل األمر إلى رفض االعتراف بو من ضمن دائرة الفنون، 

من انفتاح عمى كل ماىو جديد في شتى المجاالت  يشيده العالمولكن اليوم مع ما 
 .أصبح الفن الرقمي رىان المستقبل ويحظى بكثير من االىتمام 

الفن الرقمي ىو نوع من التمازج بين اإلبداع الفني واإلبداع العممي، يعتمد فيو الفنان 
يا إلى استخدام الوسائط الرقمية مثل الحاسوب كأداة فنية إليصال رسالة معينة لغت

الحس واإلبداع، وىو مصطمح واسع يشمل األعمال والممارسات الفنية عن طريق 
استخدام التكنولوجيا الرقمية بطرق محترفة، وجعميا عنصر ىام لبمورة مفيوم اإلبداع. 
فمنذ السبعينات اّتخذ الفن الرقمي كوسيمة بارزة من وسائل اإلعالم الحديثة، ومع تطور 

برامج التصميم الرقمي، أصبح الفن الرقمي من أحدث أنواع التكنولوجيا وتوفر مختمف 
 .الفنون البصرية
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من األمثمة عمى ذلك الصور المأخوذة بواسطة الماسح الضوئي أو الكاميرا الرقمية أو 
الصور المرسومة بواسطة برامج الرسم المختمفة سواًء باستخدام الفأرة أو القمم الضوئي 

, بل تجاوز كل ىذا إلى حضوره في جميع الرقمي والتصميم الطباعي ولوحة الرسم
أنواع ومجاالت الفن المعاصر التي ال يتسع ىنا المجال لذكرىا وأصبح لو بصمتو 

 .الواضحة في األعمال الفنية المعاصرة
وقد نشأ ىذا الفن متزامنًا مع تطور التكنولوجيا ويظير تاريخ الفن الرقمي مدى التداخل 

وىذا شيء طبيعي فالفن عمى مدى العصور يسير متزامنًا مع  بين التكنولوجيا والفن,
 . تطورات العصر ومتأثرًا بمعطياتو

 أنواع الفن الرقمي
الفن الرقمي ثالثي  –وينقسم الفن الرقمي إلى نوعين : )الفن الرقمي ثنائي األبعاد 

 (.األبعاد
من خالل محورين الفن الرقمي ثنائي األبعاد : يعتمد عمى الرؤية المباشرة لمعناصر 

 . فقط أفقيًا ورأسياً 
الفن الرقمي ثالثي األبعاد : يعتمد ىذا الفن عمى وجود محور ثالث غير المحورين 

 . األفقي والرأسي وىو محور العمق
 أشكال الفن الرقمي

الرسم الرقمي : تم استبدال األدوات التقميدية بأدوات وأجيزة تقنية أكثر ابتكارًا وحداثة ، 
 . والقمم الضوئي واأللوان الرقميةكالفأرة 

الدمج والتالعب بالصور : ينتج بأختيار صور مختمفة يتم دمجيا والتالعب بيا من 
 . خالل التعديل والقص واضافة التأثيرات والتعديالت إلييا

الفن الكتابي : يستخدم فيو الحرف عنصر أساسي في التصميم من خالل تكراره 
 . ما في الموحة وتصغيره وتكبيره لبناء شكل
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عبارة عن مجموعة من النقاط الممونة والمرتبة بدقة لتشكل صورة  : Pixel فن البيكسل
ما من خالل الحاسوب ، باستخدام البرامج التي تتعامل مع الصور كنقاط بكسل 

 (.)الفوتوشوب
فن الفيكتور : نوع من الرسومات المتجية ، يعتمد عمى االتجاىات والمحاورالرياضية 
وىو مشيور بعمل الزخارف والشعارات ، ويتميز بأن ميما كبرت الصوت تظل بجودة 

 . عالية
فن الفراكتال : تصاميم رقمية تتم تنفيذىا عن طريق المعادالت ، وتصنف مجموعة من 

 . الخطوط والنقاط والتعرجات
الالزمة النحت الرقمي : يعرف بالنمذجة ، ىو استخدام البرمجيات التي توفر األدوات 
 .لمنحت والرسم عمى نحو سمس ، فتظير كما لو كانت مصنوعة من مادة حقيقية

 سمات الفنون الرقمية
طريقة اخراج العمل : يمكن أن تعرض عمى شاشات خاصة أو تطبع عمى ورق أو  -

 . لوحات قماش ، وقد تعرض عمى شكل مجسم من خالل تقنية الميزر
وجي : تستخدم االلكترونيات والطاقات المعاصرة استخدام األسموب العممي والتكنول -

مثل الميزروالكيرباء ، كما تتم االعمال الفنية باالستعانة بذوي الخبرة الفنية التقنية ، 
 . ومساعدين مختصين في المجال التقني

يتميز باتساع قاعدة االختيار امام ، ىناك العديد من المجاالت  موضوع العمل الفني :
 . التي يمكن استخدام التقنيات الرقمية بيا

المون وتدريجاتو : تتيح إمكانات الحاسب االلي فرصة لم تتوافر ألي فنان وىي -
 .(RGB) مميون درجة لونية مختمفة ، باالضافة الى نظام 16اختيار من 

 تمكن الفنان من انتاج اعمال فنية مختمفة بتنوع المدارس )التجريدية ،االتجاه الفني : ي-
 .( التعبيرية ، السريالية

االييام بالبعد الفراغي : يبدو البعد الثالث بوضوح خالل االعمال الفنية الرقمية ، يرى -
 . المشاىد االحجام تتباعد بنفس االحساس الطبيعي والفراغ الواقعي
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لبعد الرابع المضاف الى العمل الفني ، ويالحظ أن عنصر الزمن الزمن : الزمن ىو ا-
 . الحقيقي البد من وجوده عند تذوق ىذه االعمال

األساس اإلنشائي : يكون العمل الفني محدود بمساحة شاشة العرض وامكانية -
 . الحاسوب ونوعية البرنامج المستخدم

ات وتسجل وتحفظ عمى وسائط الخامة : يعتمد الفن الرقمي عمى البرامج واالسطوان-
 . تخزين مختمفة لحين طباعتيا

 : برامج الفنون الرقمية
 Adobe Photoshop- Adobe Illustrator – Adobe)برامج تحرير النصوص-

Image Ready) 
 (Macromedia Flash – 3D Studio Max)برامج الرسوم المتحركة-
 (Corel Draw) برامج التصميم ثالثي األبعاد-
 (Corel Dream 3D- Mudbox – ZBrush) برامج النحت الرقمي-
 Paint Brush – Creative Painter – Free Hand – Cool) برامج الرسم-

Paint) 
 Fractint – Ultra Fractal – Apophysis – Fractal) برامج فن الفراكتال-

Forge – Fractracer) 
 : أدوات الفن الرقمي

 ي التصميم الجرافيكي ، حيث يستطيع بواسطة القمم الرسم عمىقمم الميزر : لو فائدة ف-
 . لوحة إلكترونية خاصة

الماسح الضوئي : جياز يمكنو قراءة النصوص والصور عمى الورق ، ثم يترجميا إلى 
 . معمومات يمكن لمحاسو التعامل معو

كتروني الكاميرا الرقمية : تسمح الكاميرا بالتقاط الصورة الضوئية وتخزنيا شكل ال
 . وبإمكان المصور إدخال بعض المؤثرات الضوئية عمى الصورة

 . (CNC) جياز الراوتر : يعمل ىذا الجياز وفق تقنية التحكم الرقمي بالحاسوب
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 المبحث الثاني : القيم الجمالية لمتصميم الطباعي 
مدى رسخت فكرة الجمال في الفنون عبر العديد من المناىج والنظريات واآلراء وعمى ت

زمن طويل، وكان لكل من تمك الرؤى وشائج قوية بحركة الحياة والمجتمع في كل زمان 
ومكان، والتي أدت بالتالي إلى تغير مفيوم الجمال ومعناه تبعيا تغيير أىداف الفن 
ووسائمو، ورغم التحوالت الكبيرة التي خمقت أحيانا فيما متناقضا لمفن ومعناه، إال أن 

متجربة الجمالية، كان ذلك الخط المضيء الذي ربط فن الكيوف المحتوى اإلنساني ل
 .بفنون ما بعد الحداثة، رغم تغير االتجاىات واألساليب واختالف التأويل والتفسير

ولم يكن عمينا نحن متذوقي الجمال ومن أخر سمسمة األجيال فيو إال إن نقدس ذلك 
ل أسس لنا تمك الذاكرة الحية التي اإلرث اإلنساني الذي كتب لنا أولى أبجدية الجمال، ب

سوغت لإلنسان سبب وجوده وشقائو. وانتجت لو في ذات الوقت تراثا زاخرا باالعمال 
 .الفنية العظيمة في مجاالت الفنون والعمارة والتي انتجيا العقل االبداعي االنساني

 قيم نظرية الجمال في التصميم
ا الوظيفية والنفعية والتداولية ألجل تحقيق نظرية الجمال في التصميم أىدافي

واالستخدامية فإنيا ترتكز عمى مجموعة من القيم التي تعيد ترتيب الجمال وفق 
اشتراطات أىداف التصميم المختمفة في بيئتيا العريضة وأسئمة العصر عمى مستوى 

 .المناىج الفكرية السائدة
 :ومن ابرز القيم التي تعتمدىا ىذه النظرية ىي

 التقنيةالقيمة   -1
الذي يتخذ من منيج االبداع واالبتكار أساسا في تحقيق أىدافو  -وفقا لجوىر التصميم 
فان معنى الجمال فيو يعتمد أساسا عمى أخر المستجدات التقنية،  -الجمالية والوظيفية 

وتشمل سمسمة جديدة من الخامات والمواد واألدوات واساليب العمل واإلنتاج، وان عدم 
التقنيات في التصميم يعني عدم االتساق مع االشتراطات التي فرضتيا اعتماد أخر 

يقاعاتيا المتسارعة. ورغم إن مايجابيو كل  التقنية الجديدة عمى جوانب الحياة المختمفة وا 
جديد من مخاطر في عدم امتالك المتمقي الخبرة عن ىذا الجديد فان االستمتاع 
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لتي تحسب عمى المصمم والمتمقي رغم أن بوظيفتو وجمالو يحمل نوعا من المغامرة ا
وسائل اإلنتاج ومؤسساتو قد ضمنت قدرة التصميم عمى األداء، حيث ال مجال لمتجريب 

 .أو الفشل في ظل العممية اإلنتاجية الواسعة
 القيمة المادية -2

بناء عمى التحوالت الكبيرة في منظومة القيم اإلنسانية، من خالل سطوة القيم المادية 
سار القيم المعنوية، وفي ظل احتكام التصميم إلى القيم المادية، فان جمال المادة وانح

ومظيرىا يؤديان دورا كبيرا في الشكل النيائي لوظيفة التصميم وقد يكون ىذا الدور 
اكبر من القيمة الحقيقية لمتصميم نفسو. مما يجعل تأثير جمال المظير سابقا عمى 

و، كما تؤدي الكثير من الجوانب المادية في التصميم كفاءة وجودة الجوىر وسابقا ل
ذات األىمية في قناعات المتمقي وعمى أساس من دورىا االجتماعي واالقتصادي في 

 .المجتمع
 القيمة النفعية  -3

وىي أن يحقق التصميم بمظيريتو المتقدمة منفعة واضحة قادرة عمى إشباع حاجة 
ورة الذىنية والخبرة الجمالية، والحاجة المادية التي المتمقي الجمالية والوظيفية وفقا لمص

يستشعرىا المتمقي لحظة وجود التصميم، وبسبب من تغير خبراتو الجمالية وخاصة لدى 
المتمقين الذين يمتمكون خبرات جمالية تصميمية عالية فان عممية إشباع تمك الحاجة لن 

 .تكون يسيرة
ات قيم نفعية متعددة المستويات، لما كما يتوجب عمى المصممين إيجاد تصاميم ذ

يترتب عمى ذلك من اختالف الكمف وبالتالي ازدياد الفئات المنتفعة، وغالبا ما تسعى 
 .الجيات المنتجة الى تزوير ذات المظير جماليا عمى حساب قيمة الجوىر وظيفيا

 القيمة االتصالية  -4
سب قيمتيا الحقيقية من خالل إن فن التصميم من الفنون البصرية التداولية التي تكت

حسن عممية التمقي، والتي تبدأ بإثارة قيم جمال المظير وتنتيي بارتفاع مستوى جودة 
وظيفة الجوىر، وىذا يعني أن يحقق التصميم دوره االتصالي مع المتمقي بكل الوسائل 
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ي وعمى مدى زمن ومراحل الرسالة البصرية، ألجل اكتمال الصورة النيائية لمتصميم ف
ذىن المتمقي. والشك أن إيقاع عممية االتصال وسرعتيا تختمف بين أنواع التصاميم 

 .بأصنافيا المتعددة، وتزداد القيمة النفعية والتداولية كمما ازداد تحقق القيمة االتصالية
 القيمة الجديدة -5

 إن أساس فاعمية التصميم كفن وعمم ىو التطمع الى القيمة الجديدة واستكشافيا عمى
مستويي الجمال والوظيفة، وبسب من تعدد الخيارات أمام االختيار اإلنساني القائم عمى 
تداخل األنساق الفكرية والمفاىيمية عمى بعضيا، فقد أصبحت قيم األخر ذات أىمية 
اكبر من القيم الخاصة، بعد أن استنفذت العديد من الثقافات المحمية خياراتيا الجمالية 

ر واإلقناع ألسباب عديدة. كما أن القيمة الجديدة بحد ذاتيا تعني القادرة عمى التأثي
 .إضافة جديدة إلى منافع اإلنسان وخبراتو

 القيمة المستقبمية -6
إن التصميم فن يستشرف المستقبل وال يعيش حمقات الصراع القائمة بين قيم الماضي 

وفاعميتيا، وقيم الحاضر كان والحاضر والمستقبل، الن قيم الماضي استنفذت ديمومتيا 
التخطيط لبنائيا في زمن لم يعد في متناول المصمم تغيره، بسبب الحمقات اإلنتاجية 
التي تعقب عممية التصميم، ولم يتبقى لممصمم إال استكشاف قيم جمال الغد، وعمى 
أساس من قدرتو اإلبداعية التنبؤية، وما من شك في إن أي قيمة مستقبمية إنما ىي 

ثة حقيقية لتاريخ طويل من القيم، أصبحت فيو قيمة المستقبل ىي المحصمة النيائية وري
 .والوحيدة لمخيار اإلنساني

لممعطيات الحضارية عمى مستوى العديد من العموم والفنون   ن التصميم ىو انعكاسف
وعمى رأسيا الفن والجمال و يقع ضمن متغيرات عديدة تسيم في البناء المعرفي 

تكوين عقمو وتطوير افكاره والبحث عن حمول فنية وجمالية ووظيفية تعتمد لممصمم و 
طروحات العديد من الفالسفة والمنظرين في الفن والمجتمع وعمم النفس والتي   عمى

صاغت المعمومات والمفاىيم حول سمات فن التصميم ضمن معطيات متغيرة، مما 
اسيمت في تقبل المزيد من  انعكس ذلك عمى النتائج والى ظيور اتجاىات مختمفة
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التحوالت واى ايجاد حمول ومناىج عممية وابداعية بيدف الكشف عمى المتغير الحداثي 
برؤيتو اإلبداعية والتوصل الى ايجاد عالقة متوازنة بين احاسيسو   الذي يغني التصميم

اسة وفكرتو وتقنيتو وبين احتياجات التصميم الوظيفية لذلك بنيت اىمية البحث عمى در 
اىمية الحداثة وسماتيا ومدى تاثيرىا عمى القدرات االبداعية واالبتكارية, فالتصميم من 
ارقى ثمار الحضارة ونتاج العقل البشري الخالق لمكشف عن قدراتو وابداعاتو، و التي 

ومتوازيين بين تمك الرغبات والحاجات التي ال تنتيي   تجعل من تفكيره وفعمو متسقين
المتزايدة لالنسان مشاكل جمالية وفنية وتقنية   ك الحاجات اليومية،، فقد خمقت تم

ووظيفية فالعالم التصميمي يستند في تاسيسو الى الفكر ومستجداتو، وان لمسمات بكل 
تفاصيميا حضورًا فاعاًل لما تحممو من قدرة عمى التاثير في التصميم من خالل تبمور 

وث الفكري والمعرفي وبما يحممو من االفكار نحو توجو معين، مستمدة من المور 
تراكمات تؤدي دورىا اليقاد ذىن المصمم وطريقة تنظيمو لالشكال، لذك فالدراسة 
اختصت بسمات تصميمية اثرت في عموم التنظيمات الشكمية لمتصميم، وبما يمتمكو 
المصمم من حرية وابداع وتنويعات تنظيمية وعالقات شكمية لتمثيل ىذه السمات 

مشتركة دون الخروج عن حدود ىذه العالقات او فقدان معناىا, وبقدر ما كظاىرة 
يساعد قانون الحداثة عمى التجديد، فانو يسعى الى خمق تقاليد وقيم وافاق جديدة بين 
المصمم والمتمقي، تدفع المصمم الى قيادة ىذه المتغيرات وتوجيييا الوجية الجمالية 

 .الصحيحة
 الفن الرقمي المعاصر ودوره في ابراز القيم الجمالية لتصميمالمبحث الثالث : 

 الطباعي 
تداخمت األساليب الفنية القديمة مع بعضيا لتعزيز مكانة الفن الكرافيكي ، من اجل 
ترسيخ أىدافو ودراسة خصائصو الجمالية ، فاستخدم الفنان ادواتو وعتاده عمى سطوح 

، وأصبح ىذا الفن متداوال ومتنوعًا من حقبة  طباعية متغايرة وعن طريق تقنيات متعددة
الى أخرى ومن مكان إلى آخر ، كما واعطي لو بعدًا عالميا وسعى اهلل الكثير من 
الفنانين ، محاولين تطويره واحالتو من خدمة األغراض التجارية إلى المجاالت الفنية 
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يمتمك إمكانيات  وألنو . وبالتالي عرض مختمف الرؤى واألساليب الكراميكية الغنية
التعبيرية متعددة عبر تنوع تقنياتو وتعاني ادواتو ، لذلك يحتاج إلى حالة من االبتكار 
والبحث والتجريب وفق العديد من الخامات ووسقط التنفيذ، وىذا يترك الفنانين الخيارات 
النافذة النتاج أساليب متنوعة عن طريق استخدام تقنيات متغابرة التطوير إمكانيات 

وفي ( ۸۹۰ص ۸۱۰۲العمل الكراميكي بشتى أبعاده الفكرية والجمالية ) الشعري ، 
عالم سمتو األساسية التغير السريع في كل المجاالت المعرفية واالنسانية والفنية 
والجمالية، سوف يطل من الكرافيك يبحث دائما عن سبل التجديد واالرتقاء واالبداع . 

ن لغة التقنيات الكرافيكية اس تخدمت في عممية التشكيل لغرض اإلتصال وتصور وا 
 .األشياء بسرعة ويدئة فضاًل عن حل المشاكل

ومن ىذا المنطمق إتسعت دائرة الفن اضم اإلبداعي إلى اآللي، وقد أدى إكتساح 
التقنيات اإللكترونية مجال الممارسة الفنية واإلبداعية وعمى نحو غير مسبوق، إلى تزايد 

اتيا كاألشكال والرسوم والصور الرقمية، التي تعكست عمى سمطة الحوسبة ومعطي
توظيف األشكال الكرافيكية الحاسوبية في مجاالت عديدة كاالقتصاد، والبحث العممي، 
والطب، ووسائل اإلعالم ...وما إلى ذلك عظيرت مجموعة من البرمجيات مثل ، 

رىا في فتح افاق جديدة برمجيات الرسم، والمعالجة الصورية . وغيرىا والتي ساىمت بدو 
وبمورت أساليب متعددة، ثابت مع إمكانيات البرمجيات والتقنيات الكراميكية ومع نور 
الفنان ومخيمتو في استخدام ىذه الوسائط والتقنيات ، لذلك أصبح الكومبيوتر وأدواتو 

ة في وتقمباتو، تمعب دورا ميما في تعزيز واظيار وتنظيم وتوليد مدونات المغة الكرافيكي
المجرات المعاصرة فأصبح من الضروري الربط من تقنيات الكراميك المولدة عن طريق 

 (.) التكنولوجيا الرقمية ، وكيفية إعادة تشكل عقمية الفنان الكرفيكي المعاصربيوتركومال
 ( 2194: ص 21161)الشعري و حميد 

الرقمي الحمقة االحدث في تاريخ تطور الكرافيك، حيث بدأ بالظيور  ويعد الكرافيك
تجرسيا في أوائل السبعينات من القرن الماضي عدما أعمنت شركة زيمر في عام 
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عن انتاج آلة طباعة رقمية ثم توالت بالظيور االت الطباعة الرقمية وبأشكال  1976
 (۸۱۹۲: ص  2116متعددة ) الشمري و حميد ،

التقنية الرقمية تحوال في أغمب مجاالت الحياة ، وخاصة مجال الكرافيك ،  وقد أحدثت
رقمي الذي اتسم بعدة سعات منيا اال اننا نعيش اليوم عصر الحاسوب والكرافيك ال

سرعة اإلنتاج وتقميل الوقت ، وسيولة االستخدام ، واألداء والمرونة والمطاوعة ، )
يق الرؤية الدورية المسبقة لمنتائج والجودة واختصار الوسائط وتقميل الكمف ، وتحق

العالية التي ال تفقد من قيمتيا ميما توالت نسخيا وامكانية التحرير والتعديل والنقل عبر 
 (.134: ص 2115وسائط متعددة . ) عبد الحميد ،

لذلك يمكن القول بأن التطورات التقنية أمن الكرافيك، قد أسيمت في تسريع عممية 
، بمعنى تقميص الحيز الزماني والوسائطي أو اختصاره بين الظاىرة  النسخ االلي

وتصويرىا ، وبين الفكرة وتمثيميا ومن ثم اخراج منتج يجمع بين عدد من الخصائص 
الفنية الوظيفية والجمالية ، مع إمكانية تعديم التجارب المعرفية والميارية ، لكيفية 

 .لوجيا الرقمية في جزء من التاجياالوصول الى منتمجات ىية تعتمد عمى التكنو 
تصميم وانتاج االعمال الفنية من خالل التكنولوجيا الرقمية: سيمت عممية تكنولوجيا 
التصميم الرقمية عممية تمثيل التصميم والرسم الفني الكرافيكي والتي كان يتم القيام بيا 

بير ليذه التكنولوجيا حتى قبل وجود ىذه الوسائل لكن بالطرق البدوية . لكن التأثير الك
كان عمى عممية التصميم لفييا ، لذا يستخدم معالم الفنانين المعاصرين ىذه األيام 

 عنيا(البرامج الرقمية لتطوير األفكار وليس فقط رسميا أو التعبير 
ان شركات الحاسب اآللي تشيد اآلن عاما كبيرا ، فيي التركز فقط عمى تطوير 

انتاج برامج حاسوبية تخدم من يتعامل مع أجيزتيا كل أجيزتيا ، عمى ايضا تيتم ب
نصب تخصصو ، وىناك الكثير من البرامج الحاسوبية التي يستعين بيا الفنان والمجمع 
 سواء عمى ستوى التحريم أو الرسم الفني الكرافيكي والمعماري وعمى سبيل المثال برامح

photoshop  ،Adobe InDesign . Ucancam Corel draw.  غيرىا العشرات و
من البرامح ال يمكن ليذه البرامج الرقية لن تقوم بالتنسيق من عدة معاليات وأنواع 
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مختمفة من المعمومات التي يتم تزويد البرنامج بيا لكون اشكاال انسيابية ومتمفة دون 
الممكن خمق اشكاال عضوية والالسيكية  -نحيت وظيفة معينة ليا ، وىذا األمر جعل 

ظمة ومحكم اما سال فرشتو األفكار من خيال المصمم إلى خير الواقع وىذا بطريقة من
األمر يتم فيو توليد االشكال من معمومات يتم تعديتيا البرامج ومن ثم تحويميا إلى 
معادالت او خوارزميات تتحول الى لغة الحاسوب الرقمية لكي يتم تعدىا وفق ما ىو 

 . مطموب منيا
 الجمالية لتصميم الطباعي بفعل الفن الرقمي المعاصرنماذج من تطور القيم 

 (1انموذج رقم)
الراقصة حدث في دير رويال  موضوع الممصق: )موسيقى لمشباب(، لحفالت المدارس

 .ألبرت ىول، لندن
 (:(Neville Brody اسم المصمم

 2112سنة االنجاز: 
المدارس في لندن، الفكرة التصميمية ليذا الممصق ىي ميرجان موسيقي راقص إلحدى 

تميز تصميم الممصق بمونين ىما االسود واالزرق، أظير المصمم رسائل من عناصر 
كتابية ثنائية األبعاد بقيمة لونية الرمادية تمثل موضوع الممصق، وقد ىيمنت عمى 
معظم مساحة الممصق، وجعل تنظيم أشكال العناصر الكتابية محوريًا باتجاه اليمين 

اتصاليًا قويًا مؤثرًا وعالقة إدراكية معتمدًا قانون االختالف الذي أعطى حركة ومعنى 
ينص عمى تميز الشكل وابتكاريتو، ضمن قوانين 
إدراك الشكل، إذ أوجد تعبيرًا دااًل عن المدلول لكن 
بطريقة غير مباشرة تدل عمى ثقافة المصمم، لجذب 
االنتباه. وفي اعمى الممصق وضع عناصر كتابية 

ونية نفسيا لكن بحجم خط أصغر يوضح بالقيمة الم
فييا تاريخ الميرجان وموقعو في الجانب الجانب 

االيسر الشعار واسم الميرجان. الجانب  االيمن، وفي
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 .المدينة شخص. وشعار 3111اما في اسفل الممصق فقد ذكر مكانًا واحدًا ألداء 
ارضية لمممصق اما نمط الممصق فيو نمط واقعي تميز بصورة واقعية اتخذ منيا 

لمتعبير عن مضمون الممصق. حاول المصمم ربط العناصر واالسس بقوة عن طريق 
االنسجام الموني والشكمي، واعطت حركة العناصر الكتابية ايقاعًا جمياًل يشد المتمقي، 
كذلك ىناك صوت بصري واحد عن طريق تطابق الشكل والمضمون من ناحية المعنى 

 لونيًا وشكميًا، إذ ظير الممصق بمونين ىما االزرق واالسود والفكرة، مستعماًل اختزاالً 
وتدرجاتيما إلحداث التباين الموني. أما العناصر الكتابية فقد أدت المعنى المطموب 
إيصالو لكن بطريقة بسيطة ومجردة مستعماًل نوعًا واحدًا من انماط الحروف. مما تقدم 

لممصق أدت الى تفعيل دور المتمقي لقراءة ترى الباحثة أن التكوينات الفنية في ىذا ا
النص التصميمي في رؤيا بصرية مباشرة من جية، وداعمة من جية أخرى، وذلك عن 
طريق دفع المتمقي لقراءة النصوص الكتابية، وىو ما يتطمب تفعياًل لوعي المتمقي ليذه 

ا الشكمية، التكوينات التي عمل المصمم عمى التوزيع المناسب من دون المساس ببنيتي
فيو من جانب حقق بناء تكوينيًا ذا دالالت تحمل معنى وتاريخ المنجز. وىو تحد 
يابًا بين الكممات والصورة، وىي رؤية جديدة لمقراءة، لدراسة التركيب  لالنتقال ذىابًا وا 
الثقافي لمصورة البصرية في التصميم، إذ تعد نقطة مركزية في العممية التصميمية التي 

عنى عن طريقيا في سياق ثقافي، وذلك لكسر السياق التقميدي. من أجل يصنع الم
 وربطيا بالمعاصرة. تحقيق صورة الثقافة البصرية

 (2انموذج رقم) 
موضوع الممصق: التصميم الطباعي في اميركا اسم 

  (Milton Glaser) :المصمم
  ۸۱۰۲سنة االنجاز: 

عن تتضمن الفكرة التصميمية ليذا الممصق إعالنًا 
تجسيد التصميم الطباعي في اميركا. حاول 
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 Glaserاستعمال نمط التكوين الفني التعبيري عن طريق تجسيد صورتو الشخصية )
Milton). 

في العمل التصميمي لكن بأسموب تجريدي ميسر ظمي )سموت( معبرًا بدوائر تحيط 
الطباعة مكونة من عبارة عن نقط ممونة لترمز الى الوان الحبر الطباعي، وان  بصورتو

الحبر لتكون الشكل أو الصورة. محاواًل إعطاء فكرة بأن  مجموعة نقاط متقارية من
التصميم الطباعي يتجسد في عممو كمصمم عن طريق وضع اسمو في الممصق داخل 
حمقة لوئية تمثل ربع دائرة، وتدرجت الى اجزاء اصغر لتحمل بعض العبارات التي لم 

ا وكثرتيا بحيث اعطت ايقاعًا مندرجًا نحو مركزية العمل. تتضح مقروئيتيا لصغرى
وجعميا ممونة لترمز عن الوان اخبار الطباعة والتنوع في التصميم مما أعطى حركة 
لونية لشد النظر عن طريق العالقة التفاعمية التي تمثل حصيمة األجزاء والعالقات 

ص، تمثل ذلك بعالقة الرابطة بينيا ضمن الكل وما يضفيو الكل عمييا من خصائ
العناصر الكتابية بمضمون الممصق. حقق المصمم في ىذا الممصق فكرة إبداعية 
تعتمد عمى مبدأ التجريد والبساطة في تكوين الموضوع، إذ تم توزيع العناصر الشكمية 
والكتابية بأسموب تنظيمي محوري، مما أعطى توازنًا متساويًا في توزيع الكتل واالنتقال، 

يا المونية وتناغميا مع الوان بقية العناصر. أظير تعبيرًا يحقق التوافق بين الدال وعالقت
والمدلول لموصول الى حوار فكري مع المدركات الحسية والجمالية لدى المتمقي لتحقيق 
اليدف الوظيفي والجمالي. مما تقدم ترى الباحثة أن البساطة والتجريد لالشكال التي 

ميم الممصق أدت الى استخالص الجوىر من الشكل استعمميا المصمم في تص
الطبيعي، وعرضو بشكل جديد بيدف الحصول عمى نتائج فنية عن طريق الشكل 
والخط والمون. ويتميز أسموبو بالبراعة واالنتقائية والوضوح. ينقميا في أقل عدد ممكن 

يمو يمكننا من العناصر، وعدد كبير من المفاىيم الجمالية في قطعة بصرية. وفي تصام
أن نرى تأثيرات جديدة وتقانات مختمفة يتم استكشافيا من قبل، إذ دمج النص والصورة 
في جمالية متناعمة، لتحقيق العاطفة الحسية والوظيفة، وامتازت أعمالو باالبتعاد عن 

 االفكار المعقدة واختيار األلوان واألشكال األكثر وضوحًا والفكرة البسيطة.
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 (3انموذج رقم)
 وضوع الممصق : مؤتمر التصميم التشاوريم

 (Stefan Sagmeister) :اسم المصمم
 2114سنة االنجاز: 

تضمنت الفكرة التصميمية ليذا الممصق إعالنًا 
عن مؤتمر التصميم التشاوري في كيب تاون 

 28-26لممدة من 
وفي خمسة أماكن حول جنوب  2114شباط 

وىو أفريقيا. أطمق عميو اسم "مؤتمر اإلبداع" 
يمثل كل ما يتعمق بالتصميم واإلبداع واالبتكار يمكن أن تؤثر إيجابًا في العالم. اختار 
المصمم فيو أشكااًل ىندسية مستطيمة مجردة وبسيطة لمتعبير عن مضمون الفكرة، 
مستعماًل تمطأ تكوينيًا تجريديًا، وتنظيمًا افقيًا في ترتيب األشكال عن طريق التوزيع 

ل وعالقات التراكب والتقاطع، لتحقيق عالقة الجزء بالجزء، وعالقة الدينامي لألشكا
الجزء بالكل ظيرت عن طريق العناصر الكتابية التي اعطت مضمون فكرة التصميم 
وترابطت مع االشكال اليندسية المعبرة لتحقيق المعنى، التي اعتمد فييا عمى قانون 

الممصق بقيمة لونية ىي  البساطة ضمن قوانين ادراك الشكل. فقد أعطى أرضية
االحمر إلحداث شد بصري مع االلوان المتضادة االخضر واألسود واألبيض لتمتقي مع 
المون الوردي الذي يرمز إلى الحب واالنسجام والفرح والتضحية، ويعبر عن الحياة 
والعواطف الجميمة التي تسود أجواء المؤتمر، مكونة بناء شكميا تكويني يجمع بين 

واالبتكار في مضمون المؤتمر. حقق المصمم ترابطًا في عموم أجزاء الممصق، االبداع 
ىذا الترابط أدى الى تطابق الشكل والمضمون في صوت بصري واحد أعطى قيمة 
جمالية ووظيفية لمممصق. وحقق تباينا شكميًا في التكوينات الكتابية مع االرضية وفي 

مستطيل االسود عبارة )التصميم كل مستطيل وضع عبارة معبرة، فقد وضع في ال
التشاوري( اما عبارة مؤتمر فقد وضعيا في المستطيل األخضر، أما في المستطيل 
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الوردي فقد وضع عبارة )تكون مستوحاة من أفضل االبداع العالمي(، مع وضع السنة 
 والشير وااليام التي يعقد فييا المؤتمر، فيو بذلك أعطى معنى دالليا واعالنيًا مباشراً 
لممتمقي، مستعماًل البساطة والتجريد والتوازن ووحدة التكوين ضمن اس التصميم. مما 
تقدم ترى الباحثة أن ىذا العمل التصميمي كان ىدفو ىو اعالنًا عن المؤتمر عبر 
رموز بسيطة وتكوين جميل فعال حقق معنى اتصاليًا قويًا ومؤثرًا، عن طريق تقاطع 

لتركيب ىنا ىي عممية بناء لتحقيق الوحدة المدركة وتراكب االشكال؛ ألن عممية ا
لمعالقات بين عناصر مرئية ىندسية يدرك كل منيا عمى حدة، فالبساطة تعد إحدى 
القواعد التنظيمية في التصاميم ثنائية االبعاد التي تعتمد عمى قدرة المصمم االبداعية 

ات ربط االجزاء في التكوين في عممية االختزال والتجريد في تنظيم البناء الموحد لعالق
لمناتج التصميمي، فيو بذلك حقق تكوينا تصميميًا فعااًل ومؤثرًا مؤديا الوظيفة 

 التصميمية والحمالية.
 المصادر والمراجع

األصفر عبد الرزاق، المذاىب األدبية لدى الغرب، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  .۰
 .۰۹۹۹دمشق، 

، الدار المصرية لمتأليف 13األنصاري، جمال الدين، ابن منظور، لسان العرب، ج .2
 والترجمة، د ت. 

أندرية الالند، موسوعة الالند الفمسفية، تر: خميل أحمد الخميل، منشورات عويدات،  .۲
 ۸۱۱۰، ۸باريس، ط  -بيروت

الثقافة  إياد حسين عبد اهلل ، فن التصميم في الفمسفة والنظرية والتطبيق، دائرة .4
 .۸۱۱۲، ۲واالعالم، طا، ج

، دار 1دراسة في المشروع الثقافي الغربي، ط -باسم عمي خرسان: ما بعد الحداثة  .5
 .2116الفكر، دمشق، 

 ..۸۱۱۲، 1بول كمي، نظرية التشكيل، تر عادل السيوي، دار ميريت، القاىرة، ط .6
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يضة مصر، جان برتميمي، بحث في عمم الجمال، تر : انور عبد العزيز، دار ن .۲
 ۰۹۲۱القاىرة، 

 .۰۹۲۲، دار الكتاب المبناني، بيروت، 1جميل صميبا، المعجم الفمسفي، ج .8
الحسيني، أياد، التكوين الفني لمخط العربي وفق أسس التصميم، دار الشؤون  .9

 ۸۱۱۸ الثقافية العامة، بغداد، ط
خمود بدر غيث، مدخل إلى تاريخ التصميم الجرافيكي، دار االعصار العممي  .11

 ۸۱۰۰، .1االردن، ط -لمنشر والتوزيع، عمان 
أبو رستم،  رستم دست ن،يزكريا، د ميديوي، جون، الفن خبرة، ترجمة: ابراى .11

 االردن،  -، عمان 1الموجز في تاريخ الفن العام، المعتز لمنشر والتوزيع، ط
ساره نيوماير قصة الفن الحديث، ترجمة: رمسيس يونان، لجنة التأليف  .12

 1984 والترجمة، لب،
سکوت، روبرت جيالم، أسس التصميم، تر: محمد محمود يوسف، دار نيضة  .13

 ۰۹۲۱.مصر لمطبع والنشر، القاىرة
شاكر عبد الحميد، لمعممية االبداعية في فن التصوير، سمسمة عالم المعرفة،  .14

 .۰۰۲۲، ۰۱۹الكويت، العدد  - واآلداب المجمس الوطني لمثقافة والفنون
 . ۰۹۲۱مدادي في الفن والعمارة، الدار العربية، بغداد،  رزاد،ياحسان ش نير يش .15
العبيدي، جبار محمود، القيمة والمعيار الجمالي في التشكيل المعاصر، دار  .16

 1،۸۱۰۲ضفاف الطباعة والنشر، بغداد، ط
العيان، باسم قاسم، مفاىيم عامة في فمسفة التصميم، مكتب الفتح لمطباعة  .17

 ۸۱۰۱.،1طواالستنساخ والتحضير الطباعي، 
المبارك، عدنان، االتجاىات الرئيسة في الفن الحديث عمى ضوء نظرية زيد،  .۰۲

 . ۰۹۲۲وزارة اإلعالم، بغداد، 
محمد رضا المطفر، المسجد في المغة واألعالم، لبنان، بيروت، المكتبة  .19

 .1986الشرقية لمنشر، 


