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 الُبنى التصميمية للصورة الرقمية المعاصرة

 د. دينا محمد عناد
 / قسم النشاطات الطالبية العراقجامعة بغداد /  

 الملخص 
ادى التطور الذي حصل يف عصر الثورة الرقمية والذي أنعكس تأثَته على كافة مناحي احلياة اىل متغَتات حياتية تؤثر على اجملتمع بشىت    

. دبا اء..زلاورىا، ومنها الصورة الرقمية ادلعاصرة إذ انعكس على السياقات البنائية يف منظوماهتا ادلختلفة ادلتمثلة يف الوظيفة والشكل واالنش
 حيتويو كل منهم من تقانات سلتلفة نابعة من مردودات العصر. 

ية ىي وبالتايل فإف تلك النظم التقانية ادلستهدفة يف السياقات البنائية لتصميم الصورة الرقمية بكافة أبعادىا العملية التصميمية والتنفيذ   
تبلور فكر ادلصمم اجلرافيكي لدى إفرازه لتلك ادلنظومات البنائية.  عنصر زلوري ضمن عملية االبداع الفكري التصميمي والذي يؤثر على

ية وعليو يكتسب فكر ادلصمم أفكار أبداعية متميزة أبتكارية حديثة. واليت من شأهنا أف تليب االحتياجات ادلختلفة لكل من العملية التصميم
 انية ادلعاشة ومن مث االرتقاء بالفكر اجملتمعي.  وادلتطلبات اجملتمعية، فضالً عن كوهنا تعرب عن إمكانات احلقبة الزم

عرب أربعة فصوؿ، تضمن لتوضح ادلوضوع البنى التصميمية للصورة الرقمية المعاصرة( وبناًء على ذلك جاءت ىذه الدراسو ادلوسومة )  
وكاف ؟  )ماىي البٌت التصميمية للصورة الرقمية ادلعاصرة( الفصل االوؿ مشكلة البحث واحلاجة اليو، وقد حددت ادلشكلة بالتساؤؿ اآليت

 ىدؼ الدراسة )التعرؼ على البٌت التصميمية للصورة الرقمية ادلعاصرة(. 
كما ضم أمهية البحث وحدود البحث فضاًل عن ربديد ادلصطلحات. وتضمن الفصل الثاين اإلطار النظري، مكوف من ثالثة مباحث        

أما ادلبحث الثالث  (البصري باخلطاب وعالقتهانة الرقمية التقاوركز ادلبحث الثاين على ) )مفهـو الصورة الرقمية( على تركز ادلبحث االوؿ
وقد حدد الفصل الثالث إلجراءات البحث إذ اتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي وطريقة ربليل . ركز على )التصميم الرقمي والبنية التصميمية(

سبخض عنو األطار النظري من أدبيات متعلقة دبوضوع البحث لتسهم يف ربقيق ىدؼ على ما احملتوى، ولغرض ربليل العينة مت االعتماد 
 ه الدراسة تضمن اىم النتائج واالستنتاجات ومن أىم األستنتاجات :   البحث. وُبٍتَّ التحليل على اساسها. أما الفصل الرابع من ىذ

قد إنعكس على بنية التصميم اليت شهدت ذباذبات مفاىيمية وبنائية، إنطوت على بٌت  السياقات البنائية لتصميم الصورة الرقميةإف  - 
ضموناً عن طريق بناء قاعدة معرفية، أي الًتكيز على ادلعرفة تصميمية )ذىنية وصورية( أسهمت يف صياغة ادلعطى التصميمي للبناء شكاًل وم

د النظرية كسابقة على العمل التنفيذي، لتحقيق بٌت تصميمية، تعتمد على ثقافة االبداع واالبتكار، وربديد نقاط القوة يف التصميم الفري
 لبناء هنج التنفيذ ووضع معايَت عمل مستقبلية. 

 الكلمات المفتاحية : الُبنى التصميمية ، الصورة الرقمية. 
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Design structures of contemporary digital image 

Summary 

    The development that took place in the era of the digital revolution, which reflected its impact on 

all walks of life, led to life changes that affected the society in various axes, including the 

contemporary digital image, reflected in the structural contexts in its different systems of function, 

form and construction. Which affects the crystallization of the thought of the graphic designer in his 

secretion of these structural systems, which will meet the different needs of both the design process 

and community requirements, as well as reflect the potential of the temporal living and then Promote 

community thought. 

  Based on this, the study of the design of the contemporary digital image to clarify the subject 

through four chapters, the first chapter included the problem of research and need, and the problem 

was identified by the following question (What are the design structures of the contemporary digital 

image)? The aim of the study was to identify the design structures of the contemporary digital image. 

      As well as the importance of research and research limits as well as the definition of terms. The 

second chapter focuses on (digital design and design structure). The second topic focuses on digital 

technology and its relation to visual discourse. The third chapter of the research procedures was 

determined. The researcher followed the descriptive approach and the method of content analysis. 

The purpose of the analysis of the sample was based on the results of the theoretical framework of 

literature related to the research subject to contribute to the achievement of the research objective. 

And based on analysis. The fourth chapter of this study included the most important findings and 

conclusions. The most important conclusions: 

 - The structural contexts of the design of the digital image have been reflected in the design 

architecture, which has seen conceptual and structural interactions, involving design structures 

(mental and visual) that have contributed to the formulation of the design character of the building in 

form and content by building a knowledge base, To achieve design structures, rely on a culture of 

creativity and innovation, and identify strengths in the unique design to build implementation 

approaches and set future business standards.  

Keywords: design structures, digital image.  

 
 الفصل االول

 مشكلة البحث والحاجة اليه
عرب وسائط الثقافة واخلياؿ  الفكرة لتقطللمصمم الذي يوعي الذات  طريقيأيت عن عامل موضوعي يف ذاتو تصميم الصورة ىي إف      

الفصل بُت ما ينتمي إىل التخيل القادر على استثارة صورة من الواقع، وما ينتمي إىل ذبربة النظرة و وادلعتقدات يف زلاولة ربديد العوامل ادلصورة 
 عمل ابداعي يعمل بكليتو يف نطاؽ االشتغاؿ الرقمي، وبالتايل بدأت ومع ظهور الفن الرقمي وتقانات احلاسوب ربولت الصورة اىل. 

الصورة تأخذ مناٍح اخرى، إذ أصبحت ظاىرة تقبل التأويل لتقوؿ شيء آخر ذا دالالت وأطر تعبَتية تعمل يف فضاء التصميم اجلرافيكي 
لبحثو وتقصيو، لذا وجدت الباحثة إمكانًا إلثارة السؤاؿ اآليت احلديث الذي يعتمد الصورة ادلعاجلة أساسًا فاعاًل يف بنيتو ويعد ىذا سببًا 

  ؟ (  ماىي البٌت التصميمية للصورة الرقمية ادلعاصرة)
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 أهمية البحث 
  -تكمن أهمية البحث في إنه:   
 . اجياد السياقات البنائية لتصميم الصورة الرقمية يسهم يف -1
 على تبلور فكر ادلصمم اجلرافيكياالبداع الفكري التصميمي والذي يؤثر حيقق  -2
 يسهم يف إجياد بٌت تصميمية للصورة الرقمية ادلعاصرة .  -3

 هدف البحث 
 يهدؼ البحث احلايل اىل: 

 .  التصميمية للصورة الرقمية ادلعاصرةالتعرؼ على البٌٌت 
 حدود البحث 

  -يتحدد البحث باحلدود اآلتية :
  ادلعاصرة اجلرافيكية للصورة الرقمية التصميمية البٌٌت احلد ادلوضوعي: 

 ماسيج ىاجنريشاحلدود ادلكانية: صورة رقمية منشورة على الشبكة الدولية للمعلومات )االنًتنت( تضمن صور رقمية للمصمم اجلرافيكي 
Maciej Hajnrich  برايس تشابلتبولندا وصور رقمية للمصمم Brice Chaplet  . فرنسا 

 .2017 احلدود الزمانية : لعاـ
 تحديد المصطلحات 

  (1)))بالضم مقصور دبعٌت البناء. وبَػٌَت دبعٌت البُنياُف احلائط(( . الُبنى: -1
  (2): ))يبٍت بنياً وبناء وبنياناً وبنية وبناية البيت أو ضلوه أقامو رفعو((. بَ نَّى     

))نظاـ ربويلي، يشتمل على قوانُت، ويغتٍت عرب لعبة ربوالتو نفسها، دوف أف تتجاوز ىذه التحوالت حدوده، أو تلتجئ اىل  البنية:  
عناصر خارجية. وتشتمل البنية على ثالثة طوابع، ىي الكلية، التحوؿ، التنظيم الذايت. والبنية مفهـو ذبريدي، الخضاع االشكاؿ إىل 

   (3)طرؽ استيعاهبا((.
)يشيد(. وحُت يكوف للشئ بنية فإف معٌت ىذا ىو أو (بٍت)ي دبعٌت" Struereالفعل الالتيٍت "مشتقة من " Structure")) :البنية    

موضوع منتظم، لو صورتو اخلاصة و وحدتو الذاتية. فهي يف اصلها ربمل معٌت اجملموع أو الكل، ادلؤلف من ظواىر متماسكة، يتوقف  
 (4)(.ويتحدد من خالؿ عالقتو دبا عداه(كل منها على ما عداه، 

: ))نشاط ذىٍت يهدؼ اىل ادراج االشياء يف نظم مفهومة معقولة، واضحة الًتكيب، بيّنة الوظائف زلكومة يف عالئقها  البنية
 (5)وأرتباطاهتا((.

                                                           

 .75بَتوت،  ص،  1989، زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، دار ادلعاجم يف مكتبة لبناف ، سلتار الصحاح   -1
 . 209، ص3لبناف ، ط –بَتوت ، 2005دار العلم للماليُت ، مسعود ،  جرباف، الرائد معجم الفبائي يف اللغة واالعالـ -2
 .  31، ص الدار البيضاء –1984 ،سعيد علوش، منشورات ادلكتبة اجلامعية  ،معجم ادلصطلحات االدبية ادلعاصرة -3
 . 29زكريا ابراىيم ، مكتبة مصر، دار ادلرتضى، د.ت، ص  ،مشكلة البنية -مشكالت فلسفية معاصرة  -4
 . 18، ص1مصر ، ط –القاىرة ، 1998، صالح فضل ، دار الشروؽ  ،النظرية البنائية يف النقد االديب -1
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والشكل واللوف وادلسافة والضوء وىو يرتبط بعناصر الزمة كاخلط ، تنظيم عناصر مرئية للهيئة الفنية ))عملية: Designالتصميم  -2
  (1)ومالمس السطوح، حبيث تتالئم كلها خلدمة الشكل العاـ، والبد اف حيقق التصميم ىدفاً معيناً وخيدمو((.

)ىو جهد منظم خلطة ذات أىداؼ ووظائف زلددة، ويستهدؼ ذبميع كل العناصر اليت زبدـ اذلدؼ النهائي يف وحدة  التصميم: )
  (2)انو يؤسس على عوامل زلددة، ويفًتض عناصر ضرورية الزمة الكتماؿ التصميم((. كلية متكاملة، كما

)ىي عملية تركيبية لعناصر التصميم تتوقف على ضرورة توفَت عنصري البناء :)Infrastructure designالبنية التصميمية  -3
  (3)التصميم((.والتنظيم يف ىذا الشكل أو ذاؾ، لتحقيق قيمة إدائية نفعية يف بيئة 

  التعريف االجرائي:
ىي رلموعة العناصر اليت بنيت بعضها مع البعض اآلخر لتكّوف كاًل واحداً ذا خصائص مؤدية إىل األىداؼ اليت مت  البنية التصميمية

تشكيل بنية التصميم ألجلها، وىذه األىداؼ تتمثل باألداء الوظيفي واجلمايل أو التعبَتي. أي إف البنية التصميمية ربقق صورة العمل 
  تفاعل عناصره بطريقة أُسست نظاـ ىذه البنية التصميمية. الفٍت التصميمي الذي َتكّوف من

ىي صور مولدة عن طريق احلاسوب والكامَتا الرقمية أو على األقل معززه هبما. وتستمد ) Digital Photoالصورة الرقمية:  -4
ها ومعاجلتها وربميلها أو تنػزيلها قيمتها اخلاصة من دورىا كمعلومة، وكذلك من سبيزىا بوصفها صوراً يسهل الوصوؿ اليها، والتعامل مع

 .  (4)يف الكمبيوتر أو على االنًتنت(
  (5)(.)الدىر واجلمع عصور()وعرفو الرازي بأنو  :المعاصرة -5

 اما في معجم المصطلحات العربية فالمعاصر
احلاضر، كأف يقاؿ: الرواية و احلدث الذي يتفق وجوده مع غَته يف نفس الوقت واذا اطلق انصرؼ اىل الوقت أصفة لالنساف ))

 (6)((.ادلعاصرة مثالً 
وادلعاصر مفهـو نسيب دلسايرة العصر يف جل تطوراتو  –تشَت اىل )اآلين وادلتحوؿ Contemporary المعاصرة 

  (7)ومفاىيمو(.
 (اإلطار النظري)الثاني الفصل 

 )مفهوم الصورة الرقمية(المبحث االول 

ربوالت و  اتث تأثَت احداىل أادت الثورة التكنولوجية اليت امتدت اىل فروع عدة من ادلعرفة، وأخًتقت وسائلها كل القيم االنسانية     
قتحمت دائرة إدراكنا إليقاعات أحداثّية  باب االحتماالت على غَت ادلتوقع كما أفرزت مفاىيم وفتحت جذرية يف شىت رلاالت احلياة

                                                           

 الرياض، مفردة تصميم.، 1984عبد الغٍت النبوي الشاؿ ، عمادة شؤوف ادلكتبات،  ،مصطلحات يف الفن والًتبية الفنية -2
 . 7كلية الفنوف اجلميلة ػ بغداد ،  ص  1999السنة  25العدد خليل ابراىيم الواسطي ، حبث منشور ، رللة االكادديي ، ، فلسفة التصميم الطباعي ولغة االتصاؿ البصري -3
 .137قة، االمارات العربية ادلتحدة، صالشار ، 2008، دار الثقافة واالعالـ،  1إياد حسُت عبداهلل ، ج،  الفلسفة. النظرية . التطبيق –فن التصميم  -4
 .    23 -22، ص 311الكويت ، العدد، 2005شاكر عبد احلميد، عامل ادلعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، يناير   ،عصر الصورة السلبيات واالجيابيات -5
  .  436ص  ،الكويت  ،1982، الرازي ، دار الرسالة  زلمد ابن ايب بكر عبد القادر، سلتار الصحاح   -6
 . 207مكتبة لبناف، ص  ،بَتوت ،1979رلدي وىبة وكامل ادلهندس، ،معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة واالدب -7
 .   21، ص1سورية، دمشق، ط ،2009، فاروؽ زلمود الدين العلواف، دار عالء الدين للنشر ،إشكالية ادلنهج الفلسفي يف اخلطاب النقدي التشكيلي ادلعاصر -1
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احلداثة. ىذه ادلفردات وغَتىا تنضاؼ إىل سياقات األسئلة ادلربكة حوؿ فنوف  نتحدث عن العودلة وحضارة الصورة وما بعد العصر وأصبحنا
  اجملتمعات ادلعاصرة وىي أسئلة متأتية من الوعي دبا يتدفق من زخم معلومايت ومن تراكم معريف ومن متغَتات تكنولوجية.

دلعرفة حصل يف رلاؿ االتصاؿ، والذي تأيت يف مقدمتو منظومة التصميم اجلرافيكي اىل ربقيق القد ادى التطور التكنولوجي الذي    
وقد شهدت ىذه يستعملها ادلصمم اجلرافيكي يف عملو التصميمي.  واخلربات ادلكتسبة واليت سبثل رلموعة الوسائل واالساليب الفنية اليت

ربولت من صبالية ادلشاركة إىل صبالية )التفاعل(، مع أختالؼ، اف اساليب التصميم، )الفًتة منوًا متزايدًا بالسرعة يف وسائل االتصاؿ و 
إذ إف ظهور احلاسب االلكًتوين ودخولو رلاؿ التصميم اجلرافيكي نتج عنو تطور العملية  ،(1)كثر تعقيداً(أ)احلاسوب( يسمح بتفاعالت 

تسارع عمليات االنتاج وإختصار الزمن والكلفة وربقيق اجلانب اجلمايل  التصميمة، دبا ديتلكو من إمكانات تطويرية وتطبيقية أدت اىل
 واالبداعي دبا توفره التقانة من برامج فنية وإمكانات رائعة للمصمم. 

الصور والنصوص وغَتىا من أشكاؿ ادلعلومات، وأصبحت رافيكية لتصميم جربديات لقد قدمت التكنولوجيا الرقمية )مفاىيم جديدة و     
تاحت قدرات إنتاج جبارة ضمن بيئة سطح ادلكتب، إذ تؤدي يف أ كماكثر مرونة،  أ ختلفة دللفات البيانات، ووسائل اإلعالـادلتعبَتات ال

. كما أحدثت ىذه الثورة تغَتات كثَتة يف صناعة وثقافة (2)(وقت واحد مهاـ متخصصة، مثل معاجلة ما قبل الطباعة والرسـو ادلتحركة
اليت الصورة الرقمية اليت شهدت الكثَت من التطورات يف رلاؿ انتاجها، والكثَت من الظواىر اجلديدة ، وخاصة فيما يعرؼ باالصورة الرقمية، و 

 تعد وسيلة اتصاؿ جديدة، ذلا تقاناهتا وظواىرىا وأخالقياهتا اخلاصة هبا. 
( ىي صورة مولدة عن طريق الكمبيوتر، أو على االقل معززة بالكمبيوتر. وتستمد القيمة اخلاصة Digital Imagesالصورة الرقمية )ف   

أو  بالصورة الرقمية من دورىا كمعلومة وعلى سبيزىا بوصفها صورًا يسهل الوصوؿ إليها. والتعامل معها، أو معاجلتها وزبزينها يف الكمبيوتر
     (3)االنًتنت أو انزاذلا. على مواقع 

عالئم  تكوين اىل ؤدِ لت تنظيمي الكًتوين يتم العمل بو عرب برامج منظمو يتم التحكم هبا تركيبلذا ترى الباحثة إف الصورة الرقمية ىي    
، فضاًل عن انفسه لتصميم الصورةبُت البنيات الداخلية  التشكيل والتكوينطريقة الصور وفقًا لبٌت ىذه تُ  ادلتلقي، إذوإشارات مؤثرة يف 

معها يف عملية البناء  )التفاعل( وىي بالتايل تستطيع أف هتيء لو قدرة االشًتاؾ التصميممع بنيات أخرى تقع خارج ىذا التوليف إمكانية 
 . أخر شكلن جنس أو م انفسه الصورةسواء كانت ىذه البنيات من جنس  وص )ادلًتابطة(النصبُت االشكاؿ و الكلي عن طريق التعالق 

 (التقانة الرقمية وعالقتها بالخطاب البصريالمبحث الثاني )
لقد شهد العامل نقلة نوعية يف تطور التكنولوجيا الرقمية اليت شهدىا العصر احلديث، فولوج احلاسوب عامل االبداع أدى اىل تغَت شامل     

أساساً  ت الصورة مصدراً أضحمس أطراؼ ومكونات العملية االبداعية، مكن ادلبدع االلكًتوين من التعديل ادلستمر على الصورة . إذ 
ذلك أصبح االىتماـ  لإنتاج القيم والرموز وتشكيل الوعي والوجداف والذوؽ والسلوؾ، ونتيجة يعتمد يف تكوينو  الذي بصريلخطاب الل

عتبار أف إتأثَتات سلتلفة وربقيق أىداؼ منشودة ب تكوين عن طريقوكبَتاً بالفن ادلرئي كونو نظامًا متكاماًل ومؤثراً لإلرساؿ والتلقي، وديكن 
 عميقة فكرية سياحة إزاء، نكوف عندما نصمم إنناأي  .جديدة للعامل اإعادة تشكيل للواقع األصل وإدراؾ ذايت ورؤي ىو الواقع ادلرئي

                                                           

 . 192ص ،1العدد ،2006 جبار حنوف صبةتر  ،يف رللة الثقافة االجنبية ،كوشو ادموند، النقد الفٍت يف مواجهة الفن الرقمي  -2
3- Graphic Design History,Drucker, johanna & Emily Mcvarish, 2009, New Jersey. Pearson  
prentice hall , P323. 

  .15 -14، صمصدر سابقشاكر عبد احلميد،  ،عصر الصورة السلبيات واالجيابيات -1
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 زلوري على موزع التصميمي للصورة الرقمية بناءاليف  عديدة جوانب عن الكشف أجل من ادلعرفية لألنساؽ الفكرية ٌتالبُ  من العديد تشارؾ
 جانبُت يف اجلرافيكي التصميم لفن والوظيفية اجلمالية اخلطابات عن وتكشف الصدى ربرؾ داخلية إحاالت سلم وتأسيس وادلكاف الزماف

 (1)مها: أساسيُت
 . احلضارة كجزء من والروحية والفنية العلمية بادلعاين خيتص الذي الثقايف البناء : األول)

 بيئتو من أصالً  الفرد امتصها ثقافية اليتال ادلنظومة ربتضن واليت اليت نستعملها واألشياء ةيناوالتق ادلادية ادلعاين جيسد حضاري بناء: والثاني
ألف لكل شكل معاف مرتبطو بو تستمد روحيتها من قيم تلك احلضارة، بأرتباطو بنوع من  (.التنشئة االجتماعية أشكاؿ سلتلف عرب

اين، فإف انتقاؿ الشكل أو الصورة اىل حضارة أخرى اليعٍت انتقاؿ معاين ذلك العالقات مع العناصر احلضارية االخرى اليت تعطيو تلك ادلع
حصل وىذا االنتقاؿ الشكل معو، وامنا يعٍت أمتالؾ الشكل يف موقعو اجلديد دلعاين جديدة تستمد روحيتها من قيم احلضارة اجلديدة. 

دلعرفة واخلربات ادلكتسبة لتصميم اجلرافيكي الذي أدى اىل ربقيق ابسبب التطور الكبَت يف رلاؿ االتصاؿ، والذي تأيت يف مقدمتو منظومة ا
 يستعملها ادلصمم اجلرافيكي يف عملو التصميمي. واليت سبثل رلموعة الوسائل واالساليب الفنية اليت 

 ىذا يكتسب واالجتماعي الثقايف جانب بعده فإىل الثقافية، ادلمارسات ضمن تندرج اليت اخلطابات من يعد البصري اخلطاب إف   
 تركيبية وداللية قواعد وفق العالمات من رلموعة فيو تتشابك نسيجاً  فيمثل اللغوية والعالمات االيقونية، مكوناتو يف يتمثل طابعاً  اخلطاب
 األيقوين، والنسق أو )النصي( الكتايب مها النسق مبتعدين، أو متالزمُت نسقُت من البصري يف التصميم اجلرافيكي اخلطاب يتكوف وأحياناً 

 -:التالية  بالنقاط إدراجها ديكن واليت ادلتعددة نظراً لوظائفو األمهية األيقوين النسق ويكتسب
 .للمتلقي الذوؽ احلسي والفٍت إثارة إىل ترمي اليت اجلمالية الوظيفة -1
 فكرية أبعاد من ربملو الذي النص قراءة الصورة على ربيلنا اليت التأويالت كل على مفتوح فضاء الصورة ألف التوجيهية الوظيفة -2

  .وفلسفية
 كثَت يف اللغة عنو تعجز اليت بالدقة أبعادىا وأشكاذلا يف والصور والرموز األشكاؿ البصري اخلطاب لنا إذ يقدـ التمثيلية الوظيفة -3

 .األحياف من
   .ادلتلقي لدى الصورة أسستو والتأمل الذي التفكَت نتيجة معُت داليل عامل لتكوين األربعة الوظائف وتتماىى .الداللية الوظيفة  -4

 الرموز تنتج حيث وتنظم     اليت ةلادلستق اخلاصة وقوانين ول خطاباً  تعترب اليت الصورة يف ادلعٌت إنتاج من كبَت جزء يتحدد ناىو     
 . التأويل نتيجة وجدت أنياً  إال موجودة غَت تكوف قد اليت والدالالت

فبوساطة الربامج والتقانات اليت يستعملها ادلصمم من )عناصر واشكاؿ منوعة موجودة أو تًتاكب مع عناصر اخرى تنتج معاِف تؤسس    
طاب قيم صبالية تؤِد عالقات قوة داخل العمل التصميمي إلثارة ادلتلقي ربقيقًا للوظيفة التصميمية. ىذا احلقل ادلعريف اجلديد، اخلاص باخل

والثقافة البصرية يؤسس عادلًا خاصًا فيو، ديكن عن طريقو قراءة الصور واالصوات والتخطيطات والتوصيفات ادلكانية عرب الوسائط البصري 
أضحى اخلطاب البصري مصدرًا أساسًا إلنتاج القيم والرموز وتشكيل الوعي والوجداف والذوؽ والسلوؾ وتكريس السلطة إذ  (2)ادلتنوعة(.

 تكوين عن طريقولكل ذلك أصبح االىتماـ كبَتًا بالفن ادلرئي كونو نظامًا متكاماًل ومؤثرًا لإلرساؿ والتلقي، وديكن والنفوذ، ونتيجة 

                                                           

 .12، ص 114سلطنة عماف ، العدد  ،رللة الفن والتصميم، د.ت ، عبداهلل حسُت إياد ، فن التصميم نسق ادلعرفة ادلركبة -2
 .  164، ص62، رللة فصوؿ، عدد 2003ايريت روغوؼ، ترصبة شاكر عبد احلميد، ، دراسة الثقافة البصرية  -1
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 فوإ عتبار أف الواقع ادلرئي ىو إعادة تشكيل للواقع األصل وإدراؾ ذايت ورؤية جديدة للعامل.إالتأثَتات ادلختلفة وربقيق األىداؼ ادلنشودة ب
 كي مربر ضرورةلل ولكن األخرى، يى ستخًتؽ التأويل وحدة ألف الوحدة، ذهى خرؽ جيوز وال متكاشلة بنائية حدةو  البصري اخلطاب
 . يللالتح يف منضي أف نستطيع

مية فالعالقة بُت التقانات الرقمية واخلطاب البصري تعد البنية احملركة للفعل البصري، وعن طريقها يتشكل اإلطار العاـ لبناء الصورة الرق     
 ةتعد مسؤوليضمن آليات التحليل والًتكيب للُبٌت الشكلية واليت سبثل ىيكل البناء التنظيمي لألشكاؿ. )لذا فنوعية ادلعلومة ادلستقبلة ادلرئية 

( من قبل العاملُت يف رلاؿ تصميم مواقع الويب، واليت استهدفت دراسة 2003مصمم اجلرافيك الرقمي، ويف دراسة اجريت عاـ)
االذباىات ضلو تصميم صفحة الويب، تبُت من الدراسة اف الصحفيُت يعولوف بدرجة كبَتة على امهية الشكل، واهنم يروف من اىم الوسائل 

  (1)اىل مواقع الصحف اإلليكًتونية ىي جودة تصميم الويب اليت تقدمها ىذه ادلواقع وتتفرد هبا عن غَتىا.جذب للقراء 
إّف سبكن ادلصمم من الربامج ادلتخصصة يف اجلرافيك يفتح الباب امامو لتوظيف النصوص، الصور الرقمية، الرسومات البيانية، والرسومات    

وادللتيميديا وغَتىا بالشكل الصحيح. ألف التقانات الرقمية وبإستعماؿ الربامج التطبيقية قد ىيأت لو العديد  ثنائية االبعاد وثالثية االبعاد،
من التسهيالت اليت سبكنو من إصلاز اعمالو بسهولو ويسر، إال أف حقيقة اخلطاب البصري يف التصميم ىي أفكار خالقة يبدعها ادلصمم 

لية صبع العناصر واالسس واقامة العالقات بينها دبا حيقق وظيفة لغة الشكل يف التصميم كفن بصري ألداء وظيفة معينة ربقق غرضها، فعم
حيتاج اىل معاجلات مستمرة حيققها ادلصمم وفق رؤيتو الفنية، ويقـو بعد ذلك بتحويل ىذه الرؤية اىل تطبيقات بعد تنفيذىا بػ 

بَتًا يف اخلطاب البصري والعملية التصميمية، إذ يعيد ترتيب مراحل العمل اليت يقـو هبا ويؤثر مبدأ التقانة الرقمية تأثَتًا ك (2))احلاسوب(.
ادلصمم بالطريقة التقليدية وفق معطيات أخرى سلتلفة جيعل من جهاز احلاسوب ذا تأثَت فاعل يف رلمل العملية كتقانة متقدمة يف تنفيذ 

القيم والرموز وتشكيل الوعي والوجداف والذوؽ والسلوؾ وتكريس السلطة  أضحى اخلطاب البصري مصدرًا أساسيًا إلنتاجالتصميم. و 
التأثَتات  تكوين عن طريقووالنفوذ، ونتيجة لكل ذلك أصبح االىتماـ كبَتاً بالفن ادلرئي كونو نظاماً متكاماًل ومؤثراً لإلرساؿ والتلقي، وديكن 

   ئي ىو إعادة تشكيل للواقع األصل وإدراؾ ذايت ورؤية جديدة للعامل.عتبار أف الواقع ادلر إادلختلفة وربقيق األىداؼ ادلنشودة ب
تيو من كل ادلواقع، من السماء واالرض، من قصاصات الورؽ، ومن شكل أنفعاالت اليت ت)وعاء مليء باأل)ف ادلبدع أبيكاسو بوقد ذكر     
عندما يقًتف التفكَت باخلياؿ ينتج مايطلق عليو الذاكره و  ،والتوليف الشكلي حد ركائز االبداع ىو اخلياؿأف أشَت اىل يوىنا  ،(3)((عابر

شكاؿ من حيز ادلاضي اىل حيز احلاضر على ضلو ستحضار الصوره واألإكره حسيو سبتزج باخلياؿ ادلبدع مهمتها ا ذ)الديناميو )احليو( وىي 
وحاوؿ ادلصمم استعماؿ االستعارة الشكلية ( 4)(.بداعي جديدإكوجود ثر فيها احلاضر معتمد على اخلياؿ يف تعميقها وذبديدىا، فتبدو  أي

 الصورة أبعاداً  تاليت منحادلتاحة  رلياتارب الالكثَت من ، باالعتماد على تصميماليف  اليت تعد احد وسائل االدراؾ اخليايل واالكثر شيوعاً 
ة تعكس قدرة اخلياؿ على رصد دالئل آمر ))فاالستعارة الشكلية  .االفًتاضيو الواقع أت الدمج بُت الواقع واخلياؿ اناتقعن طريق  صبالية

                                                           

   .  143الدار ادلصرية اللبنانية، ص ،، القاىرة 2007، 2ط الصحافة االليكًتونية دراسات يف التفاعلية وتصميم ادلواقع، شريف درويش اللباف ، -1
 . 273ص ،دار الثقافة واإلعالـ ،الشارقة  ،2008 ،1، ط،  3ُت عبداهلل، جاياد حس،  الفلسفة. النظرية . التطبيق - فن التصميم -2
 . 44ـ، بَتوت ص2000 سايكولوجية االبداع يف احلياة، عبد العلي اجلسماين ، الدار العربيو للعلـو ، -3
 . 280لبناف، ص –ـ، بَتوت  2010، ، دار التنوير للطباعو والنشر 1صباليات الصوره، غاده اإلماـ، ترصبة: جاس توف باشلر، ط -1
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 إثراء للعمل الفٍت بادلعاين، عن طريقعملية لذا تعد  (1)((.واقع جديد تكوينالتشابو يف الكوف وىي وسيلة تعيد تشكيل الكوف عن طريق 
 .فيهاختصار الكلمات والتعبَت عن الكامن إاليت تستطيع  العناصراستعماؿ 

لذا يتوجب على ادلصمم عند استعماؿ االشكاؿ وتركيبها )أف خيتار األشكاؿ ادلمكنة داخل ادلوضوع حبيث إذا مت وضعها جنبًا اىل     
ألف ادلضامُت الداللية للصورة  (2)جنب سوؼ تثَت بصَتة ادلتلقي ومشاعره أكثر لتصبح الصورة الذىنية أكثر أكتمااًل للموضوع نفسو(.

من صنع ادلصمم  أشكاؿ يف رلسد التشكيلي البعد إىل ما ينتمي ية ىي نتاج توليف جيمع بُت ما ينتمي اىل البعد االيقوين، وبُتالتصميم
 وتصرفو يف العناصر الطبيعية وما تراكمها من اشكاؿ والواف وخطوط لتحقيق االبداع الفٍت يف التصميم. 

 ويف التقانة الرقمية حيتاج ادلصمم إىل اف يكوف زليطًا باالدوات اليت يستعملها وإمكاناهتا، ألجل أف تكوف االفكار اليت يريد تنفيذىا     
 تتناسب مع إمكانات احلاسبة وبالتايل تعكس قيمة التصميم بشكل جيد.

       (3)ويعتمد التصميم يف ىذه التقانة على االسس التالية: 
   Input Devicesأجهزة اإلدخاؿ  -1
   Application program Softwareالربامج التطبيقية  -2
  Output Devicesأجهزة األخراج   -3

ومن شروط ىذه ادلكونات االساس أف تكوف ذات مواصفات خاصة تتناسب مع عملية التصميم، واليت غالباً ماربتاج اىل ذاكرة كبَتة يف    
احلاسبة ووحدة معاجلة مركزية فاعلة وشاشة على درجة كبَتة من الوضوح واحلساسية، فضاًل عن مواصفات أخرى عديدة. وديكن تقسيمها 

 ( الربارليات.  Softwareادلكونات ادلادية و) ((Hardwareاىل 
رقمية شلا تقدـ ترى الباحثة إف العالقة بُت التقانة الرقمية واخلطاب البصري عالقة تفاعلية تتيح للمصمم ربقيق مهارات زبصصية     

وفقًا دلعطيات التجربة االنسانية بإتباعو منهج جديد يف التصميم يعيد ترتيب أركاف العمل الفٍت  تنعكس على تصميم الصورة الرقمية،
اجلديدة وأحتياجاهتا ادلتزايدة، على اساس فاعلية أرتباطها يف ربقيق وظيفة التصميم. وقد سبيزت ثالث مبادئ أساس أكتسبها التصميم 

االخراج وسهولة يف الرقمي من نظاـ العمل باحلاسوب وىي: السهولة والدقة والسرعة. شلا أضفى على الصورة التصميمية قوة الصياغة و 
 الفهم والتفسَت، شلا أكسب الصورة التصميمية خصائص التقانة الرقمية. 

 الناحية إىل الفنية الناحية من اخلاص واجلرافيكي بشكلو اخلطاب البصري يف الصورة التصميمية بشكلها العاـ التقانة الرقمية نقلت إذ    
 العلمية بإستثمار واحلقائق الفنيةهارات ادل من مكثف خليط الفٍت النتاج من جاعلة ادلتقدمة الوسائل واستثمار كل توظيف طريق عن العلمية

 التكنولوجية.  االبتكارات
 

 التصميم الرقمي والبنية التصميمية(المبحث الثالث )
يف تصميم الصورة  معٌت متكامللغة ديناميكية لتكوين دالالت ذات التطور التكنولوجي والربامج اخلاصة بالتصميم اجلرافيكي شكل      

ر الفنية للمصمم، نو البد أف يكوف مفعمًا بتعابَت األفكا، إلؤكد ذبليات اخلطاب البصرييىذا السياؽ والبنية التصميمية، إذ إف  الرقمية،
                                                           

  .16صعماف ،، 2002 ، 3واالعالف ، ط مؤسسة عماف للطباعة والنشر ،عبد اهلل احلراصي  دراسات يف االستعارة ادلفهومية ، -2
 . 225، بغداد، ص1981،  ، ترصبة: جعفر علي، وزارة الثقافة واالعالـ، دار الرشيد لوي دي جانييت فهم السينما، -3
 .276 -274ادلصدر السابق نفسو، ص  -4
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نوعيًا يف بناء العامل احلديث دبا  السيما وإف عامل اليـو هتيمن فيو الصورة الرقمية بفضل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ، واليت سبثل انتقاالً 
ربملو من دالالت فكرية متنوعة ذلا عالقة بصناعة الوعي وتشكيلو وتوجيهو فرديًا كاف أـ صباعياً. ويعتمد التصميم الرقمي على خياؿ 

بنائو عناصر تشكيلية ذاتية يتخذ فيها  الذي يعتمد يف) واستنفار خلاليا الدماغ ادلتلقي بصرلإثارة وربفيز من ادلصمم وما يفرضو عليو الفكر 
  (1).(مهية ادلوضوعأاالوىل اليت تطغي على العناصر البنائية االخرى ك مهيةاأل يالشكلوالتوليف اللوف 
)مفهـو النظم يف العالقات والتحوالت الداللية القائمة على قوانُت منضبطة إف فهم الصورة الرقمية على وفق رلاذلا البنيوي حييلنا اىل       

وكلما ذباوز أو زبطى ذلك  ،تتكوف اخلربة التخصصية يف حيثيات الظاىرة الفنيةوفهمها وبالتايل فعند إدراؾ ىذه النظم  سابقة،وفق زلددات 
ضلو نظم وعالقات وربوالت وقوانُت المرئية متخفية يف أعماؽ تلك الظاىرة الفهم الظاىر البسيط من النظم والعالقات والتحوالت وقوانينها 

وكأف اخلربة تنتقل من  ،تنتقل من أولياهتا إىل كلياهتا أو من حسياهتا إىل معقولياهتاإذ  ،كانت اخلربة يف حيثيات ىذه الظاىرة  ،الفنية للصورة
   (2)مستواىا البسيط إىل مستواىا ادلركب ادلنتج اجلديد(.

واللفظة الفرنسية  structure نسبة اىل بنية : تعريب  structuralismىي تعريب للفرنسية  )اف لفظة بنيوية) الدكتور بشارة ذكروي 
  (3).((و نّسق حسب طبقاتأالذي يعٍت : بٌت  strucreمشتقة من الفعل الالتيٍت 

ذ ويرى ترنس ىوكز))إف البنيوية ىي طريقة للتفكَت بالعامل ادلعٍت عمومًا بإدراؾ البٌت، بوصفها أىتمامًا متطورًا للمفكرين احملدثُت من    
خاص ، فهي نتاج النقلة التأرخيية احلامسة يف طبيعة االدراؾ، الذي تبلور يف مطلع القرف العشرين يف ميداف العلـو الطبيعية بشكل )فوكو(

وبزخم قوي جعلو مؤثرًا يف معظم احلقوؿ االخرى. أي ديكن القوؿ اف الطبيعة احلقيقية لألشياء التكمن يف االشياء، نفسها، بل يف 
   (4)العالقات اليت تكوهنا، مث ندركها بُت االشياء((.

 العالقات يدرس الدقيقة، العلـو ادلتبعة يف دلناىجا دياثل دقيقاً  علمياً  منهجاً  البنيوية كلود ليفي سًتوس ))إف البنيوية مؤسس وأكد    
 كلية يف منظومة تركيبها إعادة مث ادلوضوعية ارتباطاهتا عن والكشف األخَتة، ىذه بنية، وذلك بتحليل كل وأجزاء عناصر بُت القائمة
الظاىرة لالشياء فإذا انعدمت حبثت يف البٌت الباطنية  ٌتإذ إف البنيوية تبحث يف البُ  (5)((اخلفية بنيتها لنا تتيح األوىل بنياهتا من أمسى جديدة

ٌت الالشعورية واالخَتة يسبغها ذىن ادلتلقي وادلتأمل عليها ألضاءهتا وإدراكها. فليس ادلهم تقدمي فإذا ما أنعدمت أيضًا فإهنا تبحث يف البُ 
وحي دباىو ابعد من االشكاؿ احملسوسة وليست الشكل بل األىم ىو كيفيات تقدمي الشكل، فبعض االشكاؿ مسطحة والعمق ذلا والت

                                                           

 ، رابط الصفحة اآليت:  4196، العدد 2018/ 3/ 2، صحيفة ادلثقف ،  مصدؽ احلبيبمنهج التجريد التشكيلي .. مراجعة ربليلية مقتضبة ،  -1
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51247&catid=213&Itemid=53 

 110ص ، 1ط ،اد بغد ، 2012، دار رلد الوي للنشر والتوزيع، صلم حيدر واخروف  ،قراءات وافكار يف الفنوف التشكيلية  -2
  والبنيوية كفلسفة ظهرت يف فرنسا   ،من فلسفات التنوير اليت ظهرت بعد منتصف القرف العشرين واليت يطلق عليها أيضًا فلسفات احلداثة وما بعد احلداثة الفلسفة البنيويةتعد

لقد حققت البنيوية شهرة كبَتة كرد فعل الضمحالؿ ونشوء الفلسفة الوجودية اليت تضاءلت فرص إقامتها بعد األحداث اليت شهدىا العامل يف منتصف ستينات القرف ادلاضي، و 
وغَتىم من أصحاب  (وميشيل فوكو ،وجاؾ الكاف ،وروالف بارت ،ًتوسسليفي )رين والفالسفة مثل لدى معظم ادلفك ألهنا اخًتقت صبيع رلاالت ادلعرفة اإلنسانية والقت قبوالً 

 .ىذا االذباه
 .  18ص ،  2013/ 20/6مركز االمناء القومي، رللة الفكر العريب ادلعاصر ،  ،بشارة صارجي ، البنيوية غياب الذات  -1
   أطلق عليو الكوليج دي فرانسفيلسوؼ فرنسي كاف حيتل كرسياً يف  (1984يونيو  حزيراف/ 25، وتويف يف 1926عاـ أكتوبر من  تشرين الثاين/ 15)ولد ميشاؿ فوكو يف ،

  واالجتماعية ورلاالت سلتلفة للبحث العلمي. العلـو اإلنسانيةاسم "تاريخ نظاـ الفكر". وقد كاف لكتاباتو أثر بالغ على اجملاؿ الثقايف، وذباوز أثره ذلك حىت دخل ميادين 
 . 14، بغداد ، ص1986، مطابع دار الشؤوف الثقافية العامة، 1ترصبة: رليد ادلاشطة، طترنس ىوكز ، البنيوية وعلم االشارة ،  -2

3- Anthropologie structural deux, Claude Lévi – Strauss, (Paris : Ed, Plon, 1973), p. 100. 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=1178&lang=ar&view=articles
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/234250/posts
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ذات موحيات ذىنية أو انزياحات على مستوى الداللة أوادلعٌت. حيث يقوؿ )جومسكي( ))ىناؾ بنيتاف أساسيتاف االوىل السطحية، وىي 
الدالالت فيما بينها لتحديد  ما يشمل تتابع السياؽ وىي ظاىرة وعمومية للخطاب، أما العميقة فهي عالقات ترابطية مابُت االجزاء وتربط

  (1)ادلعٌت بأذباه تكوف البنية السطحية ومن خالذلا تتكرر التحويالت خللق أكثر من معٌت((.
 مزيداً  الصورة التصميميةيتأتى من تفكيك بؤر االرتباط ادلهيمنة وإعادة تركيبها عرب منح  يف تصميم الصورة الرقميةإف تعدد مراكز اجلذب    

 التصميمإحاالت تراتبية زبًتؽ ) طريقن عتتصل وتنفصل مع عُت ادلتلقي  ديناميكياً  من التعايل يف صياغة فاعلية األنساؽ وربميلها طابعاً 
جيب منوذج الفٍت، بيد أف اإلزاحة ادلعرفية لتخطي مسة احملسوس إىل ادلدرؾ ىي ما من احملسوس وربولو إىل دالالت ذىنية تطاؿ البناء العاـ لال

وفق على أف يعمل عليها الفناف ادلصمم، من اجل استثمار فاعلية التنظيم الذىٍت وإسقاط مفاىيم التقيد بالثبات وزلاولة سرب غور ادلتحوؿ 
  (2)(.خًتاؽ نسق ادلغايرةإ

ر يف إنتاج اخلطاب من جانبو الرمزي اللغة الصورية كأداة للتعبَت عن التجربة الفنية يف سَتورهتا وحركية نشاطها وذبربة الفك عملتاست لقد    
ضمن ادلكوف الصوري والوعي ضمن منظومة تعبَتية ذبعل من يف واخليايل، لتنشأ فلسفة جديدة زباطب الذات ادلتأملة للتجربة الفنية 

ي وطروحاتو يف ربديد للخطاب وىي سلاض للفكر البنيو  ةاخلطاب فضاء لغوي لصناعة األلفاظ وإنتاج ادلعقوالت، فاللغة زلور الفكر وحامل
 مفاىيم ادلنظومة التواصلية واخلطابية. 

للمنظومة  يكوف اخلطاب نسقاً اذ و بُت الظاىر والكامن، أ بُت ادلرئي والالمرئي التضايفيةللبنية إف الوظيفة التعبَتية للغة تؤسس إذ      
لطبيعة ىذه ادلدلوالت اللغوية يف التعبَت  اً خطاب شكلي استثمار كل يعد  حبيث ، )التعبَتية اليت ربدد آليات اخلطاب مع الذات ادلتأملة

 . (3)(واإلدراؾ ادلعريف دلاىية العمل الفٍت
تعمل بفاعلية تبعًا الشًتاط فعل  يةتصميمالها تبعًا للنهج واحلقل الذي تشتغل فيو لذلك صلد اف البنية ئوتتباين ادلفاىيم ادلعرفية يف بنا

للصورة  ميمي ناتج من عالقات بنائية مركبة زبضع يف سياقاهتا إىل أنظمة زلركة تؤسس فعل اإلصلاز التصميميالتصميم هبا. فاحلقل التص
 وتعطي اخلصائص والسمات ادلميزة لو بفعل ما جياوره من منجزات تصميمية أخرى. الرقمية 

  (4):بالخصائص اآلتية وتتسم البنية التصميمية
حبيث يكوف لكل عنصر موجود يف التصميم قيمتو بوجود العناصر االخرى والقيمة لو خارج تلك  وتعٍت التماسك الداخليالكلية:   -1

العناصر. ألف ىذه العالقة التفاعلية ىي الوسيلة االساس لتكامل ادلعٌت الوظيفي الذي يقصد ادلصمم الوصوؿ إليو، مع مالحظة أف 
 فسها. قانوف ىذه العالقات ىو ))النسق(( نفسو، أو ))ادلنظومة(( ن

                                                           

 .   45، ص ، بغداد1996اللغة والعقل، نعـو جومسكي، ترصبة: بيداء علي العلكاوي، دار الشؤوف الثقافية ، -4
1- What is graphic design? Oscar wiled, Roto vision SA , 2007 , Switzerland  p. 48. 

  انظر يفللمزيد  أطراؼ ثالثة: ادلعرفة وادلعٌت ادلعريف وموضوع ادلعرفة.)عالئقّية( هتتم بالعالقات بُت اي بنية:  
  2018/ 4/3، تأريخ الدخوؿ ٥٠٠٢حزيراف  ٥٥االربعاء  ٥٥٥العدد ، صحيفة الكًتونية،  ىوسرؿ جيادؿ كانط وديكارت، معمر عطويصحيفة االخبار،  - 

  http://al-akhbar.com/node/117312 
 
 155ص ،لبناف  ، 2010 ،الدار العربية للعلـو ناشروف  ، 1ط دليل زلمد بوزياف واخروف،، اللغة وادلعٌت مقاربات يف فلسفة اللغة  -2
 .  30بغداد ، ص –مشكلة البنية ، زكريا ابراىيم ، مكتبة مصر ، دار ادلرتضى ، د.ت، العراؽ  -3
 .  161 -160، مصدرسابق، ص1و فن التصميم الفلسفة . النظرية. التطبيق، إياد حسُت عبداهلل، ج  
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من سعة التحوالت الداخلية واخلارجية اليت تعتمد على قوانُت تتحكم ببنيتو، وىذه  دديومتو أي يستمد فن التصميم التحوالت:   -2
القوانُت التقـو ببناء التصميم فحسب وإمنا ذبعل من تلك العناصر عناصر بنائية أيضاً. ودبا يتفق مع احلاجات احملددة من قبل 

 و)) تعارضاتو((.  ))عالقات(( النسق
أي أعتماد فن التصميم على قوانينو الداخلية يف تكوين كل العالقات القائمة. فخطة التنظيم )أسس التصميم( التنظيم الذاتي:    -3

قادرة على إعادة ترتيب العناصر على وفق فكرة التصميم، والحيتاج اىل عوامل خارجية ربقق بنية التصميم. شلا حيفظ ذلا وحدهتا، 
 فل ذلا احملافظة على بقائها. ويك

ولد بفعل عالقات التفاعل اليت تنتظم داخل وسيط ناقل يظهر خصائصها الذاتية، فالتصميم ىو ت ترى الباحثة إف البنية التصميميةلذا     
الشكل الظاىر لفعل العالقات ادلًتابطة واخلاضعة للتطور الذي يكوف الشكل ويرتب عناصر العمل وىو صورة معربة ككل مدرؾ أو متخيل. 

طابع النسق أو النظاـ. فالبنية  –أواًل وقبل كل شئ  –بساطة إف ))البنية ربمل وقد اكد ذلك ليفي سًتاوس عن طريق تعريفو للبنية وبكل 
    (1)تتألف من عناصر يكوف من شأف أي ربوؿ يعرض للواحد منها، أف حيدث ربوالً يف باقي العناصر األخرى((.

  (2)هناك ثالث مستويات لتحقيق بنية فن التصميم الطباعي: 
 ادلستوى القصدي  -1

إف ادلنهج القائم على قصدية اخلطاب البصري يف التصميم يتأسس على بناء الفكرة  ومن مث على لغة الشكل وأخَتًا على الناتج ادلتحقق 
 فيو. 

 ادلستوى النسقي  -2
ليد والثقافات اجملتمعية وىو عملية ربقيق تصميم قادر على االتساؽ مع رلموعة العوامل البيئية يف الزماف وادلكاف والقيم والعادات والتقا   

ىناؾ السائدة وكل قوانينها. وينتقل ادلستوى النسقي بصورة واضحة اىل اجلانب التقاين، أبتداء يف اختيار التقانة ادلناسبة لتنفيذ الشكل، و 
 العديد من االفكار اجليدة اليت نفذت بتقانة غَت مناسبة شلا أدى اىل فشلها يف ربقيق ىدفها.

 ائي  ادلستوى البن -3
وىو إمكانية فاعلية عناصر منجز التصميم على تكامل عالقاتو كوحدة بنائية، يكوف لكل عنصر فيها الدور األساس يف البناء الداخلي   

 واخلارجي للتصميم . 
ن التصميم وحدة إف ىذه ادلستويات الثالثة ىي أحد أشكاؿ البنية وىي بنية داللية ذبعل من الشكل والبنية والنظرة الشمولية يف ف    

متكاملة ومندرلة ومنسجمة قائمة على ادلدلوالت اليت تعكسها العالقات القائمة يف التصميم رلتمعة. وىو ما يؤكده )جاف بياجيو( عند 
ء التكمن يف تعريفو البنيوية بأهنا ))) نسق من الكيانات اليت تشمل األفكار الرئيسة ادلثالية(( إمنا كاف يؤكد أف الطبيعة احلقيقية لألشيا

           (3)االشياء نفسها، بل يف العالقات اليت نكوهنا مث ندركها بُت ىذه األشياء(.
شلا تقدـ ترى الباحثة أف ىذا التطور يف برامج التصميم اجلرافيكي أدى اىل سهولة استعماؿ األشكاؿ والصور وتركيبها مع أشكاؿ 

امنا تعرب عن التجربة التصميمية للمصمم، الرقمية ف الصورة التصميمية ال ،يًا جديداً وصور اخرى حبيث يُظهر ادلصمم فيها ابداعًا شكل
                                                           

 .  31مشكلة البنية، زكريا ابراىيم، مصدر سابق ، ص -1
 . 164 -162صسابق،  ، مصدر1فن التصميم الفلسفة . النظرية. التطبيق، إياد حسُت عبداهلل ،ج -2
 . 163، القاىرة ، ص1964دار ادلعارؼ،  العقل والوجود، يوسف كـر ، -3
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لفٍت وادلعريف وسبكنو من التعبَت عن انفعاالتو بطريقة الديكن اف يؤديها بغَت ىذه الوسيلة، الف ادلصمم يراد منو تقدمي القيمة ادلًتاكبة ببعديها ا
يف تقدمي رسالتو ادلرئية، وتوجيو أنظار ادلتلقي ضلو الفكرة األساس يف التصميم، دبا يضفيو من أبعاد وىو يعتمد على قدرة ادلصمم االبتكارية 

تعبَتية وصبالية موافقة للدعم الفكري واألدائي دلفردات العمل التصميمي، وربديد مستوى أدائو، إذ أف الًتكيب أو التوليف الشكلي 
التعبَتي الذي يولد القدرة على اإلثارة سواء كاف ذلك باألسلوب أـ طريقة التنفيذ التقاين، أـ دور كبَت يف ربقيق اجلانب  اذلواالستعارة 

  أسلوب توظيف الفكرة التصميمية واف صبالية العمل الفٍت التصميمي ال تكمن يف صباؿ ادلوضوع فحسب بل يف أسلوب التعبَت عنو.
 الفصل الثالث إجراءات البحث

   منهج البحث
سبخض عنو األطار النظري من أدبيات على ما اتبعت الباحثة ادلنهج الوصفي وطريقة ربليل احملتوى، ولغرض ربليل العينة مت االعتماد     

 متعلقة دبوضوع البحث لتسهم يف ربقيق ىدؼ البحث. وُبٍتَّ التحليل على أساسها. 
 مجتمع البحث  

( صورة رقمية منشورة على الشبكة الدولية للمعلومات )االنًتنت( تضمن صور رقمية للمصمم اجلرافيكي 50تضمن رلتمع البحث )   
 .  2017بولندا لعاـ  Maciej Hajnrich  ماسيج ىاجنريش

 . 2017فرنسا لعاـ  Brice Chaplet  برايس تشابلتوصور رقمية للمصمم 
 

                                                           
 https://www.google.iq/search?q=Maciej+Hajnrich+or+Valp++digital-
art+2017&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjogqa1-
t_ZAhVGdCwKHduUC5UQsAQIMg&biw=1242&bih=579#imgrc_=     5/3/ 2018 

 ذيال ُتواحد من الفنانُت الرقميفناف رقمي  .مصور ومدير فٍت من كاتوفيتشي ، بولندامصمم جرافيك و ،  Maciej Hajnrich or Valp ماسيج ىاجنريتش أو فالب
 10أكثر من ربة خب فريدة من نوعها. والصورة، انو رساـ موىوب ، تصاميمب. انو ليس فقط سيد التالعب سباماً  هب العقليإىل شيء  اخذ صورة عادية وربويلهيأديكن أف 

 Valpبُت التجربة واألسلوب ادلتباين. وىذا ىو السبب وراء سعي شركات التسجيل وادلهرجانات على حد سواء لشركة أعمالو الثقة اليت ترافق  Valpسنوات. تعكس أعماؿ 
، لذلك وجد إذلامو من خالؿ نت بدأ االنًت ادلاضية. بدأ حياتو ادلهنية عندما  15فناف ذايت، قادر على صقل مهاراتو على مدى السنوات اؿ إنو كما  إلنشاء أعماؿ أصلية ذلا.

ألعماؿ الفنية اخلاصة هبم. على سبيل اجملالت والكتب واألفالـ. يف الوقت احلاضر، يقوؿ: "أنا حقا أحب أف حفر من خالؿ شبكة اإلنًتنت واجملالت واألفالـ للفنانُت اجلدد وا
 ذلواء النقي جلميع الرؤى ادلستقبلية اليت رأيتها بالفعل. ىذا حيفزين على بذؿ ادلزيد من اجلهد وأفضل ".ادلثاؿ، اآلف أنا معجب بإذباه تروف ليجاسي الفٍت الذي يعطي نفسا من ا

ت أياـ ذبريب واللعب مع عندما سئل عن كيف سقط يف ىذا اخلط من العمل قاؿ لنا: "كما تعلموف، ىذا النوع من الشعور لديك عندما ترى شيئا تريد القياـ بو أو قضي
 -من الثابت إىل احلركة ، القددية إىل ادلعاصرة  -يستلهم الفناف الذي درس نفسو بنفسو من العناصر ادلرئية يف العامل من حولو  مهنيت". هىذ تللمتعة فقط. وأصبحالرسومات 

اؽ واسع يف كل قطعة يتم تكليفو هبا لضماف ربقيق ويستخدـ مزجًيا من التالعب يف التصوير الفوتوغرايف وتأثَتات مرسومة يدويًا جلعل أفكاره حقيقة. وىو يبحث على نط
  التأثَتات الصحيحة ونقل الرسالة الصحيحة.

 https://www.nomastaprod.com/work/modelizm/  6/3/ 2018 
  2009عاـ منذ يف باريس بفرنسا. متخصص يف الفن الرقمي واألعماؿ الفنية ادلختلطة الوسائط.  Illustratorيف عن التصميم مصمم رسومات حلسابو اخلاص ومسؤوؿ 

ًدا ف دائًما مبدًعا مثل ذبربة الكتابة على اجلدراف ، والرسم ، والتصوير الفوتوغرايف ، وادلوسيقى ... إخل. كاف من ادلهم جاكمصمم جرافيك صغَت يف شركة سيارات. قبل ذلك ، ك
سنوات ، وعمل لدى  10عيش يف باريس، فرنسا حيث استقر كمصمم رسوميات مستقلة منذ . يكوف قادرًا على اإلبداع طواؿ الوقتيوأف و إىل وظيف ووؿ شغفحيأف  وبالنسبة ل

 .العديد من العمالء يف التحرير ، وتصميم مواقع اإلنًتنت واإلعالنات 

https://www.google.iq/search?q=Maciej+Hajnrich+or+Valp++digital-art+2017&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjogqa1-t_ZAhVGdCwKHduUC5UQsAQIMg&biw=1242&bih=579#imgrc=_
https://www.google.iq/search?q=Maciej+Hajnrich+or+Valp++digital-art+2017&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjogqa1-t_ZAhVGdCwKHduUC5UQsAQIMg&biw=1242&bih=579#imgrc=_
https://www.google.iq/search?q=Maciej+Hajnrich+or+Valp++digital-art+2017&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjogqa1-t_ZAhVGdCwKHduUC5UQsAQIMg&biw=1242&bih=579#imgrc=_
https://www.google.iq/search?q=Maciej+Hajnrich+or+Valp++digital-art+2017&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjogqa1-t_ZAhVGdCwKHduUC5UQsAQIMg&biw=1242&bih=579#imgrc=_
https://www.nomastaprod.com/work/modelizm/
https://www.nomastaprod.com/work/modelizm/
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 عينة البحث
( صور رقمية منتخبة من 6( يف أختيار مناذج البحث، بذلك بلغ عدد مناذج البحث )الطريقة )غَت احتمالية قصدية ةالباحث تاعتمد  
 -/%( ويعود أسباب إختيار ىذه الصور إىل سبيزىا باآليت:12( أمنوذج ألغراض التحليل من رلتمع البحث الكلي وبنسبة )50أصل )

 ة ادلقدمة.رصانة البناء التصميمي للفكر  -1
 استعماؿ الُبٌت التصميمية يف التنظيم التصميمي. -2
 إستعماؿ أحدث التقانات يف إخراج وتنظيم التصاميم. -3
 تنوع االسلوب وطريقة عرض ادلوضوعات.  -4

 اداة البحث
  يق ىدؼ البحث.سبخض عنو األطار النظري من مؤشرات متعلقة بأدبيات البحث لتسهم يف ربقعلى ما ربليل العينة رتكز أ   

 تحليل النماذج
 (1أنموذج رقم )

 (بريسيال ملكة الصحراءصورة تصميمية رقمية )
Priscilla Queen of the Desert 

( Maciej Hajnrich) ماسيج ىاجنريشللمصمم الرقمي 
بولندا، إف فكرة ادلصمم اليت اراد طرحها يف ىذا التصميم ىي إف 
مظهر ادلرأة دبايتظمنو من  شكل صبيل وبراؽ ما ىو إال القليل من 
حقيقة شخصية ادلرأة إذ إف ىذا الشكل الزجاجي خيفي ورائو مكراً 
ودىاًء وأبعاد فكرية وحسية تتجاوز كل ذلك، فعندما تريد ادلرأة اف 

، تظهر قوهتا ومكرىا الذي مثلو ادلصمم بشكل الثعلب تتجاوز ذلك
يف الصورة أعاله، فتستطيع أف تكسر وربطم حواجز وقيود كل 

 ماحييط هبا فضاًل عن ماجسدتو الصورة احلاملة دلعٌت الثعلب الذي توج رأسها لتجسد لنا قوة ذكائها ومكرىا ادلقًتف جبماذلا والذي حيمل
القوى الثالث اجلماؿ الذكاء ادلكر رلتمعة معاً، واليت سبنح ادلرأة قوة خارقة سبنحها ابعادًا ذباوزت اجلماؿ  رمز الثراء والرقي لتشكل تلك

لتصل اىل رسالة القوة والذكاء والقدرة على الوصوؿ لذىن ادلتلقي وىذه الصورة ربمل شعار القوى الثالث. فضاًل عن انو جسد بعض 
متطايرة يف اذلواء أضفت عليها صباؿ وأنوثة. نظمت االشكاؿ تنظيمًا مركزياً، حاوؿ يف ىذا التصميم القطع الزجاجية حبلي ونباتات رقيقة 

أستعماؿ التحليل والًتكيب لألشكاؿ إذ عمل على تركيب اجزاء من شكل الثعلب مع اجزاء تبدو كقطع كسر لزجاج مت ترتيبها وتركيبها 
لتصميمية إليصاؿ الفكرة اىل ادلتلقي وتفعيل دوره يف رلاؿ اخلياؿ والتصور ادلستقبلي، ربقيقاً لتحقيق قيمة فنية وفكرة ابداعية تدعم الوظيفة ا

ادلتمثل يف استعماؿ الربامج التصميمية وادلعاجلات كالفوتوشوب يف تراكب وتوظيف نة واألسلوب اللتق ء ادلصممإنتقادلفهـو مشويل ب

                                                           
 http://www.joeldelane.com/blog/design-inspiration/featured-artist-maciej-hajnrich-aka-valp/  

http://www.joeldelane.com/blog/design-inspiration/featured-artist-maciej-hajnrich-aka-valp/
http://www.joeldelane.com/blog/design-inspiration/featured-artist-maciej-hajnrich-aka-valp/
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تسهم   صباليةو فكرية رّبمل أبعاداً بصري، الطاب قائمة على اخل توليفية ٌتبُ التصميم لتحقيق يف  الشكلية ادلتمثلة يف شكل الثعلب االستعارة
 اليت تعينو إلخراج فكرتو.  بنية التصميم الكامنةيف فهم 

 
 (2أنموذج رقم )

    
      

 
 
 
 
 

      
 ( بولندا.Maciej Hajnrich) ماسيج ىاجنريشصورة تصميمية رقمية )دلوسيقى الروؾ( للمصمم الرقمي      

أظهر ىذا التصميم عاصفة من االلواف سبيز هبا مشّكلة كتلة لونية شلزوجة جبماؿ تثَت البهجة، وىيو تنطلق من فتاة تقف فوؽ باص على   
منو بيدىا  قدـ واحدة وترفع القدـ الثانية، لتبدو وكأهنا ترقص على انغاـ موسيقى الروؾ، وقد أظهر ادلصمم فستاف الفتاة وىي ربمل جزء

اف لتكوف اشبو حبذاء ادلرأة بكعب عايل مثلتو قدمها اليت تقف عليها لَتمز اىل االنوثة والرقي بعامل ادلوسيقى وىي تقف على الباص الذي ك
استمرار  يضم فرؽ الروؾ ادلتنقلُت يف اجواء الواليات ادلتحدة الذي جيوب اضلائها الواسعة اليت مثلت بالصحراء، ومنظر الغروب يرمز اىل

نها ادلوسيقى وإنتشارىا من الصباح اىل ادلساء ليعم الفرح والبهجة. لقد وظف فكرة ىذا التصميم برمزية عالية تثَت سطوة ادللكية والدمج بي
 وبُت الرقة. 

البناء النسقي القائم حقق ادلصمم فكرة الكلية من خالؿ سباسك العناصر الداخلية للصورة، واعالء شأف الداللة البصرية عن طريق آلية    
على سباسك ادلكونات الداخلية. فالشكل يعد ذا بعد قيمي بفعل فاعلية العناصر وسباسكها الداخلي بعضها مع البعض االخر، إذ مت تنظيم 

، تنتج موحدة االشكاؿ تنظيماً زلورياً زلقق لكل عنصر معٌت رمزي عن طريق اتصالو بالعنصر االخر ليؤدي العمل اىل ربقيق وظيفة زلددة و 
 العالقة بُت التقانات الرقمية واخلطاب البصري واليت تعد البنية احملركة للفعل البصري، ومن خالذلا يتشكل اإلطار العاـ لبناء الصورةعن 

  الرقمية ضمن آليات التحليل والًتكيب للُبٌت الشكلية واليت سبثل ىيكل البناء التنظيمي واجلمايل لألشكاؿ. 
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 (3)أنموذج رقم 
، قمصاف رياضيةبعنواف )من يريد العيش اىل االبد( طبع على  فنية صورة رقمية

  ( بولندا .Maciej Hajnrich) ماسيج ىاجنريشللمصمم الرقمي 
سبيز ىذا العمل باالختزاؿ والتجريد يف البنية التصميمية والفكرة ىي استمرار احلياة    

اىل االبد وبذلك رمز ذلا بقيمة االخضر الذي يوحي باالستمرارية والتوضيحات 
النباتية ادلتمثلة بالعروؽ اخلضراء ادلنتشرة وحىت الزىور احلمراء طغى عليها اللوف 

رار احلياة، أما وجو الفتاة احلسن يوحي جبماؿ احلياة، االخضر، لتؤكد فكرة استم
 اىل االبد.   everوكلمة 

( يف Everوالتناقض بُت االبيض لكلمة احلياة يؤكدىا االسود لكلمة االبدية )  
االسفل، إذ إف ىناؾ تناقض مكاين ولوين ويف احلجم. وىناؾ تقسيم ىندسي 

رلموعة من التقاطعات تًتاكب فيما خبطوط مستقيمة وحادة تقسم العمل الفٍت اىل 
 Whoبينها لتشكل مقاطع احلياة وتقاطعاهتا. فضاًل عن اضافتو لكلمة )

want's to ( واليت تعٍت )من يريد ذلك ( وقد أحاط هبا التصميم من اربع جهات
لكن بقيمة لونية فاربة وحجم خط صغَت ليجعل االمهية واإلظهار للتصميم االساس 

 ن طريقها والتأكيد على ادلوضوع. ليخاطب ادلتلقي ع
رسومة يدويًا جلعل أفكاره ادل ويف التصوير الفوتوغرايف وتأثَتاتلقد سبيز ىذا العمل بالتباين والتجريد باالسلوب واستعمالو ادلزيج من التالعب   

 اىل ادلتلقي.  ضماف ربقيق التأثَتات الصحيحة ونقل الرسالةو  حقيقة
، اليت سبيزت حبركة القدمي إىل ادلعاصرةومن ات إىل احلركة، بمن الثإذ ربوؿ  ،حولوالذي العامل  منالعناصر ادلرئية ادلصمم  سبيز العمل بإستلهاـ 

ستخالص أدى اىل أ أدت اىل ربقيق ىدؼ وظيفي تعبَتي وصبايل وخطاب بصري.االلواف وسيالهنا على اللوحة والتجريد واالختزاؿ. إذ 
، وسلاطبة ادلتلقي بصرياً  شكل جديد هبدؼ احلصوؿ على نتائج فنية عن طريق الشكل واخلط واللوفيف وعرضو  ،اجلوىر من الشكل الطبيعى

يعطى اإلحياء دبضموف الفكرة ألنو  و الشكل الطبيعى حىت وإف بدت غامضةأو ادلضموف زلل الصورة العضوية أفتحل بذلك الفكرة ادلعنوية 
 قوياً  ىت تعرب عن اذلدؼ الذى سعى إليو ادلصمم من التجريد بغية الوصوؿ إىل التعبَت عن ادلوضوع تعبَتاً وال التصميمي،الىت يقـو عليها العمل 

 . فعلال ةدر بأسلوب بسيط وعميق ىف نفس الوقت يثَت ىف النفس 
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 (4أنموذج رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرنسا  Brice Chaplet صورة رقمية من تصميم ادلصمم الرقمي برايس تشابلت
 .( ربية ذلذه الكامَتا القددية اجليدةعن كامرة قددية بعنواف ) أعالف

لقد جسدت ىذه الكامرة كل شيئ وتوقف عجلة الزمن ... يف ىذه الصورة، إذ اراد ادلصمم أف يظهرلنا أف تلك التقانة الزالت توثق كل  
قدمي وحديث وعطائها ادلتجسد عرب عدستها كشالؿ الينضب تبقى دوما تسلط الضوء على ادلوجودات احمليطة رغم تنوعاهتا، لقد أظهر 

ميم ربوالت زمانية ومكانية أتضح ذلك يف االنتقاالت الظاىرة لتطورات العصر وادلكاف. وكذلك االنزياح االنتقايل يف ادلصمم يف ىذا التص
منطقة السماء اليت ذبسد أنتقاؿ عصري عن طريق إزالة جزء من الورؽ يف خلفية الصورة لتظهر صفحة جديدة توضح استمرار احلياة 

 وادلستقبل القادـ.
السطحية وبالكلية اي  للبنيةيمي اجلديد للصورة الرقمية بقصدية إذ اتسم بالًتابط والتناسق مع مضموف الفكرة بٍت الشكل التصم

 التماسك الداخلي عن طريق العالقة التفاعلية لتكامل ادلعٌت الوظيفي الذي يقصد ادلصمم الوصوؿ اليو باالعتماد على التنظيم الذايت، إذ
االنساؽ البنائية يف الشكل وجاءت ىذه االيقاعات الشكلية يف البناء عرب طريق ايقاعات بصرية تطورت طغى عليو االحساس باحلركة عن 

(، وبقراءة شكلية للعمل الكامرةالنقطة اليت يركز عليها ادلصمم )حوؿ للتصميم ليدور  وظيفيوالًتكيب لتنشأ للمتلقي حركة تبناىا اجلانب ال
 شكليشلا ساعد يف بناء بنية تصميمية ذات معطى ، ليدخل ادلتلقي يف جوىر العملية االبداعية  عدةمفردات شكلية  ادلصمم تًتاكم فيو

لمنجز ل وظيفيةالوحدة والًتابط مابُت االشكاؿ وربقيق التواصل يف القيم الشكلية وال جديد واىل ضبط العالقات االنشائية وربقيقها
  .التصميمي

عليو مفهوماً  ةادلعتادفكرهتا متحولة عن  وأيقونية دالالت معنوية رمزيةىذه الصورة تصميم يف ت لمعأغلب ادلفردات اليت است تازبذ
اىل  ادلصمم قد ذىبمع ادلدركات الفكرية للمتلقي، للالتصاؿ والتخاطب الفكري والثقايف جديدًا سلوبًا بإ إذ جاء التصميم، ومضموناً 

إذ غرائبية تتعلق بالفكرة اإلبداعية بطريقة  التصميمية للصورة الرقمية بنيةاللواقعية يف بُت العناصر ا الشكلي نات التصميم للتوليفاتوظيف تق
                                                           

 https://www.nomastaprod.com/work/pola/  6/3/2018 
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رسالة قوية وواضحة للمتلقي ربقيقًا للهدؼ التصميمي،  أظهرشلا  التصميم.ية ناوجدىا من اجل إيصاؿ معٌت االنزياح وضرورهتا داخل ب
عتبار أف إومؤثراً لإلرساؿ والتلقي بالذي سبيز باالبداع واالبتكار يف الفكرة التصميمية. وىو بذلك أعطى خطابًا بصريًا سبيز بنظامًا متكاماًل 

 ضوع تثَت بصَتة ادلتلقي. للمو  الواقع ادلرئي ىو إعادة تشكيل للواقع األصل وإدراؾ ذايت ورؤية جديدة
 (5أنموذج رقم )

 فرنسا  Brice Chaplet صورة رقمية من تصميم ادلصمم الرقمي برايس تشابلت
 ادلوضوع )منوذج تصميم معاصر(

تركيب أستعملو ادلصمم  وىوسبيز ىذا التصميم بالتوليف بُت ادلاضي واحلاضر 
دبعٌت اف  ،ادلعٌت والتأثَت يف ادلتلقييصاؿ أستعمل االشكاؿ احلديثة والصور الواقعية إل

ادلصمم ذىب اىل االبتكار واإلبداع يف استعارة العناصر لبناء الفكرة شلا جعل التصميم 
ألنو كلما كاف  ،غَت مألوؼ من الناحية التداولية اليت ذلا تأثَت كبَت يف نفس ادلتلقي

وادلصمم ، ىل مضمونوغَت متداوؿ كلما كاف اقدر على جذب االنتباه والشد االتصميم 
حاوؿ أف جيسد لوحة فنية وقد أظهر ذلك عن طريق تشكيل الصورة  التصميميف ىذا 

تقانيًا هبيأة باليت لأللواف وىناؾ يد تطبق الرسم وقد مت رسم جزء من اخللفية ادلتمثل 
بالسماء والغيـو وقد تدرج اللوف من االزرؽ الغامق يف االعلى الذي ديثل ادلاضي ليفتح  

 قيمة اللوف االزرؽ اىل االبيض ادلتمثل بالغيـو اليت ترمز لثورة العلـو والتطور يف
والتكنولوجيا احلديثة ادلتمثلة بالعمارة والطائرة، وأظهر تيوباف لأللواف يف جانب اللوحة 
للتأكيد على إف ادلصمم أراد أف يلوف احلياة بصور التطور وإف االنساف ىو ادلسؤوؿ عن 

قد مت تراكبها بطريقة توليفية وتقانية تتميز بقيم صبالية وابداعية عن طريق برامج التصميم كالفوتوشوب إذ رباكي الواقع العريب، ىذا التطور، و 
ت من ربوؿ الصحراء والكثباف الرملية اىل احلدائق وادلياه واىل حبَتات لتنبض هبا مظاىر احلياة احلديثة اليت مثلها باألشخاص واحليوانا

وادلنطاد والطائرة ىو داللة على التطور الذي بدأ بو البشر يف أقتحاـ عامل الطَتف، ومن مث قاـ بوضع اليد وىي سبسك بفرشاة واليد  والطيور،
الثانية ربمل ملعب رلسم ليحاوؿ الربط بُت الصورة والواقع احلديث وليوضح إف كل ىذه التطورات من بناء وأعمار وصناعة وزراعة يف 

 كافة ىي من صنع يد االنساف وإنو ىو ادلسؤوؿ عن ىذا التطور اىل يومنا ىذا.     رلاالت احلياة
عن طريق تفعيل دور ادلتلقي لقراءة النص التصميمي يف رؤيا  تلقي،يف تصور ادل للمصمم ىناؾ ربوؿ غَت متوقعشلا تقدـ ترى الباحثة إف 

لوعي ادلتلقي ذلذه التشكيلة الرقمية واليت عمل ادلصمم على التوزيع  وىو يتطلب تفعيالً  بصرية مباشرة من جهة، وداعمة من جهة أخرى،
رقميًا لكنو ذو دالالت ربمل معٌت وتاريَخ  فهو من جانب حقق بناءً  دوف ادلساس ببنيتها الشكلية للمفردات( ادلناسب )التناسق الشكلي

يف التصميم، وىي تعد نقطة مركزية يف العملية التصميمية اليت  ، لدراسة الًتكيب الثقايف للصورة البصريةلقراءةجديدة لرؤية معاصر. وىي 
يصنع ادلعٌت عن طريقها يف سياؽ ثقايف، وذلك لكسر السياؽ التقليدي. من أجل ربقيق صورة الثقافة البصرية وربطها بادلعاصرة. إذ اتسم 

 الوظيفي، الذي يقصد ادلصمم الوصوؿ اليو، باإلعتماد التصميم بالكلية أي التماسك الداخلي عن طريق العالقة التفاعلية لتكامل ادلعٌت
شلا أدى اىل على التنظيم الذايت يف تكوين العالقات بُت االشكاؿ، لونية كانت أـ شكلية لتحقيق البنية التصميمية وحفظ وحدهتا الكلية. 
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ذا التعبَت أوجد ادلصمم فكرة إبداعية وصبالية دلضموف إيصاؿ الفكرة وإدراؾ ادلضموف من قبل ادلتلقي لتحقيق الوظيفة االتصالية للتصميم. وهب
 العمل التصميمي تنم عن ثقافة ادلصمم يف إزباذ االشكاؿ ادلعربة دلضموف الفكرة عن طريق وضع نقاط القوة يف التصميم.

 (6أنموذج رقم )
  Brice Chaplet صورة رقمية من تصميم ادلصمم الرقمي برايس تشابلت

 فرنسا.
 فكرة ىذا ادلوضوع ىو تصميم دلهرجاف موسيقي   
اكد ادلصمم يف ىذا ادلوضوع على صيغة ادلبالغة الشكلية وذلك ظهر عن طريق  

ادلبالغة يف حجم اآللة ادلوسيقية )الكونًتباص( مقارنة مع باقي ادلفردات ليؤكد على 
 ف ادلوسيقي. أمهيتو ادلوسيقى، إذ ازبذ أغلب الفضاء التصميمي للتأكيد على ادلهرجا

يوضح ىذا التصميم إف ادلوسيقى لغة عادلية تفهمها صبيع الشعوب صلد ىذه الفكرة  
واضحة عن طريق أستعماؿ شكل الشخص العريب الذي ديتطي البعَت واذلندي الذي 
ديتطي الفيل وكالمها متجو ضلو )الكونًتباص(. أما الفنارات االربعة اليت ربيط باآللة 

باص( تدؿ على االذباىات االربعة اليت سيأيت منها ادلشاركوف  ادلوسيقية )الكونًت 
كالشرؽ والغرب والشماؿ واجلنوب، وىناؾ خطوط بقيمة بيضاء وقد رمسها ادلصمم 
على شكل يد رلردة ربمل عصا دلايسًتو واليت تدؿ على النغم وادلوسيقى االوركسًتا 

اىل البعيد. أما النباتات اليت تستمل هبا ىذه اآللة والذي شلكن أف يصل دبدياتو 
 السماء والزىور اليت تنبت على اآللة ادلوسيقية فهي ترمز اىل احلياة اليت تزىو مع ادلوسيقى. أما التدرج الذي خلف اآللة الفضاء فهو يرمز اىل

 . للمجتمع باألعتماد على العوامل البيئية والثقافيةويعٍت مسو ورفعة ادلوسيقى وماربملو من معاف تؤدي اىل اخلياؿ 
أظهر ادلصمم ذبريدًا شكليًا وبساطة يف مضموف التصميم أدت اىل ربقيق ىدؼ وظيفي تعبَتي وصبايل، أعتمد ادلصمم التنظيم ادلركزي   

 العمودي يف ترتيب االشكاؿ، وعلى مبدأ التوازف الشكلي يف توزيع االشكاؿ.
وعرضو ىف شكل  ،ستخالص اجلوىر من الشكل الطبيعىأاليت استعملها ادلصمم يف ىذا تصميم أدت اىل  وترى الباحثة إف البساطة   

وىي تعود اىل براعة ادلصمم يف البحث عن طريقة جديدة معينة  جديد هبدؼ احلصوؿ على نتائج فنية عن طريق الشكل واخلط واللوف،
 والوظيفة.  للتعبَت عن مضموف الفكرة حبيث ربمل بُت ثناياىا اجلماؿ
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 )نتائج البحث( الفصل الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها 

  أشبرت عمليات التحليل وأدبيات البحث عن صبلة من النتائج وىي:
حوار ، اىل ، اليت ربمل نسقًا تنظيميًا رمزيًا يعرب عن الوظيفة التصميميةحقق ادلصمم توليفًا شكليًا رقميًا عن طريق االستعارة الشكلية -1

 . (4) كما يف النموذج رقم  ،بطريقة جديدة واجلمالية لدى ادلتلقي، تناغمي مع ادلدركات احلسيةفكري 
تسهم   صباليةو فكرية رّبمل أبعاداً بصري، الطاب قائمة على اخل توليفية ٌتبُ الشكلية اىل ربقيق  االستعارةادى تراكب االشكاؿ وتوظيف  -2

 (. 4،1اليت تعُت ادلصمم على  إخراج فكرتو كما يف النموذج رقم ) بنية التصميم الكامنةيف فهم 
 أدى أستعماؿ الربامج التصميمية ادلتاحة وادلعاجلات التقانية على الصور والفضاء اىل تفعيل ادلبالغة الشكلية يف تراكب االشكاؿ لتعطي -3

 . (6) رقم ضحة اىل ادلتلقي، كما يف النموذجوإيصاؿ الرسالة كاملة ووامعٌت داليل ورمزي صفات األثارة واجلذب البصري 
إلظهار الفكرة عن طريق الذىاب  استعمل ادلصمم العناصر الواقعية إلجياد توليفات بصرية شلتعة ذلا اثرىا يف ادلتلقي لدعم الفكرة اخليالية -4

رسالة قوية وواضحة للمتلقي ربقيقًا للهدؼ التصميمي، الذي سبيز باالبداع واالبتكار يف الفكرة  أظهرشلا إىل اخلياؿ لالثارة البصرية، 
 . (4،5) ، والذي ظهر يف النماذجالتصميمية

ربقيق صورة الثقافة  اىل ادى تفعيل دور ادلتلقي لقراءة النص التصميمي يف رؤيا بصرية مباشرة من جهة، وداعمة من جهة أخرى، -5
، لدراسة الًتكيب الثقايف للصورة البصرية يف التصميم، إذ تعد نقطة مركزية يف لقراءةجديدة لرؤية طها بادلعاصرة، وىي البصرية ورب

 (. 5، 4، 2، 1العملية التصميمية اليت يصنع ادلعٌت عن طريقها يف سياؽ ثقايف، وذلك لكسر السياؽ التقليدي كما يف النماذج )
أدت اىل ، وإستعماؿ التجريد والبساطة واالختزاؿ واالنزياح ومبدأ التوازف. القدمي إىل ادلعاصرةومن ة، ات إىل احلركبمن الثإف التحوؿ  -6

ربقيق ىدؼ وظيفي تعبَتي وصبايل وخطاب بصري يعتمد على براعة ادلصمم يف البحث عن طريقة جديدة معينة للتعبَت عن مضموف 
 (.  6، 5، 4، 3الفكرة كمايف النماذج )

   البحثاستنتاجات 
  -تية:ظهرت االستنتاجات اآللتحقيق ىدؼ البحث  يف ضوء ما سبخض عنو االطار النظري والنتائج ادلستخلصة،   
أدت ثقافة ادلصمم وإدلامو الواسع بالتقانات احلديثة وكيفية توظيفها دبا خيدـ الفكرة وادلضموف لنجاح العمل التصميمي، اىل إبداع  -1

مستعماًل لغة الصورة الرمزية، إلثارة  اًل مرئياً رائعاً وغريباً يف توظيف االشكاؿ وادلعاين وحبكة ادلوضوع.أعطى سبثي فٍت وتقاين متميز
 ادلتلقي والكشف عن ادلعاين الكامنة.

قد إنعكس على بنية التصميم اليت شهدت ذباذبات مفاىيمية وبنائية، إنطوت على  السياقات البنائية لتصميم الصورة الرقميةإف  -2
تصميمية )ذىنية وصورية( أسهمت يف صياغة ادلعطى التصميمي للبناء شكاًل ومضمونًا عن طريق بناء قاعدة معرفية، أي  بٌت

الًتكيز على ادلعرفة النظرية كسابقة على العمل التنفيذي، لتحقيق ُبٌت تصميمية، تعتمد على ثقافة االبداع واالبتكار، وربديد نقاط 
 ناء هنج التنفيذ ووضع معايَت عمل مستقبلية. القوة يف التصميم الفريد لب
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مع التوليف ، فضاًل عن إمكانية انفسه لتصميم الصورةبُت البنيات الداخلية  التشكيل والتكوينطريقة الصورة الرقمية وفقًا لبٌت تُ  -3
معها يف عملية البناء الكلي عن  )التفاعل( وىي بالتايل تستطيع أف هتيء لو قدرة االشًتاؾ التصميمبنيات أخرى تقع خارج ىذا 

 . أخر شكلأو من جنس  انفسه الصورةسواء كانت ىذه البنيات من جنس  وص )ادلًتابطة(النصبُت االشكاؿ و طريق التعالق 
نتج إف صبالية االستعارة الشكلية قائمة على االنزياح عن ادلألوؼ والذىاب اىل الغريب ، وىو بذلك أعطى خطابًا بصريًا سبيز  -4

 عتبار أف الواقع ادلرئي ىو إعادة تشكيل للواقع األصل وإدراؾ ذايت ورؤية جديدةإومؤثرًا لإلرساؿ والتلقي ببنظامًا متكاماًل 
 تلقي. للموضوع تثَت بصَتة ادل

العالقة بُت التقانات الرقمية واخلطاب البصري ربقيق وظيفة زلددة وموحدة تعد البنية احملركة للفعل البصري، ومن خالذلا نتج عن  -5
يتشكل اإلطار العاـ لبناء الصورة الرقمية ضمن آليات التحليل والًتكيب للُبٌت الشكلية واليت سبثل ىيكل البناء التنظيمي واجلمايل 

  ؿ. لألشكا
فكرية ، اىل بناء نسقًا تنظيميًا رمزيًا يعرب عن الوظيفة التصميمية وحيمل أبعادًا ادى استعماؿ التوليف شكلي واالستعارة الشكلية -6

 .صباليةو 
ادلبالغة الشكلية يف تراكب االشكاؿ وأستعماؿ الربامج التصميمية ادلتاحة وادلعاجلات التقانية على الصور والفضاء ادى إف تفعيل  -7

 إليصاؿ الرسالة كاملة وواضحة اىل ادلتلقي.وادلعٌت الداليل والرمزي صفات اإلثارة واجلذب البصري اىل أعطاء 
اليت توجو ادلتلقي اىل قراءتو، فأماـ بعض االشكاؿ يتم إدراؾ وفهم الشكل  إف بنية الشكل التصميمي يف الصورة الرقمية ىي -8

 تلقائياً ومن دوف تعلم أو إدراؾ مسبق، وذلك عن طريق نقاط قوية يتجو إليها النظر بشكل طبيعي.  
م اجلرافيكي تعد آليات تقسم االشارات اىل ثالثة تقسيمات أكثر انتشاراً وفاعلية ىي: )رمز، أيقونة، مؤشر(، وىي يف فن التصمي -9

أو تراكيب تعبَتية تؤسس يف النهاية الشكل الداؿ، الذي حيمل معاين كامنة زلددة، وىي تعتمد يف النهاية على براعة ادلصمم 
 الفائقة يف البحث عن طريقة معينة للتعبَت تؤثر يف ادلتلقي. 

ذلا وإثارهتا، ربتاج اىل ادلعرفة والثقافة الفكرية للمصمم لتكوف لتحقيق نظم توليفية جديدة أبتكارية قادرة على توسيع دائرة اشتغا  -10
 قوة دافعة للفعل اإلبداعي. 

تفعيِل دوِر ادلتلقي يف رلاؿ اخلياؿ والتصور ادلستقبلي، وقراءِة النّص التصميميِّ ذي الدالالت الرمزية ربقيقًا لرؤية جديدة تعتمد   -11
 نو ادلعريف، وجعلو االساس يف بناء ادلعرفة. على ثقافة ادلتلقي وإرتباطها بأدراكو وسلزو 

 توصيات البحث
 يف ضوء نتائج البحث واستنتاجاتو توصي الباحثة دبا يأيت:     
 اعتماد ادلصمم على البناء ادلعريف لتحقيق صورة الثقافة البصرية.  -1
تتصل مع عُت ادلتلقي  ديناميكياً  من التعايل يف صياغة فاعلية األنساؽ وربميلها طابعاً  مزيداً  الصورة التصميميةمنح على ادلصمم  -2

 لتفعلو.  منوذج الفٍتمن احملسوس وربولو إىل دالالت ذىنية تطاؿ البناء العاـ لال التصميمإحاالت تراتبية زبًتؽ  طريقن ع
الفنية يف سَتورهتا وحركية نشاطها وذبربة الفكر يف إنتاج  لصورةا كأداة للتعبَت عن  التصميمية اللغة الصوريةعلى ادلصمم إستعماؿ  -3

اخلطاب من جانبو الرمزي واخليايل، لتنشأ فلسفة جديدة زباطب الذات ادلتأملة للتجربة الفنية ضمن ادلكوف الصوري والوعي 
 تصميم الصورة الرقمية.يف  لصناعة األلفاظ وإنتاج ادلعقوالتفضاء غوي للاضمن منظومة تعبَتية ذبعل من اخلطاب 
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