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 مقدمة 

مما ال شك فٌه أن الخط العربً كان الوسٌلة التً حفظ فٌها المسلمون تراثهم ،كونه لغة القرآن الكرٌم ومن هنا بدأت عملٌة 

راحل االبتكار والتشكٌل للحروف العربٌة، تطوره واالهتمام به منذ عصر االسالم، واستمر حتى ٌومنا هذا، وصوال الى أعلى م

ٌمتلك العدٌد من أساسٌات التصمٌم والتشكٌل المتمثل فً حركة الحرف والتً شملت الفنون كافة.جاء هذا كون الحرف العربً 

ملٌئة  والقٌمة والوزن والفراغات الداخلٌة والخارجٌة،إضافة إلى الشكل السلبً واإلٌجابً للحروف، حٌث إن الحروف العربٌة

 لعمل التصمٌمً والتشكٌلً الذي حقق من خاللها اهدافه فً جذب بصر المتذوق للحرف العربً.بمفردات التشكٌل ل

إن الحرف العربً وثٌق الصلة بالتطور الثقافً والفنً على حد سواء، وال شك إن الخط والكتابة جزء مهم من التراث الحً 

ر من مظاهر تقدم تلك الحضارات.حٌث ان ابرز ما تمٌزوا به العرب هو لغتهم للحضارات المختلفة منذ أقدم العصور، ومظه

التً اتسمت بالمرونة والسعة والشمول وكانت خٌر أداة للتعبٌر عن مكنونات أفكارهم وخواطرهم وخلجاتهم، فالكتابة واللغة هما 

 اللتان مٌزتا اإلنسان عن غٌره من المخلوقات وبهذا ٌعدان من سمات الحضارة.

ونتٌجة للتطور التكنولوجً سعى العدٌد من الفنانٌن الى تشكٌل الحروف من خالل البرمجٌات الحاسوبٌة المختلفة،اضافة الى 

الصورة الرقمٌة الخراج اعمالهم التصمٌمٌة والتشكٌلٌة وذلك لسهولة وسرعة أنجاز العمل،ومن هنا جاءت فكرة الباحثة للقٌام 

العربً مع الصور الرقمٌة التً قامت الباحثة بتصوٌرهم الخراج مجموعة من االعمال  بتجارب رقمٌة من خالل دمج الحرف

 الجرافٌكٌة الرقمٌة.

 تتحدد مشكلة البحث من خالل تساؤل الباحثة عن: 

 مدى امكانٌات التكنولوجٌا الرقمٌة لتحقٌق اعمال فنٌة جرافٌكٌة وتشكٌلٌة من خالل التجرٌب. .1

 ولوجٌا فً ابتكار وحدات تصمٌمٌة.الى أي مدى ٌساهم توظٌف التكن .2

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث الحالً الى :

 دراسة امكانٌات الحرف العربً فً التشكٌل واالخراج الجرافٌكً.  .1

 دراسة امكانٌات الصورة الرقمٌة وماهٌتها فً العمل الفنً الرقمً. .2

تصمٌم تجارب جرافٌكٌة جدٌدة للباحثة من خالل الدمج مابٌن الحرف العربً والصورة الرقمٌة فً االخراج  .3

 الجرافٌكً.  
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 حدود البحث:

 تحدد البحث الحالً بــ

 Adobeالـــمن برنامجً .)تم استخدام انواع مختلفة من الحرف العربً  Arabic character.الحرف العربً .1

IllustratorAdobe Photoshop .)بما ٌتناسب مع الصورة الرقمٌة 

  Digital image.الصورة الرقمٌة .2

 Adobe Illustrator - Adobe Photoshopبرنامجً الـــ .3

 فرضية البحث:

ٌمكن زٌادة أخراج اللوحات الرقمٌة باستخدام البرامج االلكترونٌة للتصمٌم؛ النتاج اعمال جرافٌكٌة تخدم مجاالت فنٌة 

 مختلفة. 

 الوصفً والتحلٌلً والتجرٌب. البحث: منهج

 : ٌتضمن البحث ثالث محاور:محاور البحث

 المحور األول:الدراسات السابقة.

 المحور الثانً:الحرف العربً والصورة الرقمٌة.

 المحور الثالث:تجربة الباحثة.

 تحلٌل النتائج.

 الجرافٌكًاألخراج  - الصورة الرقمٌة - الحرف العربً :الكلمات المفتاحية

Abstract 

Integration of Arabic Letters within Digital Images: Impacts on Graphic Design Productions, 

Experiments and Results Undoubtedly, Arabic calligraphy has been a tool through which the 

Muslim world keeps on perpetuating their cultural legacy down the ages. 

Arabic script being the linguistic vehicle to preserve the glorious Quran grew in importance to 

a high status, and has continued to develop as of the early days of Islam. 

Innovation in the formation of Arabic calligraphy took many shapes, and spanned through 

various visual arts. 

Arabic letters involve aesthetic designs, and formulation dynamics, weight, inside, and 

outside spaces added to the negative and positive shapes of letters since those letters, contain 

visual units that lend themselves to formulation, and innovation. 

 An artist would have at his or her disposal a plethora of calligraphy units to produce his 

works integrating visual units that are eye catching to connoisseur fans. Arabic calligraphy 

closely relates to artistic and cultural advancements that go hand in hand. Undoubtedly, 

calligraphy art and writing activity in general constitute an important part of a living cultural 

heritage at its best. 

 Arabic Language remains a corner stone of Islamic civilization. It has been a flexible, 

comprehensive, and dignified vehicle for Arabs to express their thoughts and inner feelings 

throbbing with their distinctive cultural identity. 

Needless to say, writing and language distinguish us human beings from other creation, and 

thus they are distinctive characterizations of human civilization as a whole. As part of wide 

spread technological advancements, many artists have been seeking to formulate Arabic script 
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using computer software added to digital images to produce graphic design and plastic art as 

well due to the desired speed to accomplish such tasks. 

The researcher embarked on digital experimentation by integrating Arabic letters with digital 

images she created to produce a series of digital graphic design work. 

The problem of the research materializes in the question of how far digital technology would 

create graphics and plastic design artwork through the process experimentation leading to 

innovative design units that would attain equal standing with work purely produced by hand 

in the traditional way. 

Objectives of the Research 

1. To define the artistic mechanisms of Arabic calligraphy dynamics of formulation to 

produce graphic design works. 

2. To pinpoint the potential of digital imaging: What and how of digital works of art. 

3. To produce innovative graphic design experiments that express visually the individualistic 

character of the researcher as an artist through integrating Arabic calligraphy script with 

digital images 

Limits of Current Research Project 

1. Arabic Letters 

2. Digital Images 

Hypothesis of the Research 

1. Digital paintings can be increased by using electronic design software to produce graphic 

works that serve different artistic fields. 

Axes of the Research Project 

The current research includes: 

1. Former studies 

2. Arabic script and digital imaging 

3. Experiments by the researcher 

4. Analysis of results 

Keyword: Arabic letters - Digital imaging - Graphic Design Production 

 األول:الدراسات السابقةالمحور 

دراسة منذر فاضل حسن شاطي وخضير جاسم راشد المعموري )األثر الجمالي للحرف العربي وفاعليته في المنجز  .1

 (1171-1156،ص2016)شاطً& العموري،جامعة بابل كلية الفنون الجميلة. العراق، 7117التصميمي(

تحدددت الدراسدة بالتسدداؤل األتدً: مددا األثدر الجمددالً الدذي ٌحققدده اسدتعمال الحددرف العربدً داخددل المنجدز التصددمٌمً  وقدد حدددد 

الباحث المنجز التصمٌمً كتعرٌف أجرائً بأنده )وسدٌلة أتصدال بصدرٌة تسدتند علدى الحدروف كوحددة بنائٌدة فاعلدةنلفكرة هادفدة 

وتواصددلٌا  مددع المتلقددً(. وهدددفت الدراسددة الددى التعددرف علددى األثددر الجمددالً للحددرف ومرسددومة تحمددل فددً جوانبهددا اثددرا  جمالٌددا  

المنجز التصمٌمً للحرف كوحدة فاعلة من قبل الفنانٌن العرب وفاعلٌته فً المنجز التصمٌمً؛ فٌما اقتصرت حدود البحث على 

ة للفندانٌن العدرب الدذٌن اعتمددوا الحدرف على الوصف والتحلٌدل للنمداذج التصدمٌمٌالباحثان  واعتمد 2015 – 2014من للمدة 

 العربً فً منجزاتهم التصمٌمٌة.

 من اهم نتائج الدراسة :

 أفرز الحرف العربً أثرا جمالٌا داخل المنجزات التصمٌمٌة للفنان العربً.   .1

 التصمٌمً.ساهمت الحروف العربٌة فً توطٌد الثراء الجمالً والوظٌفً والداللً والتعبٌري داخل فضاء المنجز  .2
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وفً ضوء نتائج البحث استنتج الباحثان محاولة المصمم لألشكال الحروفٌة فً المنجزات التصمٌمٌة إٌجاد مقاربات بدٌن الجمدال 

والوظٌفة مما أعطى إدراكا بصرٌا فٌه مسحة روحٌدة لشدكل الحدرف العربً.وقدد اوصدى الباحثدان التشدجٌع علدى دراسدة اإلرث 

 ربً.الحضاري المتمثل بالحرف الع

.دراسةة د.أمجةد عبةد السةيم عيةد)الفن الرقمةي كوسةيط تقنةةي صثةراا التصةميم التشةكيلي وأثةره علة  تطةوير وتحةديث بةةرامج 2

المةةستمر العلمةي الرابةع لكليةة التربيةة النوعية جامعةةة  7117التعلةيم فةي مسسسةات التعلةيم العةةالي فةي مصةر والعةالم العربةي( 

 (1556-1537،ص2012)عٌد،المنصورة.

ر الباحث الى اهمٌة التجرٌب واالستحداث فً بنٌة الصٌاغات التصدمٌمٌة للعنصدر التصدمٌمً بواسدطة الفدن الرقمدً كوسدٌط اشا

فاعل وابداع وابتكار ٌثدري فدً بنداء اللوحدة الزخرفٌدة كونده وسدٌط مدن التكنلوجٌدا والخٌدال لٌددخل عدالم التعبٌدر عصدرا بصدرٌا 

نٌدة تفعٌدل فلسدفة التجرٌدب للصدٌاغات التصدمٌمٌة للعنصدر مدن خدالل الفدن الرقمدً جدٌدا.اما مشكلة البحث فقدد تحدددت فدً امكا

 كوسٌط لبناء التصمٌم التشكٌلً واللوحة الزخرفٌة فً ضوء دراسة تطبٌقٌة على طالب الدراسات العلٌا.

تصدمٌمات مبتكدرة  وجاءت اهمٌة البحث فً بناء مداخل مختلفة للصٌاغات التصمٌمٌة وفق منظومة الفدن الرقمدً ٌسدهم فدً بنداء

تثدري العملٌدة التصدمٌمٌة وكدذلك سدهولة االسددتعانة بالصدٌاغات والرمدوز التصدمٌمٌة فدً الفددن الرقمدً مدن خدالل التجرٌدب. امددا 

اهداف البحث فتركزت على استنباط المنافذ المتنوعة والمعالجات والتقنٌات التصمٌمٌة القائمة على الفن الرقمً التدً تثدري بنداء 

حددة الزخرفٌة،وامكانٌددة تحدٌددد اوجدده االسددتفادة مددن المددداخل الثددراء بناءاللوحددة الزخرفٌة.وتحدددد البحددث بطلبددة التصددمٌم واللو

 طالب ،واتبع المنهج الوصفً والتحلٌلً والتجرٌبً. 11الدراسات العلٌا لكلٌة التربٌة النوعٌة جامعة كفر الشٌخ والبالغ عددهم 

اسدتحداث الفدن الرقمدً وتقنٌاتده فدً مجدال الفدن التشدكٌلً سداعد علدى تطدوٌر الفكدر من اهم النتائج التً خرج بها البحث هو ان 

البشري وساعد على زٌادة خٌال المصمم المبدع فً انشاء التصمٌم. واوصى الباحث بتكثٌف االبحاث والدراسات الخاصة بدالفن 

 الرقمً النتاج اعمال فنٌة معاصرة تثري العملٌة التربوٌة.

سة تناولت تجارب للحرف العربً مع الصورة الرقمٌة بالطرٌقة التً تم تناولها فً هذا البحث، اما الدراسدتٌن لم تجد الباحثة درا

السابقتٌن فقد كانت االفادة من دراسة منذر وخضٌر فً جمالٌات الحرف العربً فً المنجز التصمٌمً للفنان العربدً مدن خدالل 

مددوا الحدرف العربدً فدً منجدزاتهم التصدمٌمٌة.اما دراسدة امجدد عبدد السدالم لفنانٌن عرب اعت الوصف والتحلٌل لنماذج مختارة

الذي تناول الفن الرقمً كونه اساس التجربة الرقمٌة للباحثة  التً اعتمدت الحرف والصورة الرقمٌة فقد تمت االفادة من طرٌقة 

 بقتٌن هو نفس منهج البحث الحالً.التحلٌل لعٌنة من اعمال طلبة الدراسات العلٌا.وكذلك فان منهج الدراستٌن السا

 :المحور الثاني:الحرف العربي والصورة الرقمية

 الحرف العربي:

هُ.و"الَحْرف" واحد حروف التهّجً(  الحرف كما ذكره الرازي فً اللـغة بأنه )"َحْرُف" كل شًٍء َطَرَفُه َو َشفٌُرهُ َوَحدُّ

االمكانٌات فً التشكٌل الفنً، من خالل خاصٌة تفرده بأن للحرف العربً العدٌد من (. ان 131،ص1982)الصحاح،

ٌكون متصال  ومنفصال ،هذه المٌزة التً اختلفت بها اللغة العربٌة والحرف العربً بالذات عن جمٌع اللغات فبات تشكٌله 

الفراغات التصمٌمٌة  لٌنا  طٌعا  مثل نواحً ابداعٌة مكنت الفنانٌن والمصممٌن من االستفاده منه فً أعمالهم الفنٌة لملئ

 سواء فً االعمال الزخرفٌة او التشكٌلٌة المختلفة.

لقد شكلت الحروف العربٌة على مستوى التنوع والتعدد أو على مستوى الخصائص الفنٌة وعلى مر التارٌخ التطوري 

ٌة مرجعا مهما إلنجازها للكتابات العربٌة مرتكزا لتقدٌم المنجزات الفنٌة التصمٌمٌة المعاصرة حٌث باتت الحروف العرب

وتحقٌق التوظٌف الجمالً داخل فضاءات تلك المنجزات. واستطاع الفنان استثمار توجهاته الفكرٌة والعقائدٌة وقدراته 
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االبتكارٌة إلظهار منجزات تصمٌمٌة فائقة اإلتقان والجودة حٌث ساعدت الحروف العربٌة التً تضمنتها فً تحقٌق 

،ص 2016ضمن اتساق التوظٌف الجمالً المعزز لالتصال واإلثارة البصرٌة )شاطً،  التوافق مع فكرته وعقٌدته

1126.) 

لقد كان الخط العربً وسٌلة العلم، فأصبح مظهرا  من مظاهر الجمال فً الحضارة العربٌة اإلسالمٌة، وما زال ٌنمو 

ط الجافة وأضاف إلٌها الزخارف حتى وٌتطور وٌتعدد حتى وصلت أنواعه إلى الثمانٌن، وقد حرك الفنان المسلم الخطو

غدت لوحات فنٌة. وإذا نظرنا إلى المنمنمات، بخاصة أعمال ٌحٌى بن محمود كورٌها الواسطً فً مقامات الحرٌري فً 

( كذلك 1( نجد هذا التعاشق بٌن الخط والرسم )شكل 34ص 1996القرن الساٌع الهجري/الثالث عشر المٌالدي ،)أحمد، ،

(. إن تقالٌد تلك الرسومات متأتٌة عن ذلك 2م )شكل1199ه/595كتاب الترٌاق المنسوب لجالٌنوس نجده فً رسومات 

)مراد  المزٌج من الوعً االجتماعً أو التعبٌر عنه، والذائقة الجمالٌة فً الحروفٌة والخط والزخرفة مع الصورة

،2014.) 

         
 ( من كتاب الترياق المنسوب لجالينوس7)شكل                       ( من اعمال الواسطي       1)شكل                    

ولقد لعب الحرف العربً دورا  كبٌرا  وممٌزا  فً العدٌد من األعمال الفنٌة لفنانٌن عرب وأجانب فً مجاالت الفنون 

فً النصب النحتٌة والفخارٌات،وهنا سأتناول الفنانٌن التشكٌلٌة والتصمٌمٌة على حد سواء، وحتى دخل الحرف العربً 

العراقٌٌن الذٌن اهتموا بالحرف العربً ووظفوه فً أعمالهم؛ ومنهم على سبٌل المثال ال الحصر الدكتور أٌاد الحسٌنً 

عناصر والحرف كما ٌراه الفنان بأنه أحد الالذي تناول الحرف العربً فً العدٌد من اعماله التصمٌمٌة والنحتٌة، 

التشكٌلٌة،تجرٌدي الشكل تعبٌري المضمون له استخداماته المتعددة منها التكوٌنٌة والتعبٌرٌة التً لها دالالتها الرمزٌة 

،ص 1996( )الحسٌنً،3)شكل والروحٌة والتراثٌة وٌمتاز بحركة اٌقاعٌة وتركٌب متوازن ومتناغم على سطح اللوحة

( 4شكٌلٌة انما وظف الحرف فً العدٌد من اعماله النحتٌة )شكل(.ولم ٌكتفً الفنان باللوحة الت126-127

 (.2013)الحسٌنً،
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 ( نصب نحتي للفنان أياد الحسيني4)شكل                              ( من اعمال الفنان أياد الحسيني       3)شكل                 

 

وجمالٌته الفنان ضٌاء العزاوي الذي وظف الحرف والكلمة والشعر ومن الفنانٌن العراقٌٌن الذي شغلهم الحرف العربً 

ابتداءا من المعلقات،وبذلك خط لنفسه نسقا  جدٌدا  انطلق منه بٌن ثنائٌة االبعاد وثالثٌة االبعاد من خالل االلوان وقصاصات 

 (.5الورق الملون والجرائد بطرٌقة الكوالج التً كان ٌزٌن بها اعماله التشكٌلٌة )شكل

لقد حاول ان ٌخرج من رتابة السطح المرسوم بطبقة موحدة فمنح الحرف ملمسا  بارزا  وكأنه ٌخرج من فضاء العمل الى 

ماٌشبة الرلٌف.فالحرف عنده ٌمتلك هٌئة بجسد قائم لوحده فً الفضاءوكأنه قد تصلب مثل بقٌة االشٌاء المادٌة فً عالم 

نفذ العدٌد من االعمال بواسطة التقنٌات االلكترونٌة باستخدام برنامج الفوتوشوب العمل الفنً.ولم ٌكتفً بالعمل الٌدوي انما 

 (.12،ص 2016()علٌوي 6)شكل

              
 (استخدام الفوتوشوب للفنان ضياا العزاوي6)شكل                      ( للفنان ضياا العزاوي 5)شكل                            

 

  الصورة الرقمية:

وان مصطلح الصورة الرقمٌة ٌرمز  ووحدات أصفار باستخدام نظام العد الثنائً على شكلثنائٌة البعد  لصورة هً تمثٌل

 .(ar.wikipedia.org) على الغالب للصور النقطٌة

أذ حاول األنسان القدٌم فً العصر الحجري تصوٌر لقد بدأت عالقة اإلنسان بالصور المتحركة قبل قرن من الزمان، 

رقصات البوشمن القدامً سكان العصر الحجري المتاخر فً جنوب  الكهوف منها طقوسلالحركة على جدران 

أحدثت التقنٌة الرقمٌة ( )المأوي الصخرٌة(. وفً وقتنا الحالً 7.) شكلسنة مضت ق.م 10000افرٌقٌاوالتً تعود الى 

ألخوان لومٌر من تسجٌل وصول قطار تغٌرا  هائال  فً طبٌعة الكثٌر من األشٌاء حولنا ومنها الصور، وذلك عندما تمكن ا

إلى المحطة على هٌئة صورة منفصلة مطبوعة على شرٌط سٌلولٌزي. وقام اختراع األخوٌن الفرنسٌٌن آنذاك على فكرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
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صورة فً الثانٌة( ستبدو للعٌن البشرٌة وكأنها صور  24بسٌطة وهً: عند عرض الصور المنفصلة بسرعة كبٌرة )

رة التكنولوجٌا ال تزال نفس الفكرة البسٌطة صالحة للتطبٌق، ولكن لم ٌعد للصورة وجود مادي متحركة. والٌوم فً ظل ثو

على الشاشة، وٌمكن مسحها  Pixels ملموس، فهً أصبحت مجرد حزمة من المعلومات الرقمٌة التً تصف وضع النقاط

ة نفس الصورة دون الحاجة إلى وجودهم اإلنترنت فٌتمكن اآلخرون من مشاهد عبر أو معالجتها، كما ٌمكن نقلها بسهولة

 ( ae-www.dw.com/ar).فً نفس المكان

 
 طقوس لرقصات البوشمن 7))شكل

 

الصورة هً لغة سهلة ال تحتاج الى ترجمه اذ تعتبر صلة وصل مباشرة بٌن الشعوب؛ ولها أثر كبٌر قد نستغنً احٌانا  

التعبٌرعن الكلمة، ونكتفً بالصورة فً أعمالنا التصمٌمٌة ؛حٌث ساعدت التكنولوجٌا الرقمٌة فً مجال التصوٌر كثٌرة فً 

بالكامٌرات الرقمٌة بحفظ الصور كمعلومات على الكومبٌوتر بجودة عالٌة. كماٌمكن تعدٌلها والتالعب بالوانها باستخدام 

 برمجٌات التصمٌم المختلفة.

هو التقاط وحفظ الصورفً صٌغة رقمٌة، اي على هٌئة صٌغ ملفات  Digital  Photographyان التصوٌر الرقمً 

. ومن الصورة الرقمٌة نشأ (6، ص2007ٌمكن عرضها باستخدام الكومبٌوتر، وٌمكن ان ٌتم بالكامٌرا الرقمٌة )صادق،

منافسا للفنون الٌدوٌة بشكل عام.ومن  وترعرع الفن الرقمً الذي تناوله العدٌد من الفنانٌن والمصممٌن الجرافٌكٌن،وبات

 ممٌزات الصورة الرقمٌة:

 سرعة انتشارها عبر االنترٌت. .1

 وصولها الى اكبر عدد من المشاهدٌن.  .2

 اصبحت الوسٌلة السرٌعة والمؤثرة لنقل الحدث مباشرة.  .3

ج الجرافٌكً، للوصول من هنا بدات فكرة اعداد تجارب رقمٌة لمزاوجة الحرف العربً مع الصورة الرقمٌة فً االخرا

الى وحدات تصمٌمٌة مبتكرة، وذلك لما ٌمتلكه الحرف العربً من جمالٌة ومرونة ،وبما تمتلكه الصورة الرقمٌة من 

امكانٌات من خالل استخدام التكنلوجٌا الحدٌثة بما ٌوازي االنتاج الٌدوي للفنانٌن،الخراج اعمال متنوعة تعطٌنا احساسا 

ان الباحثة لم تجد تجارب سابقة لمصممٌن او فنانٌن تقترب من التجارب الرقمٌة التً تم القٌام بها  بالمتعة والجمالٌة.كما

 فً هذا البحث كفكرة جدٌدة قابلة للتحلٌل والنقد والتطوٌر بما ٌخدم االخراج الجرافٌكً بكل مجاالته.

http://www.dw.com/ar-ae
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خسب وروده فً البحث) بانه عملٌة أعادة تشكٌل  لم تجد الباحثة تعرٌفا  ٌشمل األخراج الجرافٌكً لذا تم تعرٌفه أجرائٌا  

وصٌاغة األفكار لمجموعة من التقنٌات المستخدمة لتحلٌل وتفسٌر الحقائق من خالل الخطوط والرسومات واألشكال 

 وصوال الى األبداع البصري كاألخراج الفنً وتصمٌم الحروف.(

 :المحور الثالث:تجارب الباحثة

 &Adobe IllustratorAdobe Photoshopالعملٌة السبعة على برنامجً الـــاعتمدت الباحثة فً التجارب 

 التجربة اصول ) بعنوان طفولة(:

على وجه الطفلة من خالل اعطاءه نوع من األضاءة ،مع أدخال بعض المساحات من المستطٌالت  1تم التأكٌد فً تجربة

الرئٌسً فً التجربة، وتم توظٌف تشكٌالت من الحرف  والمربعات على خلفٌة الصورة بالوان تتناسب مع مالبس العنصر

، لٌصبح الحرف عنصرا  تجمٌلٌا  رئٌسٌا  ٌتناسب (B Bardiyaالعربً بعدة أحجام وبتكرارات وأتجاهات مختلفة نوع )

 محاٌد.مع وجه الطفلة فً الصورة الرقمٌة. كما تم األبقاء على لون الخلفٌة الرمادٌة دون أي تغٌٌر كونه مناسبا  كلون 

لقد تم استخدام هذا النوع من الخط كحرف سهل التشكٌل، ٌمتاز بالمرونة التً جاءت منسجمة مع الصورة الرقمٌة للطفلة 

وأصبح جزء مكمل للخلفٌة الخالٌة من اي تشكٌل أو زخرفة. أضافة الى استخدام الحرف متصال ولٌس منفصال دون 

 تجمٌلٌة للخط فجاء مكمال للصورة الرقمٌة.وضع فراغات بٌن التكرارات، مما أضاف قٌمة 

        
 )طفولة(1تجربة                                 .الصورة اصصلية _تصوير الباحثة                               1 

 

 التجربة الثانية )بعنوان بسمة(:

الجذب الرئٌسً للمشاهد وتم أعطاءه أنارة واضحة  التجربة الرقمٌة الثانٌة تم فٌها التاكٌد اٌضا على الوجه كونه عنصر

للتاكٌد على اهمٌة هذا العنصر،وقد تمت االستفادة من الخطوط واالتجاهات الموجودة فً خلفٌة الصورة كخطوط مساعدة 

لتوزٌع الحرف العربً علٌها وبالوان ماخوذة من الوان الصورة الرقمٌة نفسها لتحافظ اللوحة على نفس االنسجام 

لونً.وهنا لم ٌتم التالعب بالصورة الرقمٌة األصلٌة بواسطة البرامج، كونها ال تحتاج الى اي تعدٌل حسب رأي الباحثة ال

فً التجربة الرقمٌة ،ولكن ٌمكن عمل العدٌد من التجارب من خالل حذف أجزاء أو اضافة أجزاء من صور رقمٌة اخرى 

حكم فً طبٌعة األشٌاء وتغٌٌرها حسبما ٌكون مناسبا  من وجهة نظر الفنان أو فأمكانٌة البرامج الجرافٌكٌة لها المرونة والت

 المصمم.
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 )بسمة(7تجربة                             .الصورة اصصلية_ تصوير الباحثة                                      2

 التجربة الثالثة بعنوان)اتجاهات(:

على خلفٌة الصورة باألسود واألبٌض الماخوذة من األنترنٌت ) مجهولة ألسم المصور  لم ٌتم اي تعدٌل 3فً تجربة 

ألغراض التوثٌق(،هنا تم األعتماد على خطوط أسالك الكهرباء فً وضع تشكٌالت من الحرف العربً بنفس أتجاهات 

ٌع خطوط من الحرف العربً علٌها األسالك واألبقاء على الحمام الواقف علٌها، مع أعتماد الخطوط الطولٌة للمبانً وتوز

بأستخدام األلوان األساسٌة واأللوان الثانوٌة. وفً هذه التجربة تم دمج الحرف الواحد وتكراره لٌكون شكال  تجرٌدٌا  مستمدا  

من الحرف. كما تم التالعب بالحركة الطولٌة لمجموع الحروف وأجراء نوع من التداخالت بٌن الخطوط التً تشكلت من 

 وف.الحر

كما ساعدت الصورة الرقمٌة فً هذه التجربة من خالل أسالك الهاتف والبناٌات ان تكون دلٌال تم األعتماد علٌه فً سٌر 

الحرف العربً بمختلف األتجاهات.اذ ان زاوٌة التصوٌر فً هذه اللقطة  مهمة ولعبت دورا أساسٌا فً نجاح عملٌة الدمج 

 مابٌن الصورة الرقمٌة والحرف العربً.
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 )أتجاهات( 3تجربة                                         .الصورة اصصلية_ من األنترنيت                         3

 

 التجربة الرابعة)بعنوان فخاريات(:

تشكلت فٌها على الخطوط األصلٌة فً الصورة الرقمٌة الطولٌة والعرضٌة والمستطٌالت التً  4تم االعتماد فً تجربة 

،ألمكانٌة األعتماد علٌها فً عملٌة توزٌع الحروف العربٌة ضمن الفضاءات المحددة واأللتزام بها، دون أي تغٌٌر أو 

أضافة مع األبقاء على الخلفٌة كما هً؛وهنا تم أستخدام مجامٌع من الحروف العربٌة بأحجام مختلفة ومتعددة األلوان ،مع 

روف وأستخدامها ضمن حدود المستطٌالت فً الصورة الرقمٌة، باألضافة الى تخفٌف حدة أعتماد أحجام كبٌرة لبعض الح

 اللون للبعض منهما واألبقاء على اللون ناصعا  فً البعض األخر.

أ أرادت الباحثة ان ترى النتٌجة النهائٌة للعمل الفنً الجرافٌكً بعد حذف الصورة الرقمٌة للتعرف على 4وفً تجربة 

تفادة من الصور الرقمٌة كدلٌل لتوزٌع الحروف العربٌة ومن ثم االستغناء عن الخلفٌة وكانت النتٌجة كما كما امكانٌة االس

أ،اي ٌمكننا فً بعض األحٌان األبقاء على تشكٌالت الحروف العربٌة بعد األستفادة من الصور 4نشاهدها فً تجربة 

 ضٌع مختلفة.الرقمٌة لتشكٌل وأخراج أعمال جرافٌكٌة متنوعة تخدم موا

 
 صلية_تصوير الباحثة_الصورة األ4
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 )فخاريات(4تجربة

 
 ب)فخاريات(4 تجربة

 التجربة الخامسة بعنوان)تأمل(:

فً هذه التجربة تم األعتماد على لقطتٌن من الصورة الرقمٌة للباحثة وأخراج صورة واحدة منهما تم أعتمادها كخلفٌة 

أ( وأضافته على 5الشخص مع الجدار الذي ٌتكئ علٌه من الصورة الرقمٌة)مكملة للعمل الجرافٌكً.ولقد تم تفرٌغ 

ج(.وهنا تم األعتماد على الخطوط الواضحة لتركٌب الحرف العربً 5ب( لتصبح كما هً فً )5الصورة الرقمٌة الثانٌة )

ب مع ثخانة الخطوط الموجودة علٌها بكل أتجاهاته األفقٌة والطولٌة والمائلة،وأستخدام أحجام مختلفىة من الحرف بما ٌتناس

 فً الخلفٌة، باألضافة الى ملئ مساحة واحدة فً أسفل الصورة الرقمٌة بحرف السٌن الذي تم تكراره.

لقد تم أعتماد نفس األلوان الموجودة فً الصورتٌن الرقمٌتٌن للحروف العربٌة لٌبقى تناسق األلوان وأنسجامهما موحدا  فً 

 تأمل(. 5الجرافٌكً للعمل)النتٌجة النهائٌة لألخراج 
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 ب.الصورة اصصلية_تصوير الباحثة5                                        أ.الصورة اصصلية_ تصوير الباحثة                           5

 
 ج. دمج الصورتين الرقميتين                             5

 
 )تأمل(5التجربة النهائية 
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 التجربة السادسة بعنوان)وسط البلد(:

فً التجربة السادسة )وسط البلد( تم أختٌار موضوع مختلف لصورة رقمٌة لوسط مدٌنة عمان القدٌمة وتم األبقاء على 

الصورة كما هً بعشوائٌتها وعفوٌتها بما تحمل من تشوٌه للمبانً الجمٌلة والسلم الطوٌل من خالل اللوحات األعالنٌة 

 لتكٌٌف المعلقة على الحوائط  وأسالك الكهرباء.واجهزة ا

هنا تم األعتماد على اغلب الخطوط الموجودة فً الصورة الرقمٌة أبتداءا من الساللم وتجمٌلها بالحروف العربٌة حسب 

مٌالنها كخطوط أرشادٌة ساعدت فً عملٌة توزٌع الحروف وأضفت جمالٌة خاصة بألوانها على خلفٌة الصورة الرقمٌة 

رمادٌة اللون. كما تم توزٌع بعض الحروف بأحجام مختلفة البعض منها كبٌرعلى واجهة المبنى والبعض األخر بأحجام ال

أخرى صغٌرة ومتوسطة حسب المساحة التً تم أشغالها، وذلك لخلق نوع من الحركة ، وتمت األستفادة من خطوط 

وان تم استخدام الوان متعددة متضادة ومنسجمة أحٌانا وبتوزٌع الكهرباء فً توزٌع الحروف العربٌة علٌها.أما بالنسبة لألل

 (.6مختلف مع أعتماد اللون صرٌحا كما هو، وأحٌانا بتخفٌف حدته لتصبح التجربة كما نراها فً )وسط البلد 

                        
 ) وسط البلد(6التجربة النهائية                الباحثة         _ تصوير.الصورة األصلية                        6 

 التجربة السابعة بعنوان)صاد(:

ب(  7أ& 7التجربة السابعة واألخٌرة للباحثة بعنوان)صاد( تم أختٌار لقطتٌن متقارتٌن من الصورة الرقمٌة )صورة رقم 

من الصورة وتخفٌف حدة  والتالعب بهما فً برنامج الفوتو شوب من خالل تكرار بعض المقاطع فً الجزء العلوي

 ج (التً تم أعتمادها كخلفٌة للتجربة الرقمٌة.7األلوان وتكسٌر أجزاء من الخلفٌة لٌشكال) صورة رقم 

فً هذه التجربة الرقمٌة تم أعتماد حجم كبٌر لحرف الصاد لٌحتل الجزء األسفل من الصورة الرقمٌة وبشفافٌة تناسبت مع 

ن ثم تم تشكٌل مجموعة من الخطوط الطولٌة واألفقٌة والمائلة من الحرف العربً الوان الصورة الرقمٌة المعدلة،وم

صاد(. كما تم حذف  7وتوزٌعهم بألوان مختلفة مع أعتماد األلوان األساسٌة مضافة الٌهم اللون األخضر الثنائً كما فً)

 أ صاد(.7ءكما نراها فً تجربة )أ صاد وااابقاء على تشكٌلة الحروف العربٌة فقط بخلفٌة بٌضا7الخلفٌة فً تجربة 
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 ب _ تصوير الباحثة 7الصورة األصلية         أ _تصوير الباحثة                7_الصورة األصلية                       7

       
 )صاد(7التجربة النهائية                       ج                                 7دمج الصورتين                      
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 أ)صاد(7التجربة النهائية

 أهم اصستنتاجات:

ان عملٌة دمج الحرف العربً مع الصورة الرقمٌة للباحثة فً االخراج الجرافٌكً، جاءت مختلفة باسلوبها عن  .1

 العربً والصورة الرقمٌة.األعمال التً قدمها الفنانٌٌن التشكٌلٌن ومصممً الجرافٌك ؛الذٌن تناولوا الحرف 

ساعد الحرف العربً فً التشكٌل الجرافٌكً على خلفٌة الصورة الرقمٌة، لالمكانٌات التً ٌمتلكها من مرونة التشكٌل  .2

والتالعب فً االحجام والتكرار والنسبة والتناسب مما اضفى جمالٌة خاصة على اللوحة، فً عملٌة االخراج الجرافٌكً 

 النهائً.

عدٌد من التجارب من خالل أستخدامات الحروف العربٌة والصور الرقمٌة من خالل حذف أجزاء أو ٌمكن عمل ال .3

أضافة أجزاء من صور رقمٌة أخرى فأمكانٌة البرامج الجرافٌكٌة لها المرونة والتحكم فً طبٌعة األشٌاء وتغٌٌرها حسبما 

 ٌكون مناسبا  من وجهة نظر الفنان أو المصصم.

التكنولوجٌا الرقمٌة افاقا  جدٌدة للفنانٌن والمصممٌن بما تمتلكه من أمكانٌات ٌمكن من خاللها تحقٌق العدٌد لقد قدمت  .4

من األفكار األبداعٌة، من خالل البرمجٌات المختلفة التً نمت وتطورت سرٌعا  واصبح تحقٌق األهداف المرجوة  سهلة 

 المنال ألنجاز األعمال الفنٌة.

ت عمل المصمم والفنان وساعدت على تطوٌر الفكر البشري بعٌدا  عن أستخدام األدوات والتقنٌات لقد سهلت البرمجٌا .5

 الٌدوٌة بحٌث ال ٌمكن األستغناءعنها فً عصرنا الحالً كونها جزء مهم من تطور الفكر التصمٌمً.



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

367 

فس الصورة الرقمٌة من خالل من خالل التجارب التً قامت بها الباحثة ٌمكن أخراج العدٌد من األعمال الجرافٌكٌة لن .6

األضافة والحذف وتغٌٌر االلوان وتكبٌر بعض االجزاء ،باألضافة الى دمج الحروف العربٌة  بأشكال متعددة وبأحجام 

 مختلفة، وهذا بسبب البرمجٌات األلكترونٌة الحدٌثة المستخدمة فً العمل الفنً.

 التوصيات 

 من خالل النتائج التً خرج بها البحث أوصً:

االستفادة من االفكار والتجارب المطروحة فً البحث الغراض اعداد تجارب رقمٌة جدٌدة تخدم الفكر التصمٌمً  .1

 المعاصر واالخراج الجرافٌكً.

القٌام بتجارب جدٌدة باستخدام األمثال العربٌة او الشعر والنثر ودمجهم مع الصورة الرقمٌة الخراج اعمال جرافٌكٌة  .2

 مختلفة.
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