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 رؤية معاصرة لجماليات الحروفية العربية في ضوء التقنية الرقمية
 عبير ناصر يوسف الغانم                                                                         

 باحثة دكتوراه                                                                                      
 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 ملخص البحث:
للفنون التشكيلية دورا هاما في بناء المجتمعات والنهوض بها، إلى جانب كونها مرآه عاكسة لثقافة 

االفكار التي تعبر عن و  ز اآلراءار بإاعي بعاداته وتقاليده إلى جانب المجتمع تحمل موروثة االجتم
هوية أفراده،  وقد  كان الحرف العربي جزءا ال يتجزأ من التراث الحر لألمة العربية، فإلى و  خصوصيته

تؤدي عبيرية وحالة جمالية بقيم تمفردة تشكيلية جانب كونه وسيلة للكتابة واالستفهام وحالة لغوية أصبح 
اإلبداع، فكل جيل و  حيث برزت أصالته بقابليته للتطوير والتجديد لعمل فني عربي تشكيلي معاصر محدد 

بتكرة تقنيات وأساليب ميحمل ما أبدعه األسالف من فنون ليضيف وينتج مخرجات حروفية فنية بمواد و 
، فهناك العديد من تجارب الفنانين التي استلهمت الحروفية من زوايا مختلفة ساهمت في تحاكي عصره

دام الحرف واستخ ،نظام البصري المعروفتغيير ديناميكية الحرف وا عادة تشكيله البنائي الذي تجاوز ال
 ومنظومة لونية متناغمة عكست نضوجا فكريا وابداعيا مميزا. ردة بصرية مكانية بدالالت رمزيةكمف

رت تطو  ، حيثوصلت إلى شكلها الحالياتخذت نشأة الحروفية العربية خطوات عديدة إلى أن 
ت أظهرت كفاءة الفنان في التعامل مع جماليات الحرف ، وقد شهد هذا العصر تطوراأساليبها بمرور الزمن

العربي بطرق و تقنيات متنوعه حتى وصلت المعالجات التشكيلية إلى استخدام الكثير من الخامات والتقنيات 
إلى جانب عناصر التكنولوجيا بكافة أنواعها التي ساهمت في حدوث الطفرة في المفاهيم والرؤى  ،الحديثة

والذي انعكس بدورة على أساليب التناول والطرق االدائية في انتاجه الفني، فشكلت تقنيات  الفنية للفنانين
الحاسب اآللي نقلة نوعية في مجاالت الفنون التشكيلية المعاصرة وعلى رأسها الحروفية العربية، فمن خالل 

ة بشكل معاصر صياغات إبداعيان يحقق  والفنون الرقمية  استطاع الفنان تطويع إمكاناته وبرمجياته المختلفة 
 تتناسب مع الثقافة السائدة للمجتمع وتوجهات فنون ما بعد الحداثة.

يتناول هذا البحث رؤية معاصرة لجماليات الحروف العربية في ضوء التقنية الرقمية، لتلقي جانبا 
رؤية مختلفة المعاصرة، و من المعرفة يكون بمثابة مولد لغة حديثة تجمع بين االصالة والحداثة وبين التقليد و 

 تلتقي فيها الموهبة الذهنية للفنان وأصالة الحرف بالقدرات التقنية والرقمية لعناصر التكنولوجيا الحديثة.
ميته والحاجة اه ،تأتي هذه الدراسة عبر ثالثة فصول ، يتضمن الفصل األول مشكلة البحث وأهدافه

ث بحث األول يشكل االطار النظري الذي ينقسم بدورة إلى ثالاليه، أما الفصل الثاني  فيتكون من مبحثين الم
لى جانب أبرز  محاور، يتضمن المحور األول التعريف بمفهوم الحروفية العربية  ونشأتها ومراحل تطورها وا 
 األساليب التعبيرية للحرف العربي، كما يرتكز المحور الثاني على مفهوم الفن الرقمي وأبعاده التشكيلية وتقنياته
وأساليبه التعبيرية، و يدور المحور الثالث واألخير حول  إيجاد العالقة بين الحروف العربية وتقنيات الفن 
يجاد  الرقمي و أبرز سماتها التعبيرية ، ويشمل المبحث الثاني من الفصل  اإلطار التطبيقي  للدراسة وا 

تحليل بعض األعمال ذات ل نقد و التطبيق الواقعي لما أفضى إلية اإلطار النظري من مؤشرات من خال
الصلة بموضوع البحث ، أما الفصل الثالث واألخير فقد جاء بما توصلت إليه الباحثة من نتائج و توصيات 

 التي تحقق من خاللها الباحثة األهداف المرجوة . تإلى جانب االستنتاجا
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 مشكلة البحث والحاجة إلية-الفصل األول                            
 مشكلة البحث

 تمثلت مشكلة البحث بالتساؤالت التالية:
هل يسهم التزاوج ما بين اللوحة الرقمية وفن الحروفية العربية في استحداث أعمال فنية معاصرة تجمع بين  -

 التقنية الرقمية والتشكيل؟
 ماهي الوسائط التشكيلية التي تتالءم مع اللوحة الرقمية؟ -
التي تجمع ما  ةالرقمي استخدام الحروفية العربية في الخروج برؤية معاصرة للفنون التشكيلية ساهمهل ي -

 بين التطور واألصالة؟
 أهداف البحث

يهدف البحث إلى تقديم رؤية معاصرة للحروفية العربية بالتقنية الرقمية وا عادة صياغاتها التشكيلية       
للوصول إلى لغة تعبيرية مبتكرة، إلى جانب الوقوف على أبرز مفاهيم وأساليب الحروفية العربية والفنون 

عربية ت جديدة ألعمال الحروفية الالتي تسهم في الكشف عن معطيا الرقمية والوصول إلى وسائط تشكيلية
 المعاصرة.

 أهمية البحث 
 تكمن أهمية الدراسة في:     
 إلقاء الضوء على المراحل واالتجاهات المختلفة لفن الحروفية العربية. -
 دور الحاسب اآللي كأداة معاصرة هامة في الفنون التشكيلية.و  إبراز أهمية التقنيات الحديثة -
ا وصياغاتهنستطيع ان ندمج من خاللها جماليات الحروف العربية أساليب أدائية معاصرة أيجاد  -

تقنيات الفنون الرقمية بما تحمله من أبعاد شكلية واسلوبية حديثة تواكب العصر وتفسح ب التشكيلية
 مجاال أكبر للتعبير.

 حدود البحث:
 العربية في ضوء التقنية الرقمية. الحدود الموضوعية: يتحدد البحث بالحروفية -
 العشرين.الحدود الزمنية: الفترة المتأخرة للقرن العشرين وبدايات القرن الواحد و  -
 .حيث بدايات الحروفية العربية الحدود المكانية: العالم اإلسالمي والعربي -

 مصطلحات البحث
 " الحروفية العربيةArabic Calligraphy" 

"تحويل الحروف والكتابة العربية على مادة تشكيلية تعتمد على تطوير هو اتجاه فني أعتمد على 
مستقلة عن الدالالت اللغوية البيانية لكي تحمل دالالت جمالية ابداعية ال تخضع غالبا لقوانين  وتحديث الخط

 (48-6".)الخط العربي أو لمحموله اللغوي 
ي اللوحة مفرداته عنصرًا تشكيليًا مهمًا ف وشكل استخدامللفن  استلهام الخط العربي عنصر فأصبح

 .االسالميظاهرة وسمة الفن  وأصبحبل 
اللغة  وآلية خطال كقواعد الشكلية المادية المرجعية تعتمد على الشكل البصري ذو "العربية والحروفية

 والكلمات وجمل التعبيرية إلى جانب اعتمادها على الجانب الداللي األدبي بما يحمله من معاني
 (00-12").واألحرف
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 منه توجعل فنية ةبصياغ العربي الحرف الفنان فيه يتناول فني اتجاها بأنه"تعرفها الباحثة إجرائيا 
 ".التشكيلية أعمالهم سائر في التشكيل وموضوع اإللهام مصدر
 "الفن الرقميDigital Art" 
فالفن " ،ديداً عطي عصرًا بصريًا جالتعبير ويتجسد في تغيير ثقافة مزيجا من التكنولوجيا واإلبداع يهو     

الرؤى و  والخواطر لعواطفل الكلي التركيزتعتمد على  عملية، أدوات على اعتماداً  واالبتكار الخلق يقصد به
 .واالبداع الحس لغتها معينه رسالة وايصال بإعطاءله  يسمح األمر الذي الشخصية للفنان

 الجمالية، الرسالة هذه إليصال كأداة الحاسوب على االعتماد هو"" Digital art" الرقمي الفنوعليه ف   
 العتمادهسمي رقمي و  ،احترافية اكثر صور الى الكمبيوتر أجهزة عبر والتشكيلي الكالسيكي الفن وتحويل

 (00-13)."واالتجاهاتعلى لغة الحاسوب العشرية الرقمية، وقد أخذ العديد من األشكال 
 اللوحة الرقمية"Digital Painting" 

تخرج على رقمية عبارة عن الحاسب اآللي، و  هي "عبارة عن رسومات ملونه منشأة على منصة
أساس أنها عمل فني متكامل العناصر، أنشئ على شاشة الكمبيوتر بتشكيل هيكل تصميمه على صفحة 

ر تصدر هذا العمل وفق أوام توزيع األلوان داخل إطارك على قدرات الفنان في التكوين و بيضاء معتمدا في ذل
خراج عمل فني متكامل العناصر، من قبل الفنان عبر برنامج متخصص، يقوم باتباع تلك المعلومات إل

 (4ص – 10البكسل.") –تكون الخامة هنا النقط و 
لى الحاسب الرسومات المنفذة ع ا الدراسة: بأن اللوحة الرقمية هيبما تشير له ياجرائالباحثة إوتعرفها 

 .اآللي عبر برامج الرسم والتي يتم اخراجها في صورتها النهائية بواسطة الطابعات الرقمية

 اإلطار النظري والتطبيقي-الفصل الثاني
 أوال: اإلطار النظري للبحث

 الحروفية العربية مفهومها ونشأتها ومراحل تطورها-أ    
إلى  بأصولها المكتشفةكن العودة موي"، بات العربية القدمية وخطوطهاالكتا تعد الحروفية من منابع      

تقتصر مهمة الحرف على الوظيفة ، ولم (11ص-9")وحضارة  ريخاتاالكتابات  أقدمالتي تعد  نبطيةال الكتابات
نما تمتد لتشكل تعبيرا عن ظاهرة حضارية لها جذورها  لقديمة ا األصيلة، فمع ظهوره في الكتاباتاللغوية وا 

التي سبقت ظهور اإلسالم وحتى ازدهاره في الفنون اإلسالمية، تقاسم الفنون األخرى ما تحمله من قيم فنية 
ورنا من تراث أمتنا الحر وتط ، أصبح جزءاوجمالية، فعالوة على مكانة الحرف العربي كمدلول طقوسي ولغوي 

 .الثقافي
ن و فقد د ،العربي كحالة تقديس إلى جانب كونه عنصرا زخرفيامع ظهور الدعوة االسالمية بدأ الحرف       

فيه القران الكريم، وكتبت به الكتب واللوحات، وفي الوقت ذاته نقش على السيوف واالفاريز والمباني والمحابر 
لية يفالتنوع وتعدد أشكال الخط العربي ميزة فنية جمالية تشك والثياب واألواني والمفاتيح وشتى مرافق الحياة،

، وبالتحديد داج االذي أولي بالخط العربي كان كبير ن االهتمام ألوذلك الالتينية، قد ال نجد لها مثيل في الخطوط 
ط مما حدا بالمسلمين إلى االهتمام بالخ ،مع ظهور الدعوة االسالمية التي حرمت التعامل مع التصوير المشبه

لدواوين التزيين والزخرفة ، في المنزل وفي المسجد وفي ا في كل وسائل ينه كبديل عن الرسم آنذاك ، فدخلوتزي
 المخصصة لالستقبال
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لخط العربي التي أصبحت أسس جمالية طبعت العديد من فنون العرب لتفاصيل وأشكال  كما ظهرت         
وقد سمحت هذه األسس للخطاط أو الفنان بأن يجتهد شخصيًا حتى أصبح هناك أنواع  الغربية،وبعض الفنون 

خطوط  إلى جانب  ال أهم الخطوط وأقدمهاأنفسهم، ولعل الخط الكوفي يعد من خطوط خاصة ببعض الخطاطين 
من ، ة والفارسيز واإلجا الرقعة والنسخ والديواني والجلي الديواني والثلث والمحقق والريحانيالعربية المعروفة ك

هذه الخطوط ما هو سهل ممتنع وما هو صعب بلوغ قمته كخطي الثلث والنسخ اللذين يعدان من أصعب 
ض اآلخر والبعالمشرقية الكالسيكية تحديدا،  ، كما أن لبعض الخطوط قواعد وموازين نقط كالخطوط الخطوط

الخطوط ك منها ما يكتب بأقالم القصبو  ،الخطوط المغربية اللينةليس له قوعد مضبوطة بموازين نقط ك
 ية المشرقية الخطوط الكوف، ومنها ما يكتب بأدوات هندسية  كالكوفي القيرواني الشهيرة  التي منها المغربية

 في العربي، الخط استلهام تيار ولد وهكذا، طمي واأليوبي واألندلسي واألموي الخط الكوفي الفاالتي منها 
 القرن الماضي إلى مرحلةأربعينات لينتقل في ، والتفرد باألصالة يتمتع اصر،مع حروفي بصري  منجز تحقيق
تي الفنانين العرب غمار التجربة الحروفية الفخاض بعض   في مسعى للبحث عن هوية الفن العربي جديدة
 أصبحت مع نهائيات القرن محط أنظار النقاد والفنانين.  ىحت تتفاعل شيئا فشيئا بدأت

عملية تطور الخط العربي بدأت منذ عصر اإلسالم للحاجة إليها في تدوين مما ال شك فيه أن          
اآليات القرآنية واستمر التطور في المدارس العربية المتعاقبة والتي منحت الخط اهتماما استثنائيا ضمن 

الخطاط( ي ألزمت الفنان )محاوالت ابتكاريه أفرزت قيما جمالية محققة األبعاد الوظيفية )القرائية( وبالتال
إخضاع األشكال الحروفية داخل المنجزات التصميمية المعاصرة إلى العديد من المعالجات االبتكارية لتحقيق 

ثارة اهتمامه، وتأدية تأثيرها الفاعل بعد معالجاتها اإلبداعي   (211-4)ةأهدافها في جذب بصر المتلقي وا 
 .ليصبح بذلك تيارا مستقل بذاته

 يفسائدة ارس الفنية اللمداتجاهات و االعن باقي  يعيش معزوال التيار الحروفية  الفنون فإنكسائر 
لتي تعيشها بعد حالة التشابه والتكرار ا امسي ال، خارج السرب ، مدفوعًا بهواجس التغريدعهاتفاعل ميبل  الحياة

فردات لممن ا يبيعد الخط العر ، لذلك عليهاية ية الغربية الطاغر صالفنية وسطوة الفنون البتجاهات االالتيارات و 
جديد ومتفرد،  يلير تشكااعدته للقيام باستنهاض معمومس ييلالتشكالتجاوب مع الفنان  ىلرية القادرة عصالب

ية ر صفق نظم بعن الحركة والكتلة، و  المتقن التعبيرتتمتع به من خصائص وصفات تتيح لهذا الفنان  لما نظرا
رة والفنون امول العحق يف اإلسالميةانتجته الحضارة العربية  لما سريعولو استعرضنا بشكل ، لية تشكيليةامج

 تشكيليا اساسيا االتشكيلية والتطبيقية والحرف والصناعات اليدوية نجد ان النصوص الخطية التكوينية لعبت دور 
ما تحمله من ب الحضارةة وساهمت بشكل مباشر في صناع وخامات مختلفة بمواد هذه الفنون التي أنجزت يف

 .يلاالفن والحس الجم معايير
ن الفنانين م العديد لجأ لذا العربي،كثر التساؤل عن الهوية الذاتية للفن  الماضينهاية القرن  في          

عود إلى األصول للمحاولة منهم الفنية في إلى الخط العربي لينهلوا من مميزاته الجمالية وأضافوها إلى أعمالهم 
 ينن التشكيليينانمن الف كبيرةان نسبة ، كما  التاريخية للفنون العربية والرد على المفاهيم الغربية المستوردة

ربما يرجع و  ين اياه بدعة تراثية فارغة اطلقها وتبناها الغربر برين وقفوا ضد تيار الحروفية، معتصعامالعرب ال
 مختلفة،ات أن اللوحة التشكيلية الكالسيكية لها ميز  بسبب الصعوبة التي واجهت الفنانين الحروفيينذلك إلى 

عنصر  فهو ،داجأما موضوع الحرف فمختلف  ه،وتقنيتفهي ثالثية األبعاد وتخضع لشروط التأليف الفني 
غير من هنا يصبح الحروفي أكثر حرية و  الجمالية،تجريدي ذو بعد واحد وال يخضع لنفس الشروط األكاديمية 

 .الحروفيةالكالسيكية واألكاديمية في لوحته مقيد بالمعطيات 
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دخاله في عالم اللوحة التشكيلسعى بعض الفنانين ل         ة يلمحافظة المطلقة على ذاتية الحرف العربي وا 
لوحة الفنية في ال اتجه إلى خلق مناخ فني جديد وناجح من خالل التجارب ، إال ان البعضكعنصر أساسي

دخال الحروفية اف خاضعة للمفاهيم واالعر  وغيرعفوية،  وصيغ بصرية في أبعاد رمزية العمل الفني، وا 
 حتىا الكالسيكي للحرف ويذهب به بعيدوهنا يخرج الفنان من القالب  ،والتقنيات الخطية المتعارف عليها

ي خفية خاصة جِل لمعانوسيلة تفيتحول من غاية توثيقية إلى حالة ابتكار جديد و ، تجريدا كامال يصبح مجردا
 .لدى الفنان
الحرف كقيمة "جرافيكية " تصويرية لها ممارساتها الشكلية المنحنية أو  الفنانينبعض  كما أخذ         

التي أخذت إيقاعات األسياف والخناجر والحروف  (1)شكل المتكسرة وقيمها التشكيلية كتجربة نجا المهداوي 
 .يريةحقوال نغميه "جرافيكية " تصو المنحنية المتكسرة، كالخطوط الكوفية وبعض أنواع الديواني، لتخلق 

لق قيم لخ أساسيا مفردة أو عنصرا تشكيليالذين اتخذوا الحرف هناك من الفنانين امن جانب آخر          
 وأبعاد روحية وحضارية لها جذور تاريخية في التراث ،جمالية وتجليات تشكيلية ذات طبيعة رمزية وتأملية

امد عبد هللا ويوسف سيدة ومحمد طه أمثال ح، الفني العربي وتدور في أجواء ومناخات الحداثة العصرية
وعبد اللطيف الصمودي وأسعد  ،صرحسين وسامي رافع وسعد كامل ومحمد الشعراوي وخميس شحادة من م

مطشر  ومهدي ،عرابي وسامي برهان وعيد يعقوبي وتركي محمود بك ومحمد غنوم وسعيد نصري من سوريا 
 ،ن المغرب ومحمد المليحي م ،ورافع الناصري وفائق حسن وضياء العزاوي وجميل حمودي من العراق 

وأحمد عبد العال واحمد شبرين من  ،ومحجوب بن بال وطاهر ومان من الجزائر ، ونجيب بلخوجه من تونس
  و غيرهم في الخليج. ووجيه نحلة من لبنان وعارف الريس وسامي مكارم  ،السودان 
لبصري متجاوزًا النظام ا تشكيله،يلعب الفنان على تغيير ديناميكية الحرف وا عادة  األمر واقع في         

حول ( 2كل، فالفنان "وجيه نحلة" )شرف واستخدامه كمفردة بصرية رمزيةكثيرا في تجريد الح المعروف ويجنح
التردد النغمي اللوني، أو الصدى اللوني  معتمدا علىالحرف إلى موجة لونية أو حساب هندسي لوني دقيق 

   .حرفصورا وحدودا وهميه وتجليات للالعالي الذي يختلط فيه الصوت "المصدر" مع صداه موجدا 
ايجاد لغة عالمية مشتركة لها ، كان المحاولة في لفنون و التي شهدتها اموجة التطور العالمي  مع         

ن م حفاظ على التراث المتآكل تدريجياعلى الفنان العربي أو الحروفي إيجاد سبل جديدة ، تساعده في ال
الغرب ، وسطوة العولمة واستعمال الحرف الالتيني حتى في كتابتنا العربية ، كاستعماله في عالم التكنولوجية 

ي استخدام فعتمد فيها على التجريد المطلق لسبل دفعته للقيام بأعمال فنية أ والبرمجة واالتصاالت ، هذه ا
ها مرحلة ، إلى جانب دخولاللوحة غير مقروءة للجميع، فتأتيبعد ذلك لغة مشتركة  الحروف، بحجة أن تصبح
امنت الثورة التكنولوجية التي ز التقنيات الحديثة رقمية و ة التي اخترقتها منظومة الفنون الجديدة من الثقافة التعبيري

يما بعد سيادة التجاري الس أحدثت تغييرا جذريا في القيم والمعارف واتساع العملية اإلنتاجية بهدف الترويجو 
ثقافة االستهالكية على المجتمع والتي بدورها أثرت فكر الفنان وفلسفته وغيرت من اساليبه التعبيرية بما ال

 و فتحت مدارك جديدة للحروفية العربية لم تكن متوفرة سابقا. يتماشى مع معطيات عصره
 تقنيات الفن الرقمي وأساليبه التعبيرية -ب 

يشهد العالم تطورات سريعة في جميع مجاالت الحياة وخصوصا في وسائل األبداع حيث قدمت       
، إلى جانب إدخال الحيز الزمنى ضمن منظومة األعمال الفنية التكنولوجيا مواد وأدوات جديدة متباينة ومركبة

حديثة وتقنيات بمساعدة األجهزة ال فضال على التغيرات في القيم الشكلية واللونية، "فقدمت الحواس اإللكترونية
هارات سمحت للفنان بتخطي حواجز الموهبة الفردية والم ،الحاسب اآللي  والتطبيقات التكنولوجية خبرات خاصة
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كانت بمثابة ثورة في شكل الفن ، دخل من خاللها الفنان مرحلة جديدة استقطبت الكثير من الفنانين و اليدوية  
 (60-2ذلك التطور منطلقا متسعا إليجاد آفاق جديدة لإلبداع الفني") المعاصرين، لتصبح معطيات

لإلسهامات التكنولوجية في مجال اإلبداع، ظهرت إعادة عرض الرؤية الفنية بصورة معاصرة، "نتيجة        
كما طرحت هذه االسهامات تجارب جمالية مستحدثة ومتميزة ال يمكن تنفيذها إال بواسطة الحاسب اآللي 

(، فأصبحت هذه األدوات مصدرا إلشباع الرغبة االبتكارية الفنية واستثمار 4-8صر التكنولوجيا الحديثة")وعنا
 قدرات اآللة في خلق حالة إبداعية تحمل تصورات الفنان وفلسفته في التعبير.

الذي  ةيمن ضمن تلك التقنيات التي كانت نتاج لذلك التطور التكنولوجي ظهر ما يعرف بالفنون الرقم      
اج التي تستخدم الحاسب اآللي في إنت الفنون  أصبحت بمثابة لغة العصر الحديث،" فالفنون الرقمية هي

يمكن إدخال العديد من المعلومات  ر أخرى كالماسح الضوئي، فعن طريقهتأخذ مصادرها من عناصو األعمال 
 .(6-3)تعديلها بشكل كبير" ومن ثمالحاسب اآللي كالصور الفوتوغرافية والرسوم الخطية  والبيانات داخل

في تعريف آخر لمفهوم الفنون الرقمية بأنها" الفن المنشأ بواسطة الحاسوب بشكل رقمي، ومن أمثلته        
(، وقد عرفها البعض 10-7الصورة المأخوذة بواسطة الماسح الضوئي او الصور المرسومة ببرامج التصميم")

ن بالكامل عن طريق برامج الحاسب اآللي، وهي ترجمة للمصطلح على أنه" نوع من الفنون الذي يتكو 
((Digital Art  والذي يعني أن الصورة التي تظهر على شاشة الحاسب اآللي مكونه من مجموعة ال نهائية

، (140-8مليون لون") 16من األرقام والمعادالت الحسابية وعدد النهائي من الدرجات اللونية التي تتجاوز
في الفنون الرقمية تعتمد على أرقام العناصر في مجموعة منظمة من األرقام الحقيقية ، حيث يقوم البيانات ف"

مجموعة البيانات إلى هيئات و عالقات شكلية ينتج عنها مي على تحويل العمليات الرقمية و التصميم الرق
 .(165-1أعماال فنية")

تقنيات  د علىمحديثا كأحد االتجاهات التي تعت من خالل ذلك يتضح أن مفهوم الفنون الرقمية ظهر        
في  ،رؤية رقمية على شاشة الحاسب اآلليالفنان الذهنية عبر تحويلها ل الحاسوب كآلية للتفاعل بين رؤية

البشري  ي، فهو مزيجا من التكنولوجيا واإلبداعمحاولة إليجاد بعد رابع للصورة يمكن أن يطلق عليه البعد الرقم
بر اللوحة ع يدخل الفنون التشكيلية عصرا بصريا جديدان يغير من ثقافة التعبير الفني و استطاع أالذي 

بدايات القرن و  عديدة للتعبير الفني في نهايات القرن العشرين أساليب تقنيةفظهرت ونتيجة لذلك الرقمية، 
الذي يعتمد ( Digital Imagingالتصوير الرقمي )أسلوب "العشرين في مجال الحاسب اآللي منها د و الواح
استخدام الحاسب اآللي كأداة رقمية سواء في بناء أعمال فنية أو إدخال صور رقمية ومن ثم أجراء على 

" Daniel Canogarومن أبرز فنانين هذا األسلوب دانيل كانوجر"" التعديالت على الخواص الشكلية لها
يختص بابتكار مفردات رقمية  الذي( Digital Compositionالتكوين الرقمي)، كما ظهر أسلوب (3)شكل
رز التي يتم اعدادها باستخدام تقنيات الحاسب اآللي، وأبركيز على عناصر التكوين من لون وخط وشكل و بالت

 Softwareالبرمجيات ) ، وصوال إلى أساليب فنون (4")شكلChris Finely"كريس فنليفناني هذا األسلوب 
Art)  بشكل  ومن ثم عرضها على شاشاتمج فنية يقوم بكتابتها الفنان على برابشكل مباشر التي اعتمدت

 (135-5) (5)شكل ""Golan Levinمستمر ومتحرك ومن أبرز فنانين هذا االتجاه جوالن ليفين"
ن كل نوع من مجاالت فنون الحاسب اآللي تتيح للفنان مجاال للتعبير يختلف عن مما ال شك فيه أ       

م بالتسطيح تتس على سبيل المثالرسومات الجرافيك ف" السمات الفنية لكل منها ،غيره إلى جانب اختالف 
تتم بواسطة  يحيث أنها ال تختلف كثيرا عن األعمال التقليدية إال بأداة التنفيذ وآليته الت ،واستخدام بعدين فقط

لتي تعتمد اثالثية األبعاد و برامج الحاسب اآللي، ومن جانب آخر نجد أن هناك أعمال تتسم باألشكال المركبة 
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مكانية الحركة و في عرضها على عنصر  تنوع التشكيل أثناء العرض، أما في اآلونة األخيرة اعتمد الزمن وا 
ة أو عالقات حسابات رياضيمبتكرة بطريقة غير متوقعة أو مرتبطة بالفنانين على أعمال فنية جديدة و بعض 
 (.143-2)الطرافة"جدة و ة حركة متزايدة ضمن تكوينات تتسم بالغالبا ما تكون هذه األعمال في حالنسبية و 
من هنا برزت أهمية الحاسب اآللي في مجال الفنون البصرية، السيما الفنون الرقمية التي أصبحت         

ضافة نوعية في مجال اإلبداع الفني، فالتجارب الفنية لم تقف عند حد وتبعا لذلكه، و ذو قيمة استثنائية ومميز   ا 
تشكيلية  فاألول يعتمد على نماذج ،ظهرت أنواع من الفنون الرقمية منها الفن الرقمي الثنائي والثالثي األبعاد

ك لفاع لتالعمق أو االرت ترتكز على طول وعرض العناصر التي يتم تصميمها أما الثاني فيضيف إلى ذلك
اة د نوع من الفنون الرقمية على محاكتخرج األعمال بصورة تحاكي الواقع بدرجة كبيرة، كما اعتمالعناصر ل

الذي هو عبارة عن  "Holographفن الهولوجراف " "التي يندرج تحتهاالصورة الثالثية األبعاد و اقع و الو 
مجسمات ليزر ثالثية األبعاد تنتج نسخة مطابقة من الجسم الحقيقي تحتوي على عمق واختالف المنظور 

لى جانب الهولوجراف تأت، و (165-5")مما يتيح رؤية الجوانب المختلفة من الصورة  Laser"فنون الليزر"ي ا 
Art" تطابق تة ذات فوتونات تشترك في ترددها و وئيكإضافة للفنون الرقمية والذي يرتكز على الحزم الض

 " Virtual Reality Art(، أما "فن الواقع االفتراضي"305-11ة التداخل البنائي بين موجاتها")لتحدث ظاهر 
الذي يعد بمثابة ثورة في عالم الفنون الرقمية والذي يقوم على تصميم بيئة تعليمية ثالثية األبعاد بواسطة 

مستخدم ويدخله في عالم وهمي يتم التفاعل معه من خالل استثارة حواس المستخدم وتلقي الكمبيوتر يحيط بال
 (310-11استجاباته")

ر من ن خاللها تخطي كثيمن الجدير بالذكر ان الفنون الرقمية اتاحت فرصا أكبر للفنان استطاع م       
عل أبرز تلك لو   اإلبداعية،ك كونها تتميز بكثير من السمات والمميزات التي سهلت من العملية لذالعقبات و 

العلمي والتكنولوجي الذي يحاكي العصر واستخدام اآللية كبديل ناجح  لألسلوباستخدامها  "السمات هي
ألعمال إلى يار مواضيع االحرية في التعبير باخت لهكما اتاحت  ، لفنانل  لتجاوز  محدودية القدرات الفردية

 كبعد رابع، وال نستطيع أن نغفل عن القدرات التي اتاحتها الفنون  يإضافة عنصر الحركة  والبعد الزمنجانب 
أعطت "، و من جانب آخر (129-2)"مليون درجة لونية 16الرقمية بما يخص القيم اللونية التي تخطت 
إخراج العمل وطباعة أو عرضة وحرية في ممارسة ما يناسبه تلك الفنون حرية أكبر للفنان الختيار طريقة 

مساحة شاشة العرض "، و رغم محدودية  (130-2)"من االتجاهات الفنية  بتنوع مدارسها و أساليبها التعبيرية
يدة اكساب البناء الشكلي أبعادا جد المحصورة بإمكانات الحاسب اآللي ونوعية برامجه إال ان ذلك لم يمنع من

(، وفي الغالب يستطيع 132-2هام بالبعد الفراغي المرتكز على الخيال واالستجابة الحسية للمشاهد")واألي
الفنان أن يحتفظ بإبداعاته  الفنية عن طريق الحفظ والتخزين واستعادتها في أي وقت دون جهد أو الحاجة 

 إلى سعة مكانية.
 يلي: التي من أبرزهاو نياتها التعبيرية تكمن أهمية الفنون الرقمية في تعدد اتجاهاتها وتق      
 "البيكسلPixel" " هو نوع من الفنون الرقمية التي القت رواجا كبيرا في السنوات القليلة الماضيةو، 
التي قد تكون متماثلة  (42-3")مجموعة من النقاط الملونة والمرتبة بدقة لتشكل صورة على  هآلية عمل تعتمد

" Non-Isometricال تحتاج لبرامج ثالثية األبعاد أو غير متماثلة األبعاد " التيو  " Isometricاألبعاد "
"،أم أس GraphicsGale"، الجرفيكس"Photoshopكالرسومات التي تتم عن طريق برامج الفوتوشوب"

 ."Pro motionموشن" ور "، البPixen"، البيكسن"GIMP"،جامب"MS Paintبينت"
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 الفراكتل"Fractals"  5عن تصاميم رقمية يتم تنفيذها عن طريق معادالت رياضية") عبارة“وهو-
تعرف على أنها آلية " استخدام الحاسوب في انتاج تكوين من أكثر التكوينات الرقمية تعقيدا غير ، و (50

نظم ايقاعية من خالل التكرار الرقمي المتماثل و  متشابه ظاهريا، وتخضع جميعها لنظام بنائي هندسي
 .(96-1")إلبداعاتميز بقيم سطحية غاية فب الدقة و عنها بنايات تصميمية تية فينتج للعناصر التشكيل

 " المتجهاتVector " وهو" نوع من الفنون الرقمية الشهيرة خاصة لعمل الزخارف وتصميم الشعارات
واللوحات اإلعالنية ويدخل في إخراج الكثير من األعمال الفنية المتميزة، يعتمد على تقنية التعامل مع نقاط 

-3ا")ه" مما يجعل الصورة عالية الجودة والدقة وال تتعرض للتشويه في حال تكبير Ancor Pointsانكور"
 "Freehand Adobe Illustrator، وأبرز برامجها هو " (41

  الكتابيالفن "Typography" " وهو الفن القائم على استخدام الحرف كعنصر أساسي في التصميم
ي أوساط الفنون ف االنتشارمن خالل تكراره بطرق مختلفة مع التكبير والتصغير لبناء شكل اللوحة، وهو قليل 

 (45-7الرقمية".)
 فن تعديل الصور"Photo Manipulation"  ،وهو من أشهر الفنون الرقمية وأجملها وأكثرها إبداعا
ضافة تأثيرات وتعديالت قد ال تكون واو  يتم دمجها والتالعب بهاينتج باختيار صور مختلفة "حيث  قعية ا 

 Adobe"الصورالبرامج المستخدمة في تعديل  ومن أبرز (68-3)."أحيانا بل تعكس خيال الفنان
Photoshop" 

 النحت الرقمي "Sculpt 3D" ث الفنون وأكثرها والمعروف أيضا بمصطلح النمذجه، وهو من احد
وع ويطلق هذا الن، ( يعتمد على الرسم باتخاذ االبعاد الثالثة ) الطول والعرض و العمقو " احترافية وتطور،

خر كثير من األفكار اإلبداعية و ال تي توفر األدوات استخدام البرمجيات الب جماالً ابهارًا و اجها بشكل اكثر ا 
، حيث تقوم هذه البرامج "ZBrush" وبرنامج "Mudboxكبرنامج "  سلس الرسم على نحوالالزمة للنحت و 

أنها مصنوعه بكل تفاصيله وك االجسام واالوجه بحيث تكون قريبة اشد القرب للواقععمل المجسمات و بصنع و 
  (87-5من مادة حقيقية".)

 " الرسوم المتحركةAnimation "ترتيب المشهد ضمن طول زمني محدد يتخذ باختيار و ما  "وهو
سالة تنتهي بإنشاء فيلم ذو ر ة مع إضافة مؤثرات كالصوت مثال و وفق شروط معينه، إلنتاج مشاهد متحرك

 . (00-14" )معينة
 الرقمي" الرسمDigital drawingلباستبدا وذلك التقليدي، للرسم المتطور الفن هو الفن " وهذا 
 (00-15).الضوئي والقلم كالفارة وتطور حداثة أكثر وتقنية تكنولوجية بأدوات للرسم التقليدية األدوات

ة غالفنون الرقمية استخدمت في الفن التشكيلي لغرض أيجاد ل يتضح لنا انومن خالل ما تقدم         
للمشكالت التي قد تواجه الفنان وقدراته المحدودة إلى جانب م حلول اتصال جديدة تحاكي العصر، وتقد

ل في عالم سمته األساسية ظاهرة التغيير السريع في كف القدرة على تصور األشياء بسرعة وبدقة متناهية،
التجديد  بحث دائمًا عن سبلتظل الفنون الرقمية تسوف و المجاالت المعرفية واالنسانية والفنية والجمالية، 

 قاء واالبداع. واالرت
 لحروفية العربية في ضوء تقنيات الفن الرقميالسمات التعبيرية ل-ج

التقنيات اإللكترونية مجال الممارسة الفنية واإلبداعية وعلى نحو غير مسبوق، إلى  اكتساحقد أدى         
الفنون توظيف  على انعكستومعطياتها كاألشكال والرسوم والصور الرقمية، التي  الحاسبات اآلليةتزايد سلطة 
لمعايير ا اتخاذتحتم على الفنانين من  األمر الذي وضع قيمتها الفنية محل جدلمجاالت عديدة الرقمية في 
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بداعية مع فنون الحاسوب بشتشكيلية  الفنية في سياق األداء، بغية بناء منجزات  كل رقمية ذات قيم فنية وا 
بشكل خاص، لذا توجه الفنانون المهتمون بهذه التقنيات أو الوسائط الجديدة على سبر  الرقميفن العام، و 

ة له، وقد تكون المعايير الفنيالغور في التجريب من أجل الوصول إلى نتائج تؤسس المفاهيم والقيم التي 
ة للفنان المعاصر، بتحديات بالنس وأدواتهلفن الحاسوب  الرقمية  التقنية ب الحروفيات العربيةلت تجارب شك
لرقمية اساهمت بدورها في فتح آفاق جديدة وبلورت أساليب متعددة، تباينت مع إمكانيات البرمجيات والتقنيات ف
ر واتجاهه ت بأسلوبه الخاص وفق فلسفته في التعبيهذه الوسائط والتقنيا استخدامدور الفنان ومخيلته في و 

ظهار وتنظيمأصبح الكومبيوتر وأوخصوصا في زمن  ،الفني وتوليد  دواته وتقنياته يلعب دوراً مهماً في تعزيز وا 
حديثة كالفنون ال في المنجزات المعاصرة، فأصبح من الضروري الربط بين تقنيات التشكيليةمفردات اللغة 

نتماء دون المساس باال للوصول إلى أفضل النتائج وكيفية إعادة تشكيل عقلية الفنان المعاصر الرقمية
 ومقومات الهوية باقل وقت وجهد.

أن استخدام الفنون الرقمية وخصوصا في مجال الحروفية العربية يوفر الكثير من الوقت والجهد إلى        
ل المثال قد بيس الحروفيةفاألسلوب التقليدي لفناني ، جانب كونه يفتح مجاالت إبداعية وجمالية ال حصر لها

ول التكنولوجيا لكن دخ ،في عملية التكوين ووضع أساس البناء الشكلي للعملالجهد من الوقت و ثير ك يستغرق 
 التحكم بعناصر العمل ورسم االطار العام للعمل الحروفي بدقة عاليةالحديثة أصبح الفنان أكثر قدرة على 

حصل على تكوين من الحروف لي ،مع إمكانية إعادة صياغة الحروف التشكيلية بما يالئم فلسفته التعبيرية
ان فتحت تلك التقنيات  التكنولوجية الحديثة مجاال امام الفن، كما فة وأقل حجما وأكثر حركة وفاعليةأكثر كثا

كساب أعماله صفة الخصوصية إلى جانب إمكانية توظيف كافة الوسائط و الخامات  لوضع بصمته الفريدة وا 
 المتاحة في عملية الطباعة والنسخ والتي لم تكن متاحة سابقا. 

ها مما وتشابك وتداخل بعض حروف الكتابة العربية اتصاللعل ابرز قضايا تصميم الخط العربي هو        
هندسية مختلفة، من خالل المد والرجع واالستدارة والتزوية  يجعل الحرف العربي قابال الكتساب أشكال

إال أن الخطوط الحديثة أو الرقمية استطاعت أن تبني جسرا حيويا  ذلكرغم ، و والتركيب والتشابك والتداخل
ين إلى ض الخطاطالقة بالخط العربي إلى مضماره الشاسع، ومهما يكن من مناداة بعليس لهم علتقريب من 

كان متعسفًا، وأبعد الناس عن أصالة الخط والتمتع بلذة الورق إال أن التطور التكنولوجي ال أن الخط الرقمي 
مية األخرى، لفنون الرقستطاع الخط العربي أن يواكب التقنية الحديثة وأن يكون ندًا حميمًا لفاينتظر أحدًا، 

 .التصوير الرقمي والخطوط الحديثةو مثل: الرسم الرقمي 
 األشكال                                       

 ( دانييل كانوجر  3)شكل        وجيه نحلة        (2)شكل                     ( نجا المهداوي 1)شكل      
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 جوالن ليفين (5)شكل                  ( كريس فنلي              4)شكل                 

  اإلطار التطبيقي ثانيا:
المتعلقة بموضوع البحث والتي كانت بمثابة المؤشرات اختارت الباحثة مجموعة من النماذج التطبيقية       

التقنية والفنية التي أفضى لها اإلطار النظري من خالل استنادها على المنهج التحليلي الوصفي لنماذج من 
ء التقنية ة بين الحروفية العربية في ضو حول إشكالية العالقاألعمال الفنية بهدف الوصول إلى نتائج دقيقه 

 لية تعبيرية معاصرة.الرقمية كآ
لوقوف على اوالشكلية و على التحليل الوصفي لعناصر العمل ونوع المعالجات اللونية اعتمدت الباحثة      

الصة أسس البناء الشكلي ألنظمة التكوين، فخعالقات و الوقوف على الاإلظهار البصري، و تقنية العمل آليته 
 ياس التي استندت عليها الدراسة للوصول إلى نتائج تتناسب معالمؤشرات كانت بمثابة أداة القالقراءة و تلك 

 موضوعها.
 تحليل اإلعمال

 1نموذج رقم  -
 المصمم:حروف ديزاين

      (Vectorاألسلوب:حروفي بالتقنية الرقمية)
 عنوان التصميم: هذا من فضل ربي

 2017: الكويت ،العملتاريخ 
التي وظف فيها الفنان الحروف العربية بطريقة إبداعية من األعمال الفنية الرقمية يعد هذا العمل        

 Freehand Adobeباستخدام برنامج" "Vectorالمتجهات " حيث استخدم فيها الفنان تقنية ،مبتكرة
Illustrator" ،سر كاقاته البصرية الالمتناهية في تشكيالت مبتكرة شكل العمل احتفاال بالحرف العربي و ط

درة ق تعامل مع هذا الحرف مكتشفا آفاقا واسعة في عالم الحروفية ومثبتامن خاللها الفنان النمطية التقليدية لل
ناصر اللوحة ع ة بتقنية رقمية معاصرة،لى التجدد ومواكبة الحداثة الفنياستثنائية في إظهار قابلية هذا الفن ع

لى منها نموذجا يمتلك صفة الهوية العربية المفتوحة ع تجعلالمتمثلة بعبارة )هذا من فضل ربي( الحروفية 
التداخل و  للعناصر الخطية المتباينة األحجام واأللوانالتكرار التقليدية، فمن خالل االبتكار والتجديد وبعيدة عن 

لق عالم استطاع الفنان خ النصوص والعناصر الزخرفية التي تشغل معظم خلفية العمل تلك الشكلي بين
والطاقة التي  ألثرلتراعي الضوء والحضور الحسي التي بصرية ال القيم اللونيةو بالثراء اللوني حتفل يمنسجم 

التناغم اللوني لأللوان الحارة التي سيطرت على معظم العمل نتج عنها وحدة  ، كما أنتختزنها كل مساحة
والحرف الذي  ة بعناصرها الزخرفيةبنائية بنظام مركزي للحرف  معتمدا على مبدأ التباين اللوني  بين الخلفي

 طة جذب الهتمام المتلقي.بيض و درجات األزرق التي شكلت نقحمل قيم لونية حيادية كاألسود واأل
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 عناصرالان من خالل هذا العمل كفاءة تنظيمية وقدرة على االبتكار وتوجيه مسار الوحدات و أظهر الفن    
ين جماليات جمعت ما بازدواجية إبداعية  الحاسب اآللي التصميمية بمهارةبرامج باستخدام المعالجات التقنية و 

توازن واالنسيابية عكست حالة من الالتي الحرف العربي والعناصر الزخرفية التقليدية والتقنيات الرقمية الحديثة 
 اإليقاعية للعمل الفني بشكل عام.

    2نموذج رقم  -
 Vectorالمصمم:
 حروفي بالتقنية الرقمية بورتريه األسلوب:

 الفنان عبدهللا الرويشد عنوان التصميم:
 2017تاريخ العمل:

ن تقنية تعديل الصور إلى جانب تقنية الرسم الرقمي باستخدام أعتمد هذا العمل على الجمع ما بي          
يل حيث  ك، فالحروفية في هذا العمل جاءت بشكل مكمل لمفردات التشللنصوص الخطية  القلم الضوئي

أظهر الفنان مهارة في تنظيم العالقات بين العناصر البنائية للشكل بنظام مركزي لشخصية العمل "الفنان 
قة بين األنظمة ، فالعالعبدهللا الرويشد" التي تمركزت في وسطه لتشكل مركزا سياديا ونقطة لجذب المتلقي

تداخلها إلضفاء في تنظيم العناصر المتراكبة و  الفنية تعكس نضج فني بارز يستحضر الفنان خبراته المهارية
فظهرت الشخصية الرئيسية وكأنها تطل على المتلقي من  ،نوع من التنوع الحركي ألبعاد األشكال العناصر

 إطار حروفي زخرفي أبداعي مبتكر.
كما أكد الفنان على أهمية التعبير معتمدا على توظيف مبدأ التباين اللوني بين عناصر الشكل إلى       

جانب استخدامه للقيم اللونية الحيادية كدرجات الرمادي واألسود وقليال من األصفر والفيروزي لمزيد من 
ع والخيال جمعت ما بين الواق الروتين اللوني، تفاصيل العمل زادت من طاقته االتصالية، حيثاألثارة وكسر 

الزخرفي معتمدا على اسلوبية اإليضاح والتركيب التداخلي لخلفية العمل حيث ظهرت العناصر اإلسالمية 
 الزخرفية والحروفية العربية كجزء متصل بالشخصية الرئيسية وامتداد ذو أبعاد ثقافية وفكرية متأصلة.

" Adobe Photoshopلرقمية باستخدام برنامج الفوتوشوب"وظف الفنان في هذا العمل التقنيات ا       
سمح له بتعديل األلوان والظالل والدمج وتعديل األبعاد واالحجام لمفردات التشكيل، من جانب آخر  الذي

" الذي ساهم My Paintوظف الفنان مهارته الخطية في كتابة النصوص باستخدام القلم الضوئي ببرنامج"
 بروح عصرية. ولكناليدوي بالشكل واللون ليصبح العمل قريب من األعمال التقليدية  في إعطاء تأثير العمل

 3نموذج رقم  -
 محسن غريب :فنانال

 حروفي بتقنية النحت الرقمي األسلوب:
 حروفيات اسم العمل:

 2017تاريخ العمل:
 
 

النحت  قام الفنان بتطبيق قيماعتمدت تقنية هذا العمل على تقنية النحت الرقمي ثالثي األبعاد حيث      
الفنية ولكن بلغة عصرية وباستخدام الحاسب اآللي في التصميم، فقد وظف الفنان التكنولوجيا الحديثة في 

حيث قام الفنان بكتابة الحروف يدويا ومن ثم نسخها باستخدام  الماسح عملية خالقة لحروفيات ثالثية األبعاد 
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 ختص بالنحت الذي يسمح بخاصية التعديل ومن ثم عملية القطع باستخدامالضوئي  وتحميلها على برنامج الم
 الحالةهذه  لخامات المختلفة وفيالتي تقوم بعمليات التفريغ والحفر والقطع قاطعات الليزر ثالثية األبعاد 

عريضها ت هي المستخدمة في هذا العمل والتي تتميز بقابليتها على االنحناء والثني عندقوي مادة االكريلك الم
 للحرارة.
فكرة العمل قامت على مبدأ التجميع واللصق لألحرف العربية بأحجام وألوان مختلفة بمركزية واضحة      

 اين اللونيخلق نوع من التبلحرف العين، استخدم الفنان لونين بارزين هما األبيض والبني الداكن مختلفة ل
مهارة في أيجاد طرق وحلول تقنية حديثة عبر الممارسات أظهر من خاللها الفنان  وبروز للعناصر الكتابية

 .رالتجريبية ساهمت في إطالق الفكر اإلبداعي للتعبير الفني المعاص
   
  4نموذج رقم  -

 المصمم: راغب أبو حمدان
 (Typographyاألسلوب: حروفي بالتقنية الرقمية )

 أسم العمل: أسمهان
 2017تاريخ العمل:

" Typographyأستنبط الفنان فكرة العمل من تقنية الكتابية"      
والتي تعتمد على عملية التكرار والتكبير والتصغير للعناصر الكتابية في رسم البناء الشكلي للعمل، حيث 

الفنانة  تريةر أبعاد بو  وظف الفنان في هذا العمل الحروف العربية بخطوط مختلفة كالكوفي والديواني لرسم
والمسافات والفواصل واتجاهات الحروف باإلضافة إلى األنظمة اللونية بقيمها  "أسمهان" مع مراعات لألحجام

ع من خالله االمر الذي يستطي ،درجاتها لخلق نوع من التوافق والتناغم بين العناصر الكتابية وشكلها العامو 
نهاية إلى صل بالتجمع العناصر بعضها ببعض، ليالفنان ان يحقق التوازن والوحدة  في العالقات التي 

 للمنجر الفني ككل.تنظيمية لها دالالت واضحة عالقات بنائية و 
ارتكزت حول أيجاد العالقة بين العناصر    يالت الفنية التقنيةمارس الفنان في هذا العمل مهاراته       

ت اختزل ية التيالمعرفراكية إلى جانب خبرته قدراته الفكرية واالد والذي عكس الكتابية وفن رسم البورتريه
لعام للعمل ا واإلطار يخدم المضمون قيمها الضوئية بشكل يحاكي الواقع و الحرف وقدمت المعالجات اللونية و 

 . الفني
 والتوصيات النتائج-الثالثالفصل                              

 نتائج الدراسة:-أوال
ت الدراسة من خالل اإلطار النظري والتطبيقي عن دور الفنون الرقمية في فن الحروفيات العربية، كشف       

 وقد توصلت الباحثة من خالل إلى النتائج التالية:
ارتبط تطور الحروف العربية بتطور التراث والفنون اإلسالمية العربية، فاستلهم الفنان في لوحاته البعد  -

 رؤية تأملية وبدالالت ورموز تعبيرية نابعة من التراث والثقافة اإلسالمية.   الواحد للحرف العربي وفق
تعددت األساليب والتقنيات التي استخدمها الفنان المعاصر الستلهام الحرف العربي في نتاجه الفني والتي  -

 تصب جميعها إلى تحقيق األبعاد الجمالية المبتغاة فضال على تعزيز االتصال بالمتلقي.
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لمستخدمة في التعبير ا يليةالتطور العلمي والتقني في العصر الحديث له األثر في تفسير الوسائط التشكن إ -
يجاد معايير جديدة يصعب على الوسائط التقليدية التعبير عنها بنفس الكفاءة   الدقة.و وا 

الكتشاف  سينانين والمهندنأرتبط استخدام الفنون الرقمية على مدار تاريخها بالتجريب ومحاوالت الف -
  وتطوير كل ما هو جديد في الحاسب اآللي والوصول إلى وسائط تشكيلية جديدة.

استخالص مدخالت تعبيرية جديدة تعتمد على مفردات مستوحاة من الحرف وعناصر الكتابة العربية  -
 .معاصرةالتجمع ما بين الهوية و  بحيث اللوحة التشكيلية الرقمية إطاروتوظيفها داخل 

تدعيم مفهوم الفنون الرقمية في االتجاهات الفنية الحروفية واإلفادة منه في مجال دراسة اللوحة إمكانية  -
 الرقمية المعاصرة.

 الكشف عن التقنيات والوسائط التشكيلية للفن الحروفي والتي تتالءم مع الحروفية الرقمية المعاصرة. -
لألعمال  حداث صياغات وحلول تشكيلية متعددةساهمت العالقة بين الفنون الرقمية والحروفية العربية باست -

 يثري الخطاب البصري للفن الرقمي.الفنية لتشخيص القيم الجمالية مما 
إن الفنون الرقمية انتجت صورا تفاعلية للحروف العربية، ودشنت أسلوبا جديدا للتواصل بين األنسان  -

 ان.أوجدت دورا فعاال في إثراء إمكانيات الفنواآللة، وهي عالقة جديدة اقصت التقنيات القديمة والتقليدية و 
أدى تحول الوسيط من صورته الورقية التقليدية إلى صورته االلكترونية إلى تحول شامل مس مكونات  -

تساع العملية االعملية اإلبداعية ومكن الفنان االلكتروني من التعديل المستمر لتصميمة اإلبداعي إلى جانب 
ته الشبكة اتاح وسرعة االنتشار الذي، فضال عن تخطي حدود المكان الوقت والجهداإلنتاجية التي اختصرت 

 .االجتماعي وبرامج التواصلالمعلوماتية 

 ثانيا: التوصيات
التوسع في دراسة وبحث إمكانات الفنون الرقمية والتقنيات الحديثة في شتى مجاالت الفنون  ضرورة -

 التشكيلية للوصول إلى صياغات تشكيلية تحاكي العصر.
االهتمام من قبل المؤسسات الثقافية  ، وزيادةالتشجيع على دراسة اإلرث الحضاري المتمثل بالحرف العربي -

الخطوط العربية المنفذة في المنجزات التصميمية األخرى بالشكل الذي يتناسب ذات العالقة بتشكيالت أنواع 
 للوصول إلى فنون حروفية معاصرة. مع مكانته في الفن اإلسالمي

على الفنان أن يقوم بالبحث والتقصي عن أفضل السبل لتحقيق مواكبة التطور العلمي عن طريق التجريب  -
 . وفاعلة لالرتقاء بمستقبل فني جديد أفضل البرامج الحديث وممارسة استعمال
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Abstract 
 

The arts have an important role to play in building and promoting societies, 
as well as being a reflection of the culture of society, and its traditions, along with the 
most prominent views, ideas that express the privacy and identity of its members. 
The Arabic character was an integral part of the free heritage of the Arab nation. In 
addition to being a means of writing and questioning and a linguistic situation that 
became a singular form and an aesthetic condition with expressive values that lead to 
a contemporary Arabic artistic work, Its originality is related to its development, 
innovation and creativity. Each generation carries what ancestral art created or 
produce artistic calligraphy outputs with innovative materials, techniques and 
methods that mimic the era. There are many experiences of artists inspired by 
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Calligraphy from different angles contributed to changing the dynamics of the  
Arabic character and reshape its  structure, which exceeded the visual system known 
and the use of the character as a spatial visual unit, symbolic signs with a harmonious 
color system  that reflects the maturity of intellectual and creative distinctive. 

       The emergence of Arabic Calligraphy has taken many steps until it 
reached its present form, it has evolved its methods over time, This era witnessed 
developments that showed the artist's competence in dealing with the aesthetics of 
Arabic Calligraphy in various ways and techniques until the fine art treatments 
reached the use of many raw materials and modern technologies, as well as elements 
of technology of all kinds that contributed to the boom in the concepts and visions 
of artists, which was reflected in the course of methods of handling ,and methods of 
performance in the production of art, Computer technology has formed a quantum 
leap in the fields of Contemporary Arts, especially Arabic Calligraphy, through the 
adaptation of its capabilities and various software and digital arts, the artist was able 
to achieve creative formations in contemporary manner, that commensurate with 
the prevailing culture of society and trends of postmodern art. 

 This research deals with a contemporary vision of the aesthetics of Arabic 
calligraphy in the light of digital technology, to receive a part of knowledge that 
serves as a modern language generator that combines originality and modernity with 
tradition and contemporary. The vision combines the artist's intellectual talent and 
the authenticity of the crafts with the technical and digital capabilities of the elements 
of modern technology. 
     This study comes across three chapters, the first chapter consists of two sections, 
and the first is the theoretical framework, which is divided into three parts. The first 
axis includes the definition of the Arabic concept of Arabic Calligraphy, its origin 
and stages of development, as well as its most expressive methods. The second axis 
focuses on the concept of digital art, its form dimensions, its techniques and its 
expressive methods, and the third and final axis revolves around the relationship 
between the Arabic Calligraphy and the techniques of digital art and its most 
expressive features, The second part of the chapter includes the practical framework 
of the study and the real application of the theoretical framework through which the 
theoretical framework was led through critique and analysis of some work related to 
the subject. The third and final chapter is based on the findings and recommendations 
of the researcher; the researcher has the desired goals. 

 
 
 
 


