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امةىل ن ساامد امىل تطوير الفكةر البيةو ومن دخو  التكنولوجيا الرقمي  يف جما  الف* 

ديةد كةن ع يف تشكيل املجسم و مامطاءه مككاييات تتيح له مبةداع العبد  م املم صم  زيادة خيا  املم 

 .اعفكار اجلديدة املبتكرة

 خمتلفةا  كةدداة اممل الفنان حيث يعترب الفن باستخدام الكمبيةوتر  ت  ل  ه  التكنولوجيا س  * 

كنولوجيةا عن قةدرة الت ؛صبح املقاري  بينه  غة  كنطقية   بحيث تم التقليدي   قرم امن الط   متاكا  

نها بطةرق يدوية  يستحيل تكويب وصعم التي ي   ت فني  متتاز بالدق  والرسام  وس  يتاج جمم مامىل 

 .يف وقت زكني قص 

ةةث  يف املم سةةتحد  ن اختيةةار اخلاكةة  املم * أ ات بالتقني ةة وثيقةةا    ت الفنيةة  تةةرتبط ارتبا ةةا  جس 

 .التكنولوجي 

قةةدرة املصةةمم للحصةةو  امةةىل ت امةةىل زيةةادة أدوات التصةةميم الرقمةةي سةةاامد  * أن 
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عةاده الالثثية  ملراقبة  التصةميم وتنفية  سةتيعا  أب  غ  تقليدي ، وام  رقمي  س  تصمي ت جمم 

 .اعفكار أو  بدو 

  :كالتايل البحث التوصيات أبرز وجاءت

 التدكيد امىل أمهي  االرتباط بني التكنولوجيا الرقمي  والفن .* 

املدى الواسع ال و تتمتع به التكنولوجيةا الرقمية  اإلفادة كن ه ا البحث يف توضيح * 

 . لإلام   الفني  ككاييات كتنوام مكن 

، ز  ام  يدور حوله كن تقدم املمي وتكنولةوجيينبغي امىل الفنان التشكييل أن ال ينع* 

ة ال  او  مم  ،ن ذلك التقدم التكنولوجيعاي  يم  ن  أبل امليه  املختلفة  يف جمةا   ن كعطياتةهاإلفةادة ك 

 .اع الفنياإلبد

ث  يف جمةا  ام  للخاكات ا  املتنو  ف امىل اجلوايب التقني   الباحال  بالتعر  وص  ك  تم *  د  ملمست ح 

م والتي تتثئم كع الفن املعارص، وتواكب التكنولوجيا املعارصة، ل ة ة   تشكيل املمجس  ن  اهةا ك 

 ثاها .ن خالتعب  ك  ام  و  كتنو  ات تشكيلي  ككايي  م
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 Search Summary 

Abstract Title: Digital technology and the employment potential in the design and 

implementation of three-dimensional works of art  

Researcher Name: Randa Salem Al-Mataani  

Research objectives: Targeted research as follows:  

1. Recognize the concept، objectives and characteristics of the technology.  

2. Identify the role of digital technology in the design and implementation of three-

dimensional works of art.  

3. Stand the potential severity of Fine plastics developed and they are linked to form a 

stereo.  

4. The importance of linking art with modern technology.  

Research Methodology: This research follows the semi-experimental approach.  

And highlighted search results came as follows:  

• The entry of digital technology in the field of art has helped the development of 

human thought and to increase the designer creative imagination in the formation of 

the stereo and allow him to give him the possibilities of creation of many new and 

innovative ideas.  

• Technology has facilitated the work of the artist as art using the computer is 

completely different from the traditional so that  comparison between them is logical 

because the technology's ability to produce figurative art features and precision that 

are difficult to impossible and composition in ways that a hand grenade in a short 

time.  

• That the selections of raw material models developed in the art are closely linked to 

technological techniques. 

• Digital design tools have helped to increase the capacity of the designer designs for 

three-dimensional digital unusual، and three-dimensions to accommodate the control 

design and implementation of ideas firsthand.  

The most prominent research recommendations are as follows:  

• To emphasize the importance of the link between digital technology and art.  

• Benefit from this research to explain the wide range enjoyed by the digital 

technology from a variety of possibilities.  

• Should be the artist that does not become isolated from what is going on and made a 

scientific and technological، but that it examines the technological advances، trying to 

take advantage of the various givens in the field of artistic creativity.  

• It also recommends that the researcher identifies the technical aspects of the diverse 

materials developed in the area of the formation of the stereo and that fit with 

contemporary art and keep pace with technological era، because of the possibilities of 

plastic and a variety of expression through it. 
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 اإلـهداء
 و  وقم  رصار  وم   ق  ل  فيها بلحظات ق   تم ر  ر    ك  ع  ت  ق  ومم حل  شي  حل  البحث العلمي ر  ر  

 ويش ة 
 
 ء

واآلن حةان اهةم  ،الكةوالي     ل  بجايبي ولكن خ    م ق  حلظ  هناك كن ي   ل  ويف كم  ،وفاخلن ك  

 الظهور..

 ... ملسو هيلع هللا ىلصيف اميني بعد ممد  أغىل البين ه ه الكل ت هي مهداء مىل م

 خوايت ...أخواين وممىل أيب وأكي و

 م  ل  مىل أيب احلبيب ال و  ام  
 اهلل وأ ا  يف اممره.امافاهم  ،وفرلت الظ  ي الصمود كه  تبد  ن 

 ك  ر  بفضل دامائها ال ح  مالا التي مل أجل  امىل ه ا املقعد   ي احلبيبمىل أك  
 كنها . ي اهللمن 

 .اءخواين اعامز  ممىل 

 .مىل أخوايت العزيرات

 رغباته وهواياته. لا الورق والقلم جم  صبح  أال و  ؛ممد  :مىل ابني الغايل

 دوكا  جوار ككتبي .    ق  و  ال و  ؛الرباء  :ىل صغ وم

ة-ن املةوىل ك   أهدو ثمرة جهدو املتواضع، راجي    ...ا  يعليكم مجم ة ز  ام  ةبار  يم  أن   -ل  وج   هك 

 .ه يف كيزان حسنايتوجيعل   ،بالنجاح هل  كل  ويم 
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 الشُّكر والتَّقدير 

 يش ل  كم   ا اهي .. ر  م
 
 وك   ء

ةيكه، لك احلمد ك  ينبغي جلةث  و  ل  ة ك وامظةيمجه  لطايك، سم

ةن ي  ن فضل، وأسبغت ك  ت ك  ي  د  ؛ فلك احلمد امىل كا أس  احلق   ك  وقولم  ت  ل  قم  م، وقويةت كةن ع 

 امزم وجهد .

امىل خ  خلق اهلل، ممد بن امبداهلل، امليه وامىل آلةه وصةحبه أمجعةني والصثةم والسثمم 

 د :ا بع أـم  ..ثم  .«ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس»القائل  : 
ة مم امنقي، فإيني أتقةد   قم و  ط  ي باجلميل ال و يم كن   يا  ارففع   ى كعةاين الشةكر والتقةدير م  بدس 

كر يف ه ا املقام جاكع  أم القرى بال    ص  وأخم  ،ن أسهم يف ميجاز ه ا العملك   ل  كم واالكتنان ل  

   .يل فرص  مك   دراستي ، حيث أتاح  أ.د. بكري بن معتوق عساسيف كعايل كديرها     ل  ال  مم  

، زايدد بدن عجيدر الحدارثي .أ.د  يف امميدها سعادة ل  ال  وصو  لكلي  البربي  مم  املكر والش  

   .الدكتور عبدالعزيز بن علي الحجيليسعادة  ه  برئيس   اء  ثم قسم البربي  الفني  بد  

 ص  هم، ومجيل يم ر  ك  وا عبنائهم امصارة ف  كم د  ومجيع اعسات ة الفضثء ال ين ق  
هم، وكةرم ح 

 م.ك  هم واهت ت  راماي

 شدحت  حسدني الددكتورييف سعادة و وكم االكتنان عستاذ   امظيم   م  د  ق  أم  فا ، أن  ويزيدين ش   

ةحسدين د فكةرة  خمبةوءة مىل أن ر  ، امىل كا قدكه يل كةن امةون كنة  أن كايةت هة ه الدراسة  جمم

ةو  ا جديرا  باملناقش ، فكةان خة  كم ت بحالا  املمي  ض  متخ   ةه وكم ج  ة، غ  نيع ةف كم ي    ر  م 
 برحابة  ين 

 ، وسعني صربه، وأحتفنةي م قام بتوجيهات سديدة ذكي  ه ومرشاده، فك  صح  صدره، وجزيل يم 

   .حلظ  بلحظ  ،كعي امناء البناء م  ش    اعوىل، وجت   ن  ب  ين كن  البدء يف وضع الل  دم عه  فكره ، ي  

يف لةه لمةه، وبةارك ه وبع  ه املالوب  والعطاء، ويفع بةل اجلزاء، وأجز  امني خ    اهللم فجزاهم 

 كاله وولده.
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عبدد / أميدرة  ةو جلن  املناقش  سعادة الدكتورو  ض  امم  ةي السعادر كوصو  لصاحب  ك  والش  

ةمند  عبددالقادر المعدداوي /  ةوالةدكتور ،منيدر الددين نالدرحم ه  بمناقشة  ل  ، امةىل تفض 

اا    الكالة ة، وكسةلوليا قت ثمةني يف قراءاةا، رغةم أامبةائهن و  الرسال ، وامىل كا أكضياه ك  

أن توجيهاا ، وكلحوظاا  سيكون اها أثر يف مخراج الدراسة  يف صةوراا  ك   ، وال ش  م  اجل  

 املدكول .

ىل ماسة ، ورعاياة البحةث، ومهةوم الدن شاركني يف كم ك   ل  كم اجلزيل ل   ر  ك  م الش  قد  وأخ ا  أم 

مرشادا ، فلهم مجيعا  الداماء بموفور الصةح  والعافية   وأصحا  كعروفا  أو يم  ن أسدى ميل  ك   ل  كم 

 ي جزيل الشكر والالناء، وخالص الداماء.ن  والسعادة، واهم ك  

 ةالباحث ... 
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 : البحث قدمةم

ة بم ، يتطل  اا وتكنولوجي  املمي  را  نا تطو  وجمتمعم  العاملي   املجتمعم  شهدم ي   ن اجلهةد كنا املزيةد ك 

 .م املستمرذلك التقد   واكب  لكي يم  ؛والعمل

م  أ  د  ن  كنتص  القرن العيين ب  فمم   امرصة»سةم اامليه   لق  جديدا  ، أم  امرصا   -هل  كم - العامل 

اإليسةةان  مدراكم  ، وأصةةبح  «نولوجيةةا الرقميةة امرصةة ثةةورة التك»  :أو ،«والعوملةة   تيةةااملعلوك

ةكم  وارتبا ةه بةه رورة   ه ا العرص   كات  ملقو   ة االسةتفادة   حتةى يسةتطيع   ؛ة  د  ؤك  ن أشةكا  ك 

 امليه. يوم   كل   م التكنولوجي التي تطرأم وتقنيات التقد  

 ملجا  التجريب يف الفن التشةكييل، ني  ن املاضي  ي  د  ق  التشكييل خث  الع   الفن   ع  ض  قد خ  ول

كةالليزر والكمبيةوتر  ؛وتقنيات كتنوامة  غ  تقليدي  أدواتن خث  البحث امن ك   ،   وخاص  

ةت  ر  ي   ا  أساس ابل أصبحت ه ه التكنولوجي ،للتجريب واسعا   جماال   ت  ، وفتح  وغ ها
امليةه  زم ك 

وذلك بتطويع احلاسبات يف جمةا   ؛ام له الفني بتكاري  واإلبداامي  عاال ه  قدرات  فنان يف دامم ال

ة    ،التصميم وامملي  التنفي 
بتكاري  العملي  اال ب ني     لي  كن مككاييات ذات  بيع  تفاامم  هم رم ف  و  تم  ل 

 . ي  التصميمات العملي  تغ ا م كع كم واإليتاجي  واملروي  العالي  والتدقلم 

)  Corel Drawبرياكج ستخدام او التنفي   امملي  التصميميف  الباحال م  اختارتولقد 

  مم صم  وهو برياكج حاسويب يمنح املستخدم فضاء  غ  مدود يم 
امالي   رسوكات   ن خثلهك 

 اعبعاد الشكل و يضا  عغراض الرسم حيث يسمح للمصمم تغيأ مم ستخد  ويم (.  الدق 

 .هنها ال   لم ب  ق  احلصو  يف النهاي  امىل كناظر تصدقها العني وي   م  ثم  واحلجم واللون،

سةع ع الواكةع التنةو   اعداءيف  ام ةرالسةى التصةميم مىل ات ه ا الربياكج تتعةد  ومككايي  

يجاز الرسةوكات مو للبركيب والتحليل زمتقليل الوقت الث  و ،إلككاييات التنفي  والتعديل

  . التصميمي  

 امليه اسم  قم ل  ط  يف امملي  اجلايب التطبيقي بجهاز يم  االستفادة مىل احال م الب تواجته  

(3D CNC Router،)  د  ع  ك  يم  
 م  التي يم  الوسائل   وأفضل   ن أهم  ك 

يتةاج ها يف م  اسةتخداكم  نم ك 

ة-ي تة، والام تنو  املرافيك اجلامرب براكج  جم ت  ن  التي تم  اعبعاداعام   الفني  وخاص  الالثثي   ن ك 
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ماكاة البيلة  مككايي  و ، ي  كلموس  ذات أبعاد حقيق ها مىل أام    ترمجتم  نم مك    ه ا اجلهاز يم خث

 .ا  امليهاملفبرض مظهار اخلاك  

ة تتضحم   :ق  ب  ا س  وما  كراامية   ،  ت فني ةأمهي  استخدام التكنولوجيا الرقمي  يف تشكيل جمس 

امىل الوسةائل احلديالة  التةي  هدعتم  امل عداءاتقني  كتها ل  ألوكدى ك ،ك يف ذلك اخلاك  املستخد  

لكالة  كةن وبةديث  ل ،ن أدوات اإليتةاجك      هاك   أصبحت أداة   مذ   ؛ا التكنولوجيا الرقمي ا  رس   ي  

 ،والتجهيةز ن الوقت  ك   ا  جهدا  كب  التي كايت يف السابق تستنف م  ،اعدوات واعجهزة اليدوي 

 امةىل التغة    قةادر   مىل شةكل   يضةا  يف وصةو  الفةن  أت م  ، والتي أسه  بجايب التكلف  املادي 

 .املستمر

 ت الفني    ودورها يف تصميم وتشكيل املجس  ن أمهي  التكنولوجيا الرقمي  غم ك  وامىل الر  

التي تتناو  التكنولوجيةا وامثقتهةا بالتصةمي ت  اعبحاث يدرة ت  الباحال  قد الحظ    أن  مال  

ز امىل دراس  دور التكنولوجيةا ك  ر    ه ه الدراس  التي تم اوم ن  ت  ا الباحال  ل  ام  د   ا، وذلك م  ةاملعارص  

 ة.عارص  ك ت فني  س  جم إليتاج الرقمي  

 : مشكلة البحث

ةالتطو   ن  م لكافة   رة  وكتطةو   جديةدة   ا  ورر العلمي والتكنولوجي للعرص احلايل ابتكةر صم

ة    ؛ارصاملع وخاص  يف جما  الفن التشكييل ،املجاالت
 يحم ت ةكتعةددة تم  ات  ي ةن مككايحيتويه ك   ل 

ةفيد يف جما  تصميم وتنفية  تم  تستطيع أن   ،ام تنو    كم تشكيلي   الفرص  إلجياد حلو    ،  تاملجس 

امن صياغات تشةكيلي  ويكش   ،امن الرؤي  العادي  خمتلف    غ   ولم  ،عطي رؤى جديدة  بحيث تم 

 .جديدة وكتنوام 

 : ت مشكلة البحث وتساؤال

  :التايلالرئييس يف التساؤ   بحثد كشكل  التتحد   هواملي

يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنيـة مع توظيف أمكانيتها ة ما هو دور التكنولوجيا الرقمي   *

 مة؟املجس  
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 السابق امدة أسلل  هي : ا  الرئييسع كن السؤويتفر  

 ؟أهدافهاو،وتقنيااا   ،وكا كفهوكها ،الرقمي   اهي التكنولوجي كا -3

 ؟ ا، وتقنياا ي تكنولوجيا اعدوات الرقمي ه كا -2

 ؟ ، و رق تشكيلها ي تكنولوجيا اخلاكات احلديال ه كا -1

 ؟كا هو فن تصميم املجس ت الفني   -4

 : أهداف البحث
 :ييل ما إىلهتدف الباحثة من خالل البحث 

 . الرقمي التكنولوجياو أيواع كفهوم وخصائص ف امىل التعر   -3

 . تكنولوجيا اعدوات واخلاكات ، وتقنياااف امىل التعر   -2

 .فن تصميم املجس ت الفني  ف امىل التعر   -1

 .رقمي بالتكنولوجيا الالتشكييل   ربط الفن أمهي -4

 : أهمية البحث

 :سامهة ييام ييلاملأمهية البحث يف  تتضح

 .رقمي نولوجيا الن التقنيات والتكك فادة  م احلديال م الطرق توضيح أه -3

جديةدة ذات مككاييةات جديةدة وكتنوامة  كةن خةث  خيةارات العمل امىل مضاف   -2

 التشكييل.الكمبيوتر تسهم يف مثراء العمل الفني براكج  مىلوحدات تضاف 

ةةكةةن اخلاكةةات املم  االسةةتفادة -1 ةة ،ث د  ح  ت  س 
يتهةةا وأسةةاليب ن خةةث  املعرفةة  بمكو  ك 

 .ت س  ج  ملم وتوظيفها يف تشكيل ا كهااستخدا

إلثةراء  ،ستكشاف تقنيات وخاكات حديال ال باحلاسو  التدكيد امىل أمهي  التجريب -4

 .ةيتاج أام   فني  كعارصمو ،داامي بإلالفكر ا
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 : فروض البحث

  :الفروض التالي الباحال   تم ع  ض  يف أ ار أهداف البحث وأسللته و  

ضم الباحال م أن  -3 بر   مي  يف التصميم والتنفية  قةد يواكةب استخدام التكنولوجيا الرقت ف 

م  ،بتكاريا  جديدا  اويعترب جماال   ،العرص احلايلتغ ات   .إلثراء اعام   الفني  املمجس 

ضم الباحال م  -2 بر    ،ال  للخةروج امةن املةدلوفعترب وسيل  فع  التكنولوجيا الرقمي  تم  أن   ت ف 

 .غ  تقليدي ذات أبعاد فني   تصمي ت ابتكارو

 : د البحثحدو 

 :ييام ييليتحدد البحث 

 حدود كوضوامي   :

 . م  س  ج    يف تنفي  اعام   الفني  املم مككاييات التكنولوجيا الرقمي   البحثم  يتناو م 

 . Corel Drawبواسط  برياكج تنفي  التصاكيم اميل احلاسب اآليل  -3

 .دبعااع ثثثي سم  جملتنفي  ي ذج اعام    3D CNC Routerاستخدام جهاز  -2

 .) البويل فاينيل ( اللدائن    تشكيلها امىل خاك   م  تأام   جمسم  تسع  أشتمل اميل  -1

 امنارص التصميم املستخدكه يف تصميم املجس ت امنارص هندسي  . -4

 حدود زكني   :

ه2341_ 1431زكن تطبيق التجرب  ) يف الفصلني الدراسيني  اعو  والالاين لعام 

حدودمكانية:

  كين  كاامىل تطبيق التجرب   : استعايت الباحال  بمعمل لتنفي  املجس ت الفني  ككان 

3D CNC Router.
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 : مصطلحات البحث

  :  Technology التكنولوجيا -0

ةني  : »م( : 2222امبةدم العظةيم الفرجةاين، ) فم ر  ع  يم *  قطع  ةن ك 
ةبم ك  ك  ر  ةا كصةطلحم كم بدَّن 

Techne : بمعنى ، ف  ، أو : صنع ، أو : فةن، و : ؛ وهي : كلم م يويايي م ر 
، Logyح  ؛ وهةي : الحقة م

ل م  (.23. )ص«بمعنى : ام 

ةفم ر  ع  ويم *  كلمةة  تكنولوجيةةا تمةراد ف : فةةن اخلطابةة ، أو : »م ( : 2221)أمحةةد قنةديل ، ا ه 

ل كع -ك لك-االت صا  بمهارة، وتعني  ه؛ للتواصم
ل  كهارات ه وم ككايات   : استخدام اإليسان ل كم

 .(23. )ص«اآلخرين

ةدرات » إجرائياا: الباحثة   ه  ي  ر  ع  وت   أن  التكنولوجيا تتضةمن مجيةع اآلالت واعدوات والقم

 .« ورسيعالتي تساامد امىل ابتكار وميجاز جمس ت دقيق  وامميق  

  :  Digitalرقمي  -1

ها )كنى صبح،  فم م( : كل كا هو كصةنوع كةن كعلوكةات أو مشةارات ماللة  2228* ت ص 

 (.212بدرقام ثنائي  . )ص

 الرقمية : التكنولوجيا -1

* هي ذلك العلم ال و حيقق حرف وصناامات وفنون كتنوامةه وغة  مةدودة بواسةط  

 احلاسب اآليل واعجهزة التي اها امثق  به .

 ( :implementالتوظيف )  -1

فمها ) ر  ع    تصةمم خلدكة  وظيفية  املصةنوام بدن اعشياء » م(2221، مس اميل شوقي* يم

تثف الوظيف  ختتل  اخلاك  ، ول لك فالفنان املصمم جيةب املية  أن يةدرس خاص  ، وباخ

41ص .«كتطلبات وظيف  الشئ وخيتار اخلاكات املناسب  ويشكلها بوامي تفي ااهدف كنها
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بدي  التوفيق والتولي  بني اعدوات واخلاكةات خلدكة  امملية    إجرائياا: الباحثة   ه  ي  ر  ع  وت  

 .قيق ااهدف كنها بحيث  ريق  تناواها وأسلو  تقديمهااعام   الفني  ، وحت ميتاج

 ( :design) صميمالت -5

فمها )مس اميل شوقي،  ر  ع  هو تنظيم وتنسيق جمموع العنارص ، أو االجةزاء  » م(2225* يم

الداخلي  يف كل كت سك لليش  املنتج أو التناسق ال و جيمع بني اجلايب اجلة يل والنفعةي يف 

.22ص «وقت واحد 

فُهُ الباحثةُ إجرائياا:  بدي  جمموامة  كةن العلميةات التصةميم  التةي تعتمةد امةىل وتَُعرِّ

 اعس  والعنارص الستخراج صياغ  تشكيلي  ختدم العمل الفني .

 ( :implementation) نفيذالت -6

فمها ) ر  ع  ة  ويف اإلحكةام  : مجرا »لغ    م(1918، مسعودجبران * يم ؤهةا بدي  كصدر يفم

. 413ص  «وتطبيقيا  املميا  

فُهُ الباحثةُ إجرائيا:  تةم التةي والةرباكج كةن العلميةات التصةميم   ككوية بدي  وتَُعرِّ

. تطبيقها كن قبل الباحال  

 ( :Router CNC) جهاز -7

 Computer Numerical Control م( 2228* وصفتها )كنى صبح، 

ةن كعلوكةات الكمبية الةن ذج الرقمية  »وتر هو كصطلح كستخدم لعملية  االسةتفادة ك 

واممل يموذج جمسم واقعي ثثثةي اعبعةاد باسةتخدام كاكينةات خاصة  ،  «الالثثي  اعبعاد

م ه ة املاكين  كعلوكات الكمبيوتر لتبني النموذج املجسم . )ص  (.214بحيث تمبرج 

خمتلفة  كةن خةث   فنية  جمسة تهةو جهةاز يقةوم بإيتةاج  :-إجرائياا -الباحثة  هيعر  وت  

عط    يات تم مدخااها بواسط  احلاسب اآليل.كم
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 :Corel Drawبرنامج  -8

ن براكج اجلرافيك  التةي تمسةتخدم يف احلاسةب اآليل، وهةو يسةاامد يف املشهورة يمعترب  ك 

تصميم صور وأشكا  امىل الشاش ، ويممك ن مدخا  الصور بواسط  املاسح الضوئي واممةل 

 بعض التعديثت امليها.

 : Plastics اللدائن -9

فمهةةا )امةةيل اعشم،  * ر  ع  فم اللةةدائن بالكلمةة  اإلغريقيةة  بةةويل كةة  »م( : 1994يم ةةر  تمع 

Polymer  زئ ني : بويل؛ وتعني : كتعدد، و : كة ؛ تعنةي : جةزء، أو : كتعةدد ن جم
ن ك  والتي تتكوا

 (.1. )ص«اعجزاء

خةام كالةل كواد امضوي  خملق  ) مصطناامي ( تصنع كن كواد هي  إجرائياا: الباحثة   ه  ي  ر  ع  وت  

النفط ) الببرو ( كن خث  حتوالت كميائي  واها كن الصفات كاللدوي  والليوية  واملطا ية  

 .والشفافي  والصثب  واها كن اعساليب التشكيلي  كالصب والتلوين والتشكيل احلر

 : The Three Dimensional املجسم  -01

فمها )  ر  ع  املجسةم العمةل »كوت)د.ت(  : م( يقث  امن سة1982امبدالقادر مبراهيم ، * يم

الشئ ال و له حجم يف الفراغ ويعرب امنه باإلسقاط يف أبعاد ثثثي  قد يكون اجلسم يقصد به

(152. )ص«كصمتا  وقد يكون كفرغا  

 . «هو كل كاله  و  وامرض وارتفاع ويشغل حيز كن الفراغ» إجرائياا: الباحثة   ه  ي  ر  ع  وت  

 

W 
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 الفصل الثاني  
 

 

 : الدراسات السابقة : أولا                

 

   باستال ر الكمبيوتر يف التصميم.قدراسات كتعل   
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 مقدمة :

ن ت أهةما الدراسةات ال راسات املمرتبط  بالبحث احلايل، وتضةم  ت الد  ام  د ت وتنو  تةي تعد 

ر التكنولوجيا الرقمي  يف بناء العمل الفني، واسةتال ر مككايااةا يف مثةراء العملية   و  تناول ت د 

 االبتكاري  واإلبداامي  .

  يف الباحال م  وت ستندم 
 
 السابق ؛ هبدف توضةيح العلمي  الدراسات بعض امىل بحال ها مجراء

ت الباحال م هة ه الدراسةات احلالي ، وقد ق   الدراس  وبني بينها واالختثف االلتقاء هأوجم  م  س 

 مىل ثثث  ماور  :

 أوالً: دراسات متعلِّقة باستثمار الكمبيوتر في التصميم

 :(م0118 منى صبح ،دراسة )  -0

نوان الدراسة:  .«كتطلابات التصميم الزخريف الرقمي يف الع رة الرقمي » ع 

 جاكع  حلوان . -قي  كلي  الفنون التطبي -قسم الزخرف   -كاجست    :راسةنوع الد

ر  برجميات احلاسةب اآليل، كةدداة اهةا  ىلم ت الدراس ف  د  ه    هدف الدراسة : و  د 
ض ل  التعر 

ة  ةةد  ق  ع  ف امةةىل تعل ةم  ميتةةاج تشةكيثت وتصةةمي ت كم ةةر  خ  م املمز  مككاييةات، ملسةةاامدة املصةم 

 جما  التصميم الرقمي.
 
 البركيب، وذلك يف ماول  إلثراء

الةا ؛ إلحةداث تقنيةات تناولت الدراس ف امةىل كفهةوم الواقةع االفةبراث كم    التعةر 

ا يف مثراء الفكةر التصةميمي، وكة  اشةتملت  استخدام احلاسب اآليل والتي تلعب دورا  هاك 

دراس  بعض اعكالل  املع ري  واملحلي ، والتي تعك  كةدى التطةور يف تكنولوجيةا تصةميم 

ةن الواجهات املع ري ، وكواد البناء اخل ةث  ك  اص  باملبةاين الرقمية ، واسةتخدكت الدراسة  كم

 املنهج الوصفي التحلييل واملنهج التجريبي .

ر ااهائةل يف  ةن التطةو 
م الزخةريف ك  ت الدراس م امىل رورة اسةتفادة املصةم  ك  قد أوص 

مككايات كواد البناء لتطوير الفكر التصةميمي، وذلةك بعمةل تصةمي ت جديةدة وكبتكةرة 

م  ة، والتي تتواكب كع تكنولوجيةا العرصة، وتتةواءم كةع الظةروف تتثء  كع الع رة املعارص 
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 البيلي   املحيط  هبا.

ة  للبنةاء  قم ه ه الدراس  كع الدراس  احلالي  يف اكتشةاف أية ط جديةدة غة  تقليدي 
وتت ف 

دم دور املصةمم يف ت ه امىل صياغ  م ةار اممةيل حيةد  م املعارص، تساامدم وظية  ال هني للمصم 

 التكنولوجيا يف تنفي  تصمي ت رقمي  كتطورة .

بين  ختتل م امنهةا يف أن الدراسة  السةابق  أسةتخدكت التكنولوجيةا لعمةل تصةمي ت 

زخرفي  لتنفي  الواجهات املع ري  بين  الدراس  احلالي  اهتمت بعمةل جمسة ت فنية  ثثثية  

 اعبعاد.

لتدكيد امىل دور التكنولوجيا كوَّنا تقنية  حديالة  ك  تمفيدم ه ه الدراس  يف البحث احلايل ا

 تساامد املصمم يف تنفي  أفكاره بسهوله ويمرس .

 :(م0112 د،دراسة ) سيد أمح -1

درتةةه امةةىل مثةةراء امنةةارص التصةةميم وقم  ،رف العةةريبمجاليةةات احل ةة» عنــوان الدراســة:

 .«اجلرافيكي

 م .2221 -قي  كلي  الفنون التطبي -قسم اإلامثن  -كاجست  نوع الدراسة: 

ةةن أدوات العرصةة  هــدف الدراســة: ف ت الدراسةة  السةةابق  مىل ماولةة  االسةةتفادة ك  ةةد  ه 

وتقنياته احلديال  يف مثراء التشكيل اجلة يل للحةروف العربية ، والتعاكةل كةع هة ه اعدوات 

 بدساليب وتدث ات جديدة تفيد يف تصميم املطبوامات الفني  .

اعسةاليب الفنية  والتقنية  احلديالة  املسةتخدك  يف  تناول ت الدراس  الكش  امن كعرف 

ةةي م اجل ليةة  املوجةةودة يف أامةة   الفنةةايني 
كتابةةات تصةةميم احلةةروف العربيةة ؛ ملعرفةة  الق 

الكثسيكي ني واحلروفي ني؛ وذلك كن خث  امنارص التصميم اجلرافيكي؛ لثستفادة كنهةا يف 

 التصمي ت واملطبوامةات اإلامثيية ، وات بة
 
اع هة ا البحةث املةنهج  الوصةفي التحلةييل مثراء

 التجريبي. 

ت الدراسة  ببنةاء بريةاكج لتحليةل وتكةوين اللوحةات اخلطية ، باسةتخدام  ص  وقد أ و 
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 احلاسب اآليل )الكمبيوتر جرافيك( ال و يساامد امىل مثراء التصمي ت اإلامثيي  املطبوام .

يية  االبتكةار وامةدم النمطية  كةن السةابق  يف مككاكع الدراس  ك  تتفقم الدراس م احلالي  

خث  توظي  )الكمبيوتر جرافيك( كتقني  حديالة  إلجيةاد املةؤثرات اخلاصة  واملسةتحدث ؛ 

 التي تمفيد يف مثراء التصمي ت الفني  .

ةن  الرسال  كعها يف أن   بين  ختتل م  تناول ت حتليل  اعشكا  الفني  اخلطي ، أو احلروفية ، ك 

ث  إلثراء التصمي ت .خث  امنارص التصميم اجل خ  د  ون  ك  ي كم
 رافيكي؛ ل 

حةو  أحةد املصةادر التةي تةوف ر املعلوكةات يف كوَّنةا  ن الدراس   ك   ت الرسال م واستفاد  

وهو كوضوع البحث احلةايل وكيفية  اإلسةتفادة كنةه يف استخدام الكمبيوتر كدداة للتصميم 

 .  التي تطرقت اها الباحال حتقيق القيم التشكيلي  والتعب ي  وهي أحد املجاالت 

مىل متاح  الفرص  لربط الفكر اإلبداامي بالتكنولوجيا، واسةتال ر  احلالي  الدراس م  ادفم و

 مككاياته يف مثراء العملي  االبتكاري  واإلبداامي  .

 م(:0115 دراسة )هنلة اجلنيدي، -1

نوان الدراسة يةادة فااملية  كعاكةل يف ز ،تقنيات وأسةاليب الرسةوم ثثثية  اعبعةاد» :ع 

 .«تصميم كواقع الفنون امىل صفحات اإليبريت

جاكعة  حلةوان  – كلية  الفنةون التطبيقية  -قسم الزخرفة   - كاجستيةر ن وع الدراسة:

 م .2225

ةالتعةر  مىل هدفت ه ه الدراس   :هدف الدراسة م الفنية  والعلمية  لعنةارص ي  ف امةىل الق 

دة كنهةا يف تصةميم املواقةع صةيغ  لثسةتفاومجيةاد  ،تكوين صفح  اإليبريت ثثثي  اعبعاد

 .الفني 

ف امةىل كةع الدراسة  وك  تتفقم الدراس م احلالي   تاحة  ات املم اإلككايي ةالسةابق  يف التعةر 

 كها االسةتخدام  اواستخد ،وكيفي  االستفادة كنها ،لبعض براكج احلاسب يف جتسيم اعشكا 

 .اعكالل
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وكيفية   ،كج الرسوم ثثثي  اعبعاد بشكل أوسةعتتعرض لدراس  برايف أَّنا  بين  ختتل م 

 . ت الالثثي  اإلبعادس  ج  ن تلك الرسوم يف بناء وتصميم املم ستفادة ك  اال

ن الدراس  السابق  املعلوكةات التي تةوف ر  ااهاك يف كوَّنا أحد املصادر وتستفيدم الباحال م ك 

 يتها ، وأيواامها .، وككوبعاد وتطبيقااا كات الرسوم الالثثي  اعاحو  استخد

احلديال  يف بناء  كنولوجيان التك   ملقاء الضوء امىل االستفادةىل م احلالي م  الدراس م  ادفم و

 .بعاد تصمي ت ثثثي  اع

 :(م0114 أمل بحريي،دراسة )  -1

ــوان الدراســة : ن ه امةةىل مجاليةةات » ع  التوظيةة  اجلرافيكةةي لبرصةةيات اخلاكةة ، وأثةةرم

 .«التصمي ت الزخرفي 

 -جاكعة  حلةوان  -كلية  الفنةون التطبيقية   -قسم الزخرف   -كاجست   الدراسة:نوع 

 م.2224

هدفت الدراس  مىل دراس  أثر تغة   اخلاكة  امةىل مجالي ةات التصةمي ت  :ف الدراسةهد

ع يف استخدام اخلاكةات يمفيةد يف حتقيةق أهةداف التصةميم،  الزخرفي ، والتدكيد امىل أن  التنو 

 جديدة يتيج  لتدث  اخلاك . واستخثص كداخل

ن التوظي  اجلرافيكي للكمبيوتر يف ميتاج جمموام   تناولت ه ه الدراس  مىل االستفادة ك 

ةن خةث   دة لبرصي ات اخلاكة ، وذلةك ك  ات كتعد  كن التصمي ت الزخرفي ، ومحداث كتغ  

ال َّنائية  يمكةن توظي  ه ه اإلككايي ات غ  املحدودة يف تقديم البدائل، واممل صةياغات 

 العمل الفني، وقام البحث السابق بعمل دراس  حتليلية  للعثقة  بةني 
 
االستفادة كنها يف بناء

 كتغ  اخلاك  والقيم اجل لي  للتصمي ت الزخرفي  .

ك  قد أوصت الدراس  أيه ينبغي امىل الفنان التشةكييل أن يةدرك حقيقة  التكنولوجية ؛ 

جم امن كوَّنا وس رم ائط وأدوات تقني  حديال  ذات مككايات أدائية  امالية ، وأن هة ه بدَّنا ال خت 
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ع. ن ا ذاتي ا دون تدخل اإليسان املمبد  مم ف  د  ق   املمعط ي ات ال تم

وتتفقم الدراس م السابق م كع الدراس  احلالي  يف مجياد حلو  جديةدة إلثةراء جمةا  البربية  

رصة )الكمبيوتر( يف مامداد التصةمي ت الفني ؛ وخاص  التصميم باستخدام التكنولوجيا املعا

 والتقليل يف اجلهد والوقت .

بين  ختتل م كعها يف استخدام براكج التصةميم لعمةل تصةمي ت زخرفية  تعتمةد امةىل 

ة  واعشةكا   ةن حيةث اسةتخدام امل ثك  دة للبرصةيات اخلاكة ، ك  تعةد  ات كم محداث كتغ  

 واعرضيات .

دم البحثم احلايل مىل وجود ل تكنولوجي للتعاكل كع اعام   الفني  يعتمد امىل  ويؤك  دخ  ك 

ف امىل الرباكج الفني  املناسةب  التةي تسةاامد  استخدام وسائط التكنولوجيا الرقمي ، كع التعر 

 امىل مجياد رؤى وكداخل تفيد يف جما  التصمي ت الفني  .

 :م(0114 ،دراسة ) هبة  زهران  -1

نوان الدراسة :    .«ثراء الرباكج التعليمي  امن  ريق احلاسب اآلىلم الشكل واللون ىف» ع 

 –جاكعة  حلةوان - كلية  الفنةون التطبيقية  –قسم الزخرف   -كاجستيةر نوع الدراسة:

 م .2224

ةن ت هة ه الدراسة  هدف   هدف الدراسة: مككاييةات احلاسةب اآليل يف مىل االسةتفادة ك 

ة التي تعتمدم  ،امرض براكج الكمبيوتر التعليمي  ة امىل ج  امةن  ريةق  م  املةتعل   ايتبةاه   د    وش 

   .اعشكا  واعلوان

قم الدراس م احلالية   زديةاد او ،ولةوجيالتكنم  رالتطةو  السةابق  مىل أن  كةع الدراسة  ك  تت ف 

اآليل يف جما  التعليم  احلاسبم  ل  خ  د   ى،شت   يف جماالت   هامت د امليالاستخدام احلاسب اآليل وا

 وآخر فن ي. ا تربووبعضه ،ة زواياد  ن ام  ك  

ةالرباكج التي تم  استال ر كعها يف مككايي  بين  ختتل م   يف ب   مم د  خ  ت  س 
 
ة نةاء  ت وتصةميم املجس 
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 .الالثثي  اعبعاد

ن الدراس  السابق   و  يف ك   وتستفيدم الباحال م ك 
املعلوكةات حةو  التي توف ر ا أحد املصادر َّن 

افيكية ، وتوضةيح بعةض املفةاهيم ، كةاللون ، ل  للتصميم والةرباكج  اجلرالكمبيوتر كوسي

والشةةكل ، والوحةةدة ، وكفهةةوم القةةيم التشةةكيلي  والتعربيةةه ، ودورهةةا يف اثةةراء الةةرباكج 

 اجلرافيكي  .

ةج  احلديالة  يف جمةا  تصةميم املم  كنولوجيةاالت د راسة ىل ماحلالية   وادف الدراس م  ت    س 

 .الفني 

 :(م0114 ريم السويفي،دراسة )  -1

توظي  الكمبيوتر يف التعاكل كع تقنيات )الكوالج( كعاكةل أسةا  » :الدراسة اننوع  

 .«يف تصميم امللصق اإلامثين

 م .2224 -جاكع  القاهرة  -تربي  فني   -كاجست    نوع الدراسة:

هدفت ه ه الدراس  مىل مثارة االهةت م السةتخدام الكمبيةوتر يف جمةا   :هدف الدراسة

 يي .تصميم املصلقات اإلامث

تناولت الدراس  يف التوصل مىل مجياد البدائل املختلفة  للتصةميم الواحةد للتوافةق كةع 

 توف  الوقت واجلهد املب و  لتصميم امللصقات اإلامثيي  .

وقد أوصت الدراس  مىل االهت م بدراس  تقنيات )الكوالج( اليدوية  مىل جايةب تنمية  

 االستخدام االبتكارو لرباكج الكمبيوتر .

تتفق الدراس  السابق  كع الدراس  احلالية  يف بيةان مككاييةات تقنية  الكمبيةوتر كةدداة و

 يمكن أن تساهم يف العملي  التصميمي  .

بين  ختتل  امنها يف أن الدراس  السابق  تستخدم الكمبيوتر يف تصميم كلصقات مامثيي  

ت فيها تقني  )الكوالج(. ك   استخدم



 

- 15 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 :(م0113 أماين عابد،دراسة )  -7

نوان الدراسة : أثر اإلككاييات اجلرافيكي  للحاسب اآليل يف مثراء مجاليةات التكةوين » ع 

 .«لدى  البات قسم البربي  الفني  بكلي  البربي  بجاكع  أم القرى

 كلي  البربي  . -قسم البربي  الفني    -كاجست    :نوع الدراسة

يةةدة بةةني العلةةم وكعطياتةةه هةةدفت الدراسةة  مىل تدكيةةد العثقةة  الو  :الدراســة هــدف

احلضاري  احلديال  وبني الفن التشكييل وأمهي  استال ر تلةك املعطيةات يف جمةا  الفةن إليتةاج 

 أام    فني  تعتمد امىل املسطحات واملجس ت ااهندسي  .

يف  Dimensionsتناولت الدراس  امرض مككايي  اسةتخدام الكمبيةوتر وحتديةدا  بريةاكج 

ن  الدراسة  ، واملقارية  بةني اإلككاييةات ال اتية  للعينة  يف االبتكةار تنمي  االبتكار لدى امي  

 بمفردات هندسي  كقابل  ملفردات الربياكج.

وقد أوصت الدراس  باالستفادة كن استخدام الكمبيوتر يف املجةا  التشةكييل يف تنمية  

 املهارات االبتكاري  بحيث ال امل ذاتي  االبتكار لدى الفنان .

  السابق  كع الدراس  احلالي  يف أمهي  براكج الكمبيوتر اخلاص  بالتصةميم وتتفق الدراس

ت ا الدراستني تؤكدان امىل تنشيط خيا  كسةتخدم  ل 
يف توظي  اعشكا  ثثثي  اعبعاد ، وأن  ك 

 الكمبيوتر امىل االبتكار .

يوس بين  ختتل  امنها يف أن الدراس  السابق  تشمل ميتاج تكوينةات لطالبةات البكةالور

فقط حتى يعرف أثر هة ا الربيةاكج وفاامليتةه امةىل اجلايةب   Dimensionsكن خث  برياكج 

 االبتكارو لدى امين  البحث .

يف توظية  مككاييةات بةراكج الكمبيةوتر يف  -يف البحث احلةايل-ه ه الدراس   وتمسهم

 التصميم .
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 في التنفيذ  CNCثانياً: دراسات متعلقة باستثمار جهاز 

 :(م 0101 بد اهلل الشاعر،عدراسة )  -0

فااملي  استخدام التقني  الرقمي  يف حتقيق القةيم الفنية  بمقةرر أشةغا  » عنوان الدراسة :

 .«م القرىأاخلشب لدى  ث  قسم البربي  الفني  بجاكع  

 م.2212-جاكع  أم القرى -كلي  البربي  -قسم البربي  الفني  -دكتوراه   نوع الدراسة :

ف امىل فااملي  استخدام كل كن التقني  هد هدف الدراسة : فت الدراس  السابق  مىل التعر 

الرقمي  والطرق التقليدي  يف حتقيق القيم الفني  بمقةرر أشةغا  اخلشةب لةدى  ةث  قسةم 

 البربي  الفني  بجاكع  أم القرى .

ن املشةكثت كنهةا امةدم توظية  التقنية  الرقمية  يف جمةا   تناول ت الدراس  جمموام  ك 

وتني فةث وجةود ملالة ات  أشغا  بم امليها الةر 
اخلشب، وكنها أيضا  أن الطريق  التقليدي  ي غل 

 االبتكار واإلبداع.

ك  اشتملت الدراس  امىل بعةض اعكاللة  عشةغا  اخلشةب، كنهةا بالطريقة  التقليدية  

به جتريبي. ك ت الدراس م املنهج  الش  د   والتقني  الرقمي ، واست خ 

ىل مككايي  تطبيق التقني  الرقمية  يف حتقيةق القةيم الفنية  بمقةرر وقد أوصت الدراس  ام

ة   أشغا  اخلشب 
اها أثر كب  وفااملي  يف القدرة امةىل اسةتخدام امنةارص التصةميم وتةوافر  ل 

ق كراحل االبتكار وكصادر الفن املختلف  وكثئم  املنتج لوظيفته والدرجة   القيم الفني  وحتق 

 الكلي  للقيم الفني .

قم الدراس م السابق  كع الدراس  احلالي  يف توظي  التقنية  واسةتخدام التكنولوجيةا وتت ف 

 الرقمي  يف مامداد وتنفي  اعام   الفني  .

بيةةن  ختتلةة  امنهةةا يف أنا الدراسةة  السةةابق  تشةةمل ميتةةاج أشةةغا  خشةةبي  باسةةتخدام 

 التكنولوجيا الرقمي  حتى يتم حتقيق القيم الفني  اها .
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ن الدراس  السابق وتستفيدم ال ( وكيفية  أسةتخدام CNCالتعرف امةىل جهةاز ) يف باحال م ك 

ذكةر  أيظم  التحكم يف مجيع العمليات كن قطع وحلةام بةالليزر بإسةتخدام اجلهةاز . وايضةا  

 ميزات اجلهاز وخطوات اممله بالصور .

 ثالثاً: دراسات متعلقة بخامة اللّدائن 

 :(م 0119 راشد الشعيش ،دراسة )  -0

 .«مككايات توظي  التشكيل باللدائن يف جما  اعشغا  الفني » وان الدراسة :عن

 م.2229 -جاكع  أم القرى -كلي  البربي -قسم البربي  الفني  -كاجست    نوع الدراسة:

ف امىل اإلككايات التشكيلي  والقيم الفني   هدف الدراسة: هدفت الدراس  السابق  التعر 

وميشاء تصمي ت يف جمةا  اعشةغا  تسةتالمر اإلككايةات التشةكيلي  واجل لي  خلاك  اللدائن 

 للخاك .

تناولت الدراس  جمموام  كن التصمي ت للكشة  امةن اإلككايةات التشةكيلي  لل ةدائن 

الصناامي ، والطرق التقني  احلديال  لتوظي  ه ه اإلككايةات والطةرق املختلفة  يف النةواحي 

دكيد اجل ليات التي يمكن مارستها كةن خةث  خاكة  اجل لي  والفني  ، وخاص  يف مظهار وت

ث  يمكن التحكم يف كفردااا كن  بداي  التعاكل كعها .  كمستحد 

يلي ني يف جمةا  
ةن أامة   الفن ةايني الت شةك 

ك  اشتملت الدراس  امىل بعض حتليل ية ذج ك 

ب ع ت الدراس  املنهج الوصفي والتحلييل ب ه جتريبي. توظي  اللادائن الصناامي  وات   واملنهج الش 

ه مىل استخدام اخلاكات احلديال  ورورة ربط جمةا  البربية   ت الدراس  التوج  وقد أوص 

الفني  العاك  واعشغا  الفني  بالتطور التكنولوجي لصناام  اخلاكات وماول  االسةتفادة كةن 

 اعساليب التجربي  اها  .

يف توظي  خاك  اللةدائن يف جمةا  اعشةغا   وتتفقم الدراس  السابق  كع الدراس  احلالي 

 الفني .
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بين  ختتل  امنها يف أن الدراس  السابق  تشمل ميتاج أام   فني  باستخدام خاك  اللةدائن 

 الصناامي  حتي يتم حتقيق القيم الفني  اها .

ن الدراس  السابق  التعرف امىل العواكةل التةي أدت اىل أسةتخدام  يف وتستفيدم الباحال م ك 

 دائن يف تشكيل املجس ت الفني  كن امواكل ثقافي  ومجالي  وتقني  .الل
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 -التعليق على الدراسات السابقة  


م( يجدها 2223م( و )أكاين امابد ، 2224امند استعراض رسال  كل كن )هب  زهران ، 

والتصةميمي  داة تعليمية  وأمهيتةه يف اجلايةب اإلبةدااميتركز امىل توظي  احلاسب كد مجيعا

أاهام ومثراء للجايب اإلبتكةارو لةدى الطالبةات ، أكةا بالنسةب  لدراسة  )أكةل وأيه كصدر 

م( فقد ركزت امىل التصميم باحلاسب اآليل ولكن 2228م( و )كنى صبح ، 2224بح و ،

ياغات ال َّنائية  يمكةن باملفردة الزخرفي  اإلسةثكي  والتةي يمكةن كةن خثاهةا اممةل صة

االسةةتفادة كنهةةا يف بنةةاء العمةةل الفنةةي واملعةة رو ، بيةةن  يجةةد أن دراسةة  )ريةةم السةةويفي 

اعامةةثن وفةةن  يةة  احلاسةةب اآليل يف بتوظ ام(  قةةد قاكةة2225َّنل اجلنةةدو،م( و )2224،

تصةةميم كواقةةع صةةفحات اعيبريةةت  ويتفقةةا كةةع كةةن سةةبق يف كسةةايرة التطوربتوظيةة  

عستفادة كن ميزااا الكال ة واجلميل  ، وبا ستعراض كاورد يف دراس  )سةيد التكنولوجيا وا

م( فقد تركزت فيهةا توظية  احلاسةب اآليل واعسةتفادة كةن تقنياتة  إلثةراء 2221أمحد ،

التشكيل اجل يل للحروف العربي  يف تصميم املوضوامات الفني  ، وملا تقدك  دراس  )امبةداهلل 

بتنةاو  اسةتخدام التقنية  الرقمية  امةىل اجلةايبني التصةميمي م( يجةدة متيةز 2212،الشاامر

( ، وأخ ا  يجد  دراس  )راشد الشعيشة ، CNCوالتنفي و كن خث  احلاسب اآليل وجهاز )

م( أيفردت امن الدراسات السابق  باهت كها بتوظي   خاك  اللدائن يف جما  اعشغا  2229

 ي  العمل .الفني  التي يمكن التحكم يف كفردااا كن  بدا

تةرتبط كةع البحةث احلةايل يف جايةب توظية  وأسةتخدام وجممل الدراسات السةابقه 

التكنولوجيا الرقمي  التي اقترصت أوال  امىل توظي  احلاسب اآليل كةدداة تسةهل أو تسةاامد 

( التي سهلت امملية  التنفية  بدقة  وجةودة CNCيف امملي  التصميم وثاييا  استخدام ككين  )

 لتنفي  . امالي  ورسامه يف ا

ففي ه ا البحث تتجاوز كرحل  اجلايب النظرو ايل اجلايب التطبيقي كن خث  توظي  

 التكنولوجيا الرقمي  يف اامداد وتنفي  اعام   الفني  املجسم  .
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 : األطار النظري:  ثانياا 

 

 سوف تغطي الباحال  ه ا الفصل بعدد كن املباحث  :

 " مي  كفهوكها وخصائصهاالتكنولوجيا الرق "املبحث اعو   : 

 " تكنولوجيا اعدوات الرقمي  وتقنيااا "املبحث الالاين  : 

 " تكنولوجيا اخلاكات املستحدث و رق تشكيلها "املبحث الالالث  : 

 " فن تصميم املجس ت الفني  "املبحث الرابع : 
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 " المبحث األول : " التكنولوجيا الرقمية مفهومها وخصائصها

 

 . كقدك 

  . كفهوم التكنولوجيا 

 .  تيارات فني  ارتبطت بالتكنولوجيا الرقمي 

 .  أهداف التكنولوجيا الرقمي 

 . التكنولوجيا الرقمي  وامثقتها بالفن 
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 : مقدمة

  سةةواء يف النةةواحي يةةةلقةةد لعبةةت التكنولوجيةةا دورا موريةةا  يف تةةاري  البي            

 أو يف التطور السيا  .اإلقتصادي  واإلجت امي  

وقد خلق اهلل اإليسان واستخلفه امىل اعرض ، وهو يسعى كن  فجر التةاري  اىل تةوف  

واعساسي  كن  عام وكساء وكسكن .وكن الصفات التي حبةا اهلل هبةا احتياجاته الرضوري  

 دواتواإلبداع .فاستطاع بفطرته استخدام بعض اع واالخبراعاإليسان القدرة امىل التفك  

 امىل حتقيق أهدافه وتضمن له احلياة .واملعدات التي ساامدته 

واملفهوم البسيط للتكنولوجيا هي كل كا صنعه اإليسان أوكل كا يتج امن فكةر اإليسةان 

يتاجي ،فهةي تعةرب امةن الو فكرة يظري  وهي يسق يضم استخدام اأسواء كان كنتجا كاديا ، 

هم والتواصل والتدقلم احليوو كع الكون والبيلة  دود للفالثمال كاء اإليساين وامن السعي 

 اإلجت امي  والطبيعي .

 امن املعرف  التةي تتضةمنها وامثق  التكنولوجيا بالفن والتصميم امثق  وثيق  فهي تعرب

 طةرقمكنةا ، وجمموامة  ال التصةميمالتي جتعةل هة ا  تآلالالتصمي ت الفني  والطريق  وا

 حيز الوجود . واعساليب التي خترج بالتصميم مىل

يف كافة   القرن العيين تقدكا تكنولوجيا كتسةاراما  َّناي  القرن التاسع وبداي  شهد وقد 

ه ا ويف كافة  جمةاالت احليةاة بصةف  اماكة   املجاالت الفني  واملعرفي  ، كن  بدايته واىل وقتنا

 وجما  والفن والتصميم بصف  خاص  .

اإلجتاهات احلديال  يف التصميم الرقمةي وواكب ه ا التطور والتقدم التكنولوجي ظهور 

،  الرقمية لكي يتواكب كع ه ا التطور بداي  كن احلداث  وكا بعد احلداث  كرورا بالتكنولوجيا 

كدى تدث  الفكر التكنولوجي املتقدم لدى املصممني امىل توجهةات التصةميم  واضحا   أوبد

 التقليدو .وقيود التصميم الكثسيكي  اعساليب التقليدي وحتررهم كن 
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فدصبح كن املهم دراس  العثق  بةني الفكةر التكنولةوجي املتقةدم واجتاهةات التصةميم 

املرجوة  الفني   القيمحتقق مجيع  أام   فني الرقمي وكي  اثر كل كنه  يف اعخر للوصو  اىل 

 كنها كع الوصو  اىل أقىص درجات اجل   يف آن واحد .

 مفهوم التكنولوجيا :  -أوالا 

واعجهةزة وكلحقاتةه الكمبيةوتر  خدامهوم الشائع ملصطلح التكنولوجيةا هةو اسةتاملف

، و ه ه النظرة مدودة الرؤي  ، فالكمبيوتر يتيج  كةن يتةائج التكنولوجيةا ، املتطورة احلديال  

، وهةى ي  ريقة  للتفكة  وحةل املشةكثتهة بحثيقصدها ه ا ال يبين  التكنولوجيا الت

أَّنا و : أَّنا وسيل  وليست يتيج ، وأ ؛ةو  رجم الفرد مىل النتائج امل  يوصل  وأسلو  التفك  ال 

باع استخدام املعارف واملعلوكات واملهارات هبدف الوصو  مىل يتائج إلش لتفك  يفل ريق  

أن التكنولوجيا تعنةي االسةتخدام اعكالةل للمعرفة   ى، ل ا يرحاج  اإليسان وزيادة قدراته

   خلدك  اإليسان ورفاهيته. العلمي  وتطبيقااا وتطويعها

م كلم  )تكنولوجيةا( كةن أكالةر الكلة ت التةي 2221ويمضي م ) ممد سعيد ، م( : تمعترب 

ها أو يستمع مليها رب  كل يوم، وغالبا  كا تم كرم ه ه الكلمة  يف جمةال  احلةديث بقصةد  دم يمرد 

 (22)ص  اإلامجا  والتقدير أو االيبهار.

ةن املطا ية  م (1982وذكر) أيطوييوس كرم ،   : أن لفظ )تكنولوجيا( اكتسب ت الكال  ك 

م اللفظ املة كور، كة   تل   بل ويف أحيان كال ة كتناقض  حسب كمستخد  ي أشياء خمم
وأصبح يعن 

 اكتسبت كلم  )تكنولوجيا( قوة كيتافيزيقي  كتزايدة .

هةو كعنةى  التكنولوجيةاوأنا أو  كعنى يطرأ امىل ذهن اإليسان حيةث حيةاو  تعرية  

التطبيق العميل ، فالعلم كعرف  يظري ، والتكنولوجيا تطبيق اه ه املعرف  النظري  جمةا  العمةل 

 البيو .

ه كلم   م يف العمل البيةو  التكنولوجياأكا املعنى الالاين ال و تال م هو أَّنا وسيل  تمستخد 

ل ه  وهة م  ي أدوات فمن  أقدم امصور التاري  البيو واإليسان يستخدم أدوات تساامده يف ام 

، فكل كا كةان اإليسةان ي سةتعنيم بةه للقيةام بدام لةه باإلضةاف  مىل التكنولوجيات ستحق  اسم 
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ى تكنولوجيا .  ق  أن يمسم 
 (1ص)أامضائه وقمواه اجلسدي  ي ستح 

ى )امبدم العظيم الفرجاين ،  م (  أيه ارتبط كعنةى التكنولوجيةا امةن  ريةق اخلطةد 2222وي ر 

تعمةل دوات التةي ظهةرت حةديالا  ، وخاصة  تلةك اعدوات التةي لدى البعض باعجهزة واع

بم امةىل اعدوات بالطاق  امىل اختثف أيواامها
، ول لك فةإنا كعنةى التكنولوجيةا لةدَم ي نسةح 

ن أصغر اعدوات الشخصي  مىل أكرب كعدات البناء و  .التنقيب امن املعادن وأكالااها فقطاحلديال  ك 

نم يف النظرة ا مم ي ق  للتكنولوجيا بحيث اقترص كعناها امىل اعجهزة فقط واخلطد هنا ي ك  لض 

ن ياحي  أخرى فةإن هة ا  كع مغفا  امملي  التطبيق التي هي املهم  الرئيسي  للتكنولوجيا ، وك 

ل م حديث، ظهةر يف القةرن العيةين ، واامتةرب  املفهوم الضي ق للتكنولوجيا ايطلق كن أَّنا ام 

يا ، بين  الواقع أن تكنولوجيا القرن العيين كا هةي مالا ه ا القرن هو وحده قرن التكنولوج

كظهر لتكنولوجيا القرون السابق ، وأن كا وصل مليه التطبيق التكنولوجي يف ه ا القةرن كةا 

ر ملةا سةبقته كةن تكنولوجيةا سةابق  ، وامليةه فةإن   كان ليصل مىل ه ا املستوى لوال أيه تطةوا

ر التطبيةق العمةيل يف خمتل ة  امليةادين،  تكنولوجيا القرن العيين هي حلق  يف سلسل  تطةو 

ت   في  بعدها . )ص   (.23استفادت ما قبلها وستؤث ر ح 

 

تصةميم وترى الباحال  التفاامل بني الالقافتني الفني  والتكنولوجي  يؤدو ميل اإلرتقاء بفن 

خلةروج بةه كةن وااملجس ت الفني  ميل كرحل  التجريب حيث يصل به ميل التفك  اإلبداامي 

 يطاق النمطي  كن خث  ربطهم بالتكنولوجيا الرقمي  .

أدى مىل ظهور تيارات جديدة يف الفن احلديث يف القرن العيةين فالتفاامل بني اجلايبني 

الرقمي  ، فقد توغلت كع بعضةهم يف بني الفن والتكنولوجيا  الربطمتاللت يف حتقيق اإلبداع و

ون الرقمي  بحيث شةملت الكمبيةوترات واآلآلت التةي العرص احلايل وتعددت كصادر الفن

 املرتبط بالتكنولوجيا الرقمي  . أصبحت جزء ال يتجزأ كن اممليات اإلبداع الفني

 

ولعله يف بداي  التفاامةل بةني التكنولوجيةا الرقمية  والفةن كةان كةن املتوقةع أن تكةون 

ع اإلجتاهات الفنية  السةابق  ، امن ذلك التفاامل كتكاكل  مىل حد كا ك الناجت اإلجتاهات الفني  

ولكن الوضع احلايل يقود مىل تفرد ه ه اإلجتاهات الفني  ذات الةرابط التكنولةوجي مةا أدى 
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 اىل اخلروج بفروع جديدة كن الفنون التكنولوجي  .

( Samuel Koon  ،1991ويقو  الناقد )ساكويل كون 

حو  الفن مىل حد كب  فلم يعةد  لقد أسهمت وسائل التقني  احلديال  يف تغي  كفاهيمنا"

الفنان اليوم يعتمد امىل قطع  ق ش أو خشب يمةرر امليهةا فرشةاته ويسةطر فوقهةا أفكةاره 

يقةيم امليهةا  امرض ملكبرويية  "شاش   "حاسيسه بل من كرسمه اليوم أيضا  هو امبارة امن وأ

لةه املرئيةات يف كهرجاي  التشكييل ، مذ تتقلص كساح  الصورة التقليدي  مىل كعرب متر كن خث

(66ص")سياقات رقمي  خمتلف  

 مككاييةاتقةد أضةافت احلديالة  بدن التكنولوجيا (م2222بسطوييس ،ف ى )ركضان 

لإليسان مل تكن كوجودة كن قبل ما ضاام  كن قدرة اإليسةان امةيل اإلبةداع الفنةي  جديدة

ات اجلديةدة يف وأضافت فنويا  جديدة كالل فن الكمبيوتر والفن الرقمةي ، وأسةهمت اعدو

مجالي  جديةدة كالدقة  مكتشاف صور و أشكا  كن اجل   ، بل وأدى ه ا مىل استحداث قيم 

precision    واإليسيبابيFallowness    والبساSimplicity قيم جديةدة ارتبطةت و

 Economicوالقيمة  االقتصةادي    Algorithmicبفنةون الكمبيةوتر وهةي الرياضةي  

value  (251) ص

سهم ه ا التحرر كن القيم اجل لي  القديم  ميل التحرر كن كاف  القيود املتوراث  امن وقد أ

يل ظهور رؤى جديدة للواقع واحلياة وتدثر الفةن العلةم مالفنون السابق  ، وأدى ه ا  أشكا 

، ما غ  كن  بيع  الفنون املرئية  بعةد مضةاف  التكنولوجيةا الرقمية   والتكنولوجيااحلديث 

، وأن دا  جديدا  ، فدصبح املكان يفيض باحلركة  وينطلةق بةالقوى واإلككاييةات  بوصفها بع

 أو تقدم تكنولوجي أصبح ينعك  كباشة اميل اإلبداع الفني .

وترى الباحال  أن التكنولوجيا الرقمي  ال تعادو الفةن وال تتنةاقض كةع اإلبةداع الة ايت 

فاملعارصة هي استخدام التكنولوجيةا  هي وسيل  لتحقيق ذلك اإلبداع ، ومي للفنان املعارص 

 أضافه مىل البعد املادو والفكرو الفلسفي  . يف العمل الفنيالرقمي  

واملي  فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمي  وتقنيااا املتنوامة  تسةتحوذ امةىل اهةت م فنةاين 

ن الرسم والتصميم حو  العامل ب  متكنهم كن ميتةاج أامة   فنية  ذات صةفات مجالية  مل تكة
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تمرة مىل تطةةور  بيعةة  اسةةتخدام واملالةةابرة املسةةكعروفةة  كةةن قبةةل ، وقةةد أدى التجريةةب 

حيث اسةتطاع الكمبيةوتر امةيل سةبيل املالةا  أن يقةدم  التكنولوجيا الرقمي  يف العمل الفني

بدءا  بالتصميم وايتهاء بالتنفية  ، فقةد القةت اعامة    الفنية  املنتجة   امالي  تقني  مككاييات

 يوتر رواجا  يف خمتل  دو  العامل .بواسط  الكمب



 تيارات ينية ارتبطت بالتكنولوجيا الرقمية : -ثانياا 

أبرز اإلجتاهات والتيارات الفني  التي ظهرت وارتبطت بالتكنولوجيا الرقمي  كة            

-م ( هي  :2221زو ،اذكراا ) ش ين احلر

 :Computer Art. ين الكمبيوتر 0

م ، ففةي 1912اعوىل الستخدام الكمبيةوتر يف جمةا  الفنةون يف العةام لقد كايت البدايات 

كنتص  الستينات اجته العديد كن الفنايني يحو االهت م بالنشا ات اإلبداامي  املتعلق  بةالفن 

والتقني  ، حيث كان االهت م هب ا املجا  كن قبل كقترصا  امىل العلة ء واملهندسةني ومل ختةرج 

 للعاك  وذلك لعدة أسبا  كنها :التكنولوجيا احلديال  

. أن احلاسبات الكربى كايت هي النوع الوحيد املتوفر آي اك ومل تكن كتاحة  مال ملجموامة  1

 قليل  كن العل ء يف جما  الصناام  واملختربات واعبحاث العلمي  فقط.

ة امةىل . امدم توفر الرباكج املختلف  ك  هي اآلن ، حيث كايت خربة الربجم  العلمي  كقترص2

 املهندسني والعل ء.

. كايت امملي  اإليتاج الفني بالكمبيوتر ذات  بيع  هندسي  جدا  والتي مل تكن تثئم اجتةاه 3

 الفنايني يف ذلك الوقت.

. كان املجتمع الفني كبرددا  يف اامتبار الشكل الفني اجلديد لفةن الكمبيةوتر يةدخل ضةمن 4

 قائم  الفنون التشكيلي .

يعا  بدأ التعاون بني الفنايني والعل ء لظهور ه ا الفن اجلديد والة و أثمةر واه ه اعسبا  مج
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 امن يتائج كبية للفن يف جما  التكنولوجيا والتقني  الرقمي .

وقد كايت املحاوالت اعوىل امبارة امن تشف ات قام هبا املربجمةون يف صةور وأرقةام تعتمةد 

م يبرمجهةا يف صةورة أشةكا  اكل كعهةا ثةامىل الصيغ  الرياضي  حتى يستطيع الكمبيوتر التع

 .وخطوط 

م ، 1915وقد أقيم أو  كعرضني فنيني لفن الكمبيوتر يف ككايني خمتلفني يف يف  العةام       

( بمدين  ييويورك ، والالةاين يف )شةتوتغارد Gallery Wiseحيث كان اعو  يف )جال و وايز 

Stuttgartعل ء وال ين داموا أيفسةهم بةدَّنم فنةايون يف ( بدملاييا وال و تم تنظيمه  كن قبل ال

 ذلك الوقت.

وكان ذلك كن اعحداث ااهاك  يف تاري  فن الكمبيوتر حيث تم التعرف امةىل هة ا الفةن      

 وتصني  اعام   الفني  املنتج  بواسطته كشكل فني كقبو .

والة و  Mickel Nollوكن بني التجار  ااهاك  املؤرخ  يف ذلك املجا  كا قام به  كايكل يةو  

يف  "Billبيةةل "م بيةةن  كةةان يعمةةل يف خمتةةرب 1912أيةةتج أوىل أام لةةه اإللكبروييةة  يف العةةام 

ييوج   ، ويف جتاربه املبكرة يف  يو  امدة أي ط فني  كولةدة باحلاسةو  ، فكايةت أام لةه 

كة  كةن املولدة بالكمبيوتر أوىل التجار  الفني  التي استعملت الكمبيوتر خللق صورة كتحر

أرقام ، حيث كايت تلك اعام   الفني  اعوىل كبتكةرة جةدا  وكهةدت الطريةق للعديةد كةن 

 خطاه يف ه ا املجا  ، وقد رصح امن فنه بقوله : إلتباعالفنايني 

من الفن احلقيقي للكمبيوتر يمكن يف براكج توليد الصورة ولي  في  ينتجه الكمبيوتر كةن  "

 (.111 ص)"أشكا  كادي  

عد أام له الفني  املعروض  ضمن املجموام  الدائم  ملتح  الفن احلديث ، ويف كتحة  وت     

وك لك أكاديمي  الصةور  " USC Fisherيو اس   فيي  "لوس أيجلي  للفنون وكعرض 

 املتحرك  للفنون والعلوم شاهدا  تارخييا  امىل مبداامات الفن يف جما  الكمبيوتر.

 Robertوروبةرت راشةنربج  " Billy Kluverيل كلةوفر بة "م أس  الفنةان 1911ويف العام 
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Rauscjhenberg "   كيايا  رسميا  لتطوير التعاون بةني الفنةايني واملهندسةني وأسةمياه مجاامة" 

وكايةت اهة ه  " Experiments in Art and Technology – EATالتجريةب يف الفةن والتقنية  

بني الفنان والكمبيوتر ، حيةث خلقةت هة ه  املنظم  أمهي  كب ة جدا  يف حتديد يقاط االلتقاء

املنظم  اجلو املثئم والبيل  املناسب  التي شجعت اإلبةداامات الفنية  ااهاكة  ، وضةمت أيضةا  

روبةرت راشةنربج  "و  "  Andy Warholآيةدو وارهةو   "التعاون الفني بني الفنايني أكالا  

Robert Rauscjhenberg "  جةون كةيج  "وJohn Cage "  سةرب جةويز جا "وJasper Johns " 

 وقد داممت ه ه املنظم  خمتربات بيل العلمي .

مجاامات فنية  أخةرى امنيةت بفةن الكمبيةوتر  ورظهم( 1991ذكرت )مي ن محدو ، وقد      

والتي امرفةت بةة  " The Japanese Computer Techniqueكج ام  الياباييني لتقني  الكمبيوتر 

(CTGوالتي أسهمت كال ا  يف ماما ) دة تشكيل الفن املرئي وفتحت آفاق جديدة للتعب  الفني

 (11)فهوم التعب  الفني املعارص. ملكن خث  الكمبيوتر وايطلقت بدفكار كغايره 

وتتالت التطورات بني جما  الفةن والكمبيةوتر ، وكةان كةن أهةم املعةارض الفنية  التةي      

والتي تم يف  " Cybernetic Serendipity "جسدت ذلك التداخل الفني التكنولوجي كعرض 

جاسةيا  "م يف كعهد الفنون املعةارصة يف لنةدن ، والة و تةم تنظيمةه كةن قبةل 1918العام 

وتضمن املعرض أغلب مار  فةن الكمبيةوتر يف ذلةك الوقةت  " Jasia Rechartريتشارت 

 Frieder Nikeفريدر ييك  " Nam June Paik، يام جون بيك  Michael Nollأكالا  كايكل يو  

 وآخرون. John Cage، جون كيج  John Whitney، جون ويتني  

وبالرغم كن أيه مل يكن املعرض اعو  لفن الكمبيوتر ولكنه كان احلدث اعهم يف التعرية  

 325هب ا الوسط اجلديد يف الفن التشكييل ، وقد استمر العرض ملدة شهرين كتتاليني وضةم 

ا توصلوا مليه يف رسوكات الكمبيوتر ، كة لك ضةم أوىل فنايا  كن حو  العامل امرضوا آخر ك

 أام   النحت بالكمبيوتر وقد كان املعرض اعو  كن يوامه يف بريطاييا.

ومل يمض وقت  ويل حتى ظهرت الرباكج الفني  ، والتي سمحت للفنان بالتعاكل كع ذلك 

كةن ثةم تطةورت اجلهاز كن خث  الفدرة أو لوح  الرسم اجلرافيكي وسهلت لةه املهمة  ، و
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 رق اسةتع   الكمبيةوتر يف جمةا  الرسةم والتصةوير حتةى ظهةرت املاسةحات الضةوئي  

والكاك ات الرقمي  التي ككنت الفنان كن مدخا  الصةور امةىل جهةاز الكمبيةوتر ومجةراء 

التعديثت امىل اخلواص الشكلي  للعنارص الفني  كن خث  مككاييات تغ  الشةكل أو ااهيلة  

وك لك مككاييات احل ف واإلضاف  والةتحكم يف زوايةا الرؤية  وتراكيةب وك لك اعلوان 

املفردات وك لك يف درج  العمق والفةراغ واعبعةاد املختلفة  ويف كمية  الضةوء والظةث  

 الساقط  امىل سطح العمل الفني.

وب  بدأ الكمبيوتر حيتل ككاي  الصدارة يف حقل الفنون التشكيلي  ،  ترو الباحال  أيه قدو        

أيه مل يعد وقفا  امىل املتخصصني يف جماالته كن  ث  اجلاكعةات واملعاهةد الفنية  ، وبسةبب 

اتساع يطاق استخداكه فقد دخل جما  الفنون بقوة وقام الكال  كن الفنايني بدراسات امديدة 

يف جما  تكنولوجيا الكمبيوتر ، وقاكوا بمحاوالت امديدة لدكج الفن كع اآلل  وللتغلب امىل 

 تغ ات التي قد حتدث لطرق التعب  الفني جراء استخدام ه ه التكنولوجيا احلديال .امل

اممل امىل تغ  رؤي  الفنةان احلةديث للكالة   من دخو  الكمبيوتر يف جما  التصميم والتنفي 

كن املفاهيم يف شكل العمل الفني ، وبالتايل تغ ت  رق التعب  الفني الرتبا ها هبة ه اعداة 

أيضةا  ، فدصبح الفنان ال َتم فقط بالنواحي التشكيلي  يف العمل الفني ومية  تطةرق احلديال  

و رق أدائهةا حتةى يسةتطيع أن يطةوع الكمبيةوتر بالشةكل  للمفاهيم التكنولوجي  الرقمي 

 ال و يريد التعب  واالبتكار لدى كستخدكه.

نةون يمكةن أن يعطةي بدن الكمبيةوتر يف جمةا  الف " Jann Lawrenceجان لوراي   "وتؤكد 

 (11) يتائج ك هل  ويفتح آفاق جديدة كن اإلبداع واالبتكار لدى كستخدكه.

وتبعا  لتعدد تلك اآلراء ظهرت العديد كن االجتاهةات احلديالة  يف التعبة  الفنةي يف َّنايةات 

القرن العيين وبدايات القرن الواحد والعيين يف جما  الكمبيوتر . وحترصة الباحالة  فةي  

 رز  رق التعب  الفني اه ه االجتاهات احلديال  :بأييل 
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  Daniel Canogar دننييلكانوجا(2)لوحة

http://www.danielcanogar.com 

 

ويف ه ا اعسلو  قام الفنايون باستخدام  Digital Imagingأسلوب التصوير الرقمي  -1

ة رقمي  سواء يف بناء أام   فني  أو مدخا  صور رقمي  امىل الكمبيوتر وكن ثم الكمبيوتر كددا

مجراء التعديثت امىل اخلواص الشكلي  اها ، ويتم بعد ذلك  باام  ه ه اعام   بالطرق 

التقليدي  امن  ريق خمرجات الكمبيوتر كن  ابعات أو رواسم. وكن هؤالء الفنايني الفنان 

( وال و استخدم الكمبيوتر كدداة للتصوير  Daniel Canogarاعسباين )دايييل كايوجر 

الرقمي امىل  ريق  الكوالج كستخدكا  صور فوتوغرافي  عجزاء كن اجلسم البيو كمفردة 

تشكيلي  يف تداخل وتراكب كع مضاف  ح  فني كتميز بالبركيز امىل امنرص امللم  وامىل 

مبيوتر الرقمي  والتي متيزت بالتقني  التكررات املتجاورة ، إليتاج جمموام  كن أام   الك

 (1العالي  واحل  الفني املعرب . شكل)

 

http://www.danielcanogar.com/
http://www.danielcanogar.com/
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Chris Finely(كايسفنلي1)لوحة

http://www.renabranstengallery.com/Finley_GGPW2_lrg.html 

 

حةني قاكةت الفناية     تقنيتي التصوير الييتي والتصـوير الفـوتفرايفأسلوب الدمج بني – 0

( يف خلق جو كن التجريد واالبتكار امىل شاش  الكمبيةوتر Casey Williams)كاييس ويلياكز 

، وكن ثم مخراج ذلك التكوين امىل ق ش التصوير )الكنف ( باستخدام  ابعةات خمصصة  

 ياحي  التكوين واعداء والتقني . ل لك ، فجاءت أام اها الفني  كتكاكل  كن

كالةل الفنةان  Digital Compostionواامتمد بعض الفناييني امةىل أسةلو  التكةوين الرقمةي 

( وال و ابتكر كفردات رقمي  عام لةه التصةويري  بةالبركيز امةىل  Chris Finely)كري  فنيل 

، وكن ثم قام  امنارص التكوين كن لون وخط وشكل والتي تم مامدادها باستخدام الكمبيوتر

الفنان بإامادة صياغ  لتلك اعشكا  كن خث  أدوات التصوير التقليدي  امىل قة ش الرسةم 

 (2)الكنف ( ليكون الكمبيوتر بمالاب  أداة كساامدة له. شكل )

 

 

 

http://www.renabranstengallery.com/Finley_GGPW2_lrg.html
http://www.renabranstengallery.com/Finley_GGPW2_lrg.html


 

- 32 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 

 

Dieter Huberديتياهوبيا(4)لوحة

huber.com/-www.dieter 

 

ويتم كن خث  براكج كعين  تسةمح للفنةان   Image Generation أسلوب توليد الصور -3

أن خيرج الصور  بقا  ملعادالت رياضي  كن خث  رسوكات بيايية  غاية  يف التعقيةد بحيةث 

يقوم الفنان بتوليةد أشةكا  فنية  يف هيلة  كنةاظر  بيعية  حتةاكي الطبيعة  والواقةع ، ومةن 

( حيةث قةام الفنةان Dieter Huber  الفنان النمساوو )ديت  هةوب  استخدكوا ه ا اعسلو

بدكج الصور الطبيعي  كع التكنولوجيا الرقمي  خللق صورة فني  متالل الطبيع  وتظهةر وكدَّنةا 

صورة  بق اعصل كن الواقع ، وهةي يف احلقيقة  امبةارة امةن تراكيةب كصةطنع  كةن قبةل 

 الكمبيوتر.

 

 

 

http://www.dieter-huber.com/
http://www.dieter-huber.com/
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Rico Wackريكوونك(3)لوحة

http://www.wack.ch/frac/gallery61.html



حيث هنالك فل  كن الفنايني تعمقوا يف مبراز الدور  Fractals أسلوب جتيئة العنارص -4

اإلبداامي كن خث  توظي  الكمبيوتر والظهور ب  يسمى فن احللزوييات ، وفيه جتزأ 

العنارص ذات البعدين مىل امدد غ  مدود كن اعبعاد بحيث ختلق تراكيب وأشكا  فني  

غاي  يف التعقيد ، وتتم كن خث  براكج خاص  بتلك النوامي  كن اعام   الفني  وبالتايل 

يستطيع الفنان أن خيرج بعنارص شبيه  بتلك اعشكا  العضوي  املوجودة يف الطبيع  ، وكن 

(  Rico Wackاستخدكوا ه ا االجتاه يف التعب  الفنان املكسيكي )ريكو واك  الفنايني ال ين

حيث امالج الفنان لوحته كن خث  العديد كن الرباكج املتنوام  وباستخدام العديد كن 

 (.4الشكل ) الفثتر ليظهر اممله الفني.

 

 

http://www.wack.ch/frac/gallery61.html
http://www.wack.ch/frac/gallery61.html
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Jim Campbell(جيمكامبابيل5)لوحة

http://www.jimcampbell.tv 

 

وكن الفنايني كةن اسةتخدكوا  Computer as a Mediumأسلوب الكمبيوتر كوسيط  -5     

ملا وجدوا فيه كن قدرات ال مدودة كوسيط يف امملي  اإلبداع ، وذلك كن خث  مضاف  بعةد 

ا قام بةه الفنةان )جةيم جديد عام   فن الكمبيوتر سواء كن ياحي  اإليتاج أو العرض كالل ك

( بإيتاج اممل فني ديناكيكي ربط فيه بني الضوء واللون والزكن كن  Jim Campbellكاكبابيل 

خث  الكمبيوتر وذلك امن  ريق امرض اممل فني كربكج امىل الفيةديو عيةاس يمشةون يف 

الفضاء اميل وشك الدخو  فيه  يف امرض جديد بواسط  استخدام الضوء اعمحر وال و يةتم 

 (5تحكم فيه كن خث  املوجات اإللكبروكغنا يسي . شكل)ال

 

 

 

http://www.jimcampbell.tv/
http://www.jimcampbell.tv/
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Golan Levinجوال ليفين(6)لوحة

http://www.flong.com/ 

 

وهي  ريق  جديةدة يف بنةاء وامةرض اعامة    Software Artأسلوب ين الربجميات  -2     

وتر وهي تعتمد امىل براكج فني  يقوم بكتابتهةا الفنةان إلبةداع الفني  املنتج  كن خث  الكمبي

ه ه اعام   ، ثم تعرض ه ه اعشكا  امىل شاشةات الكمبيةوتر بشةكل كسةتمر وكتحةرك 

بحيث تتوالد اعشكا  امىل شاش  العرض بحيث تتغ  وتتحو  مىل أشكا  جديةدة وهكة ا 

ن ه ه اعام   للمشةاهد تعرض يف شكل حرك  كستمرة دون توق  ، ولثحتفاظ بنسخ  ك

حري  اختيار اللقط  الفني  التي تعجبه وكن ثم تطبع وحيتفظ هبا وكنها أام   الفنان )جةوالن 

 (1(. الشكل ) Golan Levinليفني 

وكن خث  استعراضنا اه ه اعام   املتميزة لفنةون الكمبيةوتر يتضةح لنةا كةدى التغية       

  الفني يف القرن الواحد والعيين ، ويظهر لنةا كةدى احلاصل جلوايب الرؤي  الفني  والتعب

مككايي  استخدام الكمبيوتر واستغث  قدراته يف ميتاج أام   فني  حديالة  ذات جايةب مجةايل 

http://www.flong.com/
http://www.flong.com/
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وتعب و يفصح امةن كفةاهيم امرصةي  كتطةورة تةد  امةىل قةدرات الفنةايني الثمةدودة يف 

  التعب  الفني. استغث  التكنولوجيا العلمي  يف مبراز جوايب جديدة يف

ن تلخيص كراحل التطور التارخيي لفن الكمبيوتر يف القرن العيين حسب التسلسل ويمك

 التايل :

  أوسةةيلون  "م : ظهةةرت أو  لوحةة  فةةن رقمةةي واليةةت سةةميت 1952يف العةةام

Oscillon"  بن لوبوسكي  "امىل يد اعكريكيBin Lobosky "  وتدلفةت كةن خطةوط

ثود يف التلفزيون وتتغ  حركة  هة ه اخلطةوط بنةاءا  كتموجن  تصدر كن أيبو  الكا

 امىل الكمبيوتر التوافقي. "لوبوسكي  "امىل برياكج صممه 

 1951 جةون  "م : ظهرت أو  صورة كصنع  بالكمبيوتر يف أكريكا ، فقد اسةتخدام

 الكمبيوتر التوافقي يف صنع فيلم حركي. " John Howetnyهويتني 

 1913 مدوارد زاييةك  "م : صنعEdward Zaeek "   أو  فةيلم كصةنع كليةا  بواسةط

 الكمبيوتر ، ك لك أقيمت أو  كسابق  لفن الكمبيوتر.

 1915  بدملاييةا ، تةثه  "شةتوتغارت  "م : أقيم أو  كعرض لفن الكمبيوتر يف كدينة

 كعرض ماثل يف كدين  ييويورك. 

 1911. م : أيشئ أو  كتح  لفن الكمبيوتر يف باري 

 1914 وييةات احللز "م : ظهر فةنFractal "  بينةوا كايةديلبورت  "امةىل يةدPenwa 

Mandelport "   يف خمترب شكIBM. 

 1982 باينت بوك  . "م : ظهر أو  برياكج للرسم امىل الكمبيوتر باسم 

 1981. م : ظهر أو  برياكج للفوتوشو 

 1994 كوزاييك  "م : بدايات اإليبريت امىل الكمبيوتر كن خث  برياكج التصفح" 
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 : Digital Artلرقمي . الفن ا0

كاكتةداد لفةن  Digital Artم ظهر الفن الرقمةي 1912م وبدايات 1912كع َّناي  العام        

الكمبيوتر وكاجتاه فني حديث يمالةل املعةارصة يف السةبعينات ، وجةاءت االيطثقة  للفةن 

الفنية   الرقمي يتيج  اليتشار الكمبيوترات وتوفرها لدى اجلميع باإلضاف  مىل توفر الةرباكج

 وأجهزة الفيديو والكاك ات الرقمي  والتي هي مجيعا  وسائط ككوي  للفن الرقمي.

شكييل ال و يستخدم تقنية  ويعرف الفن الرقمي بديه االسم ال و يطلق امىل االجتاه الفني الت

واملةةؤثرات املتطةةورة لةةرباكج الكمبيةةوتر كالصةةوت والضةةوء يف ميتةةاج أامةة    الكمبيةةوتر

  .تكنولوجي  حديال

وقد ظلت التطورات العلمي  اه ه اعدوات الرقمي  تزداد كع َّناي  القرن العيةين وأصةبح 

الفن الرقمي يمكن أن يدكج وينتج كن أشكا  الفةن العديةدة كالتصةوير الزيتةي ، اعفةثم 

التصوير الفوتوغرايف ، فن الفيديو ، فةن التجهيةز يف الفةراغ ، النحةت ، الصةورة املتحركة  

 املوسيقى. 

 

 والفن الرقمي يتم إنتاجه من خالل طرق عدة وهي:

. ابتكار أام   رقمي  كن اعشكا  املجردة أو الركزي  ضمن املعاجلات الفني  التي يقوم هبةا 1

الفنان باستخدام الكمبيوتر أو امن  ريق مدخا  الصورة والتثامب باعشكا  بحيث تظهةر 

 شات الفيديو.أو تتداخل أو تبراكب أو ختتفي وثم امرضها امىل شا

 . يتضمن الفن الرقمي اعام   التي تنتج خصيصا  لتظهر امىل الشبك  العاملي  )اإليبريت(.2

. يمكن ميتاج النحت كن خث  الفن الرقمي امن  ريق  بع اعشكا  الالثثي  اعبعاد كةن 3

 ي ذج كصمم  كن قبل الكمبيوتر.

 Germyك  يف أام   )ج كي بليةك  وه ا تتنوع أام   الفن الرقمي كن حتويل صور الفيديو
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Blake   ( مىل الصورة املعدل  بالكمبيوتر ك  امند )كةار  فةدجCarl Fudges   مىل الطباامة )

( وكة لك العةامل  Johnn Simonبالشاش  لألشكا  ااهندسي  املتحرك  امند )جةون سةايمون 

نةايني الة ين ( والعديةد كةن الفJanet Cardiffالسمعي البرصةو للفناية  )جاييةت كةاردف 

اشبركوا يف ه ا االجتاه الفني كةث  كةنهم حسةب اجتاهةه أو يظرتةه اخلاصة  مىل اإلككاييةات 

 الثَّنائي  التي يقدكها الفن الرقمي.

وقد أصبح الفن الرقمي اليوم باالرتباط كع الوسائط اجلديةدة يسةتطيع مبةداع جتةار  فنية  

ر ااهولةوجرايف ، الصةور املتحركة  امديدة تتضمن الصور الالابت  ، الصةور املجسةم  ،  صةو

ثثثي  اعبعاد ، الصور املتحرك  ذات البعد الرابع ، العروض التجسةيمي  التفااملية  وأدوات 

 كسامه  وذلك كله يتيج  للبحث والتجريب يف فن الكمبيوتر وال و بدأ كن  الستينات. 

 

W 
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 : VIDEO ART. ين الفيديو 3

م ، وهو فن يعتمد امىل اإلحساسات الفيزيائية  1912لعام ظهر فن الفيديو كاجتاه جديد يف ا

والتي أيتجتها التكنولوجيا احلديال  كن خةث  اسةتخدام التلفزيةون كةدداة لعةرض الصةور 

 امللوي  ملكبروييا .

وامند الرجوع مىل بدايات فن الفيديو يجةد أَّنةا تعةود مىل القةرن الالةاكن امية ، امنةدكا تةم 

م ، والة و كةان 1891لب واإللكبرون وذلةك يف العةام اكتشاف أيبو  أشع  القطب السا

 بمالاب  النواة الستخدام اإللكبرون يف بث الصور.

م حيةث أصةبح باإلككةان 1951وتطورت االكتشافات العلمي  يف ه ا املجا  حتى العةام 

 (.Ampex 2تسجيل الصورة باإلضاف  مىل الصوت امىل شيط كغنا ييس يسمى )

أو  كةن اسةتخدم أجهةزة  " Nam Pickيةام بيةك  "ان الفنةان م ك1913وكع بدايات العام 

 التلفزيون كعنارص مدخا  وامرض لفن الفيديو.

( والة و Sony Port backوكان التطور اعهم لفن الفيديو بعد ظهور جهاز )سوين بورتبةاك 

م ، ه ا اجلهاز ال و سمح للفنايني بإيتةاج وكعاجلة  وتسةجيل الصةور 1915ظهر يف العام 

 ات ملكبروييا  ويف أقل تكلف  مكن  يظرا  لسهول  استخداكه ورخص ثمنه.واعصو

بمةؤمتر كةاتريك  الةدويل  "م أييشء أو  كؤمتر لفن الفيديو وال و امرف 1913ويف العام 

يف كندا يف السبعينات امىل فن الفيةديو  " Halifaxهاليفاك   "وقد سيطرت شك   "للفيديو 

 الفنون البرصي .ووجهته يحو احلداث  وارتبا ه ب

أكا يف الال يينات فقد اجته فنايو الفيديو مىل اكتشاف الة ات ومتاليلهةا واجتهةوا يحةو القضةايا 

 االجت امي  والسياسي .

ويرتبط فن الفيدو بدجهزة اعامةثم املتنوامة  ، وباالتصةاالت وأيضةا  بنظريةات املعلوكةات 

وصل ه ا الفن كباشة مىل اجلمهةور ، ويعترب التلفزيون العاكل اعهم يف فن الفيديو وال و ي

ويعتمد ه ا الفن امىل الصور املتحرك  باإلضاف  مىل البيايات السمعي  ، والوسيط الة و يةتم 
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ختزين امليه ه ه البيايات كتغ  ويعتمد امىل يظرة الفنان وأسلوبه ، فبعض الفنايني يسةتخدم 

ملوجةود امةىل جهةاز ا CD-Romشيط كغنا ييس والبعض اآلخر يستخدم القرص الصلب 

الكمبيوتر وال و يتطلب خربة ملكبرويي  وتقني  امالي  ، واجلايةب اعهةم لفةن الفيةديو هةو 

 تعاكله كع مجاليات الصورة اإللكبرويي .

 وتأخذ مواضيع ين الفيديو اجتاهات عدة بني الفنانني:

 Paul Wongج بو  ووي ". فالبعض يمزج بني املواضيع االجت امي  والسياسي  ك  يف أام   1

حيث استخدم الفنةايني  " Sara Diamondسارة دايمويد  "و  " Kate Craigكيت كريج  "و  "

 الفيديو لتوثيق اعحداث والسلوك واحلركات االجت امي .

. والبعض استخداكه الكتشاف الطبيع  اإللكبرويي  واستغثاها يف ميتاج صور الفيديو ، أو 2

 "  الصور امللوي  ملكبروييا  ، وكةن بةني هةؤالء الفنةايني يف كعاجلات تدلي  الصور كن خث

 ." Earnest Gossellaايريست جوسيث   "و  " Jean Pearجني بي  

. واجته بعض الفنايني مىل ميتاج أش   فيديو احتوت امىل كشاهد وصور ملكبرويية  والتةي 3

يةام  " أام   الفنان صممت لتوليد اعشكا  والتي كويت املحتوى البرصو للييط ، ك  يف

 . " Nam Pickبيك 

. يف حةةني اشةةتغل بعةةض الفنةةايني امةةىل العثقةة  بةةني الصةةوت والصةةورة اإللكبروييةة  ، 4

واستخدكوا ل لك الغرض أجهزة ملكبرويي  امديدة كالل جهاز التسةجيل الصةويت والفيةديو 

 والتي كن خثله ميتاج جمموام  كن اعام   الفني  ذات الطابع املجرد.

البعض استخدام اعدوات الكهروكغنا يسي  بةاالامت د امةىل أيبةو  القطةب السةالب . و5

 وكغايراته. 

. أكا االجتاهات اجلديدة لفن الفيديو والتي ظهةرت يف التسةعينات هةي دكةج تكنولوجيةا 1

الكمبيوتر كع فن الفيديو امن  ريق حتوير الصور اإللكبرويي  كن خث  الكمبيوتر ومدخةا  

 ت امليه ثم مامادة امرضها بعد مدخا  التعديثت التكنولوجي  امليها.الصور والرسوكا
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وقد أصبح فن الفيديو يف الوقت الراهن يقبر  ضةمن سةياق كةا يعةرف بفةن اإلامةثم       

Media Art  الفن ال و يستخدم تقنيات االتصةا  احلديالة  لينةتج أامة   فنية  كةن خثاهةا ،

امنةدكا  " Richard Davisريتشةارد دافةي   "الفنان  وبمساامدة التقني  الرقمي  ، ك  يف أام  

داما املشاهد مىل أن يكون جزء كن العمل الفني كن خث  وضع قبع  وسبرة خاص  كوصةل  

بدجهزة حساس  لينتقل ب لك املشاهد مىل رحلة  للعةامل االفةبراث والشةاامرو امةن  ريةق 

 ال ب بات التي تنتجها تلك اعجهزة املوصل  باملشاهد.

أصبح فن الفيديو شكث  كن أشكا  الفنون يتفاامل كن خثله فنايوه بشةكل كسةتمر وهك ا 

اجتهةوا مىل الصةورة  يةديوكع أيواع التكنولوجيا اجلديدة ، وامىل ه ا اعساس فةإن فنةاين الف

   .التلفزيويي  التي توفر مككايي  كشاهداا عامداد كتزايدة كن خمتل  أيحاء العامل 
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 :) الرسالة الكلية ( Holographiyجرايف . اهلولو4

باليويةاين كعنةاه  " Holosهولوس  "من كلم  هولوجرايف ترجع مىل اعصل اليوياين ، فاللفظ 

 فمعناه الرسال . " Gramaجرايف أو جراكا  "الكل ، أكا 

وهك ا تفرس كلم  هولوجرايف امىل أَّنا الصورة الكلي  املرسل  أو الصةورة املجسةم  ، وهةو 

اعساليب التكنولوجي  احلديالة  والتةي اسةتخدكت يف بداية  السةبعينات لنقةل الصةور  كن

بشكل جمسم ، وه ه هي السم  اعكالر أمهي  للهولوجرايف يف ارتبا ةه بمجةا  الفنةون وهةو 

 القدرة امىل مامادة بث الضوء ك دة ظاهرة جمسم .

درك الفنايني التدث  البرصو وب  أن الضوء هو العنرص اعسا  لإلبصار ، كن ه ا املنطلق أ

 للهولوجرام واجتهوا مىل البركيز امىل قدرات الضوء الثمدودة.

وااهولوجرايف أسلو  قوو للتدث  امىل اإلدراك احليس اإليساين ، ويف تصور بعةض الفنةايني 

فهو خمرج للمشكثت النظري  أو التصويري  التي حتدثها الوسائط التشكيلي  اعخةرى ، أكةا 

اآلخر يراه الوسيط املناسب للزكن املناسب أو زكن كا بعد احلداث   وآخرون جيةدوا  البعض

 فيه احلل اعكالل إليتاج شكل فني كؤقت بعيد امن صثب  الوسائط التشكيلي  اعخرى.

وللتعرف امىل ااهولوجرايف بصورة أوضح جيب التعرض لنب ة تارخيي  امن اكتشافه وظهةوره 

م امنةدكا اكتشة  العةامل الربيطةاين ااهنغةارو 1912مىل العةام ، فبرجع ج ور ااهولوجرايف 

( ااهولوجراف خث  امملي  لتحسةني وضةوح املجهةر  Dines Gaborاعصل )ديي  جابور 

 بشكل أكرب وأفضل.

م 1912ويف البداي  كان كصباح قوس الزئبق هو املصدر الوحيد للهولوجرام ، وحتى العام 

سني صور ااهولوجرايف حيث أصبحت اإلضةاءة بفضةله تم اكتشاف الليزر ال و أدى مىل حت

أكالر حدة وصفاءا  ما ساامد امىل تطبيق تقني  ااهولوجرايف يف السنوات العية التالية  بشةكل 

 أكرب وأفضل.

ويف أواخر الستينات خرج ااهولوجرايف كن حيةز التجةار  مىل مجهةور العاكة  امنةدكا أقةيم 
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كدوىل العروض التةي قةدكت ااهولةوجرايف  1911( يف العام Ann Arborكعرض )آن أربور 

 للجمهور ليتعرف امليه.

( باسةتخدام مضةاءة الليةزر لعةرض صةورة Lay Spriteويف يف  العام قةام )الو سةيربيت 

إليسان بطريق  ااهولوجرايف حيث جاءت الصورة كطابق  لألصل يف كنتهى الرباام  كةع أَّنةا 

 صورة ومهي .

م امندكا متكن )د. ستيفن بينتةون 1918لوجرايف يف العام وكان االكتشاف اعهم يف جما  ااهو

Steven Benton كن مرسا  ااهولوجرايف باستخدام الضةوء اعبةيض العةادو اعكةر الة و )

ككن كن رؤي  صور ااهولوجرايف يف اإلضاءة العادي  ما خلق صور كلوي  بدلوان قوس قةزح 

بيض ، كم جة   الفةايني مىل هة ه املكوي  كن ألوان الطي  السبع  والتي صنعت الضوء اع

 التقني  ، وأخ  ااهولوجرايف ككاي  بني الوسائط التشكيلي  اعخرى.

للفةن يف  " Kranbrockكةرايربوك  "وقد أقيم أو  كعةرض فنةي للهولةوجرايف يف أكاديمية  

م 1912بنيويةورك يف العةام  vinchم والالاين يف كلي   فين  1918كيتشغان بدكريكا يف العام 

  و ج   ايتباه اإلامثم واجلمهور اه ا الفن اجلديد.وال

م يف سةان فرايسيسةكو 1911وهك ا فقةد تةم ميشةاء أو  كدرسة  للهولةوجرايف يف العةام 

بدكريكا ، حيث قاكت املدرسة  بتعلةيم أسةاليب اسةتخدام ااهولةوجرايف للعلة ء والفنةايني 

جةابور امةىل جةائزة يوبةل م حصل د. ديةي  1911املختصني هب ا املجا  ، ويف يف  العام 

 م.1914للفيزياء الكتشافه ااهولوجرايف يف العام 

وكا يقوم به ااهولوجرام هو أيه يفتح فرص جديدة إلامطاء ترصحيات فني  أصلي  ويدخ يا مىل 

امرص جديد كن اإللكبروييات ، وهو امرص الضوء ، ففلسف  ااهولوجرايف تعمةد مىل تسةجيل 

 يشء املرئي خمفي ، وجتعل كن اعجسام الصلب  شفاف . اعجسام املغيب  ، وجتعل كن ال

ويشةةبرك ااهولةةوجرايف كةةع الوسةةائط التشةةكيلي  اعخةةرى يف امةةدة خصةةائص فمةةن ياحيةة  

التصني  التقليدو يمكن اامتباره اكتدادا  لفن التصوير وك لك النحت وحيةث أيةه يسةجل 

 اعشكا  املجسم  ثثثي  اعبعاد امىل سطح ذو بعدين.
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جد ج ور ااهولوجرايف كوجودة يف أام   فناين القرون السابق  أكالةا  ليويةاردو ويمكن أن ي

،  William Blake، وليةةام بليةةك  Rembrandt، راكربايةةدت  Leonardo Deviancyدافنيشةة 

وك لك امند أام   الفنايني التكعيبيني واملتفوقني وك لك التعب يني والةرابط هةو اسةتخدام 

اعبعاد حسب اجتاه كث  كنهم. وكةن أبةرز الفنةايني التصةويرين  هؤالء لنظام التصوير ثثثي

والة و شةد  Dali Salvadorال ين استخدكاو ااهولوجرايف هو الفنان الرسيايل سلفادور دايل 

( للعةرض Condlerااليتباه للهولوجرايف امندكا استخداكه يف كعرض فني يف صال  )كويةدلر 

 يف ييويورك.

 ال الفنون يتم من خالل عدة طرق أبرزها:واستخدم اهلولوجرايف يف جم

  استع   ااهولوجرايف امىل شكل شعاع واحد كسةتقل أو كةن خةث  تعةدد اعلةوان

واملخرجات ، أو بشكل تصوير جمسم أو مامةادة توليةد ومظهةار اعشةكا  كةن قبةل 

 (1ك  يف الشكل ) الكمبيوتر.

 ض اآلخر مىل التقنيةات ويستخدم بعض الفنايني التقنيات البسيط  يف حني يعمد البع

 العالي  املتطورة لينتج كن خثاها أام ال  فني  أكالر تطورا  ودق .

  ويمكن ميتاج أام   تنتمي الجتاهةات فنية  كتنوامة  كةن خثلةه كةالفن البةدائي أو

 التجريدو أو الركزو أو دكج أسلوبني أو أكالر يف وقت واحد.

 عساليب الفني  اعخرى امن  ريةق يف حني يقوم بعض كن الفنايني بتنفي  بعضا  كن ا

ااهولةةوجرايف كالةةل فةةن العاكةة  ، فةةن التجهيةةز يف الفةةراغ ، اإليسةةمبثج ، ودكةةج 

ااهولوجرام كع وسائط تشكيلي  أخرى كاليائح املصورة أو الفيةديو والعديةد كةن 

 الطرق املختلف  التي تستخدم كوسائل كساامدة لفن ااهولوجرايف.

قةل الوسةائط التشةكيلي  استشةكافا  كةن قبةل الفنةايني ، فعةدد ويعترب ااهولوجراف كن أ     

 فنايا  فقط حو  العاكل. 92الفنايني املسجلني رسميا  واملنتجني اه ا النوع كن الفن هم 

( املوجةةود يف كةةاكربدج كركةةز دويل امةةاملي لعةةرض أامةة   MITويعتةةرب كتحةة  )ام أو يت 
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كةن أامة   ااهولةوجرايف ، ويتضةمن ااهولوجرايف ، حيث يضم املجموام  اعكةرب واعكمةل 

 أشهر أام   ااهولوجرايف وكنهم :

  كارجريت بينيونMargaret Benyon  

  رودو ب كاتRudy Percat  

  هاريت سيلفرHarriet Silver 

  ياييس جورجلينيNancy Gorglione 

 

 

Nancy Gorglione(نانسيجورجليني7)لوحة

gorglione.html-http://holographica.blogspot.com/2008/12/nancy 
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 : ) ين التحكم عن بعد ( Cybernetic Art. ين السربانية 5

 قائث  : " David Mellorديفيد كيللور  "كتب املؤرخ الفني 

حلديال  وامةىل املعلوكةات الفورية  ظلةت تطةارد من احللم بالسيطرة الكاكل  امىل التقنيات ا "

ثقاف  الستينات واخلطوط العاك  للمجتمع السةرباين أصةبحت ظةاهرة للعيةان ، فاملسةتقبل 

 ."القريب سيصبح امرصو جدا  بتدث  املم احلاسبات والكمبيوترات 

نات فقد ظهرت أوىل بشائر فن السربايي  أو كا يعرف )بفن التحكم امن بعد( يف َّناي  اخلمسي

وأوائل الستينات وقد ظهر ذلك بوضوح بداي  امند الفنايني الربيطاييني وخصوصا  كن قبةل 

الني  "يف كلي   " Roy Ascottروو سكوت  "جمموام  كن املصورين وال ين ارتبطوا باملؤل  

Alien "  للفنون أكالا  الفنايني : ب يارد كوهنيBernard Kohen  كيتاج ،Ketag. 

بان تقنيةات فةن التصةوير  " Dian Krikpatricديان كريبارتك  "خ  الفن وقد ذكرت كؤر     

يف أوائل اخلمسينات كهدت لظهور اعيظم  الكلي  املختلف  والتي كن املحتمل كايت املحفز 

 اجلزئي لظهور السربايي  وارتبا ها بالفن.

  الالايية  والتةي م وذلك بعد احلر  العاملي1942ولكن السربايي  املميا  ظهرت يف أواخر      

ايطلق كن بعدها الفنايني والعل ء يحو التجريةب بشةكل كسةتقل ، وهكة ا يتيجة  لظهةور 

كفاهيم جديدة للفن بعد احلر  العاملي  الالايي  ، أصبح هنالك خليط بةني السةياق اجلة يل يف 

 العمل الفني وبني النظريات العلمي .

م بةني الفنةون اعخةرى كنمةوذج 1912عام وقد أصبحت للس يايي  ككاي  يف بدايات ال     

يظرو لوضع العثقات والعمليات املنظم  بني حلق  الفن املكوي  كن الفنان والعمل الفنةي 

 واجلمهور والبيل .

  : " Roy Ascottروو اسكوت  "ويقو       

بة  من الفن يف امرصيا احلايل يتحرك يحو تطور النظرة السربايي  ، تلك النظرة التي هةي بمالا "

أكالر كن  ريق  أو املم تطبيقي ، بل هي استمراري  للتجرب  واملعرف  اللتان تشكثن فلسةفتنا 
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 احلضاري  بشكل ج رو ويؤثر امىل سلوكنا ومتديا باعفكار.

وقد امرض فناين السربايي  يموذج املمي لبناء يظةام اإلشةارات والعثقةات البرصةي  التةي 

يية  والتفااملية  للسةربايي  خللةق أامة   فنية  والتةي حاولوا ميجازها باستع   العنارص البيا

كةن أبةرز  Nicolas Schofferييكوالس سةخوفر  "امملت كديظم  كعلوكات ، ويعترب الفنان 

 (1شكل) فناين فن السربايي .

 

 

Nicolas Schofferنيكوالسسخوفا(8)لوحة

/www.olats.org/schoffer/eindex.htmhttp:/ 
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 :التكنولوجيا الرقمية هدافأ -ثالثاا 

ن أهداف  الرقمي  التكنولوجياأن  ترى الباحال  قم الكال   ك  ق  ، ويممكةنم  املعةارص الفنةانحتم

 اختصار ه ه اعهداف في  ييل  :

 

 تويري الوقت : -0

 ي  
ة  أصةبح  توف  الوقت رسام  اإليجاز ف  كان يتمي عن  ميجازه يف امام بتكنولوجيا تقليديا

زم يف شهر بالتكنولوجيا  قةت هةو زيةادة ، وب لك فإنا املعنى احلقيقةي لتةوف  الو الرقمي يمنج 

 امن كعدله الطبيعي .  سع  الوقت املتاح للفنان

ن هنا فإنا  الوقةت الفاقةد ليسةتغلاه يف ميجةازات  فنةان املعةارصتةوفر لل التكنولوجياوك 

ر هالتكنولوجية اممل فني يف ثثث  شهور بالطريق وحين  يتم أخرى،   ةن امةام املمطةو  ه بةدال  ك 

ق التسع  شهور املتوف بالطريق  ت للفنةانالتقليدو كالث  ، فإن  ف ر   رة هي زيادة يف الوقت أمتيح 

ها يف أام     ر 
ي ستالم 

قت ه العادو ل  عد   و  ي زيةادة ي عنأخرى، وهك ا فإن توفر الوقت  فني  امن كم

 . زات أكرب خث  رحل  حياته الفني ب  يسمح له بتحقيق ميجا الوقت املتاح للفنان

 تويري اجلهد : -0

امةن سةعتها الفعلية  ، فيسةتطيع  وقدرته اإلبداامي  ي توف  اجلهد زيادة  اق  الفنانيعن   

م اللوحة  رسة، بين  لةو  والبراجع امن اعخطاءبواسط  الكمبيوتر احل ف واإلضاف   الفنان

با  يسةتحيل  يستطيع تكرار العمل الفني   ميضا  ، فإيه  بالفرش  واعلوان يصعب املي  ذلك ورم

ن هنا فةإن اجلهةد الة و سةيب له يف مامةادة بالطريق  التقليدي امليه أن يمغط ي يف  العدد  ، وك 

هم  العمل الفني رم
خ  ي د  هةدا  فنةالأخرى ، وهك ا فةإنا التكنولوجيةا أامط ةت ا إلام   فني س  ن  جم

حم له بتحقيق املزيد كن اإليجازات .  مضافي ا امن السع  جلهده الطبيعي ، ي سم 

 تويري التكاليف : -3

االقتصادي ، وتوف  التكالي  هةو النتيجة   الي  ي عني تداميم مككايات الفنانالتك توف 
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مم يف ي حلتمي  لتوف  الوقت واجلهد ، فاحلاسب ال وا والتةى  يم والتنفية امملي  التصمست خد 

ةن اممرهةا  ني  ستموف ر الوقت واجلهد بة  يمةوازو تقريبةا  قيمتهةا يف جةزء كعةني ك  ع  عر كم
اها س 

امم القتصاد الفنان االفبراث، ويبقى باقي باامتبار أن كل كا ينجةزة احلاسةب  ه ا العمر كد 

 . كاسب التطبيق التكنولوجي الرقميبعد تغطي  تكاليفها يديت ضمن ك اآليل

هى محدى ماوالته للخروج بطاقاته كةن يطاقهةا املحةدود  فالتكنولوجيا يف حياة الفنان

ب ، ل لك فإن  اعهداف الالثثة  هةي ح  ع وآفاق أ ر  س  أهةداف أساسةي  للتطبيةق  مىل يطاق أ و 

ب  يف أحد ه ه اعهداف الرئيسي ،  للتكنولوجيا الرقمي  دة ت صم تضم حتتها أهدافا  فرامي  كتعد 

بها وتشةابمك ها  ا رورة فرضتها احلاجات اإلبداامي تكنولوجيفال املبراب ط  التي حتتاج يف تشةع 

 . أكرب كن القدرات اعولي  للفنان مىل قدرات

 التكنولوجيا الرقمية  وعالقتها بالفن :-4

ن ةت  التكنولوجيا ك  ت كن خريط   بيع  الوجود اإليساين امةىل كةل املسةتويات ، وك  غ   

ةت املسةافات  اإليسان كن العي  بسهول  وكروي  كع ظروف احليةاة املتغة ة ، وقةد اخترص  

ت يف الوقةت  ةب ح  ت احلدود والقيود ، وأص  رس   ل ت الكرة اعرضي  مىل قري  صغ ة ، وك  وحو 

ن رورات احلياة .  احلار رورة ك 

حليةاة م ( ترتبط التكنولوجيةا بمختل ة  جمةاالت ا2222ويقو  ) ركضان بسطوييس ، 

هةي  التكنولوجيةااملرتبط  بالنشاط اإليساين ب  فيها الفن وذلك عن اعدوات التةي تنتجهةا 

ن خثاها يف تددي  ومشةباع احلاجةات اإليسةايي  وبعكة  تطةور اعدوات  اعداة التي يفكر ك 

 (.15تطور التفك  اإليساين . )ص

ر   ك  ال و يمالة  حاسة  اجلة    الفن هو النشاط اإليساين( م1998 ،) كصطفى شعبان وذ 

ها ال وق واملواهب وهو التطبيق العميل للنظريات العلمية   مم لدى اإليسان فالفن كهارة حي  كم

 بالوسائل التي حتققها . 

ك  أن الفن امبارة امن جمموام  كةن القواامةد اخلاصة  بحرفة  أو صةناام  ، وينقسةم مىل : 
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ه ، والفنةون النفعية ؛ وختةتص بةإدراك الفنون اجلميل ؛ وختتص بإدراك اجل   وااليفعةا  بة

 النافع واقتناء الفائدة .

وينطبق كعنى احلديث للفن فقط امىل تلةك اعيشةط  اإليسةايي  التةي يتضةح كيلهةا مىل 

 (.3االجتاه يحو النزام  اجل لي  ، أو بمعنى آخر أيه ينطبق امىل الفنون اجلميل  . )ص

ق  م (2222 ،) ركضان بسطوييس ويضي   اليويايي ون ب ةني  الفنةون والصةناامات مل  يفر 

باليويايي  امىل كل اعام   ذات الطابع اليدوو الصةناامي،  (فن)احلرفي   وكايت تطلق كلم  

 ففي املاث كان هناك تداخل بني الفن والتكنولوجيا .

تطورت امرب كراحل التاري  احلضارو كن العثقة  بةني  التكنولوجياوالعثق  بني الفن 

تكنولوجيا مىل تدث  التكنولوجيا امىل الوسائط اجل لي  التي يسةتخدكها الفنةان، مىل اجل   وال

ليست أداة فحسب بل أصبحت كوضواما  للعمةل الفنةي وأصةبح  التكنولوجياأن أصبحت 

يه بعلم اجل   التكنولوجي . )ص  (.245هناك كا يمكن أن يمسم 

ن يتم التمييةز بةني املوضةوع أيه يف السابق كا م (2222 ،) ركضان بسطوييس ويوضح 

الفني واملوضوع الصناامي امىل أساس الوظيف  التي يقوم هبا كةل كةنه  ، ولكةن كةع التغة   

النوامي للتكنولوجيا املعارصة ضاقت الفجوة في  بينه  ، ويمكن أن يممي ز بني ثثثة  كواقة  

 جتاه العثق  بني الفن والتكنولوجيا  :

امىل أساس الغاي  أو الوظيف  التي يقوم هبا كل كةنه   ق بينه  متاكا  فر  يم املوقف األول :  * 

 يف احلياة اليوكي  .

هي بداية   التكنولوجيايرى أيه لي  هناك فرق بينه  عن الصناام  أو   املوقف الثاين :* 

دون بةني اجلميةل والنةافع وكةن  الفن وهي كبدأ اجل  ، وذلك امند امل ء اجل   ال ين يموح 

ي م كةوري ، فة ى )سةورو( أن اجلة   هةو امبةارة امةن هؤال ل  ء : جوبو ، وفني سوريو ، وو 

 التكي   الكاكل للموضوع كع وظيفته .

ويرى أن العثق  بينه  ذات  ابع ثقايف ليست ثابت  ومية  تتغة   كةع  املوقف الثالث :* 
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 (.252تطور الفن والتكنولوجيا امرب احلضارة اإليسايي  . )ص

ن كعيار الك   املمط ل ق يف اعام   الفني  ) كالل احلةرص امةىل ولقد اخت  ت التكنولوجيا ك 

ي م التناسب والتوازن وااليسجام واإليقاع ، وكعامل البهج  والك   امند اإليسان كالث  أامةىل 
ق 

ال ةل ككاية  هاكة  يف التفكة   لإليتاج التكنولةوجي ، ول ة ا؛ فةإن  فكةرة اجلة   أصةبحت متم

 (.241ي . )ص التكنولوج

بعض االجتاهات الفني  التي جتمةع بيةت الفةن  م (2222 ،) ركضان بسطوييس وي كر 

والتكنولوجيا كالل حرك  الباوهاوس استهدفت اجلمع كةا بةني الفةن والتكنولوجيةا بقصةد 

 ميتاج كوضوامات وظيفي  ومجيل  للحياة املعارصة. 

رم ه ا االجتاه يف الكال  كن اعام   الفنية  ك  يف  وي ظ ه  رة ويف املنتجةات املسةتخد  ة  
يف الع 

احلياة اليوكي  كالةل صةناام  اعثةاث والنسةيج وأصةبحت هنةاك امنةارص مجالية  يف صةميم 

ع واحلركة   التكنولوجيا ذااا ومجعت كال  كن املواد التكنولوجية  بةني قةيم التنةاغم والتنةو 

)ص  .اعبعةاد اجل لية   واإليقاع، وبدأت كال  كن اآلالت التي يةد  تصةميها امةىل كراامةاة

251.) 

دم الباحال م امةىل أمهية  ربةط التكنولوجيةا الرقمية  بال ةة    بحةث احلةايلتؤك 
كةه كةن  ل  يمقد 

صةال  الفةن جتمةع أ جمسة ت فنية كرسةوكا  يف ات امىل الفن التشكييل ليقةدم لنةا فنةا  مككايي

وام  التكنولوجيا  .  الرقمي التشكييل ور 

 

W 
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 الخالصة :

 ما سبق امرض  يف ه ا املبحث يتضح اآليت  :           

 التكنولوجيا الرقمي  كفهوكها وتيارااا وأهدافها . *

 أوال   : كفهوم التكنولوجيا .

 ثاييا   : تيارات فني  ارتبطت بالتكنولوجيا الرقمي  وكنها  :

 فن الكمبيوتر. -1

 الفن الرقمي. -2

 فن الفيديو. -3

 فن ااهولوجرايف. -4

 ي .فن السرباي -5

 ثالالا   : أهداف التكنولوجيا الرقمي  وقد أشتملت امىل  :

 توف  الوقت. -1

 توف  اجلهد. -2

 التكالي . توف  -3

 رابعا   : التكنولوجيا الرقمي  وامثقتها بالفن.

 

والتكنولوجيا الرقمي  هو كوضوع البحث احلايل وامىل ه ا تالار التسةاؤالت التالية   :             

ا اعدوات الرقمي  والرباكج الفني  التةي يمكةن تصةميم املجسة ت الفنية  كا هي تكنولوجي

 امليها ؟

 وكا دور ه ه التكنولوجيا يف جما  تصميم وتنفي  املجس ت الفني  ؟

 وه ا كا سوف جتيب املي  الباحال  يف املبحث التايل ..
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 "و تقنياتها تكنولوجيا األدوات الرقمية :"المبحث الثاني 

   كقدك. 

 له  احلاسب اآليل و اعجهزة املصاحب . 

  الرباكج التطبيقي  الفني . 

 احلاسب اآليل يف جما  التصميم . 

 3 الرواتر ةأجهزD CNC ROUTER. 
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 قدمة :م

سال  تكون بني يةدو يف االتصا  تبدأ بر  عتمدت الرقمي  التكنولوجياأن  سابقا   تم ك  ذ كر

تزاوج الكلم  والشكل كع حتكةم امىل ىل وسيل  اتصا  كرئي تعتمد م  تتحو  ، ل  عاملصمم املبد  

التةي تسةتطيع  اإليتةاجويوظة   ةرق  يف الفكرة والصورة والكلم  واللون، املصمم يبدع

. يصا  الرسال  للجمهور املحددم

واعدوات لفنةان  اعجهةزةكن  التكنولوجيا الرقمي  قد وفرت العديدوترى الباحال  أن

،  وقد كهد اخبراع احلاسب اآليل وارتبا ةه بالرسةم والتصةميم مىل دخةو  العرص احلديث 

 جما  الفن التشكييل .تلك اعدوات التقني  مىل 

يعرفهةةا )كةةارك   ا مىل التعريةة  املبةةدئي لةةألداة يجةةد أن اعداة كةة نةةفةةإذا ذهب

Marks ،1911:  م( هي 

ملةه ، وهةي شةئ يش أو جمموام  كن اعشياء يةدخلها الفنةان بينةه وبةني كوضةوع ام "

أو  الكي ئية يستخدم كوسيل  لنقةل يشةاط اإليسةان يسةتخدم فيهةا اخلةواص الفيزيائية  أو 

 22ص "ه لرغبات ومخضاامهاأخرى  كي  لبعض اعشياء كن أجل التحكم يف أشياءيامليكاي

وللفنةةان احلريةة  يف اختيةةار اعداة التةةي يريةةد التعبةة  بواسةةطتها كةةع اعخةة  باإلامتبةةار 

التي توفر تلك اعداة امند العمل هبا وماوالت التجريب إلكتشاف أبعةاد تلةك اإلككاييات 

 اعداة ومككاييااا .

أن الكمبيوتر دخل جما  الفن التشكييل ، وارتاد  "م ( 1991فقد ذكرت ) مي ن محدو ، 

جماله الكال  كن الفنايني ، بل لقد بلغ اعكر أن تكويت مجاامات فني  به يف كةل كةن أكريكةا ، 

أملاييا ، النمسا ، هولندا ، ورحبت قاامات العرض واملتاح  بعرض اإليتاج الفنةي  عامة   

فني  أبدامت كن خث  الكمبيوتر ، وبرزت أس ء الفنايني ال ين تعاكلوا كعه ، فمنهم الفناية  

باربرة يسيم ( وكال  كن الفنةايني الة ين تعةاكلوا كةع الكمبيةوتر )) ليليان شوارتز( والفناي  

 . 111ص "داة ووسيط جديد  كد
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م يف ميتةاج اعامة   ستخد  تم تطوير الوسائل التي تم  التشكييل ر ه ا الفنم وتطو  ع تقد  كو

كةن مجيةع النةواحي سةواء  الفن التشةكييلرت تدث ا  كب ا  يف حيث أن ه ه الوسائل أث  الفني  

 كفةاهيم كتعةددة غة    الفن أكان يف املفهوم أو يف اجلوهر ، حيث أن دخو  التكنولوجيا امىل 

وأصبحت امملي  الوصو  مىل تصاكيم وأام   مبداامية  أسةهل امةىل الصةعيد اليةدوو فقةد 

ولكن كن جه  أخةرى مليات الطباام  وميتاج اعام   الفني  أصبحت اآلل  هي التي تقوم بع

 . ذوقهال و أصبح كن الصعب مرضاء  ه ا التطور كع تطور العقل اإليساين ن  زاك  ت  

ك ا فإن استخدام اعدوات التكنولوجي  الرقمي   كن قبل الفنان مي  هةي دليةل امةيل وه

 ارتباط ذلك الفنان بعرصه وكواكبته للتطور ااهائل يف تكنولوجيا اعدوات .

 :The compute احلاسب اآليل -0

ىل احلاسب اآليل أحد أكالر وسائل تكنولوجيا املعلوكات فااملي  يف محداث التغي  ام د  ع  يم 

فة  حةدث كةن تطةورات يف جمةاالت  ،ع خث  الالثثني سةن  املاضةي ى قطاامات املجتم  ت  ش  

ةي  كةان ل   غ  ذلك كا  الوراثي  والفضائيات، والطب، وااهندس ني لةوال اامةت د البةاحال   ث  دم ح 

فرايةك  م )كةيل واملهندسني امىل أجهزة احلاسب اآليل يف كل خطةوة اختة وها يحةو التقةد  

عةارص سةواء االقتصةاد ، ت احلواسيب كل جماالت النشاط اإليساين املز  غ   ( ل لكم2222،

ل ، وسيصبح احلاسب اآليل يف املستقب  وحتى السياس  ،أو االتصا  ،أو اخلدكات ،أو اإلامثم

االقريب  حي وسيكون البركيز امىل اإلملةام بنةوا ،االتصا  بدال  كن الورق  والقلم وسيل  جد 

 (.م2222الفار،مبراهيم ة والكتاب  )القراء استخداكه بدال  كن تعلم

 مفهوم احلاسب اآليل:

( وهةي كلمة  Computerرب كلم  احلاسب اآليل ترمج  حرفية  للكلمة  االيجليزية  )عت  تم 

امةوض اها ملعلوكات )وا ل البيايات وتعاجلها ثم حتم ستقب  تطلق امىل كاف  احلاسبات اآللي  التي ت  

لكبرويية  مآلة  »ات اخلاص  باحلاسب اآليل فيعرف بديه ( وتتشابه التعريفم1991القحطاين،

يمكن برجمتها لكي تقوم بمعاجل  البيايات واسبرجاامها ومجراء العمليات احلسابي  واملنطقي  
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لكةبروين ينفة  اممليةات كنطقية  مجهةاز »  :( ويعةرف بديةهم2222املوسةى،امبداهلل ) «كنها

يةةات ومرسةةااها وخزَّنةةا وكعاجلتهةةا عط  سةةتقبا  املم اوحسةةابي  بدقةة  ورسامةة  فائقةة  ويقةةوم ب

ل اإلومخراجه خ  لبلش  فه العقييل ، اعر  ( بين  يم م2222امبدالرمحن اجلمهور،) «يسانا دون ت د 

و تةؤد  ( Hardware)جمموام  كن اعجهزة أو الوحدات املستقل  » ( امىل أيه :2222، واملدين )

ةن  وتعمل ه ه الوحدات في  بينها بعي  كل كنها وظيف  كم  م كةن خةث  نظ  دسلو  كتناسةق وكم

 Computerى بنظام احلاسةو  )سم  ات ما يم اعجهزة والربجميا وتكون ( Software)الربجميات 

System)،  لكبرويية  يةتم برجمتهةا السةتقبا  مآلة  »  :(م2224،مي ن الغزو ) ه فم عر  وهو ك  تم

نة  عي  أيظمة  كم و ا ، وكةن ثةم كعاجلتهةا حسةب قواامةدالبيايات امن  ريق وحدات اإلدخة

بواسط  وحةدات النظةام، واسةتخثص النتةائج وامرضةها امةن  ريةق وحةدة اإلخةراج، 

 .«وختزينها بغرض استخداكها يف وقت الحق

 التطور التارخيي للحاسب اآليل :

ةأ  الكمبيوتر جزء كن ه ه التكنولوجيا التةي  ت بمزاياهةا امةىل الكالة  كةن احلقةو  ف  ض 

ة رافيك، كفرع كستقل واسع،العلمي  وكن بينها تصميم اجل  احلاسةب بعةدة امصةور ر  وقد ك 

 (.م2223كصطفى ، أمحد ) د. .مهي  امىل تصميم اجلرافيكثار بالغ  اعآ اهاكان 

 ات :نعرص الستي

ة م الكب  يف جما  اجلرافيةكه ا العرص كان له التقد   م بريةاكج للرسةم امةىل م  حيةث صم

يفان سةوثراليد . ا هو  MIT يد تلمي  كن امىل Sketch padشاش  احلاسب بقلم ضوئي اسمه 

 .(9شكل )

 . م1913امام  IBMكن شك   الرسم الرقميص يف  ثق أو  جهاز كتخص  ميضا  تم أو
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Sketchpad(9شكل)

 : بعيناتعرص الس

ة   كةرة يف التلفزيةون ويف الرسةةوم هة ا العرصة اسةتخدام رسةوم احلاسةب وعو   د  ه  ش 

ك كةن كوقةع يف الصةورة مىل  Animacتعددة كالةل باستخدام براكج كاملتحرك   هةا تتحةر 
ل   ع 
جل 

 كوقع آخر يف الصورة التالي  وهك ا .

 : ثامنينياتعرص ال

ني  يجاز  مظهور  م  ت   و  بريةاكج أم مهةا 1983 يف تةاري  رسةوم احلاسةب يف امةام ي ن هاك 

امةىل للعمةل  Aout Deskكةن شكة  أتودسةك  CADللرسم والتصميم باستخدام احلاسب 

 احلاسبات الشخصي  .

كةن  Graphic Workstationأكا اإليجاز التايل فقد كان ظهور أو مطة  اممةل جرافيكية  

وظهةر فيهةا ترسةيع حسةابات  Iris 1000 1222وهى مط  ايةري    Silicon Graphicsشك  

  الرسوم كن داخل املعالج عو  كرة. 

 : تسعيناتعرص ال

ال ى  Windows 95يكروسوفت يظام التشغيل اجلديد  ت شك  كاق   ل  أ   م 1995امام يف 

 أسةا ت امىل تةوف  قةدرات الوسةائط املتعةددة بشةكل جرافيكي  كتطورة اامتمد   م بيل   قد  
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  NTالتةى قةدكت تكنولوجيةا Windows 2000ثةم  Windows 98وتثه ىف ذلك يظةم التشةغيل 

كةن هة ه  خ  اعكالةر تبسةيطا  ذلةك النسة غ  املتخصص ثم تث وم العادرة للمستخد  املتطو  

 ى بالنسخ  اعلفي  كن ويندوز. سم  يم أو كا  Windows MEاعخ ة وهى 

هةا كةن اسةتيعا  كةل ن  ك  ف  كن قدراا اجلرافيكي  مةا ك  س  ويندوز املختل  ت يم ر  و  وقد    

كستويات وتطبيقات رسوم وصةور احلاسةب باإلضةاف  مىل سةهول  كبة ة ىف التعاكةل كةع 

اعبعةاد  يوساامد ىف ذلك ظهور امدد كب  كن براكج التصةميم ثثثة ،ثي  اعبعادالرسوم ثث

 ه الالالال  والرابع .ي  سخت  ىف يم  3D Studio Maxكالل 

 املكونات األساسية للحاسب اآليل :

 

توضيحنلمكوناتنألساسيةللحاسبنآللي(21)صورة

 

م كع احلاسب اآليل امن  ريق مدخةا  بياياتةيتعاكل  ه مىل الشةكل الرقمةي الة و املصم 

يستوامبه احلاسب اآليل امةن  ريةق وسةائط حتةو   الصةور والبيايةات مىل الشةكل الرقمةي 

ى ه ه الوسائط بوحدات اإلدخا   وبعد مدخا  البيايات تتم اممليات   Input Devicesوتمسم 
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ىل شةكل مبيايةات م البرج  احلاسب يم    فإن  اممليات املعاجل   عد    داخل احلاسب اآليل وب  املعاجل  

ى ور والرسوم امن  ريق وسةائط امبةارة املستخدم كالص   هم فهمي   امةن وحةدات  رفي ة  تمسةم 

ذات التدث   يات احلاسب اآليلكو  وسيتعرض البحث مل Devices Out put وحدات اإلخراج 

ة هامكةن اسةتخداكيم والتي  اعكرب امىل فن اجلرافيك ن تلةك املجةاالت يف امةدة جمةاالت وك 

 م( :2223،الصقر مياد  )   الفني  اجلرافيكي اعام 

  مها  :ني  ني رئيس  ي  كو  كن كم  حاسب آيل لا ن كم يتكو  

  : Softwear، والرباكج  Hardwareيات املادي  املكو  

 Hardwareنات املادية املكو   -أ

 & Central Processing Unit:وحـدة التخـيين أوالا : وحدة املعاجلة املركييـة و

Storge Unit :  

 الذاكرة الرئيسة (RAM ): 

وتقاس سع  ال اكرة أو سع  االتخزين ورسامتها أو رسام  تباد  املعلوكات كةع وحةدة 

 .  Byetبالبايت  CPUاملعاجل  املركزي  

 قراص املرنة األ(Floppy disk): 

ةقلم ن ي  مك ةط  صغ ة وهي أداة يم غن  قراص مم أوهي  ن البيايةات بصةورة ز  هةا بسةهول  وختم

ثر كبة  يف التصةميم اجلرافيكةي حيةث يسةتطيع املصةمم احلصةو  امةىل أ يسي ، واها كغنا

 التسهيثت التالي  :

ام له كن خث  ه ه النسة  أن حيافظ امىل أل يس  للملفات ملهم ، حيث يستطيع م  ام   *

  االحتيا ي .

ني امىل ني اماملي  ع لوحات لفناي  ض  رس، حيث يستطيع املصمم و  ل البيايات بسهول  ويم ق  ي   *

 رس.ل به بسهول  ويم سطح ه ا القرص الصغ  والتنق  
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 .  م كساح  ختزيني  جيدة يسبي ار للمصم  وف  يم  *

 :Inputوحدات اإلدخال  : ثانياا 

ض مدخا  البيايات مىل احلاسب اآليل وأمهها  : ر  غ 
م ل   وتمستخد 

 : Mouse & Keyboardالفأرة ولوحة املفاتيح  -0

حتويةةل تعلةةي ت املصةةمم أو الفنةةان مىل كعلوكةةات يسةةتطيع  عمةةل امةةىلي أدوات ت  وهةة

ك  يف ميتاج اعامة   اجلرافيكية  حيةث حتةل ستخد  الاب  اعدوات املم م  ها وهي ب  م  ه  الكمبيوتر ف  

 م  :صم  وفر التسهيثت التالي  للمم اعقثم وأدوات الرسم االامتيادي  وتم  ملا 

 مي  كع املحافظ  امىل اجلودة املطلوب  .ام  العالي  يف تنفي  اعام   التصميالرس   -1

 .كب ا   زا  ي  امدم احلاج  لألدوات الكال ة التي تدخ  ح   -2

 توف  الراح  للمصمم . -3

 :  Laser penقلم الليير  -0

لت ملي  التكنولوجيا وله فائدة كب ة يف امةامل التصةميم اجلرافيكةي توص   وهو أحدث كا

لقلم الرسم امىل لوح  ملكبرويي  خاص  فتظهر تدث ات هة ا م بواسط  اصم  ستطيع املم حيث ي  

دة كالل تدث  قلةم الفحةم القلم امىل شاش  العرض ، ويستطيع ه ا القلم توف  تدث ات كتعد  

يه يمكن أوقلم الرصاص واعلوان اخلشبي  والزيتي  واملائي  وغ  ذلك كن تدث ات فني  ، ك  

 تخدك  .اختيار يوامي  السطح واعوراق املس

 : Scannerاملاسح الضوئي  -3

، مىل كلفات يتعاكل كعهةا الكمبيةوتراها و  ف امىل الصور والنصوص وحيم وهو جهاز يتعر  

ويستطيع املصمم كن خث  املاسح الضوئي حتويل الصةور الفوتوغرافية  أو الرسةوكات أو 

 النصوص مىل كلفات داخل الكمبيوتر ليضي  امليها التدث ات املطلوب  . 
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 أنواع املاسح الضوئي :

 املاسح الضوئي للمطبوامات اعبيض واعسود .* 

 وي  .ل* املاسح الضوئي للمطبوامات امل

حتو  الصورة العادية  مىل صةورة رقمية  وهة ا التحةو  يمكةن   الضوئي اتمن املاسح

ي الكمبيوتر كن التعاكل كع الصورة املمسوح  ، وبالتايل فدن أهم قطع  يف املاسح الضوئي ه

 – CCDالعادي  مىل صورة رقمي  ويعةرف باسةم احلساس اإللكبروين ال و حيو  الصورة 

Charge Coupled Device . 

 يقط  يف البوص   2422أو  1222وتعمل املساحات الضوئي  بدق  

 

 :The Cameraآلة التصوير  -4

قةدور   كلحةوظ فقةد أصةبح بمدخو  التصوير امىل فن اجلرافيك ، قد أدى مىل حتو   منا 

قةةاط الصةةور فدصةةبح كةةن املمكةةن الت   ؛د دون احلاجةة  مىل رسةةمهاشةةاه  ير امل  واملصةةمم تصةة

 لةةك كةةن خةةث  آلةة  التصةةوير الرقميةة  ذومظهارهةةا كبةةاشة امةةىل شاشةة  الكمبيةةوتر و

digital camera . 

 :Out putات اإلخراج  وحد -ثالثاا 

 The monitor: الشاشة  -0

قوم الكمبيةوتر بإيتاجهةا حيةث ور التي ي  وهي امبارة امن جهاز يعرض النصوص والص

و املعدن أكن الورق أو اخلشب  عترب بمالاب  اللوح  التي سيتم الطباام  امليها بدال  أن الشاش  تم 

كعا  لعرض النص أو الصورة امىل ( Card   Videoكارت الفديوة)يسمى ب وتعمل الشاش  وكا

ف امليةه يةوتر مىل شةكل تتعةر  الشاش  حيث يقوم ه ا الكرت بتحويل التعلي ت كةن الكمب

 شاش  العرض .
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 أهم التسهيالت التي تويرها شاشة العرض للمصمم :  

 يتاجات اجلرافيكي  .امدم االحتياج ملساحات وقاامات وكراسم للعمل امىل اإل* 

 امدم احلاج  خلاكات كن أوراق وأسطح خشبي  أو كعديي  .* 

 . توف  الراح  التاك  والدق  املطلوب  للمصمم* 

 : Printerالطابعة  -0

 هناك امدد كب  كن أيواع الطابعات حيث يتم تقسيمها حسب العمليات التي تقةوم هبةا

 امليها.  و حسب التقنيات التي تعمل بناء  أ

 أنواع الطابعات :

ةةا كةةن الطابعةةات ويم وهةةو يةةوع رسيةةع جةةد   : laser Printerعــة الليــير بطا  ناسةةبا  كم  د  ع 

 صي  وك لك لألام   اجلرافيكي  والفني  .   للمستندات التجاري  والشخ

 تم :   ink – jet printerطباعة ضخ احلرب 
امالية  اجلةودة وبسةعر  ج الطابعة  كسةتنداتنةت 

 دات الشخصي  .نة واملستعتاد  با  لألام   املم ناس  ه ا النوع كم  د  ع  ويم  كنخفض يسبي ا

كها يف ااسةةتخد ت يةةتما وهةةي  ابعةةا : Professional Printersصــة الطابعــات املتخص  

ن امللفات والبوسةبرات امةىل خمتلة  عمل امىل ميتاج أامداد ضخم  ك  ى حيث ت  رب  املطابع الكم 

 اعحجام واعيواع .

 م :مها الطابعات للمصم  قد  أهم التسهيالت التي ت  

   العاليتان يف ميتاج املطبوامات .ق  ام  والد  الرس   -1

 كع العمل اليدوو . ي   قارا كم ي  بالتكلف  املنخفض  يس -2

 مكن للفنان الوصو  مليها كن خث  العمل اليدوو .الوصو  مىل يتائج ال يم  -3



 

- 13 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 : Art Software Applications التطبيقية الفنية الربامج -0

مني يف أام اهم اجلرافيكي  هي يف الواقع تساامد املصم  والتي من الرباكج التي تم ابتكارها 

ن  ليستخدكها يف وضع ملسةاته اخلاصة  عي  م للمصمم خدكات كم َّنا تقدا براكج خدكاتي  ، أو أ

 امىل التصميم .

م( بدَّنا امبارة امن جمموام  كن التعلي ت اإللكبرويي  التةي Hassig) ،2222 ويعرفها 

تقوم بإامطاء اعواكر جلهاز الكمبيوتر ، وتعد كن أهم اعدوات التي يعتمد امليها الفنان امنةد 

تر يف مام له الفني  ، فيمكن كن ه ه الةرباكج املتنوامة  تنفية  العديةد كةن استخداكه للكمبيو

وكةع تطةور التقنيةات العمليات الفني  التي ختدم الفنان وتوفر املي  الوقت واجلهد الثزكني 

 احلديال  تطورت تبعا  اها الرباكج الفني  املختلف  ابتدأ  كن البسيط مىل املعقد .

 الكمبيوتر والفنان ، وحتتوو الرباكج الفني  اميل يفة  وتعمل ه و الرباكج كوسيط بني

اإلككاييات الفني  تقريبا  كالقص واللصق والرسم والتلةوين والةدكج والبركيةب واحلة ف 

 واإلضاف  والتكرار والعديةد كةن الفنية  املختلفة  ذات صةل  بمجةا  التصةميم والتنفية .

 (13)ص

تةةيح للفنةةان املوتثحةةظ الباحالةة   الةةرباكج الفنيةة  "عةةارص كةةن خةةث  أن الكمبيةةوتر يم

"Software Graphic أشةةكاال  كةةن  ةةرق التفكةة  حتقةةق التعلةةيم البرصةةو واحليسةة

وَتم ،Compositionوالتخييل ، ك  تساامد اميل أداء اممليات فني  امديدة كنها التكوين

وق  يف وتقديم تكوينات جديدة أو صيغ غ  كسةب  ك لك بتنمي  القدرة اإلبداامي  واإلبتكاري

 جما  الفن .

أمهيةة  بةةراكج رسةةوكات الكمبيةةوتر تكمةةن يف  أن "م( Chapman ،2223ويةةرى )

، وخاص  مذا استطاع الفنةان أن يتفاامةل كةع أية ط الكمبيةوتر مككايي  حتسني اإليتاج الفني 

ي  وخفايا براكج الرسوم ، وه ا ال يديت مال امندكا يكون الفنان كل   باملتطلبات املعرفي  واملهار

 31الثزك  لتشغيل استخدام الكمبيوتر ما يؤدو مىل اختصار خطوات كهاري  امديدة . ص
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م ه ه الرباكج مىل امدة أيواع وذلك تبعا  للخدكات التي تقةدكها ، وهة ه اعيةواع قس  وتم 

 هي  :

 Image editor programs: برامج حترير ومعاجلة الصور -0

، كةع الصةور الفوتوغرافية  والرسةوكاتاكةل ساامد ه ا النوع كن الرباكج امةىل التعويم 

 وذلك كن خث  اخلدكات املتوفرة يف ه ا الربياكج، كالل : 

 Special effects* املؤثرات اخلاصة 

 امطاء مجاليات فني  وتشكيلي  للصور الناجت  يف امدة جماالت.مم حيث يستطيع املصم  

 Photo enhancement* حتسني الصورة الفوتوغرايية 

و تعةديل شةكل الصةورة أدوات التةي تعمةل امةىل حتسةني  ه الرباكج بعض اعم هقد  تم 

 الفوتوغرافي .

 ومن أشهر تلك الربامج:

Adobe  Photoshop - 

Adobe  image ready - 

Adobe  illustrator - 

 : programs  Animationبرامج الرسوم املتحركة -0

عطةي هة ه ملتتابعة ، حيةث تم لنظام العرض الرسةيع للصةور ا وتعمل ه ه الرباكج وفقا  

 تتابع  يف وحدة الزكن املقطوع.لعدد الصور والرسوم املم  الرباكج صور ورسوم كتحرك  وفقا  

امملية  ى باملرسةح والة و تةتم امليةه سةم  يم  وحتتوو شاش  العرض اه ه الرباكج امىل كا

ات ث دعطةي تةدوات التةي تم ضةاف  لةبعض اعباإل امرض الناتج النهائي للرسوم املتحركة ،

 خاص  امىل الناتج النهائي.

لعةا  يبريةت وتصةميم اعويتم استخدام ه ه الرباكج امةادة يف تصةميم صةفحات اإل
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 الرقمي .

 . Macromedia flash، 3D studio maxشهر ه ه الرباكج : أوكن 

 Font editor and processor program: برامج حترير ومعاجلة اخلطوط  -3

مكةن كج امىل امةدد كبة  كةن اخلطةوط املتنوامة  والتةي يم وحتتوو ه ه النوامي  كن الربا

 .(Coral draw) ةن أشهر ه ه الرباكج الوك    ؛ستخداكها إليشاء تصاكيم ج اب ا

 :D design programs3برامج التصميم ثالثي األبعاد  -4

بعةاد وذلةك بواسةط  شةكا  ثثثية  اعسةم اعر  وهي براكج هندسي  يتم استخداكها ل  

وكة لك  photo shopشةهر هة ه الةرباكج  بريةاكج  أه ا الربياكج ، وكةن  أدوات خاص  يف

امةن بقية   ختثف ةهختياره كةن قبةل الباحالة  الاوهو الربياكج ال و تم  Corel Drawبرياكج 

 بعاد .زه بإككايي  ميتاج جمس ت ثثثي  اعبراكج اجلرافيك لتمي  

لفني  املجسم  قبل تنفي ها كن خث  ن الباحال  كن رؤي  التصمي ت اك  ك  أن الربياكج ك  

 ثثثي اعبعاد ، فبرى الباحال  العمل ه كن امامل  رم ف  وأدوات املثك  والظث  واإلضاءة وكا تم 

  بدون يالتغحا  مرادة    بإككاَّنا البراجع امن العديد كن اخلطوات يف س  الفني أكاكها جمم  

 مضاام  للوقت واجلهد 

كها يف اعهم اعواكر التي تم استخدو Corel Drawاكج لربيوفي  ييل امرض تفصييل 

  :  الفني تتصميم املجس  

 

 

 

 



 

- 11 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 : Corel Drawرشح برنامج  -0  

 
 

مكوناتشاشةعملبانامجكورلدرو(22)صورة

 

يمتد ه ا الييط امىل  و  شاش  الكور  درو أامىل الشاشة  وحيتةوو  :رشيط العنوان 

 اسم املل  ال و يعمل به .

ويقع حتت شيط العنوان، وحيتوو امىل محدى امي قائم  وامند  :األدوات رشيط قوائم

النقر امىل أحد ه ه القوائم بزر الفدرة اعيرس تظهر الئح  باعواكر لتنفي  كهة ت الربيةاكج، 

من بعض ه ه اعواكر تكون كتبوام  بالثث يقاط امند النقر امليها بةزر الفةدرة اعيرسة يظهةر 

ق  خيارات ه ا اعكةر أكةا السةهم اعسةود املوجةود امةىل يمةني بعةض صندوق حوار ينا
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اعواكر فيد  امىل وجود أواكر فرامي  أخرى تظهر امند النقر امىل ه ا السةهم وهنةاك بعةض 

اعواكر ككتوب  باخلط الفاتح لتد  امىل أيه ال يمكن تنفي ها يف الوقت احلةايل عَّنةا كرتبطة  

 .بدواكر أخرى

وو ه ا الييط امىل جمموام  كن اعيقويات جايب بعضها تحي : رشيط األدوات القيايس

البعض تستطيع كن خث  النقةر امليهةا تنفية  بعةض أواكةر القةوائم اعكالةر اسةتخداكا  يف 

 .الربياكج

ورسيعا  إليجةاز الرسةوم فهةو  اكساامدا  هاك  اخلصائص عترب شيط يم  رشيط اخلصائص:

تبعا  لألكر احلايل أو تبعا  لألداة املفعلة  حاليةا  أو  أشبه كا يكون بييط سحرو تتغ  متوياته

 .العنرص املختار حاليا  للتحكم بخواص وكيزات احلال  الراهن 

وهي امبارة امن م ةار امةىل شةكل صةفح  رسةم يةتم ميشةاء الرسةوم  : صفحة الرسم

   .ضمنها

اء تستطيع كن خث  شيطي التدرج اعفقةي والعةاكودو رؤية  اعجةز رشيط التمرير:

املختلف  كن الرسم املعروض وغ  املعروض التي تقع خارج يطاق ياف ة الرسم امةن  ريةق 

 النقر امىل اعسهم املوجودة امىل أ راف ه ين الييطني .

ي كةؤش الفةدرة تستطيع كن خث  املسطرتني اعفقي  والعاكودي  حتديد محداثي   املسطرة:

 دد كوقع كؤش الفدرة امىل الشاش  .ط امىل كل كن املسطرتني حينق  حيث يظهر خط كم 

م لتلوين اعجسام بعد اختيارها وتستطيع رؤي  املزيد كن اعلةوان ستخد  تم  لوحة األلوان:

أكا مذا أردت رؤي  مجيع اعلوان املوجودة يف لوح  اعلةوان فةايقر  ، كن خث  النقر امىل 
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 .  امىل السهم

اجلسةم املختةار امةىل شاشة  الرسةم  يعطي شيط احلال  كعلوكةات امةن رشيط احلالة:

)يوامه، أبعاده، لويه،...( وامىل يسار ه ا الييط يتم امرض محداثيات كؤش الفدرة بالنسةب  

 فىل اليساري  كن صفح  الرسم .مىل الزاوي  الس  

وهو الصندوق املوجود مىل أقىص يسار الشاش  حيتوو هة ا الصةندوق  رشيط األدوات:

من بعةض اعدوات حتتةوو امةىل الئحة  فرامية  يةتم  ،يجاز الرسومزك  إلامىل اعدوات الثا 

 كنها . نىماليم  فىلوجود امىل الزاوي  الس  مظهارها بالنقر امىل السهم اعسود امل

 

 أزرار رشيط األدوات

"Pick Tool" أداة االختيار 

 م الختيار والتقاط اعجسام املرسوك  امىل الشاش ستخد  تم 

 

"Shape Tool" ل اعجسامأداة تشكي 

 دم لتغي  وتعديل شكل اجلسم املرسوم امىل الشاش خ  ست  تم 

 

"Zoom Tool" أداة العرض 

 تكب / تصغ  -م لتغي  حجم املشهد امىل الشاش خد  ست  تم 

 

"Freehand Tool" أداة الرسم احلر 

 خدم لرسم اخلطوط واملنحنياتت  س  تم 
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     أداة التشكيل -0

رها برياكج كور  درو وذلةك السةتخداكااا وف  يل كن أقوى اعدوات التي يم أداة التشك د  ع  تم 

املتعددة يف جما  حترير اعشكا  والكائنات الرسوكي ، يةديت اسةتخدام أداة التشةكيل بعةد رسةم 

م كةع اعزرار السةابق  التةي خد  سةت  َّنةا تم أاعجسام وتتعدد وظيفتها حسب اجلسم املرسةوم كة  

استخداكها اعكرب يةديت امنةد حتريةر  نا ك  أ ،املستقيم واملستطيل والدائرة كت لرسم اخلطخد  استم 

صبح أداة التشةكيل الرسم احلر أو يف حال  حتويل اعشكا  املرسوك  والنصوص مىل كنحنيات فتم 

 وسيل  لتحرير ومامادة تشكيل تلك املنحنيات. 

درو امبةارة امةن  بواسط  الكور  تم رسمهاكل اعجسام التي  يكرة عمل التشكيالت :

صل  ببعضها البعض ه ه املسارات يمكن أن تكون كفتوح  كالل اخلط أو كغلقة  تا كسارات كم 

 كالل الدائرة واملستطيل، وقد تكون ه ه املسارات مكا خطوط كستقيم  أو كنحنيات.

وجد كربعات كفرغ  امند  ريف اخلةط وكة لك امنةد أركةان املسةتطيل هة ه املربعةات ي

 امن كربعات التحديد السوداء اللون. ختتل  متاكا   د ووظيفتهاق  تسمى امم 
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دوات الرسةم يمكةن التةي تةم رسةمها بةداعجسام املرسةوك   : أداة التشكيل لألجسام

وك  تةربط تعديلها كن خث  أداة التشكيل حيث أن ه ه اعجسام امبارة امن كسةارات كرسة

   .ي بداي  وَّناي  وحتدد بعقدتنيقطت  بينها امقد حتددها امىل اخلط املستقيم يتكون كن يم 

ن أداة م أيضةةا  و  كوضةةع أحةةد العقةةدتني أو كثمهةةا هةةو وظيفةة  أداة التشةةكيل يةةمن تغ

استخدام أداة  أوضح كيفي سوف و ،  املسار بني العقدتني دون تغي  العقدتنيعد  التشكيل تم 

 كع اخلط املستقيم وكع املستطيل وكع الدائرة...  التشكيل

ضةغط لثم ا را رسم خط كستقيم باستخدام أداة الرسم احلم  : أداة التشكيل واخلط املستقيم

تغة  يه مىل امقدة البداي  للخط والتي تظهةر أكةرب حجة   وامنةدكا يه  امىل أداة التشكيل وتوج

ككةان  كوضةع يقطة  البداية  يف أوا  مكن هنا تعديليم  ،ضغط كع السحبيتم الشكل املؤش 

  

 شكل املؤش امندكا يكةون فةوق أحةد يتغ   

ه ه العقد ك لك تصبح العقد سوداء اللةون 

 .أيضا  

وجةةد باإلضةةاف  مىل كربعةةات التحديةةد يم 

 .د امند أركان املستطيلق  السوداء أربع  امم 

 

  

امقةدة لألجسام املرسوك  بدداة القطع تكون اها 

 واحدة عن يقط  البداي  اها هي يقط  النهاي .

تكون العقدة يف بداي  اخلط املسةتقيم أكةرب 

 كن العقدة التي يف َّنايته.
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 كوضع يقط  النهاي . امىل ورق  العمل دون تغ 
 

  

 

امةىل  لحصو ت زر املاوس لل  ف  

 الوضع النهائي لنقط  البداي .

ضةةةغط املةةةاوس واسةةةحب ا

 لألسفل ك  يف الشكل.

رسةةم خةةط كسةةتقيم ا

كةة  يف الشةةكل ثةةم 

ك  كةؤش املةاوس حر 

 مىل امقدة البداي .

 

شيط احلال  أسفل الشاش  أثناء الرسةم أو كن م كستطيث  رسم ا :كيل واملستطيلأداة التش

ل بعد الرسم ثمما  ،شيط اخلصائص كن يف خاية  احلجةم للحصةو  امةىل املمةرادة  القةيم أ د خ 

 اعبعاد.

م  كع السحب باستمرار وتتحةو  اضغط أداة التشكيل وامند أحد امقد املستطيل استخد 

   يف الشكل.اعركان مىل كنحنيات ك

 

   
 لحصو ت زر املاوس لافل  

ركةةةان دامةةةىل كسةةةتطيل ب

 .كنحني  ك  يف الشكل

امندكا يتحو  كؤش املةاوس 

ضةغط كةع لمىل سهم كدبب ا

 السحب لليمني.

م كستطيل ك  يف الشكل س  ر  

ه كؤش املةاوس مىل يوجتثم 

 الركن اعيرس السفيل.
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م أداة التشةكيل ادام أداة القطةع واسةتخدسةم دائةرة باسةتخر  : أداة التشكيل والـدائرة

  :أو قطع  كن دائرة ك  يف الشكل التايل ىنحنا مىل جزء كن كم لتحويلها مكا 
 

   

 لحصةو ت زر املاوس لل  ف  

 كنهةا جزء وقطعامىل دائرة 

 .ك  يف الشكل

امنةةةدكا يتحةةةو  كةةةؤش 

يتم ب ب  د  املاوس مىل سهم كم 

ضةةةغط كةةةع السةةةحب ال

يكون كرااماة أن  ولألسفل 

 السهم داخل الدائرة.

م دائرة ك  يف الشكل ثم س  ر  

ه كةةؤش املةةاوس مىل يةةوجت

 العقدة يف أامىل الدائرة.

   

 لحصةو ت زر املاوس لل  ف  

امىل كنحنى دائةرو كة  يف 

 .الشكل

امنةةةدكا يتحةةةو  كةةةؤش 

يتم املاوس مىل سهم كدبب 

ضةةةغط كةةةع السةةةحب لا

كرااماة أن يكون  ولألسفل 

 ئرة.السهم خارج الدا

م دائرة ك  يف الشكل ثم س  ر  

ه كةةؤش املةةاوس مىل يةةوجت

 العقدة يف أامىل الدائرة.

 حتويل املستطيل إىل منحنى واستخدام أداة التشكيل:

 .م كستطيل باستخدام أداة املستطيلس  ( ر  1)

 مددا . املرسومد كن أن املستطيل تدك  ال( 2)
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 كنحنى.لتحويل جسم املستطيل مىل  ضغط امىل زر ل( ا3)

 لتحرير العقد ك  يف الشكل التايل : م أداة التشكيل ا( استخد4)

  

 

 

امند االيتهاء اترك زر املاوس 

 .لتحصل امىل شكل جديد

اسحب بدداة التشكيل العقدة 

 .لألسفل والحظ التغ   

مىل  حو  

كنحنى 

واضغط 

امىل أداة 

 التشكيل

 دهارسم املستطيل وحد  

 

فة  حيةث د حتويل اجلسم مىل كنحنى( بوظيفة  خمتل  ع  التشكيل هنا )ب  تقوم أداة  مالحظة:

 الشةكل املرسةوم بيةن  كايةت أداة التشةكيل حتةو   كوقع العقدة وبالتةايل تغية  تقوم بتغي

 اعركان مىل حواف كنحني .

اخلاص بدداة التشكيل إلضاف  أو ملغةاء امقةدة  هو الييط : استخدام رشيط اخلصائص

   كنفصلتني.ل امقدتني ص  وو  
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 :  يف رشيط خصائص أداة التشكيل ضاية عقدةإ( طريقة 0)

\   

ضغط امةىل زر   يف لا (3

شيةةةةةط اخلصةةةةةائص 

 .إلضاف  امقدة

ظ ظهور مشةارة ثح  يم  (2

املنحنةةى أسةةفل املةةؤش 

وظهةةور بقعةة  بالضةةغط 

 . امىل اخلط

ويةةةل املسةةةتطيل مىل حت (1

كةؤش أداة  بوضعكنحنى 

 . التشكيل يف املكان أامثه

 
    

   

مىل الطرف الالةاين  هالتوج  

د العقةةدة يةةدحتاعيرسةة و

لهةةةا مىل يوحتو ي السةةةفل

 . كنحنى

ةةت     غةةر  ف  ون العقةةدة كم كم

صةةبح بالضةةغط امليهةةا تم 

ضغط امىل زر لاثم سوداء 

حتويةةةةل مىل كنحنةةةةى يف 

 .شيط اخلصائص

ضةةغط امةةىل العقةةدة لا (4

اجلديةةةدة كةةةع السةةةحب 

 . لألامىل
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 النهائيالشكل 

مىل العقدة اجلديةدة  العودة

ضغط امىل زر الةتحكم لوا

يف العقةةةدة لتصةةةبح ذات 

 . ايحناء كت ثل
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 :يصل عقدة يف رشيط خصائص أداة التشكيل( طريقة 0)

 

 
  

 

 الشكل النهائي

ب العقةدة لألسةفل ح  س  

تم فصةةةل يةةة بةةة لكو

 حةةةو  تلةةةك ني  املنحني ةة

 .العقدة

ضةةةغط امةةةىل العقةةةدة لا

ضةغط امةىل لم ااجلديدة ثة

 زر الفصل 

 :  حتويل الدائرة إىل منحنى واستخدام أداة التشكيل

 . أثناء الرسم Ctrlم دائرة باستخدام أداة املستطيل كع الضغط امىل كفتاح س  ( ر  1)

 مددة. املرسوك د كن أن الدائرة ك  د  ت  ال( 2)

 لتحويل جسم الدائرة مىل كنحنى. ضغط امىل زر ل( ا3)

 لتحرير العقد ك  يف الشكل التايل : أداة التشكيل  ما( استخد4)

 

 
 

ه كؤش املةاوس مىل يوجت

ضغط لأحد تلك العقد وا

حويةل التضغط امىل زر لا

مىل كنحنةةى بيةةن  الةةدائرة 

الشةكل يف م دائرة كة  س  ر  

ظ أن العقةدة التةي ثح  يم و
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ثحظ ظهور يقاط يامليها 

ي العقةدة م امىل جايب  حتك  

 املحددة.

امةةىل  للحصةةو مةةددة 

 ني  ب ةد كة  هةو كم ق  أربع  امم 

 يف الشكل.

تةةةم اسةةةتخداكها سةةةابقا  

للحصو  امىل أجةزاء كةن 

و قةةةوس كةةةن أالةةةدائرة 

 .الدائرة )اللون اعصفر(

     

 

 

 

 

 الشكل النهائي

ضةةغط كةةع السةةحب لا

لألسفل ويف اجتاه اليسةار 

 ت املاوسل  قليث  ثم ف  

ضةةةغط امةةةىل العقةةةدة لا

فل كة  مىل اعسة هاوسحب

توجةه مىل الثم  ،يف الشكل

يقطةة  الةةتحكم )بةةاللون 

 .اعمحر(

استخدام أداة التعديل امىل باقي العقد ويقاط الةتحكم للحصةو  امةىل  نمك  يم  مالحظة:

  الشكل املطلو .

ظ ن ثةم تشةكيله كةن خةث  أداة التشةكيل وك   ىننح  أن الشكل يمكن حتويله مىل كم  يمثح 

مكةن زياداةا أو ملغائهةا بط املسارات بني العقد وه ه العقةد يم التي تعمل امىل العقد التي تر

 كةن العقةدة للةتحكم يف شةكل ني  اجلايب   حتكم امىل حسب احلاج  وك لك لكل امقدة يقطتي

وشكل ايحناء املنحنى وتدثره بتحريك يقط  الةتحكم يعتمةد  ،امىل كل جايب ىايحناء املنحن

 .ثثث  أيواع كن العقديوجد امىل يوع العقدة، و
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ةامند حتديد امقدة )اللون اعمحةر( تظهةر يقطت ة مالحظة: م )اللةون اعزرق( امةىل ي حتك 

ى املتصل بالعقدة والتي تشبرك كع يقط  ك لك تظهر يقاط حتكم باملنحن   ،دةق   كن العم ني  اجلايب  

 م العقدة املحددة التي ستؤثر امىل شكل املنحنى.التحك  

 أنواع العقد :

والتةي يكةون امنةدها  smooth nodesلعقةد هةي : العقةد النااممة  هناك ثثث  أيواع كن ا

 ىوامندها يكةون املنحنة symmetrical nodesوالعقد املتناظرة  ،املنحنى ياام   دون ايكسارات

وهةي التةي يكةون امنةدها املنحنةي ذو  cusp nodesكت ثل امىل  ريف العقدة، والعقد احلةادة 

ستخدام شيط خصةائص أداة التشةكيل واعزرار  أيواع العقد با ويمكنك تغي ،التواء حاد

كنهةا سةيظهر  و  أىل داة التشكيل امأوامند وضع كؤش  ،م بديواع العقد التالي اخلاص  بالتحك  

   يوع العقدة باإليجليزي .واسم 

 

 :له إىل منحنى يوحتله إىل خط متعرج ثم يوحترسم خط مستقيم ثم 

 
م خط كستقيم باستخدام أداة الرسةم س  ر  

 .حلرا

1 

 

ه املةؤش يةجتوم أداة التشكيل واستخدا

مىل اخلةةط وامنةةد ظهةةور مشةةارة املوجةة  

ضةةغط لتظهةةر بقعةة  سةةوداء )اللةةون ي

2 
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اعمحةةر( وهةةي املكةةان املفةةبرض إلدراج 

 . امقدة

 

ضةةغط امةةىل مشةةارة الةةة   يف شيةةط ال

كسةةاف   وضةةعأدوات اخلصةةائص ثةةم 

امقةدة ومدراج كتساوي  كن العقدة اعوىل 

 ك  يف الشكل. كرريأخرى و

3 

 

داة التشةكيل بسةحب أباستخدام  القيام

سةةفل لأل 2والعقةةدة  لألامةةىل 1العقةةدة 

لألسةفل  4لألامةىل والعقةدة  3والعقدة 

ج ثم بعد ذلةك امىل خط كتعر   لحصو ل

ضبط ككان العقد لتبةدو كلهةا امةىل  يتم

يفةة  االرتفةةاع ويف املنتصةة  للخةةط 

 املتعرج.

4 

 

دها ثةم يةدحتىل ومىل العقةدة اعو هالتوج  

ضغط امىل زر التحويل مىل كنحنى ال

كةرر ذلةك كةع ييف شيط اخلصةائص و

ثحظ ظهور يوبعد كل كرة  ،باقي العقد

 . يقاط التحكم

5 

 

اآلن يمكن حتويل العقد مىل امقد كتناظرة 

حصل امىل املنحنى املطلو  وذلك كن نل

خث  الضغط امىل كل امقدة ثم الضةغط 

6 
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قدة املتةاح وهةو امىل زر التحكم بنوع الع

 يةتمالعقدة املتناظرة ولكةن هنةا سةوف 

حتديد مجيع العقد كةرة واحةدة وكةن ثةم 

تطبيق زر العقةدة املتنةاظرة لةإلرساع يف 

وذلك امن  ريق رسةم  ،ميجاز املطلو 

كستطيل باستخدام أداة التشةكيل حيةيط 

بالشكل كله وسةيظهر اإل ةار املرسةوم 

 ط وكةل كةا دخةل يفنق  باللون اعزرق املم 

ه ا اإل ار سيتم حتديده بمجرد مفةثت 

 زر املاوس ك  يف الشكل. 

 

بمجرد الضغط امىل زر العقةدة املتنةاظرة 

 حصل امىل الشكل املقابل.نس

7 

 

 

للحصو  امةىل الشةكل النهةائي يمكةن 

ضةةبط كواقةةع العقةةد ويقةةاط الةةتحكم 

 للحصو  امىل الشكل املقابل.

8 

W 
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   وي(أداة القطع )الشكل البيضا -0

 .استخدام كؤش املاوس امىل زر أداة القطع وضغط لابم شكل بيضاوو س  ر  * 

ظ أن كؤش املاوس قةد حتةو  مىل شةكل مشةارة   كةع ثح  يم ل مىل ورق  العمل وق  * التن

 شكل بيضاوو صغ   املا كان زر القطع فعاال . 

ك يةرحتو ضةغطالبقاء مط زر املاوس امىل ورق  العمل كع ضغ  الرسم شكل بيضاوو * 

م اعبعةاد واحلجةم يف شيةط ي   ق ةغة   اه بني اعفقي والرأ  كةع كثحظة  ت  جت  الاملاوس يف ا

 (.  تعديل تلك القيم الحقا   نااخلصائص )يمكن

 ت زر املاوس امند الوصو  مىل الشكل املطلو . ل  ف  * 

اف أداة وإليقة ن رسم أشكا  بيضاوي  أخرى  املا بقي شكل املةؤش بإشةارة  مك  يم * 

 .  ضغط امىل أداة االختيار يتم الالقطع 

 

 

ثم رسم  أوال   1رقم م شكل بيضاوو س  يف ه ا الشكل تم ر  * 

 . 2الشكل البيضاوو رقم 

يظهر التحديد للشكل البيضاوو الالاين كن خث  كربعةات * 

 التحديد السوداء وكربع الشكل الصغ  )اللون الزهرو(. 

ا بزيادة  ولةه كا ملتعديل الشكل  م املربعات السوداءاستخد* ا

ةأو امرضه أو زيادة الطو  والعةرض بن   كتسةاوي  كةن خةث   ب  س 

 املربعات السوداء امىل اعركان. 

 املاوس امنةدكا يكةون فةوق تلةك  شكل كؤش  ظ تغ   ثح  * يم 

   .املربعات

م لتحويةل سةتخد  الصةغ  )اللةون الزهةرو( يم  املفرغ عاملرب  * 
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اع وسنتحدث امنها يف اجلزء اخلاص بةإجراء الشكل املتصل مىل قط

   التعديثت كن خث  شيط اخلصائص.

ضغط امىل كفتاح الةتحكم بالم يف  الزر السابق لرسم دائرة ولكن استخدا : رسم دائرة

Ctrl دائرة.الامىل  احلصو امىل لوح  املفاتيح أثناء الرسم و 

عكن يقط  املركز اها وهي   مكن رسم دائرة كنطلقيم  ض  الضةغط امةىل وكةؤش املةاوس  و 

 امىل لوح  املفاتيح. Shiftوكفتاح  Ctrlكن كفتاح التحكم  كل  

 :إجراء تعديالت عىل الشكل البيضاوي

تعديل خصائصه كن خةث  كفةاتيح الةتحكم التةي  مكنبعد رسم الشكل البيضاوو يم 

تظهر امند حتديده بالضغط امليه كرة أو كرتني حيث أن الضةغط  اعوىل حتةدده لتغة  أبعةاده 

باستخدام أسةهم اإلكالة   والضغط  الالايي  تكون إلجراء الدوران بدو زاوي  وك لك يمكن

  تعديل شكله.

 

 : تعديل الشكل البيضاوي

اوس ملربةع التحديةد ه كؤش املةيوجت

املوضةةح بالشةةكل )اللةةون االصةةفر( 

وامندكا يصبح شكل املةؤش سةهمني 

ضةغط والكتقابلني لألامىل ولألسةفل 

 كع السحب لألسفل. 

امند الوصو  للشكل املطلو  حيةث 

يوفر لك بريةاكج كةور  درو  شةكل 

ومهةةي بةةاللون اعزرق للداللةة  امةةىل 

لت كؤش املاوس ثم فالوضع النهائي 

  الشكل النهائي.امىللحصو  ل

الحظ أن سهم املةؤش امنةد االيتهةاء 
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كن التعةديل الزا  يف وضةع الرسةم 

ل الشةكل املرسةوم اضةغط امةىل ق  ن  ول  

 أداة االختيار.

 

 تدوير الشكل البيضاوي

الشةةكل البيضةةاوو  للحصةةو  امةةىل 

 يمكةن درجة  كةالث   45بزاوية   كائث  

ذلك كن خث  أسهم الدوران كة  يف 

ل.. والتي تظهر بالضغط الشكل املقاب

ختيةار الشةكل واؤش امةىل املةكرتني 

ذا مواحةدة  ةالضغط كةرو ،البيضاوو

 د كسبقا . كان الشكل مدا 

حةد أامندكا يصبح كؤش املاوس فوق 

ه ه اعسهم يتحو  شةكله مىل شةكل 

 دائرو )اللون اعصفر(.

ضغط باملاوس يف هة ا الوضةع كةع لا

التحريك فيدور الشةكل حةو  يقطة  

ز املوضةح  يف كنتصة  الشةكل املرك

 يقل كركز الدوران(. )يمكن

ت زر املةةاوس امنةةدكا تصةةل مىل ل ةةف  

الشةةكل املطلةةو  فيظهةةر يف صةةورته 

 النهائي .

 إمالة الشكل البيضاوي

الضةغط   بيضةاوو ثةم رسم شةكث  ا

ضغط كرة أخةرى لامليه لتحديده ثم ا

إلظهار كفاتيح الدوران واإلكالة  كة  

 يف الشكل. 
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امةةىل السةةهمني املتقةةابلني  ضةةغطلا

باملةةاوس امنةةدكا يتحةةو  شةةكله مىل 

السهمني املتعاكسني )اللون اعخرض( 

 م السحب لليمني.ثو

يش  اخلط اعزرق مىل الوضع النهائي 

 ال و يمكن التوق  امن السحب.

امةىل الشةكل  لحصةو ت املاوس لل  ف  

 النهائي.

تعةديل كوقةع الشةكل  مكةنيم  : م أدق لشكل القطع من خالل رشيـط اخلصـائصك  حت  

 كساحته بدق  كن خث  مدخا  القيم املناسب  يف اخلاي  املخصص  لة لك يف  البيضاوو وتغي

م يف زاوي  الدوران كةن خةث  التحك   صفر واعمحر( ك  يمكناللون اعشيط اخلصائص )

 ص بإدخا  الزاوي  املطلوب .خص  زر الدوران املم 

 

ةيم لألداة املستخدك  يف الرسم   تبعا   ا شيط اخلصائص يتغ مالحظة: ظهةور أزرار  ظ ثح 

م يف شكل القطع التي مل تكن كوجودة يف شيط خصائص أداة الرسم احلر أو شيةط التحك  

 خصائص أداة املستطيل.
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ْمك اخلط املحيط م يف س    رشيط خصائص التحك 

 

 

يةتم وكةن شيةط اخلصةائص  م حتديد الشكل البيضةاوو يت

ل  لتعةديل سة ك  اخلةط املحةيط نسد  امىل سهم القائم  املم ضغط ال

 للشكل و اختيار القيم  املناسب  ك  يف الشكل.

 

 

 ظهربعد حتديد قيمة  االختيةار تغلةق القائمة  املنسةدل  وسةي

 التعديل كباشة ك  يف الشكل املقابل.

 

  شيط خصائص التحكم يف شكل القطع

 

حتويةةل الشةةكل مكةةن باسةةتخدام شيةةط اخلصةةائص يم 

البيضاوو مىل قةوس أو قطعة  كةن الشةكل البيضةاوو كةن 

خث  اعزرار الالثث  املوجودة يف شيط اخلصائص املبين  يف 

 الشكل املقابل.

الزر اعو  كن اليسار يعطي شكل بيضةاوو كاكةل كة  

 هو كرسوم يف الشكل.

 

 

الضغط امىل الةزر   يتميف الشكل السابق واملحدد كسبقا  

ع ط ةقت  فإن الشكل البيضاوو السابق يم  ،ين )اللون اعمحر(الالا

 212 يف الشكل وتةدرج قيمة  القطةع وهةي كنه اجلزء املبني  

 ص  إلدراج القيم . درج  يف اخلاي  املخصا 
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 يةتم تحو  الشكل السابق مىل يصة  شةكل بيضةاوول

فيةةتم درجةة   182م اعسةةهم لتقليةةل الزاويةة  مىل ااسةةتخد

 بني.امىل الشكل امل احلصو 

 

 

أكا الزر الالالث )املظلل باللون اعمحةر( فإيةه يةؤدو مىل 

حتويل الشكل البيضةاوو مىل كنحنةى باقتصةاص جةزء كنةه 

يمكن التحكم يف  وله كن خث  زيادة وتقليل قيم  الزاوي  

   التي تقص كنها.
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    أداة املستطيل -0

 يها حسب التسلسل التايل :أداة رسم املستطيل اها خصائص امديدة سنتعرف امل

 .رسم كستطيل -1

 .رسم كربع -2

 .مجراء تعديثت امىل املستطيل -3

 .التحكم يف أركان املستطيل -4

 : رسم مستطيل

 .ضغط باستخدام كؤش املاوس امىل زر أداة املستطيل ال

  مىل شكل مشةارة   كةع ثحظ أن كؤش املاوس قد حتوا ي  مىل ورق  العمل وايتقالا -1

 طيل صغ   املا كان زر املستطيل فعاال . كست

رك حتةو الضةغطضغط بزر املاوس امىل ورق  العمل كةع البقةاء ثم الم كستطيل س  ر   -2

  قيم اعبعاد واحلجم يف شيط اخلصائص. املاوس يف اجتاه أفقي ثم رأ  كع كثحظ  تغ   

 ت زر املاوس امند الوصو  مىل الشكل املطلو . ل  ف   -3

رسةم كسةتطيثت أخةرى  املةا بقةي شةكل املةؤش بإشةارة   واملسةتطيل مكن يم  -4

  .ضغط امىل أداة االختيار لوإليقاف أداة املستطيل ا ،الصغ 

 

 . 2ثم رسم املستطيل رقم  أوال   1يف ه ا الشكل تم رسم كستطيل * 

يظهر التحديد للمستطيل الالاين كن خث  كربعات التحديد السوداء وكربعات * 

 الصغ ة امىل اعركان اعربع . الشكل 

ا بزيادة  وله أو امرضةه كا مم املربعات السوداء لتعديل شكل املستطيل ااستخد* 

أو زيادة الطو  والعرض بنسةب كتسةاوي  كةن خةث  املربعةات السةوداء امةىل 
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 اعركان. 

ثحظ تغ  شكل كؤش املاوس امندكا يكون فوق تلةك املربعةات املربعةات ي* 

   الصغ ة تستخدم لتحفي  زوايا املستطيل.البيضاء املفرغ

ضةغط لابم يف  الزر السابق لرسم كربع كتساوو اعضثع ولكن ااستخد : رسم مربع

 امىل كربع. احلصو امىل لوح  املفاتيح أثناء الرسم و Ctrlامىل كفتاح التحكم 

رسم كربع كنطلقا  كن يقط  املركز للمربع وهي كوضع كةؤش املةاوس بالضةغط  يمكن

 امىل لوح  املفاتيح. Shiftوكفتاح  Ctrlكن كفتاح التحكم كل  ىل ام

تعديل خصائصه كةن خةث   بعد رسم املستطيل يمكن : إجراء تعديالت عىل املستطيل

بالضةغط امليةه كةرة أو كةرتني حيةث أن الضةغط   اكفاتيح التحكم التي تظهر امند حتديةده

  تكةون إلجةراء الةدوران بةدو زاوية  اعوىل حتدده لتغ  أبعاد املسةتطيل والضةغط  الالايية

 ني باستخدام أسهم اإلكال .ع  للمستطيل وك لك يمكن حتويله مىل ك  

 

 تعديل عرض املستطيل

ه كؤش املةاوس ملربةع التحديةد املوضةح يوجت

( وامندكا يصبح شكل املةؤش اعمحربالشكل )اللون 

 ضغط كع السحب لليمني. يتم القيام بالك  يف الشكل 

ت كةؤش ل ةو  للشةكل املطلةو  ف  امند الوصة

 امىل الشكل الالاين. حصو للاملاوس 

ثحةةظ أن سةةهم املةةؤش امنةةدكا يكةةون فةةوق ي

يمكن يقله كن ككان مىل آخر امىل ورق   هاملستطيل فإي

 العمل.
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 تدوير املستطيل

بالضةغط امةىل املسةتطيل املحةدد كسةبقا  القيام

 .ل سهم الدوران ك  يف الشكل املقابدصبح مدد بلي

ة حةد هة ه أؤش املةاوس فةوق امندكا يصةبح كم

اعسةةهم يتحةةو  شةةكله مىل شةةكل دائةةرو )اللةةون 

 اعصفر(.

ضغط باملاوس يف ه ا الوضةع كةع التحريةك لا

فيةةدور املسةةتطيل حةةو  يقطةة  املركةةز املوضةةح  يف 

 كنتص  املستطيل )يمكن يقل كركز الدوران (.

ه كؤش املاوس مىل أسهم اإلكال  فيتحةو  يوجت

مىل سةةهمني كتةةوازيني كتعاكسةةني )اللةةون شةةكله 

 (.بنفسجيال

 

 

 إمالة املستطيل وحتويله إىل معني

سةتخدم املسةتطيل اعو  ييف الوضعي  السةابق  

ضةغط كةرة لم الضةغط امليةه لتحديةده ثةم اث( و1)

أخةةرى إلظهةةار كفةةاتيح الةةدوران واإلكالةة  كةة  يف 

 الشكل. 

ا ضغط امىل السهمني املتقابلني باملةاوس امنةدكلا

يتحةةو  شةةكله مىل السةةهمني املتعاكسةةني )اللةةون 

 م بالسحب لليمني.ياقالاعخرض( و

يش  اخلةط اعزرق مىل الوضةع النهةائي الة و 

 يمكن التوق  امن السحب.

 امىل الشكل النهائي. لحصو ت املاوس لل  ف  

  :  ل من خالل رشيط اخلصائصيحتكم أدق لشكل املستط
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يف خةث  مدخةا  القةيم املناسةب  احته بدق  كةن تعديل كوقع املستطيل وتغ  كس يمكن

الةتحكم  اللون اعزرق والزهرو( كة  يمكةناخلاي  املخصص  ل لك يف شيط اخلصائص )

 يف دوران اخلط كن خث  زر الدوران املخصص بإدخا  الزاوي  املطلوب .

 

زرار أثحةظ ظهةور يلألداة املستخدك  يف الرسم   تبعا  شيط اخلصائص يتغ ا  مالحظة:

 التحكم يف أركان املستطيل التي مل تكن كوجودة يف شيط خصائص أداة الرسم احلر.

  رشيط خصائص التحكم يف أركان املستطيل

 

حيتةةوو شيةةط الةةتحكم يف أركةةان املسةةتطيل امةةىل أربعةة  أزرار * 

إلدخا  القيم املطلوب  لتحفي  زوايا املستطيل ك  حيتوو بجايب كل زر 

 أو للتقليل كن القيم  املدخل .كفتاحني للزيادة 

يمكن ربط اعزرار اعربع  كعا لتطبيق املةدخثت امةىل الزوايةا * 

اعربع  كعا  كن خث  تفعيل القفل )اللون اعصفر( بالضغط امليه ك  يف 

 الشكل.

 

ضغط امىل كفتاح الزيادة عو زر كةن اعزرار اعربعة  وحتةى ال* 

 ل و حيدث امىل زوايا املستطيل. ثحظ التغ  ايو 52تصل مىل القيم  

جيب قبل استخدام ه ه اعزرار حتديد املستطيل بالضةغط امليةه * 

 لتظهر كربعات التحديد ك  يف الشكل.

 

يمكن تطبيق كا سبق امىل ركن واحد كن أركان املسةتطيل بفةتح * 

يف  122القفل ك  يف الشكل )اللون اعصفر( وكةن ثةم مدخةا  القيمة  

 لركن املعني ك  يف الشكل.خاي  اإلدخا  ل
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    أداة الرسم احلر -4

 . أسهل وأهم اعشكا  أال وهو اخلط املستقيم باستخدام أداة الرسم احلر رب كنتعتم 

مىل يف البداي  يش  املاللث الصغ  يف الةركن اعيمةن السةفيل كةن زر الرسةم احلةر 

ثايي  وسوف متتد لتجةد أن بجةوار وجود اكتداد اه ا الزر قم بالضغط امىل الزر ملدة أكالر كن 

ه ا الزر أربع  أزرار وجدت ملزيد كن التيس  يف الرسم واعزرار هي كن اليسةار مىل اليمةني 

  : امىل النحو التايل

 

م لرسم اخلطةوط ستخد  يم و

 املستقيم  واملنحنيات

( زر 1)

الرسةةةةم 

 احلر 

( زر 2) شكا  املضلع رسم اع

الرسةةةةم 

 املضلع

فنية   شةكا أوهو لرسةم 

 كن خث  قائم  كساامدة

( زر 3)

الرسةةةةم 

 الفني

وهو لتحديد املسافات بني 

م سةةتخد  اعجسةام كالةةل املم 

 يف الرسم ااهند 

( زر 4)

رسةةةةةم 

 اعبعاد

لرسم التوصيثت الدائم  

م سةتخد  يم وشةكا  بني اع

 Flowيف اممل املخططات 

Chart 

( زر 5)

رسةةةةةةةةم 

 التوصيثت
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كه هو الة و يظهةر كةن اعزرار اخلمسة  ااستخديتم زر  خرآثحظ أن يدائ    مالحظة:

 . مل زر الرسم احلر وه ا ينطبق امىل باقي اعزرار يف شيط اعدوات

ضغط امىل أداة الرسم احلر بزر املاوس كاملعتاد ثةم ايتقةل مىل لا : أوال رسم خط مستقيم

 ورق  العمل لرسم خطا  كستقي  .

سحب خط كستقيم مىل لك املاوس يرحتة واحدة ثم ضغط باملاوس امىل يقط  البداي  كرلا

د يقطة  النهاية  يةحتد يةتم ضغط كرة أخرى بزر املاوس امندكالاوأو ككان امىل ورق  العمل 

 .امىل الشكل املقابل لحصو للخط املستقيم ل

كربعات سوداء تش  مىل حتديد الرسم وكة لك  8ظ امند االيتهاء كن الرسم ظهور ثح  يم 

 اي  وَّناي  اخلط املستقيم.ني امند بدع  رب  كم 

ه املةاوس مىل كربعةات يةجتوو ضةغط امةىل أداة االختيةار لا :تعديل شـكل اخلـط

ربعة  امةىل سةهم االجتاهةات اعأالتوجيه وامندكا يتحو  شكل املؤش مىل سهم كةدبب كةع 

   اجتاه اخلط املستقيم وكيله.يبالضغط وحتريك املربع لتغقمم  رفه السفيل 

م كربعات التحديةد و أن كةؤش ااستخد يتم تكب  اخلط املستقيمل : تكبري وتصفري اخلط

ضةغط لاواملاوس سوف يدخ  شكل سهمني كتقابلني يش ان مىل اجتةاه التكبة  أو التصةغ  

كع االسةتعاي  بةاخلط  ،ت امندكا تستقر امىل الشكل املطلو ل  ف  الستمرار كع التحريك ثم ثل

 جلديد للخط اعصيل.زرق البديل ال و يش  مىل الشكل ااع

م ااسةتخديةتم   كوضةعه يةلتغولتحريك اخلط بالكاكل امىل ورق  العمل : حتريك اخلط

يف كنتص  كربع التحديد وامند وصو  كؤش املاوس مليه يتحو  شةكله مىل شةكل  xمشارة 

 ضغط باستمرار كع التحريك لنقل اخلط مىل ككان آخر.لاعسهم اعربع  امندها ا
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امىل اخلط املسةتقيم بدقة   ىهر أسهم الدوران بمجرد الضغط كرة أخرتظ : دوران اخلط

امنةدكا  حيث أن ه ه العملي  حتتاج مىل كهارة يف الةتحكم بمةؤش املةاوس فالضةغط  اعوىل

  كربعةات والضةغط  الالايية  حتةو   ،يكون رأس السهم فةوق اخلةط املرسةوم حتةدد الشةكل

 .أسهم دوران ومكال . ك  يف الشكلالتحديد مىل 

م ايف  الطريق  لتدوير اخلط كن خث  اعسةهم امةىل اعركةان اعربعة  واسةتخديفعل 

 اعسهم امىل اعضثع إلكال  اخلط. 

تعةديل كوقةع اخلةط وتغة   نمك ةيم :  للخطوط من خالل رشيط اخلصـائص حتكم أدق  

اخلصةائص  ص  لة لك يف شيةطص  خ    كن خث  مدخا  القيم املناسب  يف اخلاي  املم ق  ه بد  بعاد  أ

م يف دوران اخلةةط كةةن خةةث  زر الةةدوران الةةتحك   نمك ةةهةةرو( كةة  يم )اللةةون اعزرق والز

 ص بإدخا  الزاوي  املطلوب .ص  خ  املم 

 

ةةخ  أكةةا الةةزر املم  ةةص للةةتحك  ص  ك اخلةةط م  م يف سم

ز ف لك امةن ي  له مىل سهم مم تحوا ل بدايته وَّنايته ل  ك  وش  

ن البنةةي )اللةةو ريةةق اعزرار يف شيةةط اخلصةةائص 

 واعمحر(. لتحصل امىل الن ذج التالي  :
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  Extrude البعد الثالثي -5

مقا  وذلك امن  ريق مامطاء اجلسم امم  ،ن ه ه اعداة كن مبراز اجلسم يف ثثث  أبعادك  متم 

 ي  ه وك  وي  م يف ل  التحك   ك  نم مك  يم 
 م  ه وكدى امم ل 

ه يف الفراغ والتحكم يف شدة مضاءته، وذلك كن ق 

  يط اخلصائص اخلاص هب ه اعداة أو كن خث  لوح  احلوار اجلايبي .خث  ش

 

 :تأثري أداة البعد الثالثي عىل املستطيل 

 التةايل : وضةيح  املستطيل مىل كتوازو كسةتطيثت ذو ثثثة  أبعةاد كة  يف التنا يتحو  هم 

   

 

رسم كستطيل ك  بالشكل كع حتديةده 

 .لتطبيق أداة البعد الالثثي امليه

 

 ضغط امةىل أداة البعةد الالثثةي لا

اه السهم كة  يف جتا اسحب يف لاووامىل اخلط 

 . الشكل

 

ت زر املاوس امند الوضةع املناسةب ل  ف  

امةىل  لحصةو امىل ككان خايل لالضغط ثم 

 الشكل املقابل.

 

ضغط امةىل لايتم إلضاف  اممق للشكل 

ضغط امةىل لوا ىأداة البعد الالثثي كرة أخر

 ستطيل يف اجتاه السهم .الشكل ثم سحب امل
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عةةد الالثثةةي للجسةةم لتغيةة  لةةون البم 

النموذج واخبر  امىل زر اعلوان اضغط 

د املناسب كن اخليارات الالثث  املتاح   وحةد 

 املراد .اللون 

 

 1لتحويل الشكل مىل أحد اعيواع الةة 

 امىل زر اضغطاملوضح  يف الشكل 

 ذج ر أحد الةنيااختثم يف شيط اخلصائص 

 كن القائم .

 

ةةللةةتحك   م يف الفةةراغ م يف اجتةةاه املجس 

 لحصو اضغط كرتني امىل الشكل برسام  ل

وامنةدكا  ،امىل دائرة امليها اعسهم اخلرضةاء

ها يمكنةةك مدارة حةةد  أيكةةون املةةؤش امةةىل 

ةس  ج  املم  ه أو مذا كةان املةؤش يف ر  و  م حو  م 

  يمكنك تعديل وضةعه ط  ق  ن  وسط الدائرة املم 

 عبعاد الالثث .يف ا

 

W 
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 :ل الرسم والتصميمفي مجا حاسب اآلليال -1

كن الفن جاء يتيج  امدة كراحةل أو خطةوات  ودجمه للحاسب اآليلمن استخدام الفنايني       

أوىل كر هبا الفن حتى يستطيع جماراة أو كواكب  التقدم ااهائل يف امرص الرسةام  ، وقةد كايةت 

ميم بصةف  خاصة  اسةتخدام يف جما  الفنون اماك  والتص مي كظاهر مدخا  التكنولوجيا الرق

 .لعمل لوحاام الفني  والتي اامتربت امملي  بديل  للفنايني  الكمبيوتر

هو اعداة املميزة اه ا العرصة  ن الواحد والعيين أصبح احلاسب اآليلوكع بدايات القر      

ى اسةتخدام فاق جديدة يف الفةن ، فةدتما داما الفنايني مىل استخدام ه ه اعداة خللق ومبداع آ

وجيةا واإلبةداع كوسيط امقةيل وكوسةيل  جديةدة جتمةع بةني الفةن والتكنول احلاسب اآليل

يف جما  الفنون يساامد الفنةان امةىل التخيةل واإلبةداع ، ويقةدم لةه  فاستخدام احلاسب اآليل

لفة  آن واحةد ، العديد كن احللو  التشكيلي  وجيمع بني العديد كن اعساليب والطرق املخت

أن حيدث امثقةات مجالية  جديةدة كةن خةث  مككايةات احلة ف  اآليل   يمكن للحاسبك

واإلضاف  ، والشفافي  والتكرار يف اخلطوط واعلوان والبراكب ، بحيث يعطي ك   هائث  كةن 

 النتائج الثمدودة.

ان ، زيةع اعشةكا  واعلةووامادة كا يقوم الفنان ببناء القواامد اعساسي  يف التكوين وتو       

امىل تنفي  تلك اعواكر ، ويتيح لةه امملية  االختيةار واملفاضةل  بةني  ويساامد احلاسب اآليل

 املتغ ات التشكيلي  املختلف .

كل  ارتبط العمل الفني بالعرص ال و يتم فيه اامطاه ذلك قوة وكتع  وامةزز وترى الباحال  أيه 

ايعكاسا  ملقوكات امرصه ، فلكل امةص اهت كاتةه ، كن قيمته ، فيجب أن يكون العمل الفني 

فقد ظهر يف امرصيا كشةوف املمية  كالة ة أثةرت يف املبتكةرات الفنية  ، حتةى أن أسةلو  

 الكش  ذاته ال و يتبع يف العلم استخدم ك لك يف العمليات الفني .

كةن  أيه لي  كن املعقو  يف امرص املمي أن يشغل الفنايون أيفسهم ب  كان يشغل أجدادهمو

كوضوامات أو أسةاليب تعب ية  ، فموضةوامات التعبة  تتغة  بتغة  العصةور وكغازَةا ، 

 والعرص احلار حيتم تغ ها ام  كايت امليه يف العصور.
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يف م ار املؤمتر العلمي السادس لكلي  البربية  (  أيه 1991 –وذكر يف )كتا  البحوث           

ور اعو  ل لك املؤمتر يدور حةو  تعلةيم الفنةون يف الفني  وال و امقد يف القاهرة ، كان املح

يف  لبحوث والتي اهتمت بةدكج احلاسةب اآليلامرص التحو  العلمي ، وقدكت العديد كن ا

جمةةا  الفنةةون سةةواء كةةان املميةةا  أو اممليةةا  ، ولفتةةت النظةةر مىل رورة تطبيةةق اعسةةاليب 

اع امةىل رورة يتيجة  باإلمجةالتكنولوجي  احلديال  يف خمتل  الفنون التطبيقية  ، وكايةت اإل

كن مككاييات هائل  يمكةن تطويعهةا كةن قبةل الفنةان  الدكج بني احلاسب اآليل والفن ملا له

 للخروج بإضافات جديدة يف جما  الفنون التشكيلي .

يشةتمل امةىل  ميمبنظةرة كتديية  ، يجةد أن التصة صةميمنظر لفن التال وتثحظ الباحال  حني

ني أواه  الفنان وثةاييه  اعدوات واخلاكةات ، فاجلايةب اعو  كرحلتني أساسيتني وكتكاكلت

وهو الفنان يقع امليه امبء اختيار املوضوع واعلوان وتنسةيق امنةارص التكةوين ، وكةن ثةم 

ضةمنها ،  دوات ، وهي التي يندرج احلاسب اآليلجييء دور العاكل الالاين وهو اخلاكات واع

كا هو مال جمرد أداة كسةاامدة لة لك  احلاسب اآليلو املبدع اعسا  ووهك ا يصبح الفنان ه

طةوط الفنان ، وأصبحت كا تعطيه اعدوات التشكيلي  كةن تةدث ات الظةث  والنقةاط واخل

 تنفي ها بإامطاء اعواكر فقط.  واملثك  ، يستطيع احلاسب اآليل

، فمن كزايا  جديدة يعطي لألام   الفني  قي    ميميف الرسم والتص من استخدام احلاسب اآليل

قدرته امىل رسم اخلطوط املنحنية  وقيةاس درجة  ايحنائهةا ، وكة لك رسةم  احلاسب اآليل

اخلطوط بجميع أيواامها بالضغط امىل املفتاح فقط ، وكة لك اسةتخدم الكمبيةوتر يف ميتةاج 

 .3Dالرسوكات املتحرك  وك لك الرسوكات املجسم  ثثثي  اعبعاد 

 Computerاط واخلطوط التي تسمى رسوكات الكمبيةوتر من الصور واعشكا  امللوي  والنق

Graphics  وتعرف رسةوكات الكمبيةوتر امةىل أَّنةا املةم وفةن تكةوين الصةور بمسةاامدة ،

الكمبيةةوتر. من رسةةوكات أجهةةزة الكمبيةةوتر والصةةور تعتةةرب كعقةةدة ، وتسةةتخدم أيظمةة  

ات وتركيةب الرسوكات إليتاج الدوائر واملضثت والكل ت والسةطوح ااهندسةي  واخللفية

الصور فوق بعضها البعض ، باإلضاف  مىل امرض املناظر كن زوايةا خمتلفة  لةنف  الشةكل ، 
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واعشكا  ثثثي  البعد ، وبعض أيظم  رسوكات الكمبيوتر تقوم بتحليل الصور ، والبعض 

 اآلخر يضي  اعلوان والظل وايعكاس الصور.

تستخدم لرسةم أو توضةيح  يلرسوكات احلاسب اآلم( أن 1988 –)فوزو  ه ووليم امبيد 

املعلوكات ، ويتم ميتاج رسوكات الكمبيوتر للتنبؤ بالطق  واعحةداث الرياضةي  وألعةا  

الفيةةديو ومامثيةةات الدامايةة  التليفزيوييةة  وتقةةارير اعامةة   وتقليةةد سةةفن الفضةةاء 

واالستعراضات الفنية  ، وتسةتخدم رسةوكات الكمبيةوتر يف جمةاالت خمتلفة  يف البحةوث 

ي  والتصمي ت الصناامي  وصور الكرتون املتحرك  وختطيط املدن ، ويستخدم أيظم  التجريب

الرسوكات فنايو الرسم والقائمون باإليضاحات الطبية  واملهندسةون واملع ريةون وكنتجةو 

وامديد كةن اعفةراد اآلخةرين الة ين يعتمةدون امةىل   والكيميائياعفثم والفنون التجاري  

 .  اهماملعلوكات املرئي  يف أام

 ويمكن حتديد جماالت استخدام الكمبيوتر يف الرسومات كاآليت:

 (  :1988م –ك  ذكرها )فوزو  ه ووليم امبيد 

 :Scientific and Statistical Graphicsالتطبيقات العلمية واإلحصائية  -أ

  ، وتسةةتخدم الرسةةوكات ذات وهةةي تتضةةمن الرسةةوكات اإلحصةةائي  للبيايةةات العدديةة

 (3D( أو ذات اعبعاد الالثثي  )2D) البعيدين

 

 :  Computer Aided Design( CAD)التصميم بمعاونة احلاسب اآليل  -ب

( كن اعشياء التي تنمو برسام  ، حيةث تقةوم CADيعترب التصميم بمساامدة الكمبيوتر )       

بدام   كالل تصميم أجزاء السةيارات ولوحةات الةدوائر الكهربائية  ، واآلالت والكبةارو 

املباين لدرج  امالي  كن الروام  . فالرسوكات الكروكي  الثزك  للتصمي ت املع ري  كايةت و

تستغرق الكال  كن الوقت وال سي  امندكا يطلب مجراء أكالر كن تعةديل يف أوقةات خمتلفة  ، 

حيث يتطلب اعكر مامادة كعظم الرسةم يف كةل كةرة ، ويمكةن أن يقةوم الكمبيةوتر بعمةل 
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كع تغي  التفاصيل حتى تقابةل متاكةا  احتياجةات اليةكات واعفةراد  الرسوكات الكروكي 

 دون أن يتطلب ذلك مامادة الرسم كن جديد بالطبع.

وه ا اجلايب يتضمن التصمي ت املع ري  واملديي  والكهربي  وامليكاييكي  ، امثوة امةىل بنةاء 

يتطلةب دقة  كتناهية  الن ذج الكاكل  كن امنارصها اعولية  واختبةار أدائهةا وهة ا اجلايةب 

 للرسم.

  : Topological Definitionالبركيب البنائي لأليظم  ) بوجرافي (  -ج

وه ا املجا  يتضمن خةرائط التسلسةل املنطقةي للةرباكج ورسةوكات العمليةات الطبيعية  

 والكيميائي  ، وخرائط التنظيم واإلدارة.

 

  :Graphic Art and Animationفنون الرسم واحلرك   -د

تر ، سواء ورسوكات خطي  كن خث  الكمبي هايتضمن م( أيه1991 –وي كر )أمحد كر      

لألشكا  املسطح  أو املجسم  والة و يتةيح رؤية  كعةدالاا وأبعادهةا كبةاشة ثةم القيةام 

بالتلوين وخثفه بدساليب كري  ورسيع  حتى ممتام العمل ، مضاف  مىل مككايي  التنفي  املبةاش 

 حلركي  اخلاص .لبعض املؤثرات ا

فالصور املتحرك  التي كايت تنتج بواسط  بعض الفنايني بالطرق التقليدي  ، امبارة امةن          

استهثك للوقت وزيادة يف التكالي  ، ويسةتطيع الكمبيةوتر أن ينةتج هة ه اعشةياء وتلةك 

     .ب الفنان إليتاج تدث ات كشاهبالتدث ات يف أجزاء قليل  كن الوقت ال و كان يتطل

 :Simulation التمثيل باحلاسب اآليل -هـ

وهي مككايي  كشاهدة كيفي  اممل كنظوكة  كةا بةدون رؤيتهةا م( 1988 –)أساك  احلسيني    

رؤي  حقيقي  ، أو تقليد خصائص اعشياء احلقيقي  املوجةودة يف الواقةع كةن خةث  كنطةق 

 . الربياكج

وميتةاج الةرباكج اخلاصة  بمجةا  الرسةم وكن هنا بدأت اليكات يف تطوير الرباكج الفني  
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 اماكل الفن. ، وهك ا دخل احلاسب اآليل ميموالتص

وكن هنا يجد أن مككايي  اممل الرسوكات بواسط  أجهزة الكمبيةوتر يعتةرب كةن اإلضةافات 

املال ة للكمبيوتر يف جما  الفنون ، حيث الرسوكات امةىل درجة  امالية  كةن الدقة  والروامة   

 .يف اعداء ما ينعك  باإلجيا  امىل تكلف  العديد كن اعام   الفني  أض  مىل ذلك الرسام  

وتعددت طرق ووسـائل اسـتخدام الكمبيـوتر يف املعاجلـات الفنيـة ، وتقسـمها الباحثـة إىل 

 طريقتان أساسيتان:

استخدام اإلككاييات الفنية  املتةوفرة يف الةرباكج الفنية  امةىل الكمبيةوتر يف مامةداد  األوىل:

كل فيه اخلصائص البنائي  والتشةكيلي  ، وذلةك كةن خةث  اسةتخدام اعدوات تكوين تتكا

كالقلم الرصاص والفرش واعلوان والتدث ات الفني  املتنوام  ، وك لك اعشكا  كالةدوائر 

واملربعات واخلطوط احلرة ، ويظهر يف الشةكل بعةض اعدوات الفنية  اخلاصة  بةالكمبيوتر 

ضاف  اللمسات اخلاص  واملميزة والتي حتقق له غايته الفنية  والتي بواسطتها يستطيع الفنان م

، وباستخدام اللوح  اجلرافيكي  أو القلم الضوئي ، وذلك بتحريك القلةم فةوق اللوحة  أو 

الشاش  فتظهر اخلطوط واعشكا  امةىل الشاشة  ، وبلمة  اعواكةر بةالقلم الضةوئي امةىل 

 حه مققا  التدث  املطلو .الشاش  ترسل التعلي ت مىل الكمبيوتر ك  سبق ش

كن خث  مدخا  التكوينات السابق  اإلامداد مىل الكمبيوتر كن خث  جهاز املاسةح  الثانية:

فتظهر الصورة امةىل الشاشة  ، وكةن ثةم كعاجلتهةا باسةتخدام اعسةاليب  Scannerالضوئي 

ذلةك كةن العديدة املتوفرة يف الرباكج الفني  كةن حة ف ومضةاف  وتلةوين وتكةرار وكةا مىل 

كتغ ات الَّنائي  يمكن محداثها بواسط  الكمبيوتر للخروج بصياغات تشكيلي  الَّنائي  كن 

 .  الشكل الواحد

 

رسم خط كسةتقيم أو دائةرة أو الةدكج بةني بواسط  يستطيع يمن الكمبيوتر  الباحال  وتوضح

ريةده أو شةكل ي اممةل، وب لك يستطيع  اعخرىدائرة وكربع أو الدكج بني باقي اعشكا  
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بدقل جهد مكن ، وكع وجود الرباكج الفني  املتخصص  تصبح الوسيل  أسهل وأسهل حيث 

تتواجد امىل ه ه الرباكج التدث ات الفني  املتنوام  التي يمكن مضافتها امىل التكوين اعصيل ، 

ك لك يمكن مضاف  أو صورة أو شكل ودجمها كع التكوين ، ولكن اليشء الوحيد الة و ال 

كمبيوتر تنفي ه هو مخراج اممل فني كبتكر وال مامطةاء التعلةي ت بكيفية  مخةراج يستطيع ال

 اممل فني كتكاكل وياجح تتكاكل فيه مجيع بنائيات التكوين.

للفنان القوة ااهائل  واحلري  واملسةؤولي  بحيةث يسةتطيع ختطةي  أامطىالكمبيوتر لكن و       

تساامده امىل ميتاج تكوينات فني  يف خمتل  العقبات واملشاكل الفني  التي تواجهه يف السابق و

 املجاالت.

 حتت عدة نقاط وهي: ميمويمكن إدراج أمهية الكمبيوتر يف جمال التص

 . كروي  وسهول  استخداكه وتوف ه للوقت واجلهد.1

 . تنمي  اإلبداع الفني كن خث  مككايات الرسم والتلوين.2

لفنية  لألشةياء وذلةك ملةا للجهةاز كةن . مارس  التجريب واالكتشاف وتوسةيع النظةرة ا3

مككايات فني  كن حة ف ومضةاف  وتوالةد لألشةكا  اختةزا  وتقطيةع وكةا مىل ذلةك كةن 

 .  ةالقدرات الثمدود

. ختزين الرسوم واعشكا  واسبرجاامها يف أو وقت يشاء ، كع مككايية  وضةع مضةافات 4

 امليها أو احل ف كنها.

امملي  االبتكار الفني ب  يةوفره كةن أدوات وخاكةات . تنمي  الت وق الفني والتشجيع امىل 5

 وكثك  وألوان ال حرص اها.

 . الدق  العالي  يف صياغ  اعشكا  وتكرارها وضبط الزوايا واخلطوط واملنحنيات.1

 

W 
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 : ROUTER  الرواتر جهاز -4

امندكا ظهرت الفنون الرقمي  مل يعبرف البعض بدَّنا ذات خصائص مجالية  لبعةدها امةن 

امن الكال  للج   اجلديد ال و تقدك  ذوقتل  ، ولكن بمرور الوقت أ  الفنون اإليسايي   بيع

 تقدك  الفنون اإليسايي  . ال و كند للج  

ايترصت يف العرص احلديث مجاليات اآلل  امةىل أسةاس أَّنةا  "م( 2222ي كر ) امطي  ، 

  ملنتجات اآلل  ، كة  ظهةرت كنة  اكتداد لليد البيي  ، وبدا العامل الغريب يقدر القيم  اجل لي

القةيم الدقة   هذلك الوقت كصطلحات وكبادئ جديةدة يف امةامل اجل لية  وكةن أشةهره هة 

 151ص "والبسا   واالقتصاد 

 امةىل تعتمةدم  كايةت التةي لألام   الفني  رم تطو   ث  د  ح   الراوتر جهاز استخدام بداي  كعو

ةفن   ،البيةي  اعخطاء تواختف   واملا  الوقت حفظ يف يدوي ال كهارة    يف ت  سةامه   التقنية    دم ج 

 امالية  بمواصةفات أامة   فنية  ميتةاج ككايي م كع املطلوب  اجلودة توف  كع التكالي  تقليل

 بمروية  نفي الت خطوات مىل العمل الفني تصميم خطوات نك   التصنيع آلي  تتم حيثم  ، ق  الد  

 امالية  ف خمتل   كستويات امىل يلاآل ال راع تخدامباس القطع أداة كوضع يف مالتحك   ويتم امالي 

 .امليكروكبر ىلم تصل  ق  الد  

 بخطوات هامتاليلم  نم مك  يم  التي اتالعملي   مجيع يف ناآل الرقمي  مالتحك   أيظم م  مم د  خ  ست  وتم 

 املوجات بواسط  حامالل   ،الليزر باستخدام حاموالل   القطع اممليات كالل ،كتتالي  واممليات

وفي  ييل امرض تفصييل الستخدام  . طر  اخل   ، البثزكا باستخدام عط  الق   ، تي صو فوق

- : م(2212ك  وردها )امبداهلل الشاامر ، التكنولوجيا الرقمي  يف تنف  اعام   الفني  املجسم 
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  Dremel 400 Highجهاز:  0

 

 
Dremel 400 High(21شكل)

 :اجلهاز مواصفات

 أكب  . 1.1التيار  -1

 بلد املنشد املكسيك . -2

 د.ق ( 35222مىل  5222كتغ  الرسام  ) -3

 هرتز . 12 – 52كبردد ،  122التيار الكهربائي  -4

 سنوات . 5الض ن  -5

 أوقي  .  1888الوزن )ر ل(  -1

 

 ممييات اجلهاز :

صغر حجم  ورسام  الدوران العالي  التي كن خثاها يستطيع التعاكل كع خمتل  

قطع  باجلهاز فيقدم تنوع كاكل يف اعداء كن  52لك توفر كلحقات تصل مىل اخلاكات وك 

 قص وحفر .
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 نامذج من إنتاج اجلهاز :

 

2نموذجللقص(24شكل)

 

 

1نموذجللقص(23شكل)

 

 

4نموذجللقص(25شكل)
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 laser Engraver جهاز:  0

 

 

 laser Engraver(26شكل)

 

آكن  وسهل  االستع   ، ويعمل امىل خاكات كتنوام   3Dتعمل املكين  بالليزر ويظام 

كنها ) اعكريليك والورق واخلاكات املطا ي  والبثستكي  واعخشا  ك  يعمل بشكل 

 رسيع امىل املواد املعديي  .

كصمم للتطبيقات الصناامي  ذو دق  امالي  ، يظام حرك  كيكاييكي يمكن أن يضمن 

دبليو ، ويعمل امىل مجيع براكج احلاسب  122أو  82ر القطع باستقرار ، ك  أن قوة الليز

 اآليل املتخصص  .

 مواصفات اجلهاز :

 يظام تربيد باملاء . -1

 ضاغط جوو . -2

 ياف  امادم .  -3

 قرص كنضدة . -4

   ميجليزي  .براكج ليزر يسخ -5
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 سلك كهرباء . -1

 بؤرة برصي  . -1

ر القدرة لنق  القناين ، أقداح ، ارتباط دوار )اختيارو( يضي  االرتباط الدوا -8

 كصابيح كاشف  وكواد أسطوايي  أخرى .

 نامذج من إنتاج اجلهاز :

 

 

(نلقصونلتفايغبالليزر27شكل)

 

 

(جهازإضافيللحفاعلينألسطحنلمستدياة28شكل)
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 3D CNC ROUTERجهاز:  3

(Computer Namerical Nontrol)  

 

 

 3D CNC ROUTER (91) جهاز

 مواصفات اجلهاز :

بةه متازي   وهو اجلهاز التي تم مختياره كن قبل الباحال  لعمل التجرب  العلمي  بواسطت  ملةا

 التعاكةل امةىل درةقم  وله ،ل تكاك  كم  اممل ورش  امن امبارة وهو ،كعه لالتعاكم  وسهول    رس   يم ب  كن 

ةن  ي   يهأ  ك ،والبثستيك ،واخلشب ،ملنيومواع ،كالنحاس ؛اخلاكات  تل  خمم  كع  برسةامات دم ر  ف 

نم  ،االهتزاز فيها ينعدم يكاد وسثس  هبدوء العمل تنفي  ويتم   ،امالي 
ن  ويممك   اخليةار تكرارك 

  زم كتمي   جهازم  ، فهواملصمم للقالب
 .ام املتنو   راتهاوخي العالي  ت ه  ق  بد 

 .كم 222 كم1222  كم2442 بمساح  العمل وكنطق  كعدين ااهيكل -1

 .امالي  صثب  كع الواحدة الدقيق  يف 24222 دوران ةو  بقم  د هن تصميم -2

 . يدوو محتك   كع تلقائي  ةر  كعاي   أداة كع االستع    ل  ه  س   التشغيل واجه  -3

 .رسيع ارتفاع كع حرك  ماور ثثث  -4

 .الربجميات أيواع مجيع كع عملت   واكرأ مز  رم  جمموام  -5
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 .والنجارة الغبار طف  ش   يظام -1 

 (.اختيارو) البنط  تغيل   يلآ يظام -1

 .الطاول  امىل طف  ش   وحدات أربع -8

 :للجهاز األساسية األجهية

كةم 222   كم1222   كم2442 :  التالي  باعبعاد الصلب احلديد كن واسع   اول  -1

ةت   سة ك  ىلمو كبة ة بمسةاحات اخلشةبي  اعلةواح امةىل العمةل نك   مستخد  املم  نك  متم   ىلم لص 

 (.22) الشكل يف  ؛ كسمك25

 

 cncطاولةونسعةللجهاز(11شكلرقم)

  ام رسم  كع راملحاو   مجيع امىل كتحر  كم  يلآ ذراع -2
ةم  يم  االيتقا  يف  ق  ود 

 فيهةا مالةتحك   نم ك 

 (.21)الشكل يف ك  ؛اخلشبي  املشغول  يف كرغوب   نطقك   أو   ىلم لهق  وي   ايدوي  



 

- 129 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 

 

 كا تحم ليآذرنع(19شكل )

 يقةافمو  ف  املختل   واكراع مجيع يف مالتحك   يتم   خثاها نك    م  ةل    شاشب   حتكم وحدة -3

ة بشكل العمل ةظ  وي   ،هكتابعت ة وأ تكؤق   باملشةغول  اخلاصة  التفاصةيل كاكةل الشاشة  يف ره 

  هم يجازم م م  ت   كا ىلم للتنفي  الثزم الوقت نك    ةنف  املم   اخلشبي  
 (.14)الشكل يف ك  ؛التصميم نك 



سم ـل ةشاشب تحكموحدة(11شكل )
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 سبح   الغلق وأ بالفتح هبا مالتحك   نم مك  يم  اجلهاز  اول  امىل طف  ش   وحدات ربعأ جودوم  -4

 فث امالي  بقوة الطاول  امىل  اخلشبي   املشغول  تالبيتيف  رهاو  ود   ،اخلشبي  املشغول  كساح 

 (.23) الشكل يف ك  ؛يمالتصم تنفي  ثناءأ العمل كيتحر  

 

 طف ش وحدنتربعأ(12شكل )

 اجلهةاز يقوم التفريغ وأ صا والق   باحلفر اخلاص  البنط كن يواعأ مخ  لبركيب قاامدة -5

 يف كة  ؛التصةميم و بيعة  لةه  ل ةخ  د  املم  واكةراع حسةب والبركيةب االسةتبدا  بعملي  الي  آ

 (.24)الشكل

 

نعنوأخمسلتاكيبقاعدة(13شكل)

 ثناءأ البنط بروز يف  خطد أوا  ثدم حي   ال بحيث لي آ بطريق  البنط كستوى ضبط وحدة -1

 (.25)الشكل يف ك  ؛البركيب
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 نلبنطمستوىضبطوحدة(12شكل رقم )

ة الناتج والغبار النجارة بح  بس   اخلاص  طف  الش   ةوحد كع فراحل   جهاز -1  اممليةات نك 

 (.21) الشكل يف ك  ؛ شبي  اخل املشغول  امىل التصميم تنفي 

 

 طف نلش ةوحدمعفانلح جهاز(16شكل رقم )

 الةدوران بعملية  تقوم حيث( 3D) بالكاكل  م  س  ج  املم  ام  اع بتنفي  اخلاص  الوحدة -8

  اجد   دقيق  بنسب  اخلشبي  للمشغول 
 ي  ل 
 (.21) شكل ؛ الالثثي   بعاد  باع هاتنفي م  م  ت 
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 ةم س ج نلم عمالنألبتنفيذنلخاصةنلوحدة(12شكل )

 اجلهةاز حاجة  حسةب لي اآل يتي  زالت   وحدة كع املاكين  يف سا اع التشغيل كفتاح -9

 (.28)شكل ؛القطع لكاكل

 

 نلماكينةفيساسينألنلتشغيلمفتاح (12شكل رقم )

W 
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 : أعامل ِمن إنتاج اجلهاز

 

  Ray and Michael مايكلو رني (11) لوحة

 

 Piece name: Luck Charms Screen احلظ السحر الشاش  اسم العمل:

 Artist name: Ray W. Doeksen and كايكل ووكرو راو جورج  الفنان:

Michael W. Dreeben 

 Size: 60″ x 60″ x 1 7/8″ سم 11×12×12 إبعاد العمل:

 Materials: Wood Hackberry خشب خامة العمل:

 www.lightofdusk.com املصدر:

W 
 

http://www.lightofdusk.com/
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 Ashley Baldwin نشليبالدوين (23) عمل

 

 Piece name:  Trinity ثالوث اسم العمل:

 Artist name: Ashley Baldwin-Smith اشيل بالدوين سميث الفنان:

 Size: 3mm كلم 3 :أبعاد العمل

 Materials: sheets of mild steel فوالذ  رو خامة العمل:

 www.ashwinstudio.co.uk/trinity.php املصدر:

W 
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Will Taitويلتيت(42)عمل

 

 Piece name:  reverse spiral امك  دواك  اسم العمل:

 Artist name: Will Tait ويل تيت الفنان:

 Size: 42 inches wide by 23 inches high مي  23×42 أبعاد العمل:

 Materials: Wood Walnut خشب اجلوز خامة العمل:

 www.willtait.com املصدر:

W 
 

http://www.willtait.com/
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 Chris Burton كايسبورتو  (21) عمل

 

 Piece name:  wall storage unit وحدات ختزين اسم العمل:

 Artist name: Chris Burton كري  بورتون الفنان:

 Size : 6 unit وحدات 1  أبعاد العمل:

 Materials: Wood pine خشب الصنوبر خامة العمل:

 http://designawards.wordpress.com :املصدر

W 
 

http://designawards.wordpress.com/
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 Will Tait ويلتيت (22شكل رقم )

 

 Piece name:  Folding Screen حاجز خشبي اسم العمل:

 Artist name: Will Tait ويل تيت الفنان:

 ”Size : Width/72” by Height/76 مي  11×12 :أبعاد العمل

 Materials: Frames-recycled Hickory خشب اجلوز خامة العمل:

 www.willtait.com  :املصدر

W 
 

http://www.willtait.com/
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 الخالصة :

 ه ا املبحث يتضح اآليت  : يف ما سبق امرض 

أن تكنولوجيا اعدوات الرقمي  التي يمكةن تصةميم وتنفية  املجسة ت الفنية   *

 تنقسم مىل  :امليها 

-أوال   : احلاسب اآليل وينقسم مىل  :

املعاجل  املركزي  و وحدة التخزين .وحدة/2

.راص املري اعق -                                          .ال اكرة الرئيس  -أ

 / وحدات اإلدخا .2

.قلم الليزر -                                  .الفدرة ولوح  املفاتيح -أ

 آل  التصوير. -د       املاسح الضوئي.                                      -ج

  :طبيقي  الفني  التي تستخدم يف امملي  التصميم يمكن تصنيفها الرباكج الت ثاييا   :

 براكج الرسوم املتحرك  -2براكج حترير وكعاجل  الصورة.                     -1

 براكج تصميم ثثثي اعبعاد -4براكج حترير وكعاجل  اخلطوط.                    -3

 ثالالا   : احلاسب اآليل يف جما  التصميم  :

 بمعاوي  احلاسب اآليل التصميم -2التطبيقات العلمي  واإلحصائي .              -1       

 فنون الرسم واحلرك  . -4البراكب البنائي لإليظم  الطبوجرافي       -3     

 التماليل باحلاسب اآليل  -5                                           

 جهاز الرواتر التي يمكن التنفي  هبا يف امملي  التشكيل  :رابعا   : 

 .Laser Engraverجهاز  -Dremal 400 High.                      2جهاز  -1       

 . 3D CNC ROUTERجهاز  -3       

وترو الباحال  أن التعرض لتكنولوجيا اعدوات الرقمي  يف ه ا املبحث باليةح والتفصةيل 

كن حيث أيواامها وككويااا اعساسي  رورة حتمي  إلتقان أستخدكها وتشغيلها والقةدرة 

وملا اها دورا  بالغ اعمهي  ملتنوام  لتحقيق أامىل كستوى يف جترب  الباحال  .اميل تطويع مككايااا ا

 يف حتقيق رؤي  فني  كعارصة لتشكيل املجسم .
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ويف املبحث التايل تناولت الباحال  خاك  اللدائن أيواامها و رق تشةكيلها وكيفية  االسةتفادة 

ت  الفنية  يف صةوراا هاكة  إلخةراج املجسة  كرحلةه كنها يف تشكيل املجسم والتي تعتةرب

 النهائي  . 

 

 

W 
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 "تشكيلها تكنولوجيا الخامات المستحدثة وطرق :" ثالثالمبحث ال

 

 .  كقدك 

 . التطور التكنولوجي لصناام  اللدائن 

 . أيواع اللدائن 

 رق تشكيل اللدائن . 

 ائن يف صناام  العمل الفني .العواكل التي أدت مىل استخدام اللد 

 .  اإلككايات التشكيلي  التي متيزت هبا اللدائن الصناامي 

 

W 
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 مقدمة :

نع بعض كا حيتاجه ل اإليسان يف حياته اليوكي  بعض املواد يف صم عم  است    ،كن  بدء التاري

ص    ذلةك العنع ه ه اعدوات ل اإليسان اعحجار يف صم عم  وامندكا است   كن أدوات، رصة وم

 . الربويز  رص  العرص بديه ام      ص  الربويز وم  ل  م  ع  ت  ، وامندكا اس  بديه العرص احلجرو

يةدخل يف  ، فدغلب املواد التي يستخدكهايكقا  اليوم أينا يف امرص اللدائن أو البثستويم 

فقةد  ،احلديالة  فاللدائن كيدان جديد كن كيةادين الصةناامات ؛نعها يوع كن أيواع اللدائنصم 

فاملقاامةد والطةاوالت وأدوات  ،كةل بيةت وكصةنع وككتةب ناام  اللدائن تقريبا  ت صل  خ  د  

ق  و ثء اجلدران والسيارات والطائرات وكركبات الفضةاء وأجهةزة عل    املم املائدة واعسقم 

ة جةزاء اعن التليفزيون واملسجثت السمعي  والبرصي  وأاممدة اإليارة واملثبة  ال ختلةو ك 

ن الصناامات البثسةتيكي  هةي ع ؛صعبا   عل االستغناء امنها أكرا  ا جي  نعها مالبثستيكي  يف صم 

 .صناام  العرص

ون شيلا  امةن  بيعة  اللةدائن امنةدكا فم عر  مل يكن الناس ي    :م(1991يقو  ) أمحد مسثم ، 

، ولكةن م1992( امام H.Staudingerهركان شتاوديجر )امنها عو  كرة العامل اعملاين  ث  د  حت  

ةأصةبح اإليسةان قةادرا  امةىل حتضة  أيةواع كم  خ ة كن ه ا القرنيف السنوات اع ة كةن ر  بتك 

 .ن استع اها يف كل جما  امىل وجه التقريةبمك  ها ويم خواص   داللدائن والراتينجات التي تتعد  

 (.113ص)

الباحال  أيه قد أحدثت اللةدائن الصةناامي  باامتبارهةا محةدى كسةتجدات تكنولوجيةا  وترى

يزا  يف  رق التشكيل ورسام  يف االيتشار تعد اختثفةا  حقيقيةا  امة  سةبقتها القرن العيين مت

كن اخلاكات التي استخدم يف التشكيل املجس ت  الفني  ، ويرجع هة ا التميةز مىل كةا تةوفره 

اخلاك  كن واحدة تشةكيلي  كتكاكلة  كةن اخلةواص احلسةي  والتشةكيلي  والتعب ية  تعطةي 

 يرغب كن أفكار حديال  وكعارصة .استفادة للنحات يف تقديم كا 

 

 



 

- 122 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

م( أيةه قةد تعةددت أيةواع اللةدائن الصةناامي  1991،كةي زيف ه ا السياق أكةدت )هةدى 

وكشتقااا يف كستهل القرن العيةين ويتيجة  للتطةورات التكنولوجية  يف هة ا القةرن قةد 

  اإليتةاج استحدثه أيواع جديدة كن اخلاك  باإلضاف  مىل تطوير أيواامها السابق  لتواكب جمةا

الصناامي يف العرص احلديث ، وقد صاحب ه ا التطور تقةدم آخةر يف جمةا  ميتةاج اعدوات 

واملعدات احلديال  لعمليات تشكيل اخلاك  التةي تعتةرب أو اخلاكةات التةي صةنعت بالكاكةل 

بواسط  اإليسان ومل توجد يف الطبيع  وقد أثبتت كفاءة ومتيز لتحل مةل اخلاكةات التقليدية  

التي تساامدها امىل تقديم كاف  اعساليب والطرق الفني  فكايةت اسةتفادة النحةات  خلواصها

 (.8كب ة يف القيام بالعديد كن اعام   الفني  )ص

وقد استفاد الفنان املعارص كن ه ا التطور وأصبح خيوض جتربته الفني  ماوال  الكش           

لفن ب  يتثءم كع  بيعتةه وقةد ظهةرت امن كظاهر اجل   يف اخلاك  وتوظيفها داخل امملي  ا

أاممث  تظهر تفردا  وابتكارا  غ  كسبوقني يف تغ  رؤية  الفنةان جتةاه وسةائل تقديمةه للفكةر 

الفني وبصف  خاص  تعدد كصادر الوسائط الفني  لدى الفنايني التشةكيليني والتحةو  يحةو 

ميتاج اخلاكات كةا صةاحب استخدام اخلاكات املستحدث  يتيج  للتطورات الصناامي  يف جما  

ذلك كن تقنيات ، كع ه ا التطور خاض الفنةان امملية  اختيةار وتعةرف امةىل  بيعة  تلةك 

اخلاكات ودراس  خصائصها ومككايااا ملعرف  كةا يمكةن أن تقدكةه كةن  اقةات مةا أ لةق 

العنان يف مجياد حلو  لصياغات تشكيلي  تناسبت فكريا  واإلككايةات التشةكيلي  والتعب ية  

اك  البثستيك ، فظهرت صياغات مجالي  وكفةاهيم تشةكيلي  جديةدة للمجسة ت الفنية  خل

 واإلككايات املتعددة التي أضافها الفنان كن خث  صياغته التشكيلي  امىل خاك  اللدائن.

 

 فلسفة التكنولوجيا الحديثة لخامة اللدائن : -3

دم الصةناامي يف جمةاالت التعةدين اتسم القرن العيين بالتطور يف اإليجازات العلمي  والتق

امرصة  "وتكنولوجيا اعجهزة واملعدات واإللكبروييات حتةى امرفةت تلةك الفةبرة باسةم 

وكن ثم كايت فلسف  املجتمع تتجه يحو التعب  امن اعفكار اجلديةدة ملفهةوم  "التكنولوجيا 
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 افي .احلياة املعارصة لألفراد وبالتايل ايعك  أثرها امىل فكر الفنان ورؤيته الالق

اجتاهات فني  أظهرت قيم وأبعةاد مجالية  جديةدة  "الفن احلديث  "فدظهرت كعظم مجاليات 

يتيج  استخدام املستجدات الصناامي  والتكنولوجي  احلديال  التي تدامم وسيل  االتصا  بةني 

واملشاهد املت وق اه ا العمةل( بة  حيملةه كةن أفكةار وكعةاين ،  -والعمل الفني   –)الفنان 

أام ال  فني  حتمل أفكار لصياغ  تشكيلي  غ  كتوقع  حيث اامتاد املشاهد امةىل رؤية  فقدكت 

صياغات فنية  لألامة   الفنية  بصةورة تقليدية  كوروثة  كةن احلضةارات السةابق  للقةرن 

 العيين.

ثم اتسم القرن العيين كن خث  أام   الفنايني بالورة امىل كل التقاليةد الفنية  السةابق         

ه الفنان املعارص مىل التعبة  امةن الشةكل واملضةمون يف العمةل الفنةي كةن خةث  لقد توج

استخدام وسائط كعارصة وأساليب كتنوام  ومتيزت أام له الفني  باخلاكةات املختلفة  وكنهةا 

 البثستيك بقيم تشكيلي  وتعب ي  ختا ب احلواس اإليسايي  كن خث  التشكيثت املتنوام .

ن للدائن الصناامي  يف القرن العيين واكتد مىل تنةاو  كوضةوامات لقد تطور استخدام الفنا

تستمد كن احلياة املعارصة لألفراد كوضوامات فني  تتفاامل كةع الظةواهر واملتغة ات البيلية  

املختلف  ، كن ثم متيزت هيل  العمل الفني يف ظل اجتاهات وأفكار الفنايني بطاقةات تعب ية  

وأصبح الفنان جيتهةد يف التعبة  امةن الشةكل املجةرد للبنية  كتنوام  وأحيايا  غاكض  وكال ة 

التشكيلي  ليتناسب امرضها يف أو ككان وزكان ولي  فقط قاامةات ودور العةرض اخلاصة  

وبالتايل اختلفت كفاهيم واجتاهات الفةن احلةديث باعخة  يف االامتبةار أمهية  ودور اخلاكة  

زيقية  والبركيبية  التةي تناسةبت كةع الفعال  يف تنفي  ه ه اعفكار كن خةث  خواصةها الفي

الصياغات التشكيلي  للنحات لتنفي  أام له وخاص  اللدائن الصناامي  التي احتلت الصةدارة 

 يف تنفي  تلك اعام   يف القرن العيين. 

وكع ايطثقات الفكر الفني اجلديد للفنان املعةارص يف اسةتخدام اللةدائن الصةناامي  ايطلةق 

كتميةز يف امةرض أامة   امليدايية  حيةث متيةزت اخلاكة  بالالبةات أيضا  للبحث امن أسلو  

الشكيل للهيل  املجسم  فتعةددت الصةياغات التشةكيلي  لألامة   املجسةم  ومل تقة  امنةد 
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 أسلو  أو  راز فني واحد.

ومتالل اخلاك  بصف  اماك  دورا  بارزا  يف العمل املجسم باامتبارها أحةد العواكةل اعساسةي  يف 

ملا اها كن  بيع  وصفات ميزة ، ومككاييات تشةكيلي  كتنوامة  ختتلة  كةن  بناء العمل الفني

 خاك  عخرى.

وأَّنا الوسيط املادو ال و كن خثله يتم التعب  والتشكيل امن  ريق أساليب التنفي  املتاح  

 لكل كنها وكن خثاها يتم جتسيد ومظهار القيم الفني .

اك  أساس يف كيفي  تقديم الفكةر التشةكييل فنيةا  ول لك تؤكد الباحال  أن التعرف امىل اخل     

ومبدااميا  ، حيث أن فكرة العرص والرؤى احلضاري  تنعك  امىل اخلاك  وأسلو  تناواهةا بة  

يتفق كع  بيع  كل امرص ، ويتص  العرص احلديث بديه امرص العلم والتكنولوجيةا الرقمية  

تلبيتها الحتياجات اإليسةان املعةارص ،  باامتبار أن اخلاكات املستحدث  احتلت ككايا  بارزا  يف

وذلك كا ظهر يف محدى الصناامات احلديال  كالةل صةناام  اللةدائن وقةد ايتية اسةتخداكها 

 كخاك  كستحدث  وغ  تقليدي  كخاك  كستحدث  وغ  تقليدي  يف كعظم يواحي احلياة.

  

 أنواع الدائن :-2

 ؛ني  تقسةيمها مىل قسةمني رئيسةي   نم مك ة، ويم ثفا  كب ا  يف تركيبهاخت  االدائن  بعضم   م تل  خت  

  :م(1991) أمحد مسثم ،   :مها

 :ن أصل طبيعيلدائن مِ  أوالا:

وهي اللدائن التي تعتمد يف ميتاجها امىل بعةض اعليةاف الطبيعية  الناجتة  كةن اخلشةب 

 والقطن .

 ثانياا : لدائن خملقة :

ات كيميائي  صةغ ة احلجةم لتكةوين زئي  ن جم اللدائن التي يتم ختليقها يف املعاكل ك   وهي
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 ه ه اللدائن رض  وحتم   ع فيها وحدات ه ه اجلزئيات،اب  ت  ن سثسل تم ن ك  ات اممثق  تتكو  زئي  جم 

 (.15ص)و بطريق  التكالي  . أة ر  م  ل  مكا بطريق  الب  

ي ن وتنقسم اللدائن دائن جتاه كل كن ه ا التقسيم امىل كسلك الل دم م  تع، وي  مىل يوامني آخر 

اها بعضم ب    م ص  و  ، فيم احلرارة والضغط ها اآلخر لةدائن جاكةدة   بعضم وص  ويم  دَّنا لدي  حراري 

ا،   :م(1994 شم ،)اميل اع حراري 

 : Thermoplastics )تتلدن باحلرارة(أوالا : لدائن حرارية 

ن مك ةها بزيادة درج  احلةرارة بحيةث يم ت  زوج  لم  ل  ق  شمل البوليمرات اخلطي  التي ت  وهي ت  

ن مك ة، ويم ى بتربيةدها حتةت هة ه الدرجة خر  د كرة أم ، وتتجم   Tها فوق درج  حرارة تشكيلم 

 مامادة تسخينها .

ل ال    املعروف  يف النص  اعخ  كن القرن العيين لدرج  متم ك  ستخد  ها املم ت أيواامم د  عد  وت  

   .ج  نت  ن اللدائن املم ى ك  ظم    العم الغالبي  

  :ت أساسي   بقا  لبنياَّنا اجلزيليمىل جممواماتنقسم اللدائن احلراري  

 :Polyolefinsوليفنات أجمموعة البويل 

ات الكربويةات وتنقسةم ر  ساس ه ه املجموام  هيدروكربون ذو رباط كةزدوج بةني ذ  أ 

  : ىل النواميات التاليموليفينات أالبويل 

 : Poly ethylene  (PE)يثلنيإالبويل  -0

م تم  ع بمقاوك  امالي  للكي ويات وامز  كهربةائي حيث تتمت   ايتشارا   يواع اللدائنأكالر أ عترب 

 شع  .ضها للجو واعو بتعر  أها كع التقادم ولكن يعيبها تدهور خواصا  ،دجي  

 : Polypropylenes (PP)البويل بروبيلني  -0

مقاوكة  وب باجلسةائ  العالية ، زياللةني وتتمي ةساس كويةوكر اإلأبوليمر خطي كبني امىل 
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خدم البةويل بةروبيلني يف صةناام  ت  سةا ويم جهاد وكقاوك  حراري  امالية  يسةبي  حتت اإللليخ 

 .زة واحلاويات واحلقائب واملفصثتجهاع

 : Inonomersااليونومريات  -3

 ني  د ب ةد  يةوين مم ةأح بحدوث ترابط سم  حتتوو ه ه املجموام  امىل متويات غ  امضوي  ت  

 .  اكيلها امجائني  بتش -يف يف  الوقت-يسمح  ،اجلزئيات

َّنةا إولة لك ف ،ا ضةد الصةدكات  واملقاوك  العالي  جةد  تتميز ه ه البليمرات بالشفافي  

 ق اليدوي  .ؤوس املطار  رات الغول  ورم صناام  كم  م يفخد  ست  تم 

 :Vinyles  جمموعة الفنيل

 ىل  :مم قل وتنقس  فيه استبدا  هيدروجني واحد امىل اع ن كن كويوكر االياللني تم  تتكو  

 :  Polyvinyle Chloride (PVC) بويل يينيل كلورايد -0

ةر  يف ه ا البليمر تم استبدا  ذ   ة كلةور، ر     رة ب ةتكةر  وحةدة كم  ل  ة هيدروجني واحدة يف كم

 رب  ت  عويم 
بمقاوكته العالية  للميةاه وكقاوكة   متازم وي   كالرها ايتشارا  أيواع اللدائن وأرخص أن  ك 

ع رتف     .بكالافتهي  قار    كم شد كم

 : Vinylidene Chloride البويل يينيليدين كلورايد -0

 ني  ت  و امىل ذر  تو  حي  
 ني  ت   ر  ديلتني ل  ن الكلور ب   ك 

ز ه ا النوع بمقاوكة  ن ااهيدروجني ويتمي   ك 

 لثخبراق . ع بمقاوك  امالي يه يتمت  أض  للسوائل والغازات ك  نخف    امالي  ويفاذي  كم ائي  يكيم

 : Fluorocabonروكاربون الفلو -3

ع ات الفلةورين ويتمت ةات ااهيةدروجني بة را اسةتبدا  بعةض ذر   يف ه ه املجموام  يةتم  

وكعاكةل   قبل االيصهار ك  يتمتع بمقاوك  كيميائي  اماليةا وال ي  مقاوك  حراري  كرتفع  جد  ب

 ض .خف  ناحتكاك كم 
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 : Styrenesجمموعة الستارين 

فيةةه اسةةتبدا  بعةةض  ياللةةني ويةتم  سةةاس كويةةوكر اإلأامةىل ى بةةوليمرات السةةتارين بن ةتم 

  : وتنقسم مىل النواميات التالي ،وء البنزين السدا  البويل ستارينز  ااهيدروجني بجم 

 :   Polystyrene البويل ستايرين -0

ز تمي ةيتشةارا  حيةث ي  ان أرخص البوليمرات وأكالرهةا  ك  عترب  ورو يم بوليمر ذو بنيان ال بلا 

يتةاج وليمرات املطا ية  إلبيواع الأليه بعض م ضافم ول لك يم  ،لكن يعيبه قصافتهبالشفافي  و

 م للصدكات .قاو  كوبوليمر كم 

 :  Acryronitrile-Styrene(SAN)أكريلونيرتايل ستايرين  -0

م يف سةتخد  ويم  ز بالشفافي  واجلسةائ  العالية ،يواع الكوبوليمر العشوائي  يتمي  أشهر أن ك  

 ح الكع  .لحصو  امىل أسطم جهزة ولصناام  اع

 :  ABSأكريلو بوتادين ستارين  -3

ةن الةتحك  مك ةن اللدائن ااهندسي  التةي يم  ك  عترب  يم  ة  ي  ها بتغي ةم يف خواص  ب املنةوكرات س 

 ، وأجسام املاكينات الكهربائي  .م يف صناام  أجهزة املكاتبستخد  ويم  ،ي  لهاملكو  

 :  Polyesters  جمموعة البويل ايسرت

ن تفاامل حاكض امضوو كالل حاكض املالييك كع كويةوكر كةن الكحةو  تم ميتاجها ك  ي

 يواع التالي   :كالل كحو  اجلثيكو  . ينقسم اىل اع

 :  Thermoplastic Plyesterيسرت احلراري االبويل  -0

تاية  كةع ز بالشةفافي  وامل  ياليلني ت يبالاالت والة و يتمي ةممهها البويل أيواع أن امدة يتضم  

 نع امبوات امليوبات الغازي  والكحولي  .م يف صم ستخد  للحرارة ويم   ملقاوك  العاليا
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 :Polyareylate يالت إالبويل  -0

ع بمقاوكة  ضةد حد اللدائن ااهندسي  التي تتمت ةأعترب باإليسبر اعروكايت ويم  يضا  أى سم  يم 

 الزح  .

 : Acrtylicsكريليك جمموعة األ

ياللني وال و حيتوو ساس كويوكر اإلأامىل  يضا  أ   اخلطي   املبني  أحد البوليمرات احلراري  

يواع ه ه املجموام  بوليمر البويل كيالل سةيتا أهم أامىل وصثت جايبي  كن جمموام  االيسبر و

 جهادات .لبركيز اإل ه قصافته وحساسي تهولكن يعيب ،ز بالشفافي كريثت حيث يتمي  أ

 : Cellulosics جمموعة السيليلوز 

 جةني والسةيليلوز الزالة  الل  من القطةن بعةد و ك  أن اخلشب ص ك  ستخل  بوليمر  بيعي يم 

ستخدم يف صناام  ول لك يم   ع بمتاي  اماليتمت  ىل االسيتات التي ت  مه تعديلم  يتم  ل االيصهار وقب  ي  

 جهزة والعلب واحلقائب واحلاويات.يادو اعأ

 :  Polyurethanes جمموعة البويل أرويثان

 رب  عتيم 
م بكالرة يف امز  اعسثك وصناام  اعلواح ستخد  ن البوليمرات اخلطي  احلراري  يم  ك 

 وكشغوالت أخرى .

 :  Polyamidesجمموعة البولياميد 

يواع ه ه أهم أكيني كع حاكض كاربوكسيليك وأرجاع البولياكيد بتكالي  حاكض ميتم 

 املجموام   :

 :Nylonsالنايلون  -0

 ورو شفاف. ن بنيان البلا ن ك  ل  تتكو  عد  يواع املم بمتاي  امالي  بعض اع زر يتمي  تبلو  بوليمر كم 
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  التشةحيم ز بخاصةي  ن كة  يتمياةضةافات الةتعج  مالنايلون الر وب  املتواجدة يف  متص  ي  

جزاء جسةم السةيارات والةدواليب أوس والكرا  وبعض يتاج البر  مم يف د  ستخال ايت ك  يم 

 واملراوح .

 :Arromatic Polyamides يد االرومايت البوليام -0

لوجود أسةاس أروكةايت يف مةور اجلةزء  يظرا   ؛و امايلزان حرارع ه ه املجموام  بات  تتمتا 

 ةارات الكةاوت  القطةرو ميف  تسةبيح وخصوصةا   دليةافم كسةتخد  اه ه اخلاصي  تم  ويظرا  

 ة للرصاص.ضاد  تات الواقي  املم ييف اجلاك يضا  أو

الا:   : Arromatic Thermoplastic روماتية احلرارية ألاللدائن اأو 

د امةىل زيةادة كقاوكتهةا امنةد ساام  روكايت يم أحيتوو العديد كن اللدائن ااهندسي  امىل مور 

 ن ه ه اللدائن  :ك    كاللأ ؛درجات احلراري  العالي 

 :Polycarbonates   البويل كاربونات -0

فضةث  للبركيةب  ،تها العالي  للصةدكاتوكاكقمىل تتميز ه ه املجموام  بالشفافي  مضاف  

ةسةتخد  ل لك تم  ؛روكايتاع جهةزة وزجاجةات تعبلة  افات السةيارات ولوحةات اعم يف كش 

 السوائل الغ ائي  املمكن مامادة استخداكها.

 :Polyimide البويل ايميد  -0

 ت  ي  
 ع  .واملقاوك  امند درجات احلرارة املرتف    واملتاي  بالعتاك  م ص 

 :  Sulfones ناتالسلفو -3

 روكايت.ملحورها اع ع السلفويات بمقاوك  حراري  جيدة يظرا  تتمت   
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 :  Phenylene Resins الفينيلني -4

 قاوك  حراري  امالي  .ب كم م يف االستخداكات التي تتطلا ستخد  تم 

 :  Polyacetals البويل اسيتال -5

ة امالية  ر  و  ل  جموام  باملتاي  ودرج  ب  ص  ه ه املتتا  ايد،رة الفوركالدهلم  ن ب  ك   هيعصن  يتم ت  

 .الزجاج ليها امادة  م ضافم كلدائن هندسي  يم   م ن  ص  وتم 

 : Siliconesالسيليكونات  -2

 وكقاوكة  امالية  للعواكةل اجلوية  وخةواصا  هللميةا ز ه ه املجموام  بعدم يفاذيتهاتتمي  

اكدة يف امملي  التغطية  احلال  اجل يف يضا  أم خد  ست  م بكالرة كمطاط وتم د  خ  ست  زة وتم كهربائي  كتمي  

 .والقوالب

اثانياا ا :   : Thermostting Plastics باحلرارة( صلب)تت لدائن متصلبة حراريًّ

ة غة   ت   أو   لم ب ةق  د امند تعرضها حلةرارة التشةكيل وال ت  وهي اللدائن التي تتجم   ق يف الح 

 قوى خارجي  أو للحرارة .ها ل  ض  الشكل بعد تعر  

 أيضا  بقوة شد زائدة، وصثدة كرتفعة ، كقاوكة  أامةىل للحةرارة، والكي وي ةات زم وتتمي  

 .عر املواد اخلام، ولكنها أكالر كتاي وايخفاض س  

  :موام  امىل اعيواع ااهاك  التالي حتتوو ه ة املج

 : Phenol Formaldhydeيينول يورمالدهييد 

 «باكيليةت»ث امةرف باسةم بكالةرة حية مم سةتخد  أقدم الراتنجةات املعروفة  وال يةزا  يم 

Bakelite. 

، ن ويتم تصنيعه دائ   كع كواد كلء خمتلف  كالل يشارة اخلشب، الزجةاجز بلويه الداكيتمي  

 أو لتحسني كقاوكته للصدم بدلياف اعسبستوس أو القطن .
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 ، املقابض .الكهربائي  كالل : كفاتيح الكهرباء بكالرة يف تشكيل اعجزاء مم ستخد  ويم 

 : Amino Resinsمينية الراتنجات األ

نم صباغتها،ه ة املجموام   زم تتمي  
اه ة الراتنجات كمواد  ضافم يم  بدَّنا ياف ة للضوء ويممك 

  جم ستخر  ، ويم كلء
ش إليتةاج ن ألياف القطن لتحسةني كقاوكتهةا للخةداخلشب أو ك   ب  ن لم ك 

إليتةاج  ب كة دة كةلءضةاف يشةارة اخلشةويم  ،ائةدةاملأدوات و، اعقراص العلوي  لألثةاث

 جزاء الكهربائي  .اع

 : Poly estersالبويل أيسرت 

يتفاامةل  Alcoholوهو اختصار للكحةو   Alcydsامىل ه ة املجموام  أيضا  أليسد  قم طل  يم  

 .  Acidكع حاكض 

كالةل بةودرة  لدائن أولية  يضةاف مليهةا كةواد كةلء اامتبارها نم مك  ه ه اللدائن يم  ؛ولكن  

 .Premixألياف الزجاج وصبغات لتلوينها لتكوين خلط   احلجر اجل و وكواد تسليح كالل

، ات، بةثط حلةوائط احل كةاملشكل  يف القوالب كالل الزوارق أهم استخداكات اعلسيد

 .ستخدكات التي تتطلب كتاي  امالي وغ ها كن اال

 : Epoxyاإليبوكيس 

يةه يةتم مضةاف   وفني  النظام اعو  هو يظةام ككةويت   ، لإليبوكيسني  وجد يظاكني كعروف  يم 

 ب امند درج  حرارة الغرف  .ى املصلب بحيث تتم امملي  التصل  م  س  كساامد يم 

 ب برفع درج  احلرارة .امملي  التصل   تتما  هن واحد وفيوا ك  بنظام كم  فم عر  والنظام الالاين يم 

م بكالةرة سةتخد  ف  واقي  امىل اعجزاء الكهربائي  ويم غلا اإليبوكيس إليشاء  بق  كم  مم ستخد  يم 

 لياف أو الزجاج أو الرخام كنوع خاص كن اخلرساي  .اعخمتلف  كالل  ف  كواد كلءعد مضاب
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يف هة ا البحةث وهةي   كستخد  ن أهم أيواع اللدائن املم الباحال  يوع ك   وسوف تستعرضم 

  : خاك  ) البويل فاينيل (

 كلوريد البويل الفاينيل :

يجليزية  باللغة  اإل هسةم  اكةن  وهي اعحةرف اعوىل  PVCسم اه ا البوليمر ب فم عر  ويم 

Polyvinyl Chloride . 

، امنةدكا امةام 122كنة  يحةو  ت  ف  ر  ( لدائن الفاينيل فقد امم م1991ثم ، وذكر )أمحد مس

ه شةب    مىل كةادة تم ب كلوريد الفاينيل يتحةو  ك  ر  أن كم  Regnaultالحظ الكيميائي الفرييس رينو 

 لضوء الشم  . ضم ر  ع  ويم   ف  ل  غ  كم   يف أيبوب عم وض  الزجاج امندكا يم 

أن الفنيةو  يتفاامةل كةع الفوركالدهيةد  Bayerالعامل اعملاين باير  ت  ب  ث  م أ  1812ويف امام 

 ع  يم ل  
  ي ةن هة ا االكتشةاف كةان البداية  احلقيقأ، ومىل جسم صةلب  ينجي  تتحو  ي كادة راتط 

 (.11ص ) ناام  اللدائن التي يعرفها اليوم.لص

ائح ال ن امةىل هيلة  حبيبةات أو صةف فاينيل أبيض اللةون ويتكةو  وبوليمر كلوريد البويل

 ء وال يقبةل االشةتعا  )ممةد اممةر، ص  بديه صاكد لل، ويتا يتجاوز  واها امدة كليمبرات

  :م (2222

 : PVCخصائص بوليمر 

  :رات بخصائص فريدة كن أمهها كا ييلز البوليمتتمي  

 ايخفاض القابلي  لثشتعا  .* 

 املتاي  .* 

 ل العواكل اجلوي  العدائي  .حتم  * 

 م يف ثبات اعبعاد .التحك  * 

 ض  .وج  املصهور املنخف  زم لم * 
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 :  PVCاألنواع التجارية للدائن 

د وذلك  بقا  د كلوريد الفينيل بشكل جتارو يف أشكا  كال ة التعد  د  ع  ت  خاكات كم  ضم ر  ع  تم 

 PVCسةتخدام هةو الة و جعةل ملةادة ، من ه ا التوسع يف مككاييةات االلطبيع  االستخدام

 .دة كاآليتأشكاال  جتاري  كتعد  

 امىل شكل كواد جاكدة امىل صورة كسحوق أو صفائح .* 

 امىل شكل كواد امجين  أو سائل  .* 

   يص  كنتهي  .امجات كصنونت  امىل شكل كم * 

 : PVCمات بويل كلوريد الفينيل استخدا

ألبةوا  لم ةارت  ،رضياتغطي  لألأ، وعغراض العز  ولألبوا  ، صفائح لألسقم 

 .مل  ، اعح ي  واجللد الصناامي...م يف تغلي  اجلدرانستخد  لورق املم لثء     ،والشبابيك

 

الفنةان  يات وخصةائص اللةدائن اسةتفاد  كو  ف امىل  كم وترى الباحال  أيه كن خث  التعر  

راسة  خصائصةها ستكشاف  بيع  تلك اخلاكة  ودار وخاض امملي  ن ه ا التطو  التشكييل ك  

 كن حلو  لصياغات مجالي  وكفاهيم تشكيلي  جديدة . هكقد  ن أن تم مك  كا يم ايااا وومكك

 

ةت الباحال  كصادر وأيواع اللدائن الصناامي  وكشتقااا التي ظ  د  د  لقد ام   ةيف كم  ت  ر  ه   ل  ه  ت  س 

ث ت  قةد فرات التكنولوجية  طةو  تالقرن العيين ويتيجة  لل د  ةتمح  ةأيةواع جديةاس  ت ع  ن  دة صم

ةر تقةد  ، وقد صاحب هة ا التطةو  اسط  اإليسان مل توجد يف الطبيع بو ر يف جمةا  ميتةاج م آخ 

 اعدوات واملعدات احلديال  لعمليات  رق تشكيل اخلاك  .

 طرق تشكيل اللدائن : -1

وع الةراتينج رق تشكيل اللدائن يف الصناام  ، وبعض ه ه الطرق يعتمد امةىل يةد  م تتعد  
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 أمحةد مسةثم،ىل يةوع اعدلة  املطلةو  تشةكيلها )، وبعضها يعتمد اميف التشكيلاملستخدم 

1991):  

 Compresion Moulding : طريقة الكبس يف قوالب  -0

بةني  غطها يف قوالب خاص  كوضةوام يتم تشكيل اللدائن يف ه ة الطريق  بتسخينها وض

 .يدروليكيي ككب  هك  ف  

بدق  تاكة  بحيةث  امادة   عم صن  تم  ى ، وهيلب املقس  كن يوع كن الص   القوالب امادة   عم صن  وتم 

شةكل  هم شةب  ، مال الفراغ الة و يم علوو والسفيل، امند مجعها كعا  القالب ال يف  ص  ى بني ي  ال يتبق  

 اعداة املطلوب  متاكا  .

،  امىل جةايبي النصة  العلةوو للقالةبني  م يف وضع القالب بواسط  قضيب  ويتم التحك  

، وب لك يعمل كل كنه  كدليل لضةبط امملية   بالنص  السفيل للقالبني  يدخثن يف جتويف  

 الكب  .

اد  م كن النوع اللا ستخد  ومذا كان الراتينج املم  فتح القالب وهةو سةاخن  نم مك  ، ال يم ن حراري 

القالب  د  رب   يم  ، ول لك جيب أن  خرى بسبب احلرارة العالي  للقالبت اعداة كرة أر  ه  ص   اي  ومالا 

مقل درج  حرارته بحيث ت  بعد ذلك . حم ت  ف  ، ثم يم امن درج  ليوي  البوليمر املمستخد 

، القالب بعد ايتهاء الكةب  كبةاشة فتح نم مك  ا فيم أكا يف حال  البوليمرات اجلاكدة حراري  

 ىل البركيب الشبكي اجلاكد .م    و  ن البوليمر يكون قد حت  أحيث 

كون اها حروف دائري  وهي تدفع كن القالب بعةد الطريق  ت ههب  لم ك  ش  واعدوات التي تم 

 .(34ك  يف الشكل ) ؛ايتهاء الكب  بواسط  قضيب الطرد
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 طايقةنلكبسفيقونلب (23) رسم توضيحي

 Injection : طريقة احلقن  -0

 تم اب  
ةت   م ، وهةي1919ت ه ه الطريق  امام ر  ك    ي ةلتشةكيل البةوليمرات الل د   متاكةا   حم لم ص 

ا  .حراري 

ن قادوس توضع به حبيبةات يف أبسط صورة ك نم تكو  العملي  ي   هم يف ه ستخد  واجلهاز املم 

جرة خاص  للتسخني، وكن البوليمر حيةدد كمية  البةوليمر  )، وكن آل  دفع خاصة  )مقةنحم

 (.35الشكل) ؛ك  يفجرة التسخني مىل القالب املوجود بنهاي  اجلهازال و يدفع كن خث  حم 

 م  نع اعدوات التي يم صم  ل  ه الطريق  مالا هد حم لم ص  وال ت  
ها بسهول  كن القالب بعةد بم ح  س   نم ك 

ه ت ح  ، لتاج تربيةدها مىل وقةت  ويةحي  تكون اعداة الناجت  سميك  حتى ال، ك لك جيب أال  ف 

 بم سةب  مةا يم  الزائد لألداة يف ايك شها امند تربيةدها بشةكل غة  كتسةاو   كم م  الس   بم تسب  وقد ي  

 .عض العيو  السطحي ظهور ب

ةةت  ريقةة  احل  ك  خد  وقةةد اسةةتم  ةةق  كةةن اعدوات كالةةل اعكشةةاط وشةةنابر  كالةة    ع  ن  ن يف صم

بطريق  آلي  تصلح السةتع اها يف ميتةاج  ، وتعمل بعض ه ه اآلالت حالي االنظارات وغ ها

 اعدوات امىل يطاق واسع .
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   باحلقن  ريق  (35) رسم توضيحي

 : Castingطريقة الصب  -3

الفينةو  فوكالدهيةد،  ه ه الطريق  يف تشكيلها هةي لةدائن مم ستخد  أغلب اللدائن التي تم 

ونم يف العادة امىل  يف القالب املطلو  . ب  ص  هيل  سائل شايب القوام يم  وهي ت كم

ةت  ، ك  أن درجة  احلةرارة التةي ي  يوع ن أو  يف ه ه الطريق  ضغوط ك   لم ستعم  وال تم   ضم ر  ع 

ة  يف هة ة العملية  ال تم ك  ستخد  القوالب املم  ، واه ا فإنا مر ال تكون امالي مليها البولي كةن  عم ن  ص 

ةكف  ، بل ي  ك  يف حال   ريق  الكب  ات غالي  الالمنز  ل  ف    ز  ل ةن ف  ي أن يكون القالب كصنواما  ك 

صاص ن الطرقرب  ي ه ه الطريق  كيزة كم عط  ، ما يم الر  ة لم ل ةق  تم  ي، فهةى امىل غ ها ك  لفة  كتن ك 

 م  ، يم مستخد  ن قالب الرصاص املم أ  مىل فنع القوالب باإلضاصم 
ه بطريق  هو بنفس   ع  ن  ص  أن يم  نم ك 

 . هعاد استخداكالصب ويم 

، وذلةك بصةب الةراتينج نع زجاج امضوو كلةونت  ريق  الصب يف صم ك  خد  وقد استم 

كالل ألةواح  شفاف    يق   رق ألواحا   جم نت  ، وه ه الطريق  تم العمق كفتوح  املناسب يف قوالب قليل 

 .(35ك  يف الشكل ) ؛الربسبك  الناجت  كن بويل كاليل كيالاكريثت
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 : Extrusionطريقة البثق  -4

 ،نة عي  ص امملي  البالق يف ضغط كصهور الراتينج إلجباره امىل املرور خث  فتحة  كم تتلخ  

 اها كقطع ثابت .

امةىل دفةع حبيبةات الةراتينج مىل  دم اام  سسطواي  بداخلها حلزون يم ان آل  البالق كن وتتكو  

سطواي  حيث ينصهر الراتينج ويندفع خارجا  كن فتحة  خاصة  املنطق  الساخن  يف كقدم اال

ةي ةد  ت هة ه الطريقة  لتشةكيل بعةض البةوليمرات الل  ك  خد  يف َّنايتها وقد استم  ا كالةل   حراري 

 . (31؛ ك  يف الشكل )أسيتات السليولوز

، ثةم ني البوليمر جيةدا  ي  ل  ت  ال  ل  أو   مم ستخد  ا فإن احلرارة تم اجلاكدة حراري  أكا يف حال  اللدائن 

ضبط احلرارة يف داخةل جهةاز  ، واه ا فإن  ه مىل الشكل الشبكي اجلاكدتحويل  بعد ذلك ل   عم ف  ر  تم 

 أدى مىل ، ومالا يمر قبةل الوقةت الةثزم أو املناسةبالبالق اماكل هام حتةى ال يتصةلب البةول

 كنها . هبعد ذلك مخراج بم صعم ، وي   داخل اآلل  وكنع احلرك  فيهاه يفبصل  ت  

 

 

طايقةنلبثق(46)رسمتوضيحي
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 :  Blowingطريقة النفخ  -5

هة ه الطريقة  بةنف  اعسةلو  املتبةع يف صةناام  الزجةاج لتشةكيل الزجاجةات   م ف  ن  تم 

ة، ثةم و  كن كصهور البوليمر فر    الط  ل  قف  ه ه الطريق  امىل بالق أيبوب  كم  وتعتمدم  ،وغ ها ع ض 

ل ني  ن ك  ه ه اعيبوب  يف قالب رأ  يتكو  
نفص  ني  كم ااهةواء يف  عم دف  ، وبعد مقفا  القالب يم ن يصف 

 متاكا  . هم   جدران القالب الداخلي  وتدخ  شكل  ثك  تى تم حساع داخل اعيبوب  فتبدأ يف االت  

، مر جلةدران القالةبكثكسة  البةولي د  جةر  مبقتةا   ةويث ، فالعملي  و   هه  قم ستغر  وال ت  

 دامن نم مك  ، ويم دون درج  ليويته حرارته مىل كا تنخفض درج 
فتح القالةب ومخةراج اعداة  ئ  

   كنه .ل  ك  ش  املم 

 

طايقةنلنفخ(47)رسمتوضيحي
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 : اإلمكانات التشكيلية التي تميزت بها اللدائن الصناعية -4

 أن اللدائن هبا مككاييات تشكيلي  كتعددة وكنها :حيث                  

  التفريةغ  –احلفةر  –التجسيم  –كروي  و وااميتها للتشكيل كن أهم تقنيااا )الصب

 الل (. –

  اللدائن اها قيم  لويي  امالي  وأن هبا أيواع ينتج كن خثاها ألوان امديةدة ال تتةوافر يف

 اخلاكات التقليدي  اعخرى.

 يسهل تشكيل أو اممل أحجام كب ة ذات أوزان خفيف . خف  وزن اخلاك  ما 

   مككايي  احلصو  كن اللدائن امىل شائح شفاف  أو يصة  شةفاف  أو أجسةام كعتمة

 وذلك لتميزها بدرج  امالي  كن النقاء وال مككايي  خلطها وتقليل درج  الشفافي .

 .ال تتدثر اللدائن بالتعرض عشع  الشم  واها كقاوك  امالي  للحرارة   

 

الصناعية في المجسات  ت إل  استخدام اللدائنالعوامل التي أدّ -5
 الفنية:

ن اسةتخدام اعامة   الفنية  أ  :م(2222م ( امن ) داليا ، 2229 ،) راشد الشعيش رم كم    ي  

ت مىل هة ا ن هناك العديةد كةن العواكةل ااهاكة  التةي أد  أ، وزةا صفات تشكيلي  كتمي  ه  ب  س  أك  

 ها  :مهأاالستخدام ، وكن 

 عوامل ثقايية : -0

صةبح التجريةب يف اخلاكةات اماكة  ويف اللةدائن أن أاالهت م املتزايةد بالتجريةب بعةد 

ة   الصناامي  خاص  
صةبح الفكةر أن أككاييةات واسةع  يف  ةرق التشةكيل بعةد ماهةا كةن  ل 

لخةربات ل   الفني  ودامة   ام ن خث  اعداخل العمل الفني وك   واضح       ي  ق ق  ق  التجريبي حيم 

صةبح كةن الرضةورو االجتةاه يحةو أط  بالعمل يف جما  التشكيل باخلاكات املختلف  واملبراب  

 .املجسم     الفني ام أللالتجريب ملزيد كن الالراء التشكييل 
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  :اجلاميل للعمل الفني االهتامم باملضمون -0

اسةتخدام اللةدائن  هم زم فةر  يم  ق كن خث  كان هناك ياتج مجايل ينعك  امىل املت و  أ ال شك  

ك  سةتخد  ق التشكيل والتقنيةات املم رم ع التناو  و م و  ن  كيل الفني وت  ت شالصناامي  امىل امنارص ال

فة  تل  كني فيها اللدائن الصناامي  يف هيلةات خمم ستخد  ام   فني  كم أيتاج ني إلالفن اي ع  ج  ا ش  فيها م  

 حساساته .مفكاره وأوذلك للتعب  امن 

 ،راةا االجتاهةات احلديالة ف  الفةن والتكنولوجيةا احلديالة  والتةي و   ني   ب ة ازدياد االرتباط

 الفةن ني  ن خةث  الةربط ب ةزادت البحوث وذلك ك  ... »  :(2221بو زيد )أرحا   ت  ر  ك  وذ  

ةن العرصة احلةايل  وم أم العلمي وتكنولوجيا العرصة ووالتقد   يةه امرصة التكنولوجيةا دب    ص 

يسان هة ا العرصة متها الحتياجات ي  لب  يف ت   بارزا   ت ككايا  ث  احتل  ستحد  ن اخلاكات املم أباامتبار 

ت بةاتطل  ي كم ب ةل  خلاكات اللةدائن حتةى يم  هخضاامم يف قام به الفنان التشكييل املعارص   وه ا كا

 .(59)ص .«ه ا العرص

 عوامل تقنية : -3

لتقليدية  يف ن امجةز اخلاكةات ام»  :اهةاو  ق  ( تلك العواكل ب  2221) بو زيدأوحتدد رحا  

ن اخلاكة  أحيةث  ةرص  االفكري  يف الفنون املع هدافة وحتقيق اعر  ساي  حيان امن كم كن اع كال   

ساسي  يف بناء العمةل الفنةي حد العواكل اعأيف العمل التشكييل باامتبارها  بارزا   را  و  د   لم ال  م  ةتم 

ةات جديدة حيم خاكات وتقني   م  ستخد  ن ي  أكان امىل الفنان  ا ل   ة قق   جديةدة   ا  فكةارأن خثاهةا ك 

   . ككايات اخلاكات التقليدي  م وقم فم عات ت  طل  وت  

 ثورة   ت  ث  د  ح  أت يف العرص احلديث ور  ه    والتي ظ  ن اخلاكات الغ  تقليدي  اللدائن ك   د  ع  وتم 

ةت   ا  يف التعبة  مل  فاقآت ح  ت  ككايات التشكيل الفني وف  ميف  ة كوجةودة   ن  كم ةأوقةد  ،لب ةن ق  ك   د  ك 

بداع بتكنولوجيا العرصة لثسةتفادة الدائمة  بال رهةا ط اإلب    الفن امىل ر  ار  ن مم الكال ون ك  

امىل استخدام خاكة  البثسةتيك يف التعبة  امةن  -امىل سبيل املالا -اامت د املدرس  البنائي  ك

 .(12)ص. «أفكارها
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 أعمال ِمن خامة اللدائن  -6

 

 

    Zaha Hadidديد زها ح (22) عمل

 : GYRE   piece name                                                        لعمل : تلفيف                  اسم ا

  :Zaha Hadid   ARTIST                                                 ديد                      الفنان : زها ح

 x 67.5 x 142 cm 212                                ســم040× 2775×000أبعــاد العمــل : 

SIZE:  

 Polyester resin   : MATERIALS                                      راتنج البوليسرتخامة العمل : 

 http://www.artnet.com/artworkاملصدر  :                                    

 

 

 

 

http://www.artnet.com/artists/zaha-hadid/
http://www.artnet.com/artists/zaha-hadid/
http://www.artnet.com/artwork
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 Catherine Bourocheكاثاينباوشو(49)عمل

 : The mutan   piece name                                                           قطع  رقمياسم العمل : 

 :Catherine Bouroche  ARTIST                                             الفنان : كاثرين بروشو     

 :x 22 x 18 cm   SIZE 30                                                 سم 18 × 22 × 30 أبعاد العمل :

 Polyester resin  :MATERIALS                                      راتنج البوليسرتخامة العمل : 

 

 https://picasaweb.google.com/Catherine.Bourocheاملصدر  :                         

 

 

 

https://picasaweb.google.com/Catherine.Bouroche/CatherineBourocheSculptures
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O'connell'sأوكانيل(31)شكلرقم

 : The loop   piece name                                                              قطع  رقمياسم العمل : 

 :O'connell's ARTIST                                                                  أوكانيل      الفنان : 

 :x 41 x 14 cm   SIZE 27                                             سم 18 × 22 × 30 أبعاد العمل :

 Polyester resin   :MATERIALS                                     راتنج البوليسرتخامة العمل : 

 

 .ukhttp://www.sculpture.orgاملصدر  : 

 

 

 

http://www.sculpture.org.uk/
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 خالصة :ا

 ما سبق امرض  يف ه ا املبحث يتضح اآليت  :

 أن تكنولوجيا اللدائن اها كصادر و رق تشكيل ومككاييااا التي متيزت هبا  : *

 -أيواع اللدائن  : أوال   :

 أصل  بيعي .  كن -1

 لدائن خملق  . -2

 حراريا  .لدائن كتصلب   -                 لدائن حراري               -أ        

 -ثاييا   :  رق تشكيل اللدائن  :

  ريق  احلقن . -2 ريق  الكب  يف القوالب .                -1

  ريق  البالق . -4 ريق  الصب .                                  -3

  ريق  النف  . -5                                         

 .يزت هبا اللدائن الصناامي  ثالالا   : اإلككايات التشكيلي  التي مت

 

رابعا   : العواكل التي أدت مىل استخدام اللدائن الصناامي  يف تشةكيل املجسة ت 

 -الفني   :

 امواكل ثقافي  . -1

 باملضمون اجل يل للعمل الفني . االهت م -2

 امواكل تقني  . -3

قةي   وترى الباحال  أن تكنولوجيا اخلاكات احلديال  )اللدائن الصةناامي ( حققةت 

 قيم  اخلاك  والقيم  اللويي  للخاك  .تشكيلي  مجعت بني 
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 " فن تصميم المجسمات الفنية :" رابعلمبحث الا

 . كقدك 

 .  كفهوم املجس ت الفني 

 .  أيواع املجس ت الفني 

  تصميم املجس ت الفني  . أس 

  املجس ت الفني  .ب امثق  املسطح 

 ت الفني  .القيم الفني  التشكيل  للمجس  

 .  س ت تصميم املجس ت الفني 

 

W 
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 مقدمة:ال

كةةن أقةةدم الفنةةون التةةي تطةةرق مليهةةا اإليسةةان كنةة  العصةةور  تعتةةرب املجسةة ت    

القديمة  فقةةد قةةام برسةةم وحفةةر وتلةةوين كةةا جيةو  بخةةا ره وكةةا حيةة  بةةه امةةىل جةةدران 

ستكشةةافي  لةةبعض الكهةةوف التةةي سةةكنها ، وكةةا تةةزا  أثةةارم اإليسةةان يف الةةرحثت اال

الكهةةوف حتةةرك كشةةاامر اإلامجةةا  بةة  خلفةةه ذلةةك اإليسةةان وكةةدى تفااملةةه كةةع املةةادة 

 والبيل  املحيط  به .

وكن  بداي  القرن العيةين أصةبح الفةن أكالةر شةمولي  واماملية  كةن حيةث املضةمون 

وقضايا اإليسةان  واماتوالشكل ليت شى كع الفكر احلديث والتكنولوجيا فقد ظهرت كوض

مل  تالكون الكب  وأصبحت مهوكه وكشاكله ختتل  امن كشاكله  القديم  ، فاملجس  يف ه ا

يعد فقط كرافقا  للع رة ، بل أصبح كمشاريع اممرايي  كصغره ، وله  رق ووسةائل كتعةددة 

كنها احلفر امىل املادة الصلب  أو التشكيل باملادة اللين  وهناك أيضا  وسيل  أخرى حديال  وهةي 

 ت كرها الحقا  .ملجسم وسوف ايها الباحال  يف امملي  تشكيل التي تعتمد امل

   مفهوم المجسمات الفنية : - 3

جمسةم ذو ثثثة  أبعةاد م ( هةو 2221الشكل املجسم ك  وصف  )سةلطان شةاهني ،      

، ما شةك فيةه أن املشةاهد جوايبه املختلف  كاف  يتطلب كنه أن يتحرك حو  العمل ل اه كن 

رؤي  العثقات املتكاكل  والعنةارص الشةكلي  والتةي حتةددها اخلطةوط  يتمكن كنللمجسم 

 وك لك يمكن مدراك احلجم الكيل وكا يشتمل امليه كن امثقات تشكيلي  . اخلارجي 

م( يقث  امن سةكوت )د.ت( 1982مبراهيم ،امبدالقادر وكن ياحي  أخرى وصف  )         

  تسمى أوجه املجسم وقد يكون املجسم كستوي  أو كنحي دسطحبدي  جزء كن الفراغ مدود ب

كصمتا  أو كفرغا  ، وخلصائص متواه الشكيل اعثةر الكبة  يف اعامة   الفنية  فتعةدد القةيم 

والعنارص يف اعشكا  ذات الالثث  أبعاد جتعل ملشكثاا البركيبي  تنوامةا  ويف الوقةت يفسةه 

 جتعل كعاجلااا تشكيليا  أكالر تعقيدا  .

قدر مةدد كةن ب(( ليحل مل Space)) فراغ هاوأيه يوجد فيالبد  تكاي أيا   تفاملجس 
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 يقث  امةنم (2221ا جيعله شيلا  كدركا  واضحا  لنا ، ويؤكد )سلطان شاهني ، ه ا الفراغ ، م

من اليشء الصلب ، البد وأن يكون كائنةا  يف فةراغ ، وحيةل "امىل أمهي  الفراغ بقوله  :  "ريد"

ا الفراغ ، وأيه يصبح شيلا  كدركا  بالنسب  لنا بةاختثف امةن اعشةياء مل كمي  مددة كن ه 

 . "اعخرى ، وبحدوده الواضح  يف الفراغ 

زا  حجم ذو أبعاد ثثث  تكون يف فراغ حقيقي وتشغل حية ااه تيال تاملجس وب لك فإن 

عب ية  ، رؤية  حتليلية  إلدراك التفاصةيل البركيبية  والتكنه وتكون كرئي  ومسوسة  ، واهةا 

 ام   الفني  املجسم  .الفني  لأل هوذلك البد كن التعرف امىل العنارص التشكيلي  والقيم

 : ات الفنية أنواع المجسم -2

 م(2221وتنقسم املجس ت الفني  اىل يوامني ك  بينها ) سلطان شاهني ، 

 يحت جتميعي  :جمسات  -1

فكث التعب ين " Modeling "امبارة النحت التجميعي ترادف تقريبا  التشكيل 

يش ان مىل استخدام خاك  كطواام  كالطني أو الشمع فيمكننا تشكيل كتل كن أو كنه  

 ذوات أبعاد ثثث  .

لتسمى صنفا  كن اعام   الفنية  تةدخل فيهةا البركيبةات  "جتميع "لقد استعملت كلم  

رى أو  بقات كاتركيب قطع فوق أخ التي يمكن أن تتم امن  ريق اجلمع بني أجزاء كنفصل 

 (42شكل)كن اليائح .



 

- 148 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 

ةمتانصألحجار(32)صورةتوضيحيه

 يحت  رحي  : جمس ت -2

احلفر حيث يبدأ النحةات بقطعة  كةن احلجةر أو اخلشةب ثةم ب يكون تشكيل املجس ت

يدخةة  يف اختزااهةةا تةةدرجييا  ومزالةة  أجةةزاء كنهةةا مىل أن يصةةل مىل اعشةةكا  التةةي يةةود 

 (40شكل ).مخراجها

 

 

 

(علينلعوض31خزفي)عمل
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 تصميم المجسمات الفنية  : عناصر -1

ملجس ت التصميم  هي كفردات اللغ  التي يقوم املصمم كن خثاها ببناء ا تمعترب  امنارص

ك  يف البناء كالل  : الركل ، احلديد  الفني  ويممكن تشبيه امنارص ، التصميم باخلاكات املمستخد 

ستقومم الباحال م لبناء التصميم الناجح املمعرب   اعسمنت .. مل  ، وهناك امدة امنارص

ص  امنها  : ل خا -باستعراضها كم

 ( :  Pointالنقطة )  -0

تعترب النقط  أبسط العنارص التي تدخل يف التكوين والتي تعرب امن احلرك  أو جمرد حتديد 

و  أَّنا كوضوع يف حيز أو فراغ ولي  اهةا  ة "م( 2225 شوقي )مس اميل هاككاين . ويعرف

 (11ص) "أو امرض أو اممق 

مذا استخدكت كنفردة ، وأكا مذا  هوامند رؤي  النقط  يراها بشكل دائرو وال تظهر أو جتا

 اصطفت بجوار بعضها فإَّنا تش  مىل يوع اخلط سواء املنحي أو املستقيم أو املائل .

 

 ( :  Lineاخلط )  -1

أو  كتداد بةني يقطتةني مهو  ء يف الطبيع  أصث  هو خط ، ويمكن تعري  اخلطمن كل يش

 ا باحلرك  داخل الفةراغ أو  أكالر كن يقط  امىل سطح ورق 
، وللخط وظائ  امديدة كنها احل 

ة   حوله وذلك 
ل العني تمتابع حركته أين  اجته . ل  ع  رة امىل ج 

قد   للخط كن ك 

عي ن  فاخلطوط املستقيم  الناامم  تمعرب  امن ااهدوء واالس تقرار ، أكةا وللخطوط تعب ات كم

 اخلطوط املتقا ع  واملتعارض  واملتعاكس  يف اجتاهااا تمعرب  امن احلرك  واحليوي  والتفاامل .

دة كنأيواع هناك  تعد  ج ، اخلةط املتقطةع...  اخلطوط كم كنها اخلط املستقيم ، اخلةط املتعةر 

ك  بشةكل مل  ، وهناك تصني  آخر عيواع اخلطوط كنهةا اخلطةوط احلقيقي ة  وهةي املرسةو

قاء شكل ني  يف التصميم .
ت  ي  يتيج  ال   واضح وحاد ، وهناك اخلطوط الومهي  املتكو 



 

- 152 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 يوائد اخلطوط :  

م الفراغ .تم *   قس 

د اعشكا  . د   * حتم

ئ احلرك  .  * تمنش 

ئ املساحات . ز   * جتم

 م( :0974 ،رياض) عبدالفتاح  عليها دأك   التي صائص اخلطوطخر الباحثة ذك  وت  

 :اخلطوط بخصائص ترتبط عوامل ةد  عِ  وجدوت  

ك ت التي * الوسيل 
  .اخلط أداء يف استمخد 

 .احلجر... مل  أو الطني أو الورق كن كان سواء اخلط امليه يمف     ال و املمسط ح *  بيع 

  .كائل أو أفقي أو رأ ) اخلط * )اجتاه

جهت   أو اخلط استقاك  * كدى   .ايحنائه أو عر 

  .طاخل * لون

م ك   .وبروزه السطح يف واممقه قرصه أو و وله اخلط * سم

رة اخلطوط بني * العثقات  أو ولوَّنةا واسةتقاكتها اجتاههةا كةع اتفقةت سواء املمتجاو 

جها أو ايحنائها  .سمكها... مل  أو تعر 
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للخط(34)رسمتوضيحي

 ( :  Shapeالشكل )  -3

ةل وكم وهو امبارة 
تكاك  غل ةق ، واعشةكا  امديةدة كنهةا املنتظ مة  )ااهندسةي ( امن خةط كم

كالدائرة واملربع واملاللث ، وكنها الغ  كنتظم وهي كال ة يف الطبيع  ، ويممكن تكةوين شةكل 

عني  امن  ريق تلوين كساح  كن الفراغ داخل التصميم .  كم

التصةميم ويمطل قم امىل الشكل يف كال  كن اعحيان كفهوم )التكوين(، حيث تعتمةد قةوة 

ج والدائرو .  امىل تكوينه، وهناك تكوينات امدة كنها  : ااه ركي واحللزوين واملتمو 

 

 

 للشكل (44) رسم توضيحي
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 الكتلة  : -4

من أهم كا يميز الشكل املجسم هو امنرص الكتلة  والفةراغ احلقيقيةان ، والة و يةبرجم 

ىل آخةر ، تبعةا  لنظةام تنظيمها يوع كن التفاامل يعك  أفكارا  وكشةاامر ختتلة  كةن اممةل م

 العثق  بني كتلته وفراغه .

امبارة امن جتمع املادة كه  اختلفةت  "م( الكتل  بدَّنا  : 2222خليل ، ممد وقد امرف ) 

ااهيل  . أو هي جتميع أجزاء تكون هيل  كوحدة . بين  الفةراغ امبةارة امةن كنطقة  خالية  مةن 

 ."فيه لألجسام املادي  أوضااما  كرئي   وجود أجسام كادي  كلموس  ، أو امبارة امن جما  يجد

فالكتل  والفراغ كتثزكةان ، توجةد يف البيلة  الطبيعية  كة  يف اجلبةا  والنبةات والطة  

واحليوان واإليسان ...وغ ه . ك  توجد يف البيل  املصنوام  كة  هةو كوجةود يف فةن العة رة 

والطةرق الرئيسةي  وكلهةا أشةياء واجلسور واملآذن واملجس ت اجل لي  التي تزين الكيةادين 

يافع  لإليسان ما جيعلها كدلوف  لكال  كن الناس ، وبالتايل ال يدركها كا يكتنفها كن امثقةات 

مجالي  بني الكتل  والفراغ وبالتايل جيعل كفهوم الكتل  والفراغ يف املجس ت غاكضةا  مىل حةد 

 كا لدى بعض اعفراد.

 

 : Spaceالفراغ  -5

يعترب الفراغ يواما  كن أيواع  "الفراغ بديه  :  م(2221شاهني ، ) سلطان  يعرف

 . " الشكل وال خيتل  امنه ، غ  أيه شكل أث و يسهل فيه احلرك 

فالفراغ لي  جزءا  كن الفراغ الكوين فقط بل أيه كادة يف ذاته بمعنى أخر جزء 

 . تركيبي للشكل ، وهو امنرص لةه القدرة امىل وصل اعحجام ببعضها

سم الفراغ مىل يوامني مها  : الفراغ املحيط والفراغ الةداخيل للهيلة  ، وكةن الصةعب وينق

حتديد الفصل بينه  ، حيث أن كل كنه  يميل مىل االرتباط باآلخر ما يصةعب كعةه الفصةل 

بينه  لتحديد أَ  الداخيل وأَ  اخلارجي ما جيعل استبعاد جزء كن الكتل  يف املجسم يةؤثر 
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 والفراغ الداخيل واخلارجي مىل حد كب  ما يؤدو مىل تغي  هيل  العمل كلي   .امىل املحيط 

أن املجسةة ت يمكةةن أن تنقسةةم مىل ثثثةة   "م(  :1919 ،ممةةود البسةةيوين )ويةةرى 

 جمموامات يشمل كل كنها امدة أقسام وهي  :

سة ت جمس ت كغلق  وتشعر فيها بسيادة الفراغ امىل املادة رغم تشكيلها لتلةك املج-أ

 لتدكيد قيم فني  وهي بدورها تنقسم مىل  :

 جمس ت كغلق  يتدفق با نها يحو الفراغ اخلارجي امن  ريق التفج  السطحي .·

جمس ت كغلق  تتثشى يف الفراغ اخلارجي امن  ريةق التآكةل السةطحي واكتةدادها ·

 احليس الثَّنائي يف الفراغ .

صقول  يف الفراغ اخلارجي وجتمع يف با نهةا بةني جمس ت كغلق  تعك  سطوحها امل·

 الكتل  والفراغ يف آن واحد .

جمس ت كغلق  تتحرر كن اجلاذبي  اعرضي  امن  ريق تعليقهةا يف الفةراغ وايفصةااها ·

 امن القاامدة امن  ريق استخدام جما  كغنا ييس.

 جمس ت فراغي  كاداا وسيل  لتشكيل الفراغ وتنقسم مىل  :- 

جمسةة ت فراغيةة  تسةةتخدم يف صةةياغتها وسةةائط شةةفاف  تعطةةي كضةةمويا  كبتكةةرا  ·

 لألشكا .

 جمس ت فراغي  تستخدم فيها اعسثك واخليوط كالرسم يف الفراغ .·

 جمس ت فراغي  تعتمد امىل حرك  الشكل املستمر يف الفراغ .·

. بحيةث تتخلةل هة ه جمس ت تعتمد امىل العثقة  املتبادلة  بةني الكتلة  والفةراغ  –ج 

 املجس ت الكتل  أو تقتحمها وامىل سبيل املالا   :

 الفراغ الناف  .·

 الفراغ الناتج امن  ريق اجلمع بني الكتل السالب  واملوجب  .·

 الشد الفراغي بني اعشكا  املنفصل  .·
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 (:colorاللون ) -1

ل  الضوئي  أو هو االيعكةاس الظةاهر تحل  هو ايفعا  يقع امىل العني امن  ريق اعشع  املم 

  واعلةوان السةاخن ةلةوان البةارداع لوان وهي كن اعني  و هناك يوامني رئيس  ؛ امىل سطح كا

) الربتقةايل ،   :لوان ثايوية ، أ) اعمحر ، اعصفر ، اعزرق (  :ي لوان أساسأ  :ينقسم مىل يضا  أو

 البنفسجي ، اعخرض (.

 

 للون (45) رسم توضيحي

 ( :Light)  ضوءال -7

هي درج  اإلضاءة أو درج  القيم  الضةوئي  ، فاملنطقة  املضةيل  يف التصةميم امةادة  كةا 

والظث  كن املواضةيع ااهاكة  يف التصةميم  عترب الظلا تكون أكالر قيم  كن املنطق  املعتم  ، ويم 

 شةكل السةطوح ن خث  التعب  امن البعد الالالث للعمق وامةنم التصميم ك  ه  ل ف  ه  س  عَّنا تم 

ضةاف  مىل مظهةار املثكة  و كائل  أو رأسةي  ، باإلأوحتديدها مذا كايت كنبسط  أو كستديرة 

إن فةض جسةم للضةوء عةر  ذا ت  مو أالسطحي  . ويعتمد الظل امىل اجتاه الضةوء يف التصةميم 

املعرض للضوء يكون كضيلا  ، أكا اجلايب اآلخر كن اجلسم ال و لي  يف كواجهتهةا  اجلايب

  كون واقعا  يف الظل.في
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 للضوء (41) رسم توضيحي

 القيم الفنية التشكيلية في المجسمات الفنية : -4

للعمل الفني املجسم أو الالثثي اعبعاد . سوف بعد أن تعرفنا امىل العنارص املكوي 

يستعرض يف ه ا اجلايب القيم الفني  التشكيلي  اه ه اعام   املجسم  وارتبا ها بالعمل 

 ثي اعبعاد . والقيم التشكيلي  الفني  التي سوف يتناواها هي امىل النحو التايل  :ثث

 

 :  Rhythm اإليقاع    -0

كوي  لوحدات . وكن املمكن أن وينشد اإليقاع يتيج  لتكرار املساحات أو الكتل امل

ون تكون ه ه الكتل أو الوحدات كتساوي  أو كت ثل  متاكا  أو خمتلف  . ك  يمكن أن تك

كتقارب  أو كتباامدة ويظهر بني كل وحدة وأخرى كسافات وهي كا تعرف بالفبرات وقد 

يعنى اإليقاع يف الفن التشكييل تكرار أو  "بقوله  : (م2978،رشدان أمحد  )امرفه

 . "امنرص كن امنارص الشكل املت ثل  كتكرار اخلطوط أو املساحات أو الكتل يف يظام كا 

يقاع كن امنرصين هاكني  : مها الوحدات والفبرات وبدوَّنا وكن املنطلق يتكون اإل

 . "ال يمكن أن يكون هناك ميقاع 
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فالوحدة يف العمل الفني هي العنرص الشكيل ال و يكون العمل الفني سواء كساح  

 أو كتل  أو لون ، وتعد الوحدة العنرص اإلجيايب يف العمل .

دة أو العنرص امن اعخرى ، وتعد أكا الفبرة فهي املساف  التي تفصل بني كل وح

 اجلايب السلبي يف العمل الفني 

  :ويمكن أن تقسيم اإليقاع مىل

  : Usual Rhythm  ميقاع رتيب-أ

 وتتشابه فيه الوحدات والفبرة كن كاف  الوجوه كالشكل واحلجم واملكان .

 

                         (41) رسم توضيحي                                                     

  : Unusual Rhythm  ميقاع غ  رتيب - 

وفيه تتشابه الوحدات مجيعها ك  تتشابه الفبرات كع بعضها البعض غ  أن 

 الوحدات ختتل  امن الفبرات كن حيث الشكل واحلجم واللون .

 

 (48) رسم توضيحي                                          

رسم توضيحي 
 ليقاع   رتيب

المصدر : فداء 
 وخلود

 م(1119) 

 

 رسم توضيحي
 ليقاع غير رتيب

فداء  المصدر :
 وخلود

 م(1119)
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  :   Free Rhythm اع حرميق –ج 

يف ه ه احلال  ختتل  الوحدات امن بعضها البعض مىل جايب اختثف الفبرات 

 أيضا  امن بعضها .

 

 (49) رسم توضيحي                                          

  : Reducing Rhythm ميقاع كتناقض –د 

الفبرات وفيه يتناقض حجم الوحدات امن بعضها تدرجييا  كع ثبات حجم 

  والعك  .

 

 (52) رسم توضيحي

  :  Increasing Rhythmميقاع كتزايد  -هة 

وهو امك  اإليقاع املتناقض حيث يتزايد فيه حجم الوحدات تزايدا  تدرجييا  كع 

رسم توضيحي 
 ليقاع حــر

المصدر : فداء 
 وخلود

 م(1119) 

 

رسم توضيحي 
 ليقاع متناقص

صدر : فداء الم
 وخلود 

 م(1119) 
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 ثبات حجم لفبرات أو العك  .

ويشتمل العمل الفني امىل أكالر كن يوع كن أيواع اإليقاع ما يالرو العمل الفني وجيعله 

فلي  شكل اعشياء  "بقوله  : م(  1981ج وم ،  ستولنيتز )تنواما  وديناكيكيا  . ويؤكد ك

 . "وحدة ديناكيكي  بل شكل املسافات الواقع  بينه  ديناكيكي بدوره 

 

 (51) رسم توضيحي

  : Balanceاالتزان   -2

ا يف ويعنى االتزان يف العمل افني تنظيم العنارص املكوي  للعمل الفني وتسكينه

بدسلو  يبني أن كل امنرص "أيه  :  م (1918،  رشدانأمحد ) كوضعها املناسب . وقد ذكر  

كن ه ه العنارص يف ككايه الصحيح ، وال يقبل أو تغ  أختل أتزان الشكل واالتزان ال 

 . "يتحقق مال بمجموام  كن القواامد 

و احلال  التي تتعاد  ه"أيضا  االتزان بقوله  :  م(1914امبدالفتاح ،  رياض )ويعرف 

. واالتزان يلعب دورا  كه   يف تقييم العمل الفني واإلحساس بنوع كن  "فيها القوة املتضادة 

 الراح النفسي  حني النظر مليه .

ويمكن حتقيق االتزان امن  ريق اإلحساس العميق بالعنارص التشكيلي  كن خث  

 ه القيم  سواء أكايت كتل  تقابلها أخرى مدراك التكوينات املختلف  التي تسهم يف حتقيق ه

رسم توضيحي 
 ليقاع متزايد

المصدر : فداء 
وخلود 

 م(1119)
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جزء كا ليضفي محساسا  بالالقل فث بد وأن يظهر يف ماثل  لتحقيق االتزان أو كايت قل  يف

 جزء كن العمل حتى يتزن .

 

 أيواع االتزان  :

-م(:1119ذكاها)فدنءوخلود،وينقسم مىل امدة أقسام ك  

  :Axial Balance  Symmetryاتزان كت ثل )مورو( -أ

وفيه تكون القوى كت ثل  يف كل جايبي املجسم ثثثي اعبعاد أو أن اجلايب اعيمن 

 يت ثل كع اجلايب اعيرس متاكا  .

 

 (52) رسم توضيحي                                                        

  : Asymmetry Axial Balance اتزان غ  كت ثل - 

ون الت ثل يف كث اجلايبني اعيمن واعيرس كن املجسم ثثثي اعبعاد ولكن كع وفيه يك

 اختثف يف امللم  واللون .

 

 رسم توضيحي 

 لإتزان متماثل

المصدر : فداء 
 وخلود 

 م(1119) 



 

- 112 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 

 (53) رسم توضيحي

  :  Central Balanceاتزان كركزو  -ج

حيث يدور تكوين املجسم حو  كركزه وفيه يت ثل امنرصان أو أكالر ويكون كركز 

 املجسم هو النقط  الفاصل  .

 

 (54) سم توضيحير

  :   Occult Balanceاتزان كستبر  –د 

يتفق فيه الشكل أو لون العنارص البرصي  الكائن  يف أو صف  من يصفي  ال "وهو اتزان 

عاد  يف القوى بني يصفي والسفيل أو اعيمن و اعيرس بل فيه يشعر فقط بتالصورة العلوو

  "العمل 

رسم توضيحي 
 لتزان 

 المصدر :

وخلددددددود  فددددددداء 
  م(1119)

 

 رسم توضيحي
 مركزي ل اتزان

 المصدر :

فداء وخلود  
 م(1119)
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 (55) رسم توضيحي

  :  Unityالوحدة  -3

والوحدة يف العمل الفني هو حال  يمكن الوصو  مليها لبرابط العنارص املستخدك  يف 

 العمل أو التصميم كع بعضها البعض .

يكون كل امنرص يف العمل الفني  "بقوله  :  م(1981ج وم ،  ستولنيتز )ويؤكد ذلك 

حو ويكون كا روريا  بحيث ال يكون العمل كتضمنا  أو امنرص لي  روريا  امىل ه ا الن

 ."هو ال زم كوجود فيه 

كا هي مال امنارص فني  كتكاكل  تعطي بعضها البعض فهي ليست رص لعدة والوحدة

أجزاء بل هي أجزاء كتفاامل  جيمعها يظام . وتلك اعجزاء صفااا تبعا  لوصفها داخل 

 العمل الفني .

لكاكل يف ارتباط تعي  كل امنارص العمل الفني ا " :  م(1998، ريد ) هربرت ويقو  

كن جمموع تلكم داخيل كتضاكن  مجيعها لكي حتقق وحده يصبح اها كن القيم  كا هو أامظم

 العنارص .

وجيب كرااماة أن املجسم ثثثي اعبعاد خيتل  يف وحدته امن وحدة املجس ت املسطح  

ل ا  حو  العمل . هيظريرى كن امدة جوايب جيمعها ترابط كل  ملت  املسطح . فاملجسم

 حيرسم توضي

 إلتزان مستتر

 :المصدر

 فداء أو دبسة

 م(1119)
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فاملجسم ذو الالثث  أبعاد يعطي يواما  كن االستمراري  يف النظر وه ا يعني أينا يتعاكل كع 

 يظام ثابت كن العثقات بل يتعاكل يع امدة أيظم  كتداخل  .

 : Movementاحلركة  -4

امندكا يكون العمل املجسم كؤلفا  كن امدة كتل وفراغات كنسجم  أو كتضادة فإَّنا      

م (، 2222خليل ، ممد لك ) ذ امىل نها يواما  كن التخا ب احلركي ك  أكدتولد في  بي

 وللحرك  يف العمل املجسم بناء خيتل  كن اممل اعخر .

ويمكن أن يبتكر الفنان حركات أو ميقاامات حركي  خمتلف  كن جمموع ه ه احلركات      

ت يف العمل املجسم ، ومن وه ا وفقا  امىل براامته ومبداامه وتفننه ال و يظهر اإليقاع للحركا

مبداع احلركات يف العمل املجسم ال حدود له يتيج  لتنوامها وتوالدها ، فاحلرك  ثؤثر يف 

خواص وشكل الفراغ وكدى القيم التي حيققها يف العمل الفني ، فعندكا تكون احلرك  غ  

رك  التي ثابت  ينعك  ذلك امىل امدم ثبات واستقرار شكل الفراغ فيتنوع تبعا  لتنوع احل

 بدورها تؤثر امىل بقي  العنارص اعخرى يف العمل املجسم .

م العمل يف احلركات أنواع  :(م0974،ض ريا)عبد الفتاح  وضحها التي امل جس 

  .البرصو للقياس قابل  هادئ ميقاع ذات صاكت ، حرك  وهي ة:هادئ حركة* 

د، كتناو ، ميقاع ذات متضادة: حركة*  ... مل  ج،كتعر   كت وج، كبرد    .كتكرس 

اه ذات رة:متوت   حركة*    .كتقطع أو كستمر أو تنازيل، تصاامدو، اجت 

ه مركبة: حركة*    .التكوين داخل مىل أو التكوين خارج مىل تت ج 

  .صاامد أو هابط كتواتر ميقاع ذات ة:متكّس   حركة* 

ور قة:نفلِ م   حركة*    .كتوترة هادئ ، يفسها، حو  ت دم

  .كتناظ ر هادئ سياق ذات رة:تناظِ م   حركة* 
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م العمل داخل كن أو كراكزه أحد أو التكوين كركز كن يابع  مركيية: حركة*   .املجس 

 أو هادئة  اجتاهةات امةدة مىل أو واحةد اجتةاه مىل القاامةدة كةن يابعة  أرضية: حركة* 

   .مل  ... امنيف

لبحث ملا اها كةن قيمة  فنية  وقد وضحت الباحال  أيواع احلرك  يف التجرب  العلمي  اه ا ا

 تالرو العمل الفني .

 : Proportionالتناسب   -1

التناسب كوجود بالطبيع  ويمكن القو  أن فيها يوامني كن التناسب التي ذكرها )      

م( بوجود يسب ثابت  وأخرى غ  ثابت  ، فالنسب الطبيعي  الالابت  1918رشدان حافظ ، 

ال  _ 2 :1اعكسجني وااهيدروجني يف جزوء املاء فهي كالنسب الرياضي  البحت  ، كنسب 

تتغ  أبدا  ، أكا غ  الالابت  فتتمالل يف جسم اإليسان وغ ه كن الكائنات ، فتختل  يسب  

 أجزاء اجلسم بعضها لبعض كن شخص آلخر .

)ممد م ( و1918رشدان ، أمحد والتناسب يف العمل املجسم ك  أتفق امىل كعناه )      

م ( بديه امثق  حسي  بني أبعاد العمل الفني ككل ، أو بني أبعاد امنرص شكيل 2222خليل ، 

كعني والعنارص اعخرى املشاهب  له يف العمل الفني ، كالعثق  بني امنرص كن امنارص العمل 

الفني والعمل الفني ككل ، كالل العثق  بني كتل الطفل يف متالا  اعكوك  وكتل  اعم التي 

م( الفرق بني النسب  والتناسب بدن النسب  هي 2221،شوقي ) مس اميل بني ، يف حني  حتمله

امثق  بني شيلني ، أكا التناسب فهو امثق  بني شيلني أو أكالر ، والتناسب يف اعام   

املجسم  له أمهيته كعاكل للربط بني العثقات وبعضها وأيضا  له أثره يف القيم اجل لي  بشكل 

أحد املعاي  يف احلكم امىل اعام   الفني  كالل اعتزان واإليقاع  امام ، ويعد التناسب كن

والكتل  والفراغ ، وترتبط كفاهيم التناسب بمدى الوامي احليس وباالجتاهات اخلاص  للبناء 

 والصياغ  ملحتويات العمل الفني .
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 :   Contrast التباين -2

امن سكوت ) د.ت( بديه التباين م( يقث  1982امبدالقادر،مبراهيم )التباين ك  فرسه      

بني أو كادة وأو فراغ حيدد ااهيل  ، والتباين حيث يف حاالت كال ة فمالث  حيدث يف حال  

لون العمل امن الفراغ املحيط أو  اختثفسقوط الضوء والظل امىل العمل املجسم أو 

وه ا  استخدام امدة خاكات يف العمل الفني أو اختثف حجم الكتل الداخل  يف التكوين

 بدوره اماكل كهم يف مبراز الفراغ الداخل واملحيط بالعمل املجسم .

  Harmonyاإلنسجام  -7

م( كن خث  التوافق 2222 ،امطي  مسن)حيدث اإليسجام يف العمل املجسم ك  بني     

بني وظائ  الكتل ووظائ  الفراغات بحيث ال يطغى أحدمها امىل اآلخر وتسمح بنفاذ 

يع أجزاء العمل يف مجاء امرب سطح العمل ، واإليسجام يتحقق بدن تكون الضوء وكرور ااهو

ن التنافر بني أجزاءها سواء يف اللون وامللم  أو احلجم  حال  قبو  بني العنارص بعيدا  ع

 (55شكل ) وأن تظهر خاك  العمل املستخدك  يف حال  ترابط كع بقي  العنارص اعخرى .

 

 (51)رسم توضيحي 
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     Volume احلجم   -8

بديه الوحدة اعساسي  أو القطاامات املختلف  التي  م( 1919،البسيوين )ممود   يعرفه  

يتكون كنها هيل  املجسم فقد يكون هندسيا  أو امضويا  أو جيمةع بةني اخلصةائص املختلفة  ، 

وكن خثاها تظهر العثقات التي حتكم بناء الشكل ، وكعظم اعام   املجسةم  تتكةون كةن 

م كتناسق كن اعجسام الصلب  ذات أشكا  وكقاسات جتمعت كةع بعضةها الةبعض مال تنظي

وحةدات أساسةي  يف العمةل  تدرك كحجوم كتميةزة وتعتةرب هة ه اإلحجةام أَّنا يمكن أن 

 املجسم .

م( يعنةي التجسةيم أو التجسةيد ، 1914،ريةاض )امبةدالفتاح واحلجم كة  وصةف       

ويتحقق احلجةم بةربوز اعبعةاد الالثثة  ، حيةث ال يعني الطو  والعرض والعمق  فاحلجم 

يعني بالرضورة توافر الكتل  ، مذا أن الكتل  محدى خواص احلجةم حةني يكةون صةلبا  ولةه 

 صيغ  ميزة ، كستقرة ، ذات دفع كن الداخل ، متلل  واها ذاتي  خاص  .

م( 2222خليل ، ممد  والكتل  واحلجم ظاهرتان كبرادفتان يف العمل الفني ك  بني )    

بدن الكتل  تتحقق كن خث  حجم ، واحلجم فنيا  يظهر امىل شةكل كتلة  ، والكتلة  البةد أن 

 كن الرضورو أن يكون كتل  . يكون هلا حجم ، أما احلجم ليس
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 عالقة األسطح بالمجسمات الفنية :_5

ستخدام الكتل ويعد السطح يقط  النهاي  يف كل كن التشكيل البارز أو التشكيل الغائر با

الصلب  أو الكتل اللين  )اللدائن( وهو كا يصل به مىل البناء الداخيل للعمل الفني أو أيه يعةد 

أحد العنارص املهم   للتشكيل املجسم بالكتل املجسم  أو تم تشكيله فضائيا  ، وللتعرف امىل 

 الشكل املجسم ال بد كن التعرف امىل اعيواع املختلف  لألسطح وخصائصها .

 

 ."َّناي  اجلسم املادو املحسوس "م( السطح بديه  : 222خليل ، ممد يعرف )

السطح ينشد كن حرك  خط يف اجتاه كعني . ويبعا  لنوع اخلط واجتاه حركته ، ويمكننةا أن 

يحدد الشكل املميز للسطح وخصائصه ويستطيع أن يوجز أيواع اعسطح ك  بينها )سةلطان 

 سيني مها  :م( يف يوامني أسا 2221شاهني ، 

 اعسطح املستوي  املسطح   :-أ

تنشد كن حرك  اخلط املستقيم يف اجتاه كستوى اعلواح املسطح  . وك لك اعسطح التي 

حترر اعشكا  ااهندسي  كالل املكعب وكتوازو املستطيثت وااهرم ...وغ ه . ك  يظهر أيضا  

واي  مىل جايةب ظهةوره يف اجتةاه كن حرك  اخلط املستقيم ك  هو واضح يف املخروط واعسط

 كتعدد االيحناءات ك  يف اعشكا  احللزويي  .

 اعسطح املزدوج  االيحناءات  : - 

 وهي تنشد كن حرك  اخلط املنحني ، وهي تنقسم مىل يوامني  :

 اعسطح املحدب   :

 وتنقسم اعسطح املحدب  مىل قسمني كهمني مها  :

ن حركة  يف اجتةاه كنحنةي واحةد حيةث يبةدو سطح مد  كنفرد االيحناء ينشد ام-1

 الشكل مدبا  يف اجتاهني .

سطح كاكل التحد  كزدوج االيحناء ، وينشد كن حرك  امةدة خطةوط كنحنية  يف -2

 اجتاهات كنحني  ، حيث يبدو الشكل جمس   يف مجيع االجتاهات .
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 اعسطح املقعرة  :

تلة  املجسةم ثثثةي اعبعةاد وهي امك  اعسطح املحدب  ، فهي امادة كا تكون داخل ك

 وهي تنقسم مىل قسمني كهمني أيضا   :

 

سطح كقعر وينشد امن حرك  اخلط املنحني يف اجتاه املسةتقيم أو املنحنةي يف داخةل -1

 الكتل  املجسم  .

   سطح كقعر كزدوج االيحناء وينشد امن حرك  كنحنى يف اجتاهات كتعددة-2

 (51) رسم توضيحي

 

 

 

 

 

رسم توضيحي للمسطحات 

( تقعر 0( استواء )0يف حالة حتدب )

(3. ) 

( 0981املصدر : سكوت)م 
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 يم المجسمات الفنية :سمات تصم -6

ح   ( أمهي  التصميم الرقمي ال و يمعت رب يف امرصةيا احلةايل م 2229 ، ركزو العريب) وض 

يظاكا  أساسي ا، وأحد اعس  الفني  حلياتنا املعارصة ، فالتصميم الرقمةي هةو أحةد جمةاالت 

 ر دون تصميم .يمكن االستغناء امنها مذ أيه يستحيل عو  اممل الظهو النشاط الفني التي ال

وه ا أسلو  شائع يف حياتنا وسلوكنا ، سواء كان كن خةث  مبةداع املصةمم املنةتج أو 

اختياره ، فكل ه ا يعك  اعسبا  النفسةي  التةي تةدفع الفنةان أن يمعةرب  امةن يفسةه سةواء 

 ختيار بطرق خاص  ختتل  كن فرد مىل آخر .باإلبداع أو اإل

 للبحةث والتطةوير ليسةتطيع التعبة  امةن كوهبتةه أن يسعى دائة    الفنان املعارصوامىل 

يةا بةاخلربة الفنية  الغنية  التةي  دم و  ز  الشخصي  كمصمم، فجودة التصميم هي اعسةاس؛ مذ تم

تةه ينبعةان كةن املشةاامر اخلاصة      هبا يف أو  تصميم ، فنجد بدن  ابع أوا تصميم وفردي 
يمح 

بةاللون وقيمتةه ، وبةاخلط والقةيم السةطحي  باملصمم الفنان ، وهو يعرب  امن تلةك املشةاامر 

 (.82واملساحات واعشكا ، وكوضوع التصميم . )ص 

 ( أهم ه ه الس ت  :م 2228 ، م. ممد الدرايس  وآخرون) وقد ذكر لنا 

 واألدوات : اخلامات  -0

كن اخلاكات واعدوات التي يستعملها الفنان، و بيع  ه ه اخلاكةات تةؤثر  هناك العديد

ق  يف قدرة ةع ت كعرفة  الفنةان بإككاييةات اخلاكة  و مةرم الفنان امىل االبتكار، بحيث كل  ات س 

ه وقمدرته امىل اإلبداع .  ل   زادت أفكارم  كعاجلتها فكم

ولي  غريبا  أن يعبرف أيه كن املستحيل حرصة اخلاكةات املوجةودة كةن حولنةا والتةي 

نةت جم كنهةا؛ عن كةل تكون قابل  للتشكيل، واخلاك  التي تسيطر امىل يوامية  ا عشةكا  التةي تم

 خاك  اها حدودها ومككاييااا ويواحي قصورها يف الطبيع  . 

وكالا  امىل ذلك احلاسب اآليل ال و فتح فرصا  كتعددة إليتاج أشكا  خمتلفة  وكتنوامة  

 كن الفنون التشكيلي  اجلملي  املبتكرة .



 

- 119 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

ي ألةوان واخلاكات امبارة امةن كصةدر ال َّنةائي إلاهةام الفنةان اإلحسة اس ، فقةد تمةوح 

 اخلاكات وقيمتها السطحي  وصفااا اعخرى ابتكارات امديدة يف التصميم .

 العمل الفني :  موضوع -1

رم كوضوع العمل الفني امىل التصاكيم املختل ف  وجيعلها غني  ، كويه يوحي مىل الفنةان  يؤث 

 بدشكا  وألوان وقيم سطحي  تتعلق باملوضوع ذاته . 

ةل  كعهةا أن أفضل  و املوضوامات وأيجحها يف ماهام الفنان هي تلك التةي اماشةها وتفاام 

وكون خربات امنها ، وب لك يكون قد استخلص الس ت الفني  كةن املوضةوع، وأصةبحت 

هةو  لديه القدرة امىل حتليله مىل امنارص فني  كالل اخلط واللون والقيم السطحي  فيختار كنها كا

 يمعرب  امن محساسه.أكالر أمهي  وكناسب  لتصميمه وكا 

 

W 
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 الخالصة :

 ما سبق امرض  يف ه ا املبحث يتضح اآليت  :

 -أن فن تصميم املجس ت الفني  ينقسم اىل امدة أقسام  : *

 أوال   : كفهوم املجس ت الفني  .

  -ييا   : أيواع املجس ت الفني  وتنقسم اىل قسمني  :ثا

 جمس ت يحت جتمعي. -2                  .جمس ت يحت  رحي  -1

-ثالالا   : أس  تصميم املجس ت الفني  هي  :

 الكتل                     -4الشكل           -3اخلط              -2          النقط  -1

 الضوء -1     اللون         -1الفراغ          -5

 -رابعا   : القيم الفني  التشكيلي  للمجس ت الفني  اشتملت اميل  :

 اإليقاع  : -1 

 ميقاع حر  /ميقاع غ  رتيب             جة/       أ/ ميقاع رتيب    

 هة/ميقاع كتزايد   د/ ميقاع كتناقص    

 اإلتزان  : -2

 أ/ متزان كت ثل                             / متزان غ  كت ثل

 متزان كستبر جة/متزان كركزو                          د/ 

  : امثق  اعسطح باملجس ت الفني   .خاكسا  

 -سادسا   : س ت تصميم املجس ت الفني  هي  :

        /كوضوع العمل الفني2/ اخلاكات واعدوات                    1

 ىه ه اعس  اها امثق  وثيق  بتصميم املجس ت الفني  التي هة أنترو الباحال  

مجراء بحالها اميل بعض البحةوث مل دراس  ه ا البحث . واستندت الباحال  يف 

والدراسات العلمي  املرتبط  بموضوع البحث احلايل ، وسةوف تتعةرض اهةا يف 

 التايل .
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 الفصل الثالث

 منهج وإجراءات البحث :                                  
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 :ةالمقدم

ن ه ا الفصل اإلجراءات ةن أجةل  ي تضم   م امليهةا الباحالة م ك 
واخلطوات التي سوف ت س 

 حتقيق أهداف الدراس  ضمن احلدود الواردة يف الفصل اعو .

نيم امىل مجراءات   
ل قا  يمع  نط  ن الدراس  احلالي  كم

وتت خ م الباحال  كن يتائج اإل ار النظرو ك 

ن خث    اإلجراءات التالي   :التجرب  التطبيقي   بات باع املنهج الشبه جتريبي ك 

 هدف التجربة : -0

* حتاو  الباحال  كن خث  التجرب  التطبيقي   الكش  امن دور التكنولوجيا الرقمي  كةن 

ة. عارص  كار تصمي ت تشكيلي  جديدة ذات أبعاد فني  كم
 خث  ابت 

ام  ملاكين   او  م الباحال م مظهار اإلككاييات املمتنو  ن خث  تنفي ها جمم  CNC* حتم
س  ت فني  ك 

 ودقيق  .

ة احلةايل  ةبم العرص 
ن ي   تمواك  بم الباحال   رؤي   ف 

س  نم الباحال م بدن  التجرب  الشخصي  تمك 
ك  * تمؤ 

او  م الوصو  مليه خث  جتربتها التطبيقي . ر تكنولوجي، وهو كا حتم ن ت طو 
 ك 

اه الفن ي للتجربة: -0  االجت 

اه الفن ي للت جرب  الت طبيقي  يمساهم يف جتسيد ااهدف العةام للدراسة  والكشة  امةن االجت 

 دور التكنولوجيا الرقمي  يف اممل املمجس  ت الفني   .

مة يف تنفيذ التجربة : -3  األدوات امل ستخد 

  3D CNC ROUTER  -2كمبيوتر                                              - 0
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 (        95شكل )             (                                               58شكل )                          

 مراحل التجربة : -4

الة و حيتةوو امةىل  هبةا كمبيةوتر اخلةاصاليف  ت الباحال  جتربتهاأجر  * اخلطوة األوىل: 

زك  لعمل املم  Corel Drawبرياكج التصميم  تمي ز باإلككاييات الثا س  ت الفني   .ال و ي   ج 

ل حيتوو امىل ككين  * اخلطوة الثانية:  م  ع  اي ت  الباحال م بم  ت ع  لتنفية  اعامة   بعةد  CNCاس 

ه ملرحل  التشكيل .  مامداد الباحال  النموذج وجتهيز 

حيم  (12والشكل) تل ف  لقطات وض            .املاكين   كراحل اممل نك   خمم

 
                خطوات إعداد التجربة : -5

 اد التصميم املطلو  امىل شكل دراسات خطي  امىل الورق .مامد -1

زكة   -2 ل ااهيل  اخلطي  لتصميم املطلو  مىل احلاسةب اآليل واممةل التعةديثت الث  ي ق 

ك   برياكج 
 . Corel Drawامليه كمستخد 

ختل فة  وهو برياكج وسيط بني براكج الرسةم املم  Type-3مرسا  التصميم اىل برياكج  -3

 . CNCوبرياكج كاكين  

 . CNCق صا التصميم باستخدام كاكين   -4

م . -5  مخراج التصميم صورته النهائي  وتالبيته امىل قاامدة تتثئم كع أبعاد املمجس 

 . ت الفني  وحتليلها شكلي اجس  وصي  املم ت   -1
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  :يلي كالعنارص التش

م لتحديد الشكل اخلارجي للكتل  وحتديد أكاكن الفةراغ  اخلط  :*  ؛ استمخد 
نكرس  خط كم

 التي ظهرت وسط املربع .

 الشكل يف كساحت ني  كتطابقت ني  .املساحة : * 
 ي نحرص 

ل ني   الشكل :* 
ت ث  ني  كم رب ع  ن كم

ن ك  كو    .امىل هيل  شكل هند  كم

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

حتقق كبدأ الوحدة يف املجسم بالبراكب امنرص يف امنرص والت ثل يف الشةكل * الوحدة : 

 واحلجم .

ن :  ت حيث لت ث  كم  ور  و  م   زانت  ا* التواز  ز  ك  ن الباحال م  ر  ةن  امةىل تةوازم ت ل ت ةي العمةل، ك  كم

 به. املحيط  والفراغات الشكل حيث

ق  حال  كن الال بات.ميقاع : * اإل ق  يمح 
 يقاع رتيب أت ى ل 

تناظر .ذات  ةرتناظ  حرك  كم * احلركة :   سياق هادئ كم

د  الفراغ: اإلضاءة*  ة كم  يف مةقامم  مجيةاد امةىل الكتل  داخل أك  ك ة  العمةل نتص   واي ع 

 العمل. مىل والناف  املحصور الفراغ شكل امىل بالتحديد

ت ل بني نالتبايم  يتضح ن:التباي    .العمل وداخل حو  والنور الظل كبتحر   والفراغات الكم

W
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 التشكيلي  :العنارص 

د كنحني  خطوط :* اخلط د    للعمل. العاك  ااهيل  حتم

تلت ني مىل العمل ايحصار الشكل يف تكرار  كن خث  تظهر املساحاملساحة : *  ةق كم ق   حيم

 امدة نك   كتداخل بشكل ظهرت التي اعركان متاس خاصي  داخل كن للفراغ خمتل  شكل

 زوايا.

ي  كن كتلت ني  امىل أشكا  أيصاف دائرة، كل كتل  تنتهي بطةرف ني  يف  الشكل :*  كو  هيل  كم

 حال  كن الشد الفراغي .

 والعثقات اجل لي  : اعس  التشكيلي 

م بالتشابمك امنرص كع امنرص، وااليت ء امن  ريةق الوحدة :  س  ق كبدأ الوحدة يف املمج  قا حتم

 الت ثل يف احلجم  .

ن :  ب  امىل العنرص اخللفي  حيث ت ثلكم  مورو زانت  االتواز  اكتد  العنرص مىل اعكام وت راك 

ل   النا  شل  امن اخلطوط املنحني  .وقىض امىل اإلحساس بالرتاب  املمم 

تلت ني  لتقوي  العثق  بينه  وتركيزها يف ماإليقاع :  ن الكم
يقاع رتيب اممل امىل جتميع كل ك 

 تكوين كبرابط يال  محساسا  بالقوة  .

ب  تت جه مىل داخل التكوين  .حرك  احلركة :  ركا  كم

فاظ العمل ت لكم  مبراز يف اإلضاءة سامه  ت: اإلضاءة  وترابطهةاالعمةل،  نوازم ت ة امىل للح 

 أركان متاسا  خث  بوضوح كن ظهرت التي الظث  أكاكن بيانت وحيث البعض بعضها كع

تلت ي  .الفراغ التي حترص العمل حأسطم  مبراز يف ساهم اما  العمل كم

ن العمل التباين: كو  ةل   مةا الشكل يسخ  لتكرار يتيج  كتلت ني   متاسا  كن كم ع  ةم ج   املمجس 

ه ايعك  رغاي  كم  ايمنبتب يظهر م بني املتباد ل  العثق  خث  كن أثرم  تتضةمن التةي أجزاء املمجس 

.الفةراغ شةكل القةيم امةىل تلةك وايعكسةت واخلةط والنةور والظةل والشةكل اللةون
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 (    2العمل )

 سم  08×سم 30األبعاد : 
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 العنارص التشكيلي  :

  ها هب ا الشكل  .ب  تقبر  كن الشكل امرب تراكم   سقو  كم  ي نحن  كم   : خطوطاخلط

سة   اخلطةوط ءيحنةاا ن خث ك    تظهر املساحاملساحة :  اخلارجية  ذات اع ةراف املمقو 

 فاعوىل قد تداخل ت فوق الالايي  .

ت ل يف وضع أفقي ت علموها كتل  كروي   ال الشكل : ي  كن ثثث كم كو   شكل .هيل  كم

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

ةها الةبعض * الوحدة :  ت ل كةع بعض  ل الكم م امن  ريق تداخم حتقق كبدأ الوحدة يف املمجس 

 وااليت ء امن  ريق التقارم  .

تشةاب ه حتقةق ي مه  و   موروغ  زانت  ا* التوازن :  ةها يف كسةار كم
تل فوق بعض  تراكب الكم

 فراغ املحيط هبا .االت زان به للكتل  وال

ت ل تدرجيي ا.م* اإليقاع :  ن خث  تناقمص حجم الكم  يقاع غ  رتيب حقق ك 

 أرضي  يابع  كن القاامدة مىل مجتاه واحد .حرك  * احلركة : 

ةزء اإلضةاءة تكةون أن يف مساه   املمحيط الفراغ  :اإلضاءة*  ة جم ةم، نك  س   فالضةوء املمج 

ط قم طح امىل ي س  س الس  عةل مةا العمل ك ن لداخلبا املمقو   مبةراز يف كبة  دور اهةا اإلضةاءة جي 

 .العمل وهيل  شكل

قن التباي  *  امه سطح دتعد   خث  كن  : حتق  تل وتنو   َّناي  كالالي  مىل كتقارب  أسطح كن الكم

تل  ل ال و املنحني باخلط واكتدادها الكم ك  م رأس بني رابمطا  ت   ش   .وَّنايت ه   املمجس 

W 
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  :  (4العمل )

 سم  21×سم 33 : بعاد األ

 112 ص  يذ العمل :فخطوات تن

 شكل )أ(

 

 شكل )ب(

 

 ج( شكل )
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 العنارص التشكيلي  :

  د الشكل العام للكتل   .د  حتم  ي نحن  كم  خطوط امضوي  اخلط  :* 

ي باالستمراري  .املساحة : *   تنحرص يف خط خارجي يممال ل حال  حرك  تموح 

ي  الشكل :*  كو  م داخلها فراغ . هيل  كم
ن كتل  واحدة تنتهي بطرف ني  وي نحرص 

 ك 

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

نرصة اخلةط اإليقةاامي الوحدة :  ي ة  امم
ب ع  م وذلك امن  ريق ت  حتقق كبدأ الوحدة يف املمجس 

يابي   احلرك  كع ايسجام تتابع اخلطوط اإليقاامي  ع راف الكتل   .
 ال و يممال ل ايس 

ن:  ن ثثث فراغات تتوزع يف ثثث  جهةات تلتقةي يف ومهي  زانت  االت واز  ي  ك  كو  فالكتل  كم

م . جس  ا للهيل  العاك  للمم ل ات زايا  اماك  ق  تبدأ كن القاامدة م ا يمشك  تفر   يواحي كم

تل ة  مةماإليقاع :  ةاه خمم ق الشعور باحلرك  رغم س  كل هيلة  يف اجت  ق  ر حيم ا جعةل يقاع حم

ل  . نفص  ر  بشكل كم م دون أن ي ظه   الفراغ ي تخل ل امنارص املمجس 

 ديناكيكي  هادئ  ذات ميقاع هادئ قابل  للقياس البرصو   .حرك  احلركة : 

م خطوط بني ةاملستمر   احلرك   :اإلضاءة  خاكة  سطح بواسط  الضوء كع تتفاامل املمجس 

 بحركة  كةن اإلحسةاس تزيةد ضةوئي  سةاتايعكا حتقيق امىل يعمل ال و املصقو  العمل

 .الفراغ يف ةاملستمر   الشكل

ق  :نالتباي   ه عوتنةو   ياخلط ة الت شةكيل عتنةو   خةث  كن يتحق  ة    كسةاحات      مجيةاد يف س 

م بداخل تنحرص  .املجسم أجزاء منض   والناف  املمحيط الفراغ كع تتفاامل املمجس 

W 
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة
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 112ص    : يذ العملفخطوات تن
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 شكل )ب(

 

 ج( -شكل )
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 العنارص التشكيلي  :

اه اماكودو خطوط امضوي  اخلط  :*  د الشكل العام للكتل  . كائل  تس  يف اجت    لتحد 

د    كن اع راف .املساحة : *  س  ومم قو   تنحرص يف وجود سطح  كم

ي  ك الشكل :*  كو  تل  كروية  هيل  امضوي  الشكل كم ا فراغ ياف  به كم تل  واحدة خيتزَّنم ن كم

 الشكل.

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي   :

ة الوحدة :  رس  م الة و سةاهم يف ك  حتقق كبدأ الوحدة كن خث  التبايمن ب ني  أجزاء املمجس 

نحن ي  يف كسةاحات دائرية  ثةم يجةد تكمةل  اجلمود، فنجد اجلزء اعيمن ت س م فيه خطوط كم

 الس   يف خطوط اماكودي  كائل  يف اجلزء اعيرس .

ل  زانت  االت وازن:  ةم ي رتكةزم امةىل يمقطة  ارتكةاز واحةدة أ سةف  ةل فاملمجس 
مورو غ  كت ث 

م. س  دم امليها املمج 
 القاامدة ي ستن 

 يقاع حر .ماإليقاع : 

ز التكوين ت س م كن أسفل حرك  احلركة :  ك  ر  ن ك 
ي   يابع  ك  ركز   القاامدة يحو اعامىل.ك 

ب ت  :اإلضاءة
ع  را   اإلضاءة ل  و  فاظ يف بارزا   د  ةكل ات ةزان امةىل احل   بحيةث الفةراغ يف الش 

ف ت ف  م ك ن امىل الساقط  اإلضاءة خ  تل  زنو   املمجس  ل باإلحساس الكم تل  بال ق   امىل حافظ ماا الكم

تل  ثبات َّنا الكم  .وتوازم

بايمن  :نالتباي   ع ت  تنوا م، حجم بني يتقا باال كم م املمجس  ن فاملمجس  شةكل كةروو  امىل ي تضم 

نتص   يف م كم ف. اعيمن اجلزء يف أيرس هقابلم يم  املمجس   يقابلمه   ر 

W 
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 التشكيلي  :العنارص 

ي  كم  :* اخلط
نحن  ل  كع بعضها البعض وحترص بينها كساحات.خطوط كم تداخ  س  كم   قو 

أ ت : * املساحة ةز  دة يتيجة  اليتظةام العنةارص التةي ج  تعةد  تظهر مصورة يف فراغةات كم

 الفراغ.

ةاه ال  امن ةامبار :لشكلا*  تقابل  لكل  كنها اجت  تلت ني  امىل شكل أقواس كم ب   كن كم ك  ر  هيل  كم

لتق ي كع اعمخرى وينح  رص وسطها فراغ.ي 

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

امةا  بةني أجةزاء الوحدة :  تنو  ل الكتلت ني  هب ا الوضع ميقااما  كم ن تداخم
ق كبدأ الوحدة ك  ق  ح 

َّنا ماا أوجد الفراغ . م التي ت ظهرم يف حال  حرك  رغم ثبااا وتوازم  املمجس 

ن :  رتك ز امومهي  زانت  االتواز   ىل يقط  واحدة يف َّناي  الكتل  .فالشكل كم

ل  بني أجزاء املجسم.ماإليقاع :  ن خث  العثق  املتباد 
 يقاع غ  رتيب ك 

م.حرك  احلركة :  س  ج  ف  للمم
تل   هادئ  قوي  ت ظهرم كن زوايا خمم

ب تاإلضاءة: 
ع  ه    دورا   اإلضاءة ل  ت ل ات زان يف كم  يف املحيط  والداخلة  الفراغات كع الكم

 .لتكوينا

بايمن الت باي ن: قابله اعيمن اجلمزء بني ت   لتبةايمن وكةان  اعيرسة، اجلةزء كع وات زان لتكاكم  يم

ي م امىل ايعك  وايسجام ميقاع محداث يف دور كب  واللون لا الظ  
م. ق  س   املمج 

W 

 
 

 



 

- 181 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :   (7العمل )
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 التشكيلي  :العنارص 

ةها الةبعض وحترصة بينهةا كسةاحات  :* اخلط ل  كع ب عض 
تداخ  س  كم قو  ي  كم

نحن  خطوط كم

  متالل فراغات غ  ياف ة يتضمن ميقااما .

ل  كع الفراغ املحةيط مةا يرفةع املساحة : *  ت ص  تظهر مصورة بني تقا عات اخلطوط وكم

ن بني أجزاء الع  مل .قيم  االيسجام والتوازم

ة  خةطا يفصةلها اىل  امن ةامبار الشكل :*  ةق امضةوو خيبرقمهةا يف املنتص  هيل  ذات ي س 

 فراغني.

 اعمس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

ه عوتنةو   ياخلط ة التشةكيل عتنةو   حتقق كبدأ الوحدة كن خث الوحدة :  ة     مجيةاد يف س 

 أجةزاء ضةمن والغة  يافة  حةيطاملم  الفةراغ كةع تتفاامل ماملمجس   بداخل تنحرص كساحات

 العمل.

ن :   املنتصة  يف اممةود امىل يرتكز اماك  بصورة العمل يظهر حيث مشعاع ات زانالتواز 

 . كنه خطوط لألامىل عتفر  ي  

ن خث  تدث  اخلطةوط بصةورةماإليقاع :  ز ك  كة كم  يقاع غ  رتيب يمعز   امةني ينقةل تحر 

 عخرى . كساح  نك   داملشاه  

ها.ك  حراحلركة :  ق  ت دورم حو  ي فس 
نغل   كم

 اتةزان امةىل تظ ةحاف   بالتةايلو ،التكوين داخل الفراغات يف اإلضاءة تز  ر  ب  أم : اإلضاءة

ت ل الت زان يتيج  الشكل  الفراغات. كع الكم

م : نالتباي   س  داد خطوط املمج 
سارات يف اكت  هم  وبة  ودائري ة  أفقية  ك  ةدم  والنةور الظ ةل   يمؤك 

م، ل هي خلطوط س  جام مالتناغم  محداث يف تسامه   امواكل كلها املمج  ق ما وااليس  ق  لة  حيم عاد   كم

.التبايمن
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 112ص   : يذ العملفخطوات تن
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 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 التشكيلي  :العنارص 

نحن ي  وكائل  . اخلط  :*    خطوط كم

ر يف كمسط حاملساحة : *  ب  .ت ظه  د   ات مم

دة اعسةطمح حيتضةنم بةداخلها  امن ةامبار الشكل :*  تعةد  ي  كن كتل  واحةدة كم كو  هيل  كم

 فراغ.

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

د  امىل مجيةاد فةراغ الوحدة :  م ساام  ب  بخارج املمجس  ن اعسطمح املمحد 
حتقق كبدأ الوحدة ك 

ت يو ز  ر  م أب  س  نتص   املمج  د ت شكل الفراغ املحصور الغ  ياف  يف كم د  احي املجسم وبالتايل ح 

م .  مىل املمجس 

م امىل يمقطت ي ارت كةاز، اعموىل يف اجلايةب التوازن :  ز املمجس 
ات زان مورو غ  كت ثل ي رتك 

 . اعيمن ويف حني تدخ  النقط  اعخرى يف اجلايب اعيرس

را ي س م يف كساراماإليقاع :   ت يص  دائري  .يقاع حم

ك  يف اعامىل بشكل هادئ .حرك  احلركة :  فيل كتحر   ساكن  يف اجلزء الس 

تل  داخل املمسط حات ظث  أك دت: اإلضاءة هات مجيع نك   العمل كم ت اجل  ق  ق   ات ةزان وح 

تل  ب ني   ب  املمسط حات مبراز يف وسامه ت  الناف   والفراغ الكم  .ماملمجس   سطح نك   املمحد 

م حأسطم  بني واضح ت بايمن :نالتباي   ةت التةي املمجس  ام   ةوالنةور  الظةل درجةات يف تنو 
 ام 

 .أكرب بشكل والفراغ العمل هيل  وحتديد مبراز يف ساهم
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 112ص   : يذ العملفخطوات تن

 

 شكل )ج(

 

 شكل )أ(

 

 شكل )ب(

 



 

- 191 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 التشكيلي  :العنارص 

ةم  :خلط* ا ل بواب  ملةرور الفةراغ لةداخل املمجس  ك  ي  كعنا  تمش 
لتق  ل  كم

ي   وكائ 
نحن  خطوط كم

  وارتبا  ه بنف  الوقت بالفراغ اخلارجي .

غل قا  .: * املساحة ل ت فراغا  كم ك  ت كساحات ش  د  م وتقا معها أوج  س  ل خطوط املمج   تداخم

ن كتلت ني   امن ةامبار :* الشكل
ي  ك  كو  ة .هيل  كم تضاد    كم

 

 اعس  التشكيلي  والعثقات اجل لي  :

ةك خطةوط الوحدة :  ن خةث  متاسم
م كوحدة واحدة ك  حتقق كبدأ الوحدة بظهور املمجس 

م وايسجاكها ضمن سياق كتكاكل .  املمجس 

مالتوازن :  ر املمجس  ك ات زان مورو كت ثل يمظه  تحر   قاامةدة كةع نتةوازم  حالة  يف وهةو كم

ل  ل   العمل ك  غل قا   فراغا   داخل ها يمش  ا فراغا   هأ راف   ويف كم ت د   فةد راف اخلةارجي، املحةيط كع مم

م ك كم  تظهر املمجس  ا تحر  طوة ستنتقل وكدَّن   .ايتقالي  حلظ  وتعي  أخرى بخم

 يقاع حر.ماإليقاع: 

ةكم  حرك احلركة:   اخلط ي . التشكيل عتنو   خث  نك   ستمر 

ا  هام ورم د   لإلضاءة: اإلضاءة تلة  ات ةزان امىل احلفاظ يف وفع   أن يجةد حيةث العمةل كم

م سطح امىل واإلضاءة الكتل  داخل الظ ث   االيحناءات. داملتعد   املمجس 

ر :نالتباي   م أجزاء بني التبايمن ظ ه  نه ب  املمجس  قوط ميقاع كن يتضم   كةن خالي  ل،الظ   وسم

 اجلةزء يف وآخةر العلةوو اجلةزء خيةبرق فةراغ بةني راغالف شكل وحتديد والنور، التفاصيل

فيل  .الس 

W 
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 الفصل الرابع

 النتائج والتوصيات :                                      
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 مقدمة:ال

ن أيضةا   يشمل ه ا الفصل امىل يتائج الدراس  كن خث  ميتاج وحتليل البيايات ويتضةم 

قبر حات الدراس   :  توصيات وكم

 النتائج:

ل ت الباحال م مىل امدد كن النتائج كن خث  الدراس  النظري  والتطبيقي ة  التةي قاكةت  ت وص 

ها امىل النحو التايل : زم س  ت الفنيا  وتموج   بتناوم  دور التكنولوجيا يف اممل املمج 

ةصبح ل  أ، ومجس  ا  لبناء العمل املم ان فع  ي    كك  ت التكنولوجيا الرقمي  ل  خ  د  ت   -1 ان ن ةف   ل  كم

ةقد    تم بة، ه التشةكيلي كرت ةتوظية  تلةك التكنولوجيةا بة  خيةدم ف  ه يف استخدام و ريقت ه كم

ة يف جما  الوسةائط واخلاكةات املسةتحدث  ستمر  كم ن كعطيات جديدة والتكنولوجيا الرقمي  ك  

ر سةاي   امةن أهدافةه بة  يم عةرب  يم أفكاره ، و رم طو  عيه يم  ؛يلكام الفنان التشكيأ عا  ست  فتح املجا  كم و

رق أدائية   مةيدية  باسةتخدام وسةائل جديةدة وككايات تلك اخلاكةات الغة  تقل بيعته وم

التقليةدو كةن   تلك التي حيصل امليها كن االستخدام قار  ككايات كا يم   اها كن اإلث  د  ح  ت  س  كم 

كايت يتيجة  املهارة اليدوي  للفنان، و لا الوسائط م    ت تلكل  ، حيث ح  خاكات الفن و أدواته

 .مهت يف شكل الفن و كثر  الت التي أث  يوع كن التحو   ث  د  ن ح  أذلك 

م الفنية  لتصةميم ي  د اعدوات الفني  هي الوسائل اعدائي  اعساسي  لتحقيق الق  عم ت   مل   -2

ك  كالل الكمبيوتر وآلة  الليةزر، ستخد  كم فدصبح هناك وسائل أدائي  حديال  وم احلديث س  ج  املم 

      ل  بني الفن و التكنولوجيا .لقد ظهر أثرها يف الفن املعارص ما ساامد امىل تدكيد الص  و

امةىل ن ساامد امىل تطوير الفكر البيةو ودخو  التكنولوجيا الرقمي  يف جما  الف من   -3

يح له مبةداع العديةد كةن ت  ات تم ه مككايي  ئطام و مامس  ج  ع يف تشكيل املم بد  م املم صم  زيادة خيا  املم 

 ة .ر  بتك  اعفكار اجلديدة املم 

م ل الفنان حيث يم م  ت ام  ل  ه  التكنولوجيا س   -4  متاكةا   فةا  تل  الفن باستخدام الكمبيوتر خمم  عترب 

 يتاجمدرة التكنولوجيا امىل املقاري  بينه  غ  كنطقي  عن قم  حم صب  التقليدي  بحيث تم  قرم امن الط  
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رق يدوية  يف وقةت زكنةي يسةتحيل تكوينهةا بطمةفني  متتاز بالدق  والتي ي صةعمب و  تس  جمم 

 .قص 

ر ككاياته ااهائل  يف امملي  التصةميم لةه دور كبة  يف تطةو  إدخو  احلاسب اآليل ب منا  -5

نائي  وث  د  ح  ، فلقد أ  لتصميميالفكر ا تصميم ثورة يف جما  ال اعبعادثثي  ثم ت الرسوم الرقمي  ثم

    .بداامي والتشكيل البرصواإل

م للحصو  امىل تصةمي ت درة املصم  ت امىل زيادة قم أدوات التصميم الرقمي ساامد   -1

 تنفية  اعفكةار أوال  ه الالثثية  ملراقبة  التصةميم وستيعا  أبعاد  م  رقمي  غ  كعتادة، واس  جمم 

 . بدو  

  لم ال  م  د البركيب يم عق  د التشكيل املم عم ي   مل   -1
ر اعدوات ف  و  ت ةذلةك ل  امند التنفية  و كب ا   بلا  ام 

ت امىل سهول  حتويل ه ه التشكيثت كن جمرد أفكار رقمي  ل  م  التي ام  التكنولوجي  الرقمي  و

 ىل واقع كلموس . م  م  س  جمم  

ةج  ث  يف املم د  ح  سةت  اختيار اخلاك  املم  ن  م -8 ت ابالتقني ة وثيقةا     تةرتبط ارتبا ةا   ت الفني ةس 

 التكنولوجي  .

 التوصيات :       

ت مليها الدراس  احلالي  فإن  الباحال  تموص كا ييل : ن خث  النتائج التي أشار 
 ك 

 التدكيد امىل أمهي  االرتباط بني التكنولوجيا الرقمي  والفن . -1

 ع به التكنولوجيا الرقمي اإلفادة كن ه ا البحث يف توضيح املدى الواسع ال و تتمت   -2

 ام  .تنو  ككاييات كم مكن 

ج امةن رم يات التكنولوجي  بدَّنا ال خت  عط  ك حقيق  املم در  ينبغي امىل الفنان التشكييل أن يم  -3

م قةد  يةات ال تم عط  هة ه املم  ن  مككايات أدائي  امالي ، وأأدوات تقني  حديال  ذات كوَّنا وسائط و

عل اإلدون تدخ   ذاتي ا افن    يتيج  للفكر االبتكةارو ه ال يديت مالا يف حقيقت   الفن ، اذ أن  يسان املمبد 

ذا أحسن استخداكها يف حتقيةق أغراضةه مه ساامدم  وسائل تم هي مالا  يات كاعط  تلك املم للفنان، و
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 رس .يم الفني  بسهول  و

ةامة  للخاكةات املم ف امىل اجلوايةب التقنية  املتنو  بالتعر   وص الباحال م ك  تم  -4 ث  يف د  ح  ت  س 

ة   ، رص وتواكب تكنولوجي  العرصم كع الفن املعاالتي تتثئ  م وس  ج  جما  تشكيل املم 
اها كةن  ل 

 ثاها .التعب  كن خام ، وتنو  ككاييات تشكيلي  كم م

ةة -5 م املمةةي ور حولةةه كةةن تقةةد  دم ينبغةةي امةةىل الفنةةان التشةةكييل أن ال ينعةةز  امةة  ي 

ةن ذلةك التقةد  عةاي  ن يم أ، بل امليه وتكنولوجي ة وال  ام التكنولةوجي مم عطياتةه ن كم اإلفةادة ك 

 .لفنيف  يف جما  اإلبداع ااملختل  

 امل قرت حات :       

ح يف  راسة  احلالية  فةإن  الباحالة  ت قةبر  ت مليهةا الد   ضوء النتائج والتوصيات التي أشةار 

 كا ييل :

والدراسةات التةي اةدف مىل اسةتخدام التكنولوجيةا الرقمية  يف تشجيع البحوث  -1

م .العمل الفني،  س   كع الكش  امن كيفي  االستفادة كنها يف جما  التشكيل املمج 

ل امملية   -2 ةه  مامداد كعمل ووحدات دراسي  حتتوو امةىل التقنيةات احلديالة  التةي تمس 

م . س   التشكيل املمج 

م .      -3 س 
رات أخرى يف الق  قر  ل  للدراس  احلالي  تمط ب ق امىل كم

اث   مجراء دراسات مم

W 
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 والمصادر المراجع

 أوالا: املراجع العربية:

ــميم  : م(2229ء حسةةني و غيةةث ، خلةةود بةةدر )أبةةو دبسةة  ، فةةدا*  ــة التص مقدم

 ن . ككتب  املجتمع العريب للني والتوزيع .ام   .اجلراييكي

طـرق  :جات واألليـاف الصـناعيةنئن والراتيااللدم(  : 1991* مسثم ، أمحد كدحت )

 القاهرة . دار الفكر العريب . .ا استخداماهت -تشكيلها  -حتضريها

القةاهرة . دار الراتةب  . اللدائن وخواصـها التكنولوجيـةم(  : 1994* اعشم ، اميل )

 اجلاكعي  . 

 القاهرة . ككتب  ابن سينا . . الرسم بالكمبيوترم(  : 1981* احلسني ، أساك  )

 . دار املعارف. القاهرة  . اإلستطيقا والتكنولوجيام(  : 2222* بسطوييس ، ركضان )

ن . ككتبة  امة   . التصـميمم(  : 2221خطا  ، اماكر ممةد )اجلبايل ، راكي ممود و* 

 املجتمع العريب للني والتوزيع .

 . دار العلم للمثيني. ب وت. معجم الرائدم(  : 1918) كسعود، ربانج* 

ن . ككتبة  امة   . التصميم اجلراييكي عرب العصـورم(  : 2229جسام ، بثسم ممد )* 

 املجتمع العريب للني والتوزيع .

امة ن . .تـاريخ التصـميم اجلراييكـيم(  : 2228الدرايس  ، ممد امبداهلل وآخرون )* 

 ككتب  املجتمع العريب للني والتوزيع .

دار النهضة  القاهرة .  . التكوين يف الفنون التشكيليةم(  : 1914) امبدالفتاح،  رياض* 

 .    العربي 

 ترمج  ساكي خشب .العراق . آفاق امربي  .   .معنى الفن م(  : 1998هربرت )* ريد ، 
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فةؤاد  2ترمجة  د . دراسة مجالية ويلسفية –النقد الفني م(  : 1981* ستولنيتز ، ج وم )

 .    دار الوفاء لدييا الطباام  والني.  قاهرزكريا .ال

كز الدراسةات السياسةي  اعهرام . كر . التكنولوجيام(  : 2221* سعيد ، ممد السيد )

 واالسبراتيجي  . 

ترمجة  امبةدالقادر مبةراهيم  .أسـس التصـميم م(  : 1982* سكوت ، روبرت جيثم )

 وممد يوس  .القاهرة . دار النهض  .  

القةاهرة .  . تـاريخ اهلندسـة والتكنولوجيـام(  : 1998* شعبان ، كصطفى امبداملنعم )

 الناش املؤل  .  

. كصةةر . التصميم عنارصه وأسسه يف الفن التشـكييلم(  : 2225) مس اميل،  وقي* ش

 .   دار الكتب املرصي 

 ن . دار جمدالوو للني والتوزيع .ام    . ين اجلراييكم(  : 2223الصقر ، مياد )* 

القةاهرة . دار  . القـيم اجلامليـة يف الفنـون التشـكيليةم(  : 2222* امطي  ، مسن ممد )

 الفكر العريب .  

 . علــم الــنفس وتكنولوجيــا الصــناعةم(  : 1998احلميةةد ، مبةةراهيم شةةوقي )* امبةةد 

 القاهرة. دار غريب للطباام  والني . 

ن . ككتبة  املجتمةع امة    . التصـميم اجلراييكـيم(  : 2229ممةد )العريب ، ركةزو * 

 العريب للني والتوزيع .

م( : 2222مةةود )* العقةةييل ، صةةالح رشةةيد ، البلشةة  ، خالةةد أكةةني واملةةدين ، امةةيل م

ن. دار اليوق للني والتوزيع . . احلاسوب املعدات الربجميات  ام  

القاهرة . دار الكتب  . موسوعة خامات البالستكم(  : 2222* اممر ، ممد مس اميل )
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 العلمي  للني والتوزيع .

 . ديب . دار القلم . دمج التقنيات يف التعليمم(  : 2224* الغزو ، مي ن ممد )

امة ن .  . مبـاد  التصـميم الفنـيم(. 2228يث ، كعتصم الكرابلي ، خلةود بةدر )* غ

 ككتب  املجتمع العريب للني والتوزيع .

ن . دار  . استخدام احلاسـوب يف التعلـيمم(  : 2222* الفار ، مبراهيم امبد الوكيل ) امة  

 الفكر.

ااكة  . جةدة . ادمباد  الكمبيوتر التعليمي لأليـرم(  : 1988* فوزو  ه، وليم امبيد )

 .للطبع والني

 عاملنا الوسائط املعلوماتية وكيف سنفري   :  ثورة اإليفوكيديا (م2222)كلي ،  فرايك* 

املجلة  . الكويةت  .253 املعرف ، العدد. سلسل  امامل  ترمج  حسام الدين زكريا ؟وحياتك

 . الو نى للالقاف  والفنون واآلدا 

القةةاهرة . دار .  التكنولوجيــا وتطــوير التعلــيم م(  :2222* الفرجةةاين ، امبةةدالعظيم )

 غريب للطباام  والني .

القةاهرة . امةامل  . التـدريس بالتكنولوجيـا احلديثـةم(  : 2221، أمحد مبراهيم )قنديل* 

 الكتب للني والتوزيع .

الكويةت . سلسةل   . يات التكنولوجيـاالعرب أمام حتد  م(  : 1982* كرم ، أيطويي  )

   امامل املعرف  .

. سلسل  القاهرة .احلاسب اآليل يف الفن والتصميمم(  : 2223، أمحد وحيد )كصطفى* 

   .مي الفنون التطبيقي صم  ب احلاسب اآليل تصدر امن يقاب  كم تم كم 

الرياض.  .استخدام احلاسب اآليل يف التعليمم(  : 2222* املوسى، امبداهلل امبد العزيز )



 

- 199 - 

 

 التكنولوجيا الرقمية وتوظيف إمكانياهتا يف تصميم وتنفيذ األعامل الفنية املجسمة

 تربي  الغد.

.كتـاب  تطبيق الرسوم املتحركة يف عرص الكمبيـوتر :  م(1991* كر ، أمحد حسني )

 . املؤمتر العلمي السادس بكلي  البربي  الفني  . جاكع  حلوان البحوث

 ثانياا: الرسائل والبحوث العلمية:

التصوير اجلداري املعارص الرتبط بالتكنولوجيا م(  : 2221* احلرازو، ش ين كعتوق )

لإلقتصةاد . رسال  دكتوراه. كلي  البربي   لعربية السعوديةاحلديثة كواجهة حضارية باململكة ا

 . قسم البربي  الفني .املنزيل والبربي  الفني  بجدة

ياعليــة احلاســوب يف تــدريس اللفــة  :  هةةة(1422* اجلمهةةور، امبةةدالرمحن امبةةداهلل )

م مىل يةدوة تكنولوج «دراسة جتريبية»ب الصف األول الثانوي اإلنجلييية لطال   قد  يةا بحث كم

. الريةاض . جاكعة  امللةك  «حلو  املشكثت التعليمية ، وتةدريبيات»التعليم واملعلوكات 

 سعود . قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم بكلي  البربي  .

رسال   . الفراغ كقيمة تشكيلية يف النحت احلديثم(  : 2222* خليل  ، ممد رضوان )

 كاجست  . كلي  البربي  الفني  .جاكع  حلوان .

القيم الفنية يف أعامل حممود خمتـار واإليـادة منهـا يف م(  : 1918) أمحد حافظرشدان ،  *

 . حلوانجاكع   كلي  البربي  الفني .. داكتوراةرسال   . إعداد معلم الرتبية الفنية

النهج التجريبي يف التصوير احلديث وما يتضـمنه مـن م(  : 1919* ازكي، هدى أمحد )

 . حلوانجاكع  .. رسال  دكتوراه. كلي  البربي   أساليب ابتكارية وتربوية

تقويم لربامج احلاسـب اآليل التعليميـة لطـالب م(  : 2221* صقر ، امبدالعزيز ممد )

 رسال  كاجست  . جاكع  امللك سعود . .املدارس الثانوية 

إستخدام التقنية الرقميـة يف حتقيـق القـيم ياعلية م(  : 2212* الشاامر، امبداهلل كيف )
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. رسةال   فنية بمقرر أشفال اخلشب لـد  طـالب قسـم الرتبيـة الفنيـة بجامعـة أم القـر ال

 دكتوراه. كلي  البربي  جاكع  أم القرى .

إمكانيات توظيـف التشـكيل باللـدائن يف جمـال م(  : 2229* الشعشعي، راشد ممد )

 ..رسال  كاجست . كلي  البربي  .جاكع  أم القرى .األشفال الفنية

امت الفنية ملختارات من الفن املعـارص املـرتبط الس  م(  : 1995، أشف أمحد )* العتباين

رسال  كاجسةت  غة  كنشةورة . كلية   .يق الفن  بالتكنولوجيا احلديثة ودورها يف إثراء التذو  

 البربي  الفني  . جاكع  حلوان . 

يف عملية  صاالتت  ر املعلومات واالوْ د  م(  : 1991* القحطاين ، اموض كعيض امائض )

رسال  كاجست  . املركز العريب للدراسات اعكني  والتدريب . املعهد العةايل  .اذ القرارت ّت  ا

 للعلوم اعكني  .
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