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 مقدمة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الجرافٌكٌة الرقمٌة.

 تتحدد مشكلة البحث من خالل تساؤل الباحثة عن: 

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

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

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث الحالً الى :

 دراسة امكانٌات الحرف العربً فً التشكٌل واالخراج الجرافٌكً.  .1

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

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

 الجرافٌكً.  

 حدود البحث:

 تحدد البحث الحالً بــ

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

IllustratorAdobe Photoshop .)بما ٌتناسب مع الصورة الرقمٌة 

  Digital image.الصورة الرقمٌة .2

 Adobe Illustrator - Adobe Photoshopبرنامجً الـــ .3
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 فرضية البحث:

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

 مختلفة. 

 الوصفً والتحلٌلً والتجرٌب. البحث: منهج

 : ٌتضمن البحث ثالث محاور:محاور البحث

 المحور األول:الدراسات السابقة.

 المحور الثانً:الحرف العربً والصورة الرقمٌة.

 المحور الثالث:تجربة الباحثة.

 تحلٌل النتائج.

 الجرافٌكًاألخراج  - الصورة الرقمٌة - الحرف العربً :الكلمات المفتاحية

 


