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 الفن وحتديات التكنولوجيا
 م. سناء محسن

 كلية المعلوماتية/ جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 :     الممخص  

ميز اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف عمى بقية خمقو بالعقؿ واإلدراؾ بقدرة كبيرة عمى اإلبداع واالبتكار وعممو     
ووىب اهلل  ذلؾ صناعة األشياء وتطويرىا لخدمة البشرية.ما لـ يعمـ مف معارؼ األشياء األخرى ،ومف 

لئلنساف كثير مف الحواس التي تمكنو مف تفعيؿ اإلدراؾ والتعمـ بوسائؿ وأساليب مختمفة وتتمثؿ بأجيزة 
الحاسوب االلكترونية ومواكبة التطور التكنولوجي  العالمي وبرامج ولغات الحاسوب المختمفة. في عصرنا ىذا 

.قمة عطاء ا  لعقؿ البشري ،فيي ثورة تكنولوجية عممية دخمت مختمؼ جوانب حياتنا وحقوؿ الصناعة والعمـو
فبرزت  أىمية الحاسوب، إذ تمتقي القدرات الذىنية التخيمية لمفناف الرقمي بقدراتو  لقيادة برامج وتقنيات 

 .الحاسوب، فتنشأ لوحات رقمية ترسـ معاني اإلبداع 

مشيرًة بذات الوقت إلى وجود تطور كبير في  الذي يواجو العصر ىو تحدي المعمومة،اف التحدي الراىف     
التكنولوجيا والعموـ االخرى ومنيا  في مجاؿ الفنوف بشكؿ عاـ والرسـ بشكؿ خاص  ، عصر التبلحـ تداخؿ 

لمعموماتية العضوي بيف الحاسوب والعقؿ البشري ،كما شيد العالـ في السنوات األخيرة جممة مف التحديات ا
التي يطمقيا عالـ الرقمنة واالفتراض ،وأخيرا ظير مفيوـ الفف الرقمي  ذات أبعاد مختمفة منيا اإلبعاد الرقمية.

ويظير تاريخ الفف الرقمي مدى التداخؿ  . التي تستعمؿ الحاسوب بطريقة فعالة وكأسموب جديد في الرسـ ،
إضافة إلى إمكانية  ت بيف التكنولوجيا والتعميـ والمعرفة.بيف التكنولوجيا والفف، اذ يعد قفزة اسموبية جمع

 باأللواف واإلبداع الفني خبلؿ شاشة )متنقمة( الحاسوب في تطوير المستوى العاـ،في توفير بيئة محمولة
ومف تأثير وتطوير التكنولوجيا تحولت الفنوف التقميدية إلى الفنوف الرقمية  الحاسوب افتراضية تعميمية جذابة.

كما أف ىناؾ خصائص وتبرز أىميا في اختصار الوقت والجيد والمكاف  الواقع االفتراضي.اي 
أثراء الثقافة العراقية بإبداعات توظيفيا في مسيرة أبداع عراقي إلى جانب المبدعيف  والتكمفة،إضافة إلى

ة الفمسفية بإدخاؿ .وعمى ىامش المؤتمر معرض لمفف الرقمي يتضمف لوحات رقمية التي تتسـ بالرؤيالعراقييف
التكنولوجيا في التعميـ والفف  وبصياغات تعبيرية حوؿ مستقبؿ العالـ ،والمصائر التي تنتظر االنساف 
المعاصر في ظؿ التحوالت التكنولوجية لمتطبيقات الواقعية لمتكنولوجيا وعمى ارض الواقع بعنواف : الفف 

 والتكنولوجيا في الكوفة .

Keywords:Technolooy,Information Technclogy,Art Rage program ,using versions 
all photoshop,   مفيـو الواقع االفتراضي



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان  
 

 

 

17 
 

 الفصل االول

اف التحدي الراىف الذي يواجو العصر ىو تحدي المعمومة، مشيرًة بذات الوقت إلى وجود تطور كبير      
بيف الحاسوب والعقؿ البشري ،كما شيد العالـ التكنولوجيا والعموـ االخرى، عصر التبلحـ العضوي في تداخؿ 

تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة لمثورة الرقمية عمى نمط الحياة وعمى االصعدة  في السنوات األخيرة جممة مف
كافة  بشكؿ عاـ والفنوف التشكيمية بشكؿ خاص  ،تجعؿ ىذه الفنوف مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدوؿ 

والت الرقمية والتحكـ  مع االمكانيات  المتوفرة المتجددة .ساىـ  التطور العممي عمى مسايرة ىذه  التح
التحديات المعموماتية ذات أبعاد مختمفة منيا اإلبعاد و ورفاهية اآلفراد،  التكنولوجي في تحقيؽ خدمة المجتمع

إلى الواقع  ت الفنوف التقميديةومف تأثير التكنولوجيا الرقمية تحولالتي يطمقيا عالـ الرقمنة واالفتراض  الرقمية.
. وتبرز أىـ المزايا والفوائد في اختصار الوقت والجيد والمكاف والتكمفة،إضافة إلى أثراء الثقافة االفتراضي

 .العراقية بإبداعات توظيفيا في مسيرة أبداع عراقي إلى جانب المبدعيف العراقييف 

         
 سكوف               متاىات امراة   بعنواف وعدتؾ

ويظير تاريخ  التي تستعمؿ الحاسوب بطريقة فعالة وكأسموب جديد في الرسـ ، ظير مفيوـ الفف الرقمي،    
الفف الرقمي مدى التداخؿ بيف التكنولوجيا والفف، اذ يعد قفزة اسموبية جمعت بيف التكنولوجيا والتعميـ 

الفف  ،المستوى العاـ،في توفير بيئة محمولة)متنقمة(باأللواف إضافة إلى إمكانية الحاسوب في تطوير والمعرفة.
الرقمي والذي  انتشر في كؿ انحاء العالـ واصبح واحدا مف الفنوف الراقية ، وال يقؿ اىمية عف بقية الفنوف 

 الجميمة االخرى.

ومع ، والتكنولوجيا في اتجاه جديد الرقمي  المفيوـ األساسي لمفف الرقمي ىو توجيو كؿ مف تفاعؿ الفناف     
تطور التكنولوجيا وجد الفنانيف أنفسيـ داخؿ عيد جديد يحدده ىذا التطور، وىو أحد المجاالت التي أظيرىا 
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وتقنياتو والعمؿ الفني يحمؿ  ش بمعزؿ عف معطياتو واستعمالو ألدواتووالفناف ال يستطيع العي. ىذا التطور
   .  تزيد مف اثراء التفكير االبداعي لدى المتمقيمفت اساليب طرحو وأدواتو. فكرة وموضوع ورسالة ميما اخت

الكثير مف التيارات واالتجاىات الفنية )المدرسة الفنية( وااليدولوجيات الثقافية التي ينبثؽ  لمفف الرقمي  و   
منيا بيف فترة واخرى، اسموب فني متجدد انيا الثورة الثقافية التي عبثت في تفاصيؿ حياتنا ونكاد نصبح 

،  اف اؿ االستغناء عنونو صار مف المحرىائف لسحر العالـ االفتراضي في مزيج فريد وجميؿ الى درجة ا
 ماتتميز بو اعماؿ انيا تنفرد بخصوصية المفردات، وخصوصية الموف وخصوصية التكويف 

يواجو ىذا الفف بعض العقبات والتحديات سواء كانت تقنية بعدـ معرفة استعماؿ برامج الحاسوب  في ىذا 
االختراؽ ،وتعميمية في عدـ مشاركة المجاؿ لبعض الفنانيف أو فنية تتمثؿ في الخصوصية والقدرة عمى 

  األكاديمييف في انتاج  ىذا النوع مف الفف.

الفف الذي يتكوف عف طريؽ برامج الكمبيوتر ، و ىي الترجمة الحرفية الى المغو  بانو الفن الرقميويعرؼ     
كونو مف ( الذي يعني اف الصورة التي تظير عمى شاشة الكمبيوتر م Digital Artالعربية لممصطمح )

 ٙٔمجموعة النيائية مف االرقاـ و المعادالت الحسابية و عدد ال نيائي مف الدرجات المونية التي تتجاوز 
  .(ٔ) مميوف لوف

لفناف وصؼ  وبوجو عاـ الفنوف الرقمية ىو مصطمح يستخدـ،  االفتراضي وتحويؿ الرسومات إلى  الواقع    
 . (ٕ) الفف المرئي التكنولوجيات الرقمية ويستطيع إنتاجالفف الذي يحوؿ عف طريؽ استخداـ 

يستعمؿ الحاسوب كأداة  فف وليد الحداثة في الوطف العربي ومنيا العراؽ، بانوالفف الرقمي  وتعرف الباحثة     
عمى شاشة الحاسوب  بذىف الفناف الرقمي، حيث نرى ما يدور أسموب جديد لمرسـ إلعطاء البديؿبطريقة فعالة وك

دخاؿ التكنولوجيا في الموحة ىي وسيمة لتطوير العمؿ الفني واالرتقاء بو وتقديمو بطريقو معاصرة . لكف ال  ،وا 
يمكف لمفف الرقمي أف  ينيي  )يمغي( جيود الفناف ،ألف العقؿ اإلنساني ىو الذي يحرؾ التكنولوجيا وليس العكس 

ة الذىنية لمفناف الرقمي مع قدراتو لقيادة برامج الحاسوب وتوجيييا كما يريد وىو ينتج مف اتحاد القدرات التخيمي.
وال تنتج إال مف  ،الف أجيزة الحاسوب ىي أجيزة صماء مجردة مف المشاعر واألحاسيس فيي ال ترسـ لنا لوحة

 والخياؿ. والتعبير خبلؿ توجيو الفناف الرقمي، فتنشأ لوحات رقمية تحمؿ اإلبداع تحاكي الواقع

يستعمؿ الحاسوب كأداة وكأسموب جديد لمرسـ إلعطاء البديؿ الفناف الذي  ىووتعرف الباحثة الفنان الرقمي :   
دخالو التكنولوجيا في التعميـ  مف خبلؿ تقنية الحاسوب  ، حيث نرى ما يدور بذىنو عمى شاشة الحاسوب ،وا 

                                                           

مجال التصوير المعاصر،  جامعة حلوان، كلية  فى وتطبيقاتهمحمد سامح طمان، الفن الرقمى كأحد اتجاهات فنون ما بعد الحداثة  ( 7)

 72ص .7002التربية الفنية، الدراسات العليا، قسم الرسم والتصوير،

 .73المصدر السابق ص ( 7)
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وتقديمو بطريقو معاصرة ،اليجاد ُبعد رابع يسمى البعد  المتطورة ،ىي وسيمة لتطوير العمؿ الفني واالرتقاء بو
 .تحاكي الواقع والتعبير والخياؿ ،فتنشأ لوحات رقمية تحمؿ االبداعDigital Dimensionالرقمي 

الموىبة التي تجعمو يمتمؾ الرؤية الذىنية التخيمية ،وايصاؿ لغة الحس بمستويات ال نيائية .1وتتوفر شروطو   
تحوالت فنية في العمؿ التشكيمي ال قيادتو القدرات التقنية لقيادة برامج الحاسوب ليحققا معا .2الرقميةمف الموحات 

مع قدراتو لقيادة برامج الحاسوب وتوجيييا كما يريد ،الف اجيزة الحاسوب ىي .3.بدوف ىذه التكنولوجيا تتحقؽ
 أجيزة صماء.

 مشكمة البحث

التصاؿ وتقنياتيا المختمفة ومف أبرزىا الحاسوب وما لو مف دور ميـ في نظرًا لمتطور اليائؿ في مجاؿ وسائط ا
الموحة التشكيمية بشكؿ خاص.وىذا التطور فتح أفاؽ لمحاسوب أف يكوف مشارًكا فييا ومنتًجا ومستفيًدا ومقوًما ليا 

 ،ال مستيمًكا أو متفرًجا عمييا فقط.

 :التساؤؿلذا فإف ىذا البحث يحاوؿ اإلجابة عمى 

 ىي الموضوعة التي لـ تبحث سابًقا عف مفيـو الفف الرقمي وتحاوؿ الباحثة اإلجابة عنيا؟ما 
لـ أجد ما جرى بحثو عف الفف الرقمي في التشكيؿ العراقي شيًئا يتناوؿ ىذا الفف في ىذا اإلطار .وعمى وفؽ  

نيا،في انجاز أعماؿ فنية ذلؾ ارتأيت أف أتقصى بالبحث  ما ىي معطيات تقنية الحاسوب التي يمكف األفادة م
في فف التشكيؿ بصورة عامة،وفف الرسـ بصورة خاصة ،لمعرفة ما ىي الطرائؽ واآلليات التي يمكف بواسطتيا 
خمؽ أعماؿ فنية يسيـ في تحققيا الجانباف العممي والتخيمي األبتكاري  الذي يقـو أساسا عمى رؤية الفناف 

تنسجـ ومتطمبات الخمؽ الفني المعاصرة.المرتكزة بالدرجة األساس وتصوراتو لموجود.وعمى وفؽ مقاصد وأىداؼ 
 عمى معطيات اإلنجازات العممية،ال سيما في مجاؿ تكنولوجيا الحاسوب وشبكات االتصاؿ وتقنياتيا.

 هدف البحث 

 ييدؼ ىذا البحث إلى :

ب والمؤثرات المتطورة التعرؼ عمى دور الحاسوب في الحركة الفنية التشكيمية التي تستعمؿ تقنيات الحاسو 
 إذ نرى ما يدور بذىف الفناف عمى شاشة الحاسوب.،إلخراج عمؿ فني  رقمي 

 أهمية البحث

يكتسب البحث أىميتو بوصفو مسعى لمكشؼ مجاالت  توظيؼ تقنيات الحاسوب في خمقو أعماؿ  فنية في مجاؿ 
مسبوقة في ىذا المجاؿ وتفترض فيو  فف التشكيؿ  السيما فف الرسـ منو ،وبوصفو أي ىذا البحث محاولة غير

 الباحثة أف يكوف رافًدا لمباحثيف مستقببًل في ىذا المجاؿ .
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 وضع مجموعة مف التوصيات يمكف أف تسيـ في تفعيؿ تكنولوجيا الحاسوب في الفف الرقمي.-

 الجانب التطبيقي )العممي مجموعة مف لوحات فنية(. -

 السابقةالفصؿ الثاني االطار النظري والدراسات 

 خصائص الفن الرقمي 

بما اف ادوات بيئة الفف الرقمي  تتيح فرصة لمرسـ في أي وقت وبدوف حرج ،خبلًفا     اإلحساس بالمساواة: -1
 وىذا  الفف مف النوع يتيح الفرصة كاممة  لمصناع الفف الرقمي  . لمفف التقميدي.

 -4عدـ االعتماد عمى الفف التقميدي -3االستمرارية في الوصوؿ والدخوؿ إلى عالـ التطور والرقمنة.  -2
تقميؿ حجـ -6سيولة وتعدد برامج تقنيات الحاسوب في التطور الفني الرقمي.  5االستفادة مف الزمف. 

 مساحة العمؿ.

 خصائص الفن الرقمي في المجتمع االفتراضي
والقوة تظير بواسطة الفضاء ألمعموماتي ىو مفيوـ الفضاء حيث الكممات والعبلقات اإلنسانية والبيانات ،

األشخاص الذيف يستعمموف تقنية الحاسوب كوسيط عف المدى الذي وصؿ اليو تأثير الحاسوب في أساسيات 
عمؿ الموحة التشكيمية ، الفف الرقمي التشكيمي ومجمؿ الفنوف الرقمية إذ تستعمؿ الصورة كأساس في 

كتابة .األرجح أف المغة البصرية وثقافتيا دخمت التعبير،عمى نحو يشبو الكممات أساسا لمتعبير في القوؿ وال
في منعطؼ خاص مع الفف الرقمي .ولعؿ الحاسوب نجح في إدخاؿ  العالـ إلى عصر بصري جديد،وال سيما  
في القرف الحادي والعشريف .فاألشخاص الذيف يشتركوف في الفف الرقمي يشكموف  المجتمع االفتراضي مف 

ع في الفف التشكيمي عف باقي المجتمعات  .أما مجتمعات الفف االفتراضي  اجؿ مواصمة تكنولوجيا اإلبدا
فيي مجموعات تنشأ  عند استعماؿ الحاسوب لمجموعة مف األشخاص .يستخدموف الفف الحديث .في 

 الماضي  كانت مفاىيـ الفف التقميدي.

 شروط الفن الرقمي في المجتمع االفتراضي:

 رامج ذات الصمة.القدرة عمى استعماؿ الحاسوب  والب 
 . ثارة التفكيرلدى الفنانعند عممية مشاىدة لوحات الفف التشكيمي الرقمي  القدرة عمى إنشاء أحساس وا 
  القدرة عمى  جمع أوليات وخمفيات الفنوف الجميمة لؤلشخاص الذيف ىـ ليسو كفنانيف كما ينطبؽ ذلؾ مع

فف ومدارس  الفنوف والتخصصات الفنية إجراءات الباحثةوذات تجربة واحتكاؾ واطبلع عمى ما يخص ال
 األخرى. 
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لذلؾ فاختيارالعمؿ الفف التشكيمي أو بقية الفنوف األخرى ىو األفضؿ في أجواء حية  ىذا يعطي القدرة عمى 
 األداء األفضؿ ومف ثـ الحصوؿ عمى نتائج أفضؿ.

 لمجتمع االفتراضي : الخطوات األساسية التي يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار عند الفف الرقمي في  ا 

 تعييف موقع مميز لصناع الفف الرقمي.-2تعريؼ واضح ألىداؼ  صناع الفف الرقمي .   .1
 السماح بتنظيـ ادوار صناع الفف الرقمي-ٗتعريؼ المبادْي والسموؾ الفني .- ٖ

 التفاعؿ في عممية الفف االفتراضي: العمؿ بيذه الخطوات قد يعزز ويشجع

   :تاريخ نشوء الفن الرقمي 

تاريخ الفف الرقمي عبر مراحؿ تطوره بحاالت مف التداخؿ بيف التكنولوجيا والفف .لعمو شيْ  طبيعي في  مر
 وُمبٍدَعة  لـ تره أعيف البشر مف قبؿ ،كاآلػي : فف يسير نحو جعؿ األجيزة االلكترونية صانعة،

(عرفت مف Oscillonوحة فف رقمي اسميا )اوسيموف مع االمريكي بف لوبوسكي يصنع أوؿ ل 1951عام   -1
وتتغير الخطوط حسب  لمكاميرا. خطوط موجية تصدر مف انبوب الكاثود في التمفزيوف عمى أفبلـ سريعة

جاء عمؿ مماثؿ  .بعده مباشرةً  أي ما قبؿ االلكتروني برنامج صممو لوبوسكي عمى الحاسوب التوافقي،
 لؤللماني ىيربرت فرانؾ.

استعمؿ السير جوف ىويتني الحاسوب االفقي  مصنعة بالحاسوب  في اميركا ،في السنة التالية، أوؿ صورة -2
 (. (Animationفي صنع فيمـ احيائي 

 :أوؿ مسابقة لفف الحاسوب ،وصنع ادوارد زاييؾ أوؿ فيمـ مصنوع كمًيا بواسطة الحاسوب.ٜٔٙٔ -3
 :أوؿ متحؼ لمفف المصنوع بالحاسوب .في باريس .ٜٓٚٔ -4
 :فوز أوؿ احيائي بجائزة لمسينما العادية في ميرجاف )كاف( ىو شريط )جوع (لبيتر فولدز.ٜٔٚٔ -5

( عمى يد بينوا مانديمبورت في مختبر شركة Fractalظيور فف جديد لمحاسوب بأسـ )اليندسة المؤتمتة
 (.IBMحاسوب )

 باينت بوكس .PaintBoxظيور أوؿ برنامج رسـ عمى الحاسوب ،بأسـ ٜٓٛٔ -6
بعد سنوات وضع  لوكاس. افبلـ حرب النجوـ لممخرج  :صدر أوؿ برنامج فوتوشوب ليبلئـ احتياجاتٜٔٛٔ -7

 البرنامج نفسو عمى حاسوب "ماؾ".
 .7:برنامج التصفح "موزاييؾ" يوفر االنترنت عمى الحاسوب ٜٜٔٔ -8

 

                                                           
7

 هوقع دار الحياة . دعن هشروع هجلة التشكيلي 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                            8102نيسان  
 

 

 

11 
 

 8مدارس الفن الرقمي

 مدرسة الدمج. -ٗ مدرسة الكوالج -ٖمدرسة المتجيات  -ٕ(.pixelمدرسة البيكسؿ) -1

والبيكسؿ  .الواحدة أو وحدة الصورة  element مدرسة البيكسؿ : والبيكسؿ  معناىا عنصر الصورة -1
 إلى مجموعتيف : (Art Pixel) ىي اصغر وحدة في مقاسات التصميـ، ويمكف تقسيـ َفّف البكسؿ

 3Dاستخداـ برامج  ثبلثية األبعاد يتـ رسميا بدوف وىي رسومات بكسمية(isometric): متماثمة األبعاد -1
MAX . 

 ىي رسومات بكسمية غير ثبلثية األبعاد كرسـ شكؿ مف:(non-isometric )غير متماثمة األبعاد -2
 .األماـ او الخمؼ أو جية اليمف او اليسار

 (- (non-isometric ومف أمثمة البكسؿ مف نوع
 (Art Programs Pixelبرامج البكسآلرت

  (Adobe Photoshop ) . الفوتوشوب برنامج -أ
 (Graphics Gale ).  برنامج الجرفيكس  -ب
 ويوجد ضمف انظمة  التشغيؿ ويندوز.   (Paintبرنامج )-جػ
 ((GIMPبرنامج جامب  -د

 وىو مشابو لبرنامج الفوتوشوب. Pixen) ) البيكسفبرنامج  -ىػ 
 

 ((Vectorمدرسةالمتجهات-2

خاصة لعمؿ الزخارؼ والشعارات  فف المتجيات أو "فف الفيكتور" ىو مف الفنوف الرقمية الشييرة،
باإلضافة إلى إخراج كثير مف األعماؿ الفنية المتميزة .يتميز فف  ( ولوحات فف المصؽ،Logo)الموكو

 المتجيات بوضوح ودقة

(و Logoالشييرة، خاصة لعمؿ الزخارؼ والشعارات)فف المتجيات أو )فف الفيكتور( ىو مف الفنوف الرقمية  
أعمالو  ودقة يتميز فف المتجيات بوضوح  باإلضافة إلى إخراج كثير مف األعماؿ الفنية المتميزة. اإلعبلنات،

عند  ، فالصور فيو عالية الجودة وال تتعرض لمتشويو(Ancor Points ) ألنو فنقائـ عمى التعامؿ مع
فييا بتكبير الصورة أكثر الحظنا تشوشا قمناوالذي كمما   Pixelيتعامؿ مع الػ يعكس الفف الذيتكبيرىا، ًً

9. 

                                                           
8

 http//www.sanabes.com/Digital Atrهوقع سنابس 
9

 http//www.sanabes.com/Digital Atr م
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 البرامج المستخدمة في فن المتجهات 

 .تخصصاً  أقوى برنامج لفف الفكتور واألكثر(Adobe Illustrator) : برنامج اليستراتور -أ
 )برنامج لمرسـ(. المتجيات بففوىو برنامج رائع وقوي ومختص (Corel Draw):الكورؿ درو برنامج  - ب
 يمكف استخداـ التصميـ المتجو عمى برنامج الفوتوشوب(Adobe Photoshop ): الفوتوشوب برنامج  - جـ

 :بأحد الطرؽ الثبلث اآلتية 
 ..Pen Toolوالبف توؿ PathTool: استخداـ أداة الباث األولى
 .الشكؿ أو التصميـ الذي نريده وتكويف : عف طريؽ استخداـ فرش الفكتور بتجميعيا الثانية
 .بنفس طريقة الفرش البرنامج في shaps : وىي عف طريؽ استخداـ األشكاؿ الثالثة

 لمتصميـ، كاستخداـ برنامج الػػ وىو الَفّف الذي يعتمد عمى استخداـ أكثر مف برنامج :مدرسة الكوالج -3 
Adobe Photoshop) مع برنامج الػػ )(Corel Draw)     . 

 وتكوف الصور عالية الدقة وىو الَفّف الذي يعتمد بيف أكثر مف صورة في التصميـ :مدرسةالدمج -4

 :يمكف تقسيميا إلى مف ناحية الموضوع أو الفكرة مدارس الفف الرقمي

 .المدرسة الواقعية .1
 . Digital Artالمدرسة الخيالية أو السريالية كما يسمونيا في الػػ .2
الطبيعة ويتـ تشويييا بتغيير أما ألوانيا أو ىيئاتيا  فييا أخذ عناصر وأشياء مفيتـ :  المدرسة التعبيرية .3

 وال تقصد بالتشويو ىنا التخريب وأحجاميا،
نما نقصد التغيير عف الوجو  الحقيقي ليا . وا 

 :طرق اإلجراءات الالزمة إلنشاء عمل الفن الرقمي  فيتبع احد الطرق اآلتية

العناصر دوف نسخيا أو  الذي يتـ فيو فتح ممؼ جديد ويتـ فيو خمؽ وىو :ألسموب الصفريطريقة ا-1ا
واأللواف والفرش والفبلتر وغيرىا مف أدوات  قصيا مف مكاف آخر باستخداـ األشكاؿ اليندسية والعضوية

 .الخمؽ الَفّني في أحد برامج التصميـ
حداث عبلقات بينيما  روىو الذي يعتمد عمى تجميع مجموعة مف الصو :طريقة ااألسموب التجميعي -2 وا 

 .إحداث تعديؿ جذري عمى الصور المجمعة وىو أقرب إلى الكوالج دوف في تكويف واحد،
والتعديؿ عمييا حسب  بمعنى  جمع صور وتنسيقيا:طريقة األسموب المشترك بين الصفري والتجميعي -3

 .الثاني األسموبأفضؿ مف طريقة  وتعد طريقة األسموب األوؿ والثالث الطابع الشخصي،
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وقد مرَّ التطور التكنولوجي بعدة مراحؿ حتى وصؿ إلى ما ىو عميو اآلف، كما وىناؾ عناصر تقوـ عمييا    
 الكنولوجيا .

 مراحل التطور التكنولوجي .

اتسمت ىذه المرحمة بعمو نسبة المخاطرة فييا، نظرًا لعدـ استخداميا مف قبؿ،  :مرحمة التكنولوجيا الناشئة
فبل تجارب سابقة تتعمَّؽ بيا، فنسبة المخاطرة والفشؿ فييا متقدمة، وقد امتدت ىذه المرحمة لفترة زمنيَّة طويمة 

 جيا السريعةمرحمة التكنولو  .حتى تأكدت سبلمة األدوات التكنولوجية وأصبح باإلمكاف الوثوؽ بيا
 

:اتَّسمت ىذه المرحمة بسرعة التقدـ واالنتشار، والقت قبواًل كبيرًا؛ نظرًا لموثوؽ مرحمة التكنولوجيا السريعة 
بالتكنولوجيا، ونجاح التجارب المتعّمقة بيا، واستخدمت تكنولوجيا ىذه المرحمة في المنشآت، والمؤسسات، 

 .ؽ باألجيزة الخموّيةوما يتعمّ  sms وكذلؾ في خدمات رسائؿ الجواؿ

 
في ىذه المرحمة أصبحت التكنولوجيا والتقنية، إحدى الدعائـ األساسّية التي تقـو مرحمة التكنولوجيا األساسّية 

عمييا المنشآت، كوجود اإلنترنت، حيث تعتمد عميو المنشآت والشركات في معظـ أعماليا، ودونيا ستخسر 
 ولوجياعناصر التكن .دورىا اإلنتاجي والتنافسي

 عناصر التكنولوجيا 

  :ىناؾ عناصر ال بّد مف توفرىا في التكنولوجيا، منيا

وىو العنصر األساسي فييا، حيث يحدد األىداؼ العممّية التي يصبو إلييا، وما يمـز ذلؾ مف  اإلنساف:
تكنولوجي أو أدوات، وىنا يدخؿ مستواه العممي والمعرفي في قائمة االىتماـ، ودوف ذلؾ يستحيؿ أي نشاط 

 عممي لئلنساف، فاإلنساف وما يحمؿ مف مفاىيـ ومعارؼ وثقافة عممية ىو المعنّي بذلؾ.

  :المواد

وىي لصيقة بنشاط اإلنساف التكنولوجي، وتوّفرىا يكوف بصورة مختمفة، وبأشكاؿ متعددة، والضابط في  :المواد
 .األصباغ، وغير ذلؾذلؾ ىو اإلمكانيات المتاحة، وتشمؿ األخشاب، واألوراؽ، وبعض 

 

 :األدوات

وىي التي تمكنو مف التعامؿ مع المواد، وحسب ما تقتضيو الضرورة، فتشمؿ بعض اآلالت واألجيزة، ودونيا 
يستحيؿ التطور في مجاؿ التكنولوجيا، فآالت الطباعة، وأجيزة الحاسوب، وماكنات المحاـ، وغير ذلؾ مف 

 األجيزة تعدُّ مف ضروريات التكنولوجيا.
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ـّ توفير المواد، واألدوات البلزمة، والتي تعدُّ ميداف العمؿ التكنولوجي راس  .الماؿ .فبو يت

كمما شاع أسموب فني، استوجب األمر إجراء تغييرات أسموبية بيدؼ اإلبداع واالبتكار، ومف المعروؼ عف 
ويبرز األسموب الفني الطابع  األساليب الفنية أنيا تقبؿ إعادة الصياغة بسبب قابمية عناصر التشكيؿ لمتغيير،

، واختبلؼ األسموب داللة عمى أف شخصية الفناف عبقرية في (ٖ)الكمي لرؤية الفناف وشخصيتو الفنية المتفردة
 .(ٗ)ابتداع صيغ جمالية متفردة وألنو لكؿ فناف إرادة شعورية وغير شعورية تدفعو مف أجؿ التعبير الفريد

اف المفيـو األساسي لمفف الرقمي ىو توجيو كؿ مف تفاعؿ الفناف والتكنولوجيا في اتجاه جديد يتفؽ مع  
، والفف المعاصر ىو بمثابة أرضية مشتركة بيف الفناف والتكنولوجيا وتفاعؿ (٘)طبيعة تفكير الفناف اإلبداعية

ؿ عيد جديد يحدده ىذا التطور، والفف الرقمي ، ومع تطور التكنولوجيا وجد الفنانيف أنفسيـ داخ(ٙ)الفناف معيا
ىو أحد المجاالت التي أظيرىا ىذا التطور وىو ليس مجموعة مف الممارسات متجانسة ولكف ىو عممية 
معقدة مكونة مف ثبلث عناصر رئيسية ىي ألسس الفف التشكيمي واألبحاث العممية والصناعية ووسائؿ 

ث إف الفنانيف يختمفوف عف العمماء، الفنانيف عمموا عمى إدخاؿ اإلعبلـ والنشاط السياسي والثقافي، حي
 .(ٚ)التكنولوجيا بالفف، والعمماء عمموا عمى إدخاؿ التكنولوجيا بالعمـ

أصبح أيًضا مف الممكف إدخاؿ صورة بواسطة الكاميرا إلى الكمبيوتر ومف ثـ إضافة التأثيرات التي يريدىا 
عناصر وأجزاء وتعديؿ وتغيير مواقع العناصر داخؿ الصورة، ومف قاـ الفناف عمى الصورة كما يمكف إدخاؿ 

جوؿ سبليتوف»بيذا العمؿ ىو الفناف   Joel Slayton .(8)ٜٔٛٔعاـ «    

ويعتبر الكمبيوتر كأي أداة يستخدميا الفناف في التعبير عف أحاسيسو وانفعاالتو وأف الكمبيوتر عديـ الفائدة 
،(9)لمفناف الذي يقوـ بتوظيفو بالشكؿ المناسب لكي يقدـ عمبًل فنًيا متكامبلً  لوال اإلحساس والتفكير اإلبداعي  

ويعتقد البعض بمجرد النقر مفتاح نحصؿ عمى عمؿ باستعماؿ الكمبيوتر، وىذا ليس صحيًحا فالعمؿ الفني  
ت حتى نحصؿ يمر بعدد مف المراحؿ مف بداية التحضير لمفكرة مروًرا بعممية التنفيذ وما يتخمميا مف معالجا

 (ٓٔ)عمى العمؿ النيائي
                                                           

(
3

()
2

   .700ص  ،.77. ص  7003محسن محمد عطيه : اكتشاف الجمال في الطبيعه و الفن، دار عالم الكتب . القاهره ،  (
(

5
نيكوالس نيجروبونت / التكنولوجيا الرقمية ثوره جديدة في نظم الحاسبات و االتصاالت ، ت.سمير ابراهيم شاهين  (

 777. ص  7777.  .مركز االهرام للترجمه و النشر . القاهره
(6)  Shanken, Edward "Contemporary Art and New Media: Toward a Hybrid Discourse?" (2011); 

Quaranta, Domenico, "Postmedia Perspective" (2011); Graham, Beryl and Sarah Cook, Rethinking 

Curating (2010). 

(
7

) Maurizio Bolognini, "From interactivity to democracy. Towards a post-digital generative art", 

Artmedia X Proceedings. Paris, 2010  
 

(9)  http://adh-fineart.webs.com/modernart.htm 

(10)  http://www.fonon.net/1539 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Bolognini
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Bolognini
http://www.bolognini.org/lectures/amx.htm
http://www.fonon.net/1539
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 الفصل الثالث

  التطبيقي الجانب

تقنية الكمبيوتر ليا دور في إنتاج العمؿ الفني الرقمي، ولكنيا ترتبط بشكؿ أساسي ومباشر بأداء الفناف  
الظؿ  -المممس -الموف -الشكؿ -مساحة -خط -وميارتو وقدرتو عمى توزيع العناصر التشكيمية مف )نقطة

 -التبايف -الحركة -التوازف -ارالتكر  -والضوء( ويرتبط ىذا أيًضا بدور القيـ الجمالية لكؿ مف )اإليقاع
 الوحدة( والعبلقة باألفكار والمفاىيـ التعبيرية

ترتبط اجراءات بناء الموحة الرقمية بسمسمة منطقية متسمسمة التي تؤدي الى نتيجة عممية معرفية  وىي      
تعتمد عمى مبادئ العناصر األساسية لمفف واإلبعاد النفسية ويكوف مخططا ليا بدقة وكؿ منيا تتكوف مف 

بالفف  التعممية فتشكؿ ما يسمىالفناف الرقمي وقد تتشكؿ ىذه اإلجراء ا ت   سمسمة محددة سمفا مف قبؿ
 الرقمي

 بعنواف ))الدوامة(( ة الموح مثاؿ

 

 

 

 

 

 

 

  

تقنية التكنولوجيا ،كؿ جديد عمى مستوى التقنية الذي توفره الموحة لعيف المتمقي مف خبلؿ تأثيرات  :تقنية 
 مؤثرات  برنامج الفوتوشوب  التكنولوجيا

 خاص . المادة والخامة:  فن رقمي /مائية  عمى ورق

 سنتمتر  X  81سنتمتر  61االبعاد او القياسات 
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 تحميل العمل :  

،تضمنت ىذه  تستعمؿ االكاديمية سناء محسف، الحاسوب كأداة فعالة وكأسموب جديد لمرسـالجانب التقني : .ٔ
الفكرة،األلواف،األصالة، األسموب األدائي المتميز لمفنانة،  -األساليب القيـ الفنية والجمالية لمعمؿ الفني

،إذ يعد نقمو معاصرة لمفف الحديث مف خبلؿ برامج الحاسوب المختمفة، فالفنانة .التقنية،الحداثة والمعاصرة
الرقمية سناء تستعمؿ الحاسوب كأداة فقط لقيادة مشاعرىا وتوجييا حسب موضوعية الموحة الف أجيزة 

حاسيس فيي ال ترسـ لنا لوحة وال تنتج إال مف خبلؿ الحاسوب ىي أجيزة صماء مجردة مف المشاعر واأل
يصاؿ وتوظيفيا لغتيا الحسية لممتمقي. الفنانة الرقمية  بتوجيييا كما تشاء ألنيا ال تعبر عف ذات الفنانة وا 

عمى سطح الموحة بشكؿ يتبلءـ ودالالت العمؿ الجمالية ،التي جعمت مف فرشاة الحاسوب األداة الفعالة التي 
لفنانة الرقمية تعشيؽ فبلتر البرنامج ودمجيا كوحدة وأداة مع بقية الفبلتر والفرش المستخدمة في استطاعت ا

 الموحة.
الجانب الوصفي :تتضمف ىذه الموحة استعماؿ الفبلتر التي احتمت الفضاء العاـ لموحة،باستثناء مركز   .ٕ

ئة طائريف بروح تعبيرية سيستقراف معا  الموحة الذي  قامت الفنانة بتحوير الزوبعة الدوامة وتشكيميا عمى ىي
في النياية ،ثـ التركيز عمييما مف خبلؿ تموينيما بمونيف متقارباف تقريبا ،في حيف تناثر مف حوليما مساحات 

 . يا الموف االخضر المائؿ مع االزرؽطغت عمي
حسف اف تظير بشكؿ األبعاد الفضائية :باإلضافة الى االبعاد الخارجية لموحة،استطاعت الفنانة سناء م .ٖ

وما تقدمو التغيرات واضح وجود البعد الرابع لمعمؿ بسبب تأكيد الفنانة عمى ادخاؿ التحوالت التكنموجية 
السريعة مف تكنموجيا الحاسوب في التحوالت لموحة التشكيمية.إليصاؿ لغة الحس الفني لممتمقي مف خبلؿ 

 دثتيا التكنموجية في الموحة التشكيمية .التي استح إنتاجو الفكري ونجده في الموحات الرقمية
الجانب الداللي والنفسي : امتازت ىذه الموحة في اختيار الموضوع وما ينطوي عمييا مف دالالت في المعنى  .ٗ

التي حاولت الفنانة اف تقدميا لممتمقي مف خبلؿ االعتماد الكمي عمى جانب التقني لمتكنموجيا الحديثة 
ما كاف السبب في اظيرىما ىو التعبير عف النقاء والصفاء وحب وعشؽ ،فظيرت كثير مف االلواف رب

رومانسية الحياة ،وسط صفاء وىدوء رقصة صوت الطيريف وما لمزوبعة ووالطيور صفات مشتركة كالنقاء 
 واليدوء والجماؿ .

تميز بيا .طائرف لو اطمنا النظر قميبل في ىذا العمؿ .. لوجدنا مدى اليدوء والسكينة واالمؿ والسعادة التي  
التي تكاد  –النفسية  –في اؿ الدوامة مف خبلؿ حركتميا المتميزة المتشابة ،ر الذي يعكس حياة حالة الفنانة 

، وىذا ما تؤكده األلواف الخضراء بتدرجاتيا وجماؿ الطبيعة خالية مف المعاناة والضغط النفسيتكوف مستقرة و 
البنفسجي في تمويف تمؾ  عف اختيار مف تدرجات الموف فضبل ،ف(لعفوية التي اتصؼ بيما )الطيراوالسعادة ا
مستقبؿ الرسـ  وتسمح لئلرادة بأف تقرر التجربة التي تستعيد الثقة فى النفس القمقة، اعطى قد .الّطيراف
( في تقنية ىذه الموحة دفعتيا إلى اختيار موضوع واقعي سناء محسفاف الحداثة التي استخدمتيا )بتحدي،

 .تاريخي مستوحى مف حركة حياتنا 
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 الفصل الرابع  نتائج البحث

 النتائج

ليس بالعمؿ اليسير والذي يحتاج الى الحس  خراج لوحات رقمية فنية باستعماؿ الحاسوب بيذه الروعة الفنيةإل .ٔ
 الكبيرة لقيادة برامج الحاسوب وكتابة البرامج.اإلمكانيات  الفني والذوؽ الرفيع فضبل عف

ويجعميـ أكثر قابمية لمواجية المواقؼ التعميمية والتفاعؿ مع ما  الفف الرقمي  يثير استعداد الطمبة لمتعمـ، .ٕ
 تقدمو تكنموجيا المعمومات  ليـ

 عبرزت أىمية استعماؿ جياز الحاسوب االلكتروني في مختمؼ مجاالت اإلبداعية كأداة إبدا .ٖ
التعميمية  بدال مف  اف األساس الذي يقوـ عميو الفف الرقمي  ىوشاشة الحاسوب ألنو أصبح  محور العممية .ٗ

 الفف التقميدي 
الفف الرقمي ليس إال مزيج مف التكنولوجيا واإلبداع يتجسد في تغيير ثقافة التعبير ويعطي عصًرا بصرًيا  .٘

 إبداعية تحاكي الواقع والخياؿ والسريالية والتعبير. فتظير لنا تمؾ الموحات الُمعدة حاسوبًيا جديًدا،
 ستنتاجات اال

 الكشؼ عف التداخؿ  بيف تكنولوجيا المعمومات والفنوف  في إيجاد صياغة أعماؿ رقمية عمى ار ض الواقع .  -
 الثراء الثقافة العراقية بابداعات توظيفيا في مسيرة ابداع عراقي الى جانب المبدعيف العراقييف. -
 المساىمة في تطوير بيئةفنية وتعزيز مجتمع افتراضي قائـ عمى المعرفة العممية. -
يواجو ىذا الفف بعض العقبات والتحديات سواء كانت تقنية بعدـ معرفة استعماؿ برامج الحاسوب  في ىذا   -

اركة المجاؿ لبعض الفنانيف أو فنية تتمثؿ في الخصوصية والقدرة عمى االختراؽ ،وتعميمية في عدـ مش
 األكاديمييف في صناعة ىذا النوع مف الفف.

والفناف ال يستطيع العيش بمعزؿ عف معطياتو واستعمالو أدواتو وتقنياتو والعمؿ الفني يحمؿ فكرة وموضوع  -
 ورسالة ميما اختمفت اساليب طرحو وأدواتو.

عادة األعماؿ الفنية وانتاج أعماؿ حديثة مبتكرة  - تزيد مف اثراء التفكير االبداعي التعرؼ عمى كيفية تحميؿ وا 
 لدى المتمقي.
 التوصيات : 

مف خبلؿ استعراض محتوى البحث حوؿ )الفف وتحديات التكنولوجيا ( وما يمكف أف تقدمو ىذه التقنية مف 
برامج الحاسوب لتطوير الفنوف الرقمية وذىبت إلى صور الطبيعة ومناظرىا الساحرة ،وتميزت بألوانيا الثنائية 

 والمجاورة والتكوينات التجريدية والتعبيرية نوصي:
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ضرورة توفير البنية التحتية ليذا النوع مف الفف الرقمي والتي تتمثؿ في إعداد الكوادر البشرية المدربة ،وقدرة  -ٔ
الفنانيف عمى االستفادة مف تراثيـ القديـ والجديد ،والعمؿ عمى تطويره لتطوير ىوية فنية خاصة تميؽ 

 ـ الفنية.بإبداعاتي
تشكيؿ فريؽ عمؿ يتكوف مف مجموعة مف األساتذة لتعبر تجاربيـ عف الموروث في أعماليـ تنطوي عمى  -ٕ

 الحداثة لمحفاظ عمى اليوية بؿ لمنحيا ابعادا جديدة روحية ومادية وجمالية.
وال شَؾ في  مي،وجوائز الفنوف الرقمية واألداء الفني الرق إقامة والمشاركة في معارض لمفف الرقمي  الدولي، -ٖ

 ىذا إثارة بعًضا مف األسئمة حوؿ طبيعة عبلقة التكنولوجيا الحديثة بمجاالت اإلبداع الفني.
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