حبوث التصممي
تشفري الشلك واملضمون ابلتصاممي الرمقية يف الامقشة النسائية املعارصة
زينب عبد عيل حمسن الزبيدي
ملخص البحث:
عين البحث بدراسة معليات ابتاكر الاشاكل وتشفريها أي التشفري يف الاشاكل التصمميية ومضاميهنا بتقانة احلاسوب
كون ان للشفرات خاصية ابداعية قابةل للتعريف والتجدد والتغيري والتحول بعملية نسق حتويل للشلك فعملية تشفري الشلك
واملضمون يف تصاممي المقشة النسائية يتيح لنا معرفة املعىن او املضمون اذلي قد يكون حمجواب كام أن التشفري يف التصممي
الرمقي لالمقشة هو عبارة عن توظيف الافاكر بصورة حديثة وراقية عن طريق احد برامج هذه التقنية لإجناز معل مجيل
وملفت لنه قد جنح يف ايصاهل فكرته ومضموهنا املراد ايصاهل واهبار املتلقني مع اجلدة والابتاكر .ويضم البحث اربعة فصول:
تناول الفصل الاول مشلكة البحث وامهيته فالبحث احلايل هو (تشفري الشلك واملضمون ابلتصاممي الرمقية يف الامقشة
النسائية املعارصة ) كونه يعيد انتاج صياغات تصمميية مبتكرة واكساهبا شلك جديد وانتاج أفاكر جديدة متنوعة ابس تخدام
خيال املصمم اذلايت وتشفريها أي التشفري يف الاشاكل واملضامني ابس تخدام تقانة احلاسوب وطرح التساؤل الآيت:
هل ابلماكن الاس تحصال عىل تصاممي امقشة نسائية معارصة بفاعلية التشفري لالشاكل واملضامني للموضوعات مع اماكنية
تنفيذها عىل وفق التقنية الرمقية؟
وهدف البحث هو أعداد تصاممي مقرتحة لالمقشة النسائية املعارصة بتشفري اشاكلها ومضاميهنا ابلتقانة الرمقية .مث حتديد
املصطلحات ذات العالقة مبحتوى البحث.
وحتددت ادلراسة بتصاممي الامقشة النسائية املعارصة املنفذة عىل وفق التقنية الرمقية.
اما الفصل الثاين فقد مض الإطار النظري وادلراسات السابقة وامه ما اسفر عنه الاطار النظري فقد مض املباحث التالية:
املبحث الاول :تشفري الشلك واملضمون يف التصممي.
اما املبحث الثاين فقد تضمن التصممي الرمقي يف الامقشة املعارصة.
اما املبحث الثالث فقد تضمن تشفري تصاممي الامقشة عىل وفق التقنية الرمقية.
ويف الفصل الثالث اكنت اجراءات البحث ومهنج البحث وعينته واداة البحث وحتليل مناذج البحث .واخلروج يف الفصل
الرابع ابلنتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات واملقرتحات التصمميية واملقرتحات واكن من امه النتاجئ اليت توصل الهيا البحث:
 .1بين الشلك عىل التشفري يف املعىن الشلكي كونه صفة ميثل الاجتاه التعبريي للقامش النسايئ .
 .2متثلت القمي امجلالية لالمقشة النسائية من خالل اس تخدام اساليب حديثة يف تكوين تصاممي شلكية متنوعة الشفرات
التصمميية ابلتقنية الرمقية احلديثة .
 .3متثلت الاساليب املس تخدمة يف تنفيذ التشفري للشلك واملضمون بكرثة اس تخدام الاسلوب الواقعي احملور اىل جتريدي
اإذ معل عىل جتريد الواقع وربطه ابخليال التجريدي.
 .4متزيت تصاممي الامقشة النسائية بتحقق قميها املنفعية بنس بة كبرية تأيت من جاملية التعبري التشفريي لشاكلها ومضاميهنا
ودللهتا الرمزية التعبريية وتناسق وانسجام اشاكلها والواهنا ابسلوب متطور ابلتقنية الرمقية.
 .5كونت الاشاكل واملضامني التصمميية عالقات ورموز شفرات ووحدات دللية تأويلية امتازت بدقة تفصيالهتا لتفسري
معاين الاشاكل ومضاميهنا.
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الفصل الاول
مشلكة البحث:
إان فن التصممي يسهم يف الابتاكر لالشاكل وحتويلها ،من خالل تتابع مجموعة مرتابطة من املداخالت املعلوماتية واملعارف،
ابس تخدام التقانة الرمقية اإذ ظهر أسلوب جديد ىف انتاج صياغات تصمميية مبتكرة ،من املمكن أن نربط بصورة مبسطة
بني نواجت العمليات العقلية من خالل التفكري واملعلومات املتاحة ىف اذلهن واكساهبا شلك جديد وانتاج أفاكر جديدة متنوعة
ابس تخدام خيال املصمم اذلايت ،وكذكل من خالل الوعى والتنظمي والتحمك ىف معليات ابتاكر الاشاكل وتشفريها أي
التشفري يف الاشاكل التصمميية بتقانة احلاسوب كون ان للشفرات خاصية ابداعية قابةل للتعريف والتجدد والتغيري والتحول،
وهذا قادان للتساؤل الآيت هل ابلماكن الاس تحصال عىل تصاممي امقشة نسائية معارصة بفاعلية التشفري لالشاكل واملضامني
للموضوعات مع اماكنية تنفيذها عىل وفق التقنية الرمقية ؟
أمهية البحث  :تتجىل امهية البحث احلايل كونه يرفد مجيع املؤسسات التصمميية املعنية بتصممي الامقشة والازايء يف
القطاعني العام واخلاص بأامهية التشفري لالشاكل التصمميية واملضامني وتنفيذها بتقانة احلاسوب يف الامقشة النسائية
املعارصة.
حدود البحث  :يتحدد البحث بتصاممي الامقشة النسائية املعارصة املنفذة عىل وفق التقنية الرمقية.
هدف البحث :أعداد تصاممي مقرتحة لتصاممي الامقشة النسائية املعارصة بتشفري اشاكلها ومضاميهنا ابلتقانة الرمقية.
حتديد املصطلحات  :تشفري الشلك واملضمون  ،التقنية الرمقية.
الشفرة  :كام عرفها جابر عصفور بأنه مجموع السنن والاعراف اليت ختضع لها معلية انتاج الرساةل او توصيلها ،فالشفرة نسق
من العالمات يتحمك يف انتاج رسائل يتحدد مدلولها ابلرجوع اىل النسق نفسه .واذا اكن انتاج الرساةل هو نوع من "
التشفري" فأن تلقي هذه الرساةل وحتويلها اىل املدلول هو نوع من " فك الشفرة " عن طريق العودة اىل ابلرساةل اىل اطارها
املرجعي يف النسق الاساس .وذلكل يتحدث بعض داريس العالمة عن نوع من التطابق بني (الشفرة) و(اللغة)
وبني(الرسائل) و(الالكم)(،41ص.) 267-266
وتعرف (سزيا قامس وزميالها) الشفرة بأهنا نظام من الاشارات -أو العالمات او الرموز تس تخدم من خالل عرف
مس بق متفق عليه ،لنقل معلومة من نقطة -مصدر اىل نقطة وصول،33(.ص)352
ويعرفها (رئيف كرم) :الشفرة (الكودة) ( )codeاو دس تور وهو نسق ( )systemالاشارات ( )singlesاو العالمات
( )signsاو الرموز ( )symbolsاليت يصنعها اتفاق ما مس بق يفرض متثيل املعلومة ( )informationونقلها من املرسل
( )transmitterاىل املرسل اليه (،5()address-receiverص ، )53اما (كري ايالم) فيعرف الشفرة ابهنا مجموعة من
القواعد املعروفة من قبل الناقل* واملقصد** معا -اليت تسبب حمتوى (او معىن) اىل اشارة ما.
والتشفري كام يعرفه حازم عبودي السعيدي(،13ص )9هو مفهوم اشاكيل (عنرص ادرايك) يعين فعل الشفرة الناجت عهنا
تفكيك او تركيب للمعىن او الشلك يظهر ابنعاكس عن طريق الرموز والعالمات بغية حلاجة ما ،واليت خيلفها العقل او
الوجدان يف ازاء تفاعل اذلات وحميطها اخلاريج حبدود (حركية) اجلدل املفعل مابني التعبري واحملتوى يف غاية ايصال
انطباعات ما.
أما الشلك فقد اقتبس مصطلح الشلك من لفظ لتيين ((FORMمبعىن هيئة او تنظمي او بناء والشلك يف العمل الفين
هيئته واجلوهرة املتجسدة يف خامته سواء ااكنت لكامت ام الوان ام جمسامت ولك معل فين هل شلك ومضمون (،15
ص.)123
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اما املضمون ففي املنجد مضن اي جعل فيه مضن الشئ جعهل ،الوعاء جعهل فيه(،18ص .)455واملضمون هو الافاكر
الاكمنة يف الشلك يف الفن وهو حيدد ماهية الشلك(،38ص.)288
تشفري الشلك واملضمون اجرائيا :هو مفهوم حيمل عدة تأويالت ادراكية تصمميية يساعد عىل اإدراك العنارص اليت تتكون
مهنا بنية العمل الفين لمتتكل س ياق ًا تعبري ًاي حيدد متام ًا مايعنيه الشلك ومايعنيه املضمون من خالل فعل الشفرة اذلي يتضمن
تركيب للمعىن او الشلك وبناء العالقات الشلكية واللونية بتعبريية ذات انساق ودللت ورموز يظهر عن طريق الرمز او
ادللةل لالشاكل واملضامني ليصال فكرة تصمميية.
التقنية الرمقية التصمميية
التقنية لغو ًاي :جاءت التقنية لغو ًاي من معىن التقنية (ت ق ن) (-اإتقان)-المر اإحاكمه،1(.ابب التاء)
أما فلسفي ًا :فقد أكد (للند) عىل اإن(( لكمة تقنية تقال بوجه خاص عىل املناجه املنظمة اليت ترتكز عىل معرفة علمية
ُمطابقة ...للمامرسات الواعية واملرتوية اإىل حد ما ،ابلتعارض مع املامرسات البس يطة ...اليت تتسبب تلقائي ًا وقبل أي
حتليل))(،42ص)1428
التقنية اصطالح ًا :وجاءت بتعريفني للخطيب أوهلام :يه التطبيق النظايم للمعرفة العلمية أو أي معرفة أخرى لجل حتقيق
همام معلية ،ويه أيضا التنظمي املتاكمل اذلي يضم  :الإنسان ،الآةل ،الفاكر ،الآراء ،أساليب العمل ،الإدارة ،حبيث تعمل
مجيعا مضن اإطار واحد.
واثنهيام فعرفها عىل أهنا  :املعاجلة النظامية للفن أو مجيع الوسائل اليت تس تخدم لإنتاج أش ياء رضورية لراحة الإنسان
واس مترارية وجوده ،ويه طريقة فنية لداء أو اإجناز أغراض علمية،11(.ص)14-13
التقنية يف التصممي  :وعرفت من حيث النظرة التصمميية بأهنا تفعيل ذهين خملططات ومرتسامت معلياتية أآنية القرار والبدء،
أساسها الارتاكزي اإنشايئ يأخذ ابملتكون الشلكي الفضايئ ،الشلكي الصفايت املظهري املستند عىل مضمونية ذات
هدفية...فكرية وتطبيقية ،استرشافية...ذات صياغات اإمنائية وهتذيبية وغرض متوىخ مس بق ًا ،ويه وليدة من مؤثر أو
مجموعة مؤثرات(،43ص.)5
وعرفها احلسيين :ابإن اجلانب التقين يف التصممي ،هو الرضورة القصوى اليت توحض لنا ما ينبغي أن يكون عليه املصمم من
تواصل مع احللقات العلمية املتطورة ولك الاكتشافات والنظرايت احلديثة ،اليت حتقق متعة ومنفعة ذكل العرص ،ذلا فهيي
تعين التطبيق النظايم للمعرفة العلمية كعمليات ،وتعين الدوات والهجزة واملواد الناجتة عن تطبيق املعرفة العلمية كنواجت
للعمليات ،وتقنيات احلاسوب خري مثال عىل للتفاعل بني العمليات ونواجتها(،9ص.)221،194
الرمقية ( : )Digitalهو اإجياد طريقة لنقل البياانت اليت تسمح ابإجياد مس توى ممزي من الداء اإىل (الكومبيوتر) ،اإذ تتحول
فهيا الرموز الرمقية (الثنائية) اليت متثل لغة (الكومبيوتر) ( )Binary Numbersبوساطة حمول رمقي يدعى ( Digital
،48()Converterص.)347
والتقنية الرمقية(،44ص : )4يه معلية معرفية منظمة تتحول فهيا الفاكر من عاملها احليس اإىل الوجود الفزييقي ،مضن سلسة
من املعاجلات الرمقية الكومبيوترية املستندة اإىل قاعدة للبياانت ،مبساعدة برجميات التصممي الرمقي ،وصو ًل للمنجز اذلي حيقق
فعل العملية التصمميية.
اما التعريف الاجرايئ للتقنية الرمقية التصمميية  :تُعرف التقنية الرمقية التصمميية بأهنا مجموعة من العمليات واخلطوات
الافرتاضية اليت تنعكس عىل الفعل التصمميي وجتعل معلية معاجلة واخراج املعلومات أكرث سهوةل ودقة واخزتال للمهارات
التصمميية فتؤدي اإىل اإنتاج أعامل ومؤثرات تصمميية أكرث تطور ًا وذات أآفاق ًا مس تقبلية لحدود لها.
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الفصل الثاين
املبحث الاول
 2-1تشفري الشلك واملضمون يف تصممي الامقشة
معان ملضامني تدرك من خالل عنارص معينة تظهر يف تصاممي المقشة النسائية ،وما يه يف
اإن الشاكل ما يه اإل ٍ
الساس اإل دوافع انفعالية نفس ية جتيش هبا ذات املصمم فتربز عىل شلك فعاليات أدائية لرتاكامت ثقافية وبيئية تعرف
ابلناجت املوضوعي للفكرة التخيلية التصمميية .اإذ ميثل الشلك  Figureمجموعة الروابط ادلاخلية أو القالب اذلي يؤسس (
ذكل العمل متام كيانه وان يدخل أجزاؤها يف موضوع الفن جسدا منتظام)(،21ص.)412
مبعىن انه متثيل فين لواقع معني جيري تصوره عىل وفق نزعات داخلية نفس ية وفلسفية فكرية تصري اإىل أشاكل فنية من
خالل مجموعة عنارص تتالمح مع بعضها عىل وفق منسجم يوحد املادة ابملوضوع حمققة طابعا يعكس حالت متنوعة قد تتوافق
أو تتعارض تبعا لطريقة الرتابط ونوع العالقات القامئة بني العنارص اليت ختتلف يف خواصها وما حتدثه من اثر يف تنظميها
الإنشايئ اذلي ينشا نسقا فنيا يدرك حبسب الرتتيب املاكين للك عنرص مهنا سواء اكن ( منفردا أو مركبا ليظهر يف الهناية
مكجموعة واحدة تتألف من أشاكل متعددة ذات دللت وتعابري متنوعة تنطق بلغة فنية تعرب عام وظفت تكل املفردات
لجهل)(،27ص.)193
فالشلك عىل الغلب هو ( تنظمي عنارص الوسط املادي اليت يتضمهنا العمل الفين لتحقيق الارتباط املتبادل بيهنا فهو
يدل عىل الطريقة اليت تتخذ مهنا هذه العنارص موضعها يف العمل لك ابلنس بة للخر)(،25ص ، )340ويتفق هذا التعريف
مع املصطلح اذلي وضعه (أرسطو) للشلك من انه ميثل جوهرا أو ماهية متصورة اإذ اصطلح لها لكمة ويمت جتس يد هذه
املاهية برتتيبات معينة لتنقل أمناطا ومناذج خمتلفة نتيجة ارتباط العنارص بعالقات تركيبية وإادراكية اإذا توافرت مجموعة الرشوط
املس تقةل عن الشلك اليت جيب أن توجد يك يمتكن الشلك من الظهور  ،لتكون أشاكل حية أو ذهنية اكلبىن والنظمة
والشاكل فيتجسد الشلك كوجود متحقق ويتخذ الشلك خاصية معينة وملموسة ( ويرتبط املعىن ابلشلك كي ماكن اكمن
ميثل قوة تعبريية يف الشلك نفسه)(،8ص.)53
أما املعىن  Meaningفهو وس يط يتحقق عن طريق تنظمي الصورة الفنية والعمل الفين يكون أكرث غىن اإذا قبل العمل
معان  ،وأي معل فين معين ل معىن هل ،وان املعىن يرتبط ارتباطا وثيقا ابلصدق الفين  ،فاملعىن
الفين عدة تفسريات وعدة ٍ
( أغىن من الفكرة اليت حيتوي علهيا العمل الفين )(،40ص ، )50ويف تصاممي المقشة النسائية ميكن القول بأنه يس بق
الشلك وبعبارة أخرى فان هناك ( معىن أوليا يفهم من دلةل العبارة املنطوقة أو املكتوبة)(،26ص.)74
فالشلك هو املعىن الظاهر يف تصاممي المقشة النسائية اذلي ل خيتلف ابختالف الزمان واملاكن .والشلك واملضمون
يتغريان تبعا ذلكل عىل وفق الآلية التصمميية ويه التشفري اليت يعىن هبا يف هذا البحث ،فالتشفري للشلك واملضمون يف
تصاممي المقشة النسائية تعبري يضم اجلوانب الوظيفية والعقائدية والفكرية يعمتدها املصمم يف س ياق معهل التصمميي.
وهكذا تتحمك بنية املعرفة يف اذلاكرة عىل ايصال وتتحمك يف الامياءات والعالمات والاشارات فهيي تندرج يف نسق او
بنية توظف يق املنجز التصمميي فالعالقات تتحرك عىل وفق انساق اثبتة وبدورها تعود لنسق عام حيتوي الانساق الفرعية
وتكل الانساق يه عالقات تنهتج معلية التشفري ذريعة لها وابلتايل فهيي اثبتة ومتغرية ومندرجة يف بنية
الاشاكل(،13ص.)102
معان متعددة
وعليه يعد جمال تصممي المقشة النسائية أمه الساس يات اليت عين هبا الفنان املصمم واختذ مهنا أشاكل ذات ٍ
( واليت أثرت فمين تلهتا وعارصهتا من حيث ثقافهتا وتطورها الصناعي وفنوهنا وموضوعاهتا الزتينية )(،28ص.)13
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اإن الشلك واملضمون عنارص متضامنة يعمتد بعضها عىل الآخر اعامتدا متبادل وهذه العنارص ابلنس بة اإىل العمل الفين
الواحد ل وجود لها اإل يف داخل ذكل العمل  ،وإاذ يوصف العمل الفين يف تصاممي المقشة النسائية موضوعا جامليا فانه
يمتزي ابن هل وحدة جاملية جتعل منه موضوعا حس يا يتصف ( ابلامتسك والانسجام ووحدته املادية يه بنيته املاكنية  ،أما
مدلوهل الباطين فهيي بنيته الزمنية بوصفه معال اإنسانيا حرا)(،2ص.)53
فعالقة التشفري ابلشلك وابملضمون يف تصاممي المقشة النسائية ختضع اإىل مبدأ المتزي البرصي وجيب عىل املتلقي(
املرأة ) أن تدرك الشاكل اليت تنقل املعلومات يك يمت الإدراك وبذكل يمت حتقيق ادللةل لن هناك عالقة بني الشلك واملعىن
وهذه العالقة يك تكون واحضة لبد أن يكون هناك تباين بيهنام يك يتوحض احدهام من الآخر وعندها يمت الإدراك اذلي
يقوم عىل اساسه التشفري.
اإن ما يدرك يف معلية تشفري مفردات العمل الفين التصمميي للمقشة النسائية هو الشلك اخلاريج للقامش ،وان جناحه
وفشهل يتقرر بفعل الصةل العملية ابملضمون اذلي جيعل من العمل الفين يف الهناية بنية برصية تدركها املرأة بواسطة احلواس
واذلهن وهذا ما يسعى اإليه املصمم  ،وعىل هذا الساس فتشفري الشلك واملضمون يف تصاممي المقشة النسائية يمت بعملية
نسق حتويل للشلك اذلي يتيح لنا مبعرفة املعىن او املضمون اذلي قد يكون حمجواب.
اإن عالقة الشلك ابملضمون يف تصاممي المقشة النسائية يه عالقة حس ية لن الشلك ميثل ماهية يف ذهن ا إلنسان (
املرأة) ووجوده متحقق يف العامل اخلاريج  ،فالشلك هو ( حقيقة الشئ أو ماهيته املتعلقة بصريورته والناجتة من ترتيبه أو
املنتجة هل واليت تظهر للمرأة كصورة حمسوسة أو شلك حمسوس)(،18ص ، )53ويف الوقت اذلي يس متد فيه املعىن وجوده
احليس من خالل البنية للشلك اذلي يبدو مبثابة معلية تنظمي هل غري أهنا مرشوطة بنظام خاص ،وليك يبدو الشلك مكمتال
ل مناص من اإماكن بنيته عىل النحو اذلي جيعل منه متالمح دلميومة فاعلية جامليته.
ان هذا املعىن املتضمن يف اإطار اللغة الشلكية للشاكل واحلجوم ل متتكل معاين اصطالحية لإشارات منتخبة بل
متتكل خاصية التحديد والارتباط العاطفي اذلي يس يطر حدس يا عىل الرموز والإشارات  ،فالتشفريية يف الاشاكل يه
العالقات الانفعالية املمتثةل عىل سطح الشلك الفين واذلي يتسلح بثقافة التسطيح الشفري ليعطي صورة هنائية فقد تظهر
الشفرة يف العالقات البنائية داخل العمل الفين بدرجات من الوضوح ،وملا لها من حتولت ترافق العملية الفنية مهنا حتول
شلكي ينطوي حتته مضموين او العكس من املضموين اذلي ينطوي حتته الشلكي،وبذكل ينطوي معىن الشفرة حنو تتابعية
زمانية ،اذ تتغري نظم التعبري مع نظم العالقات واملتغريات يف الابنية الاجامتعية والثقافية اليت تشلك كسلوك واعراف
وقوانني(،45ص.)33
ومتتكل الشاكل مضموان تعبرياي فتتواصل معنا من خالل شفرة التواصل وهذا ما يفرس بنية تصاممي المقشة النسائية
فهيي نظام اإشارات متفق علهيا يتبناها املصممون اإذ يفرتضون ابن معىن الشلك يتحدد ويتغري تواصليا عن طريق نظام
قواعد الإشارة .ويف الوقت اذلي يكون فيه العمل الفين يف تصاممي المقشة النسائية نتيجة لعالقات متداخةل يلعب فهيا
الوعي والالوعي دورا نش يطا فانه يكسب التشفري طابع اجلدل من خالل تداخل عنارصه التنظميية وحتولهتا وعىل النحو
اذلي تصبح فيه خربتنا الإنسانية ممثةل تصوراي يف هذه الوهجة من الداء البرصي أو تكل مما يطبعه بطابع احليوية وامجلال.
اإن الشاكل  Figuresتكون واطئة جدا من انحية املضمون ( املعىن ) اإذا مل تنسب هذه الشاكل اإىل نظام من املعاين
الاصطالحية غري املتأصةل يف الشاكل نفس يا ،فدور املتلقي ( املرأة) ابلنس بة هلم هو مس تقبل ( مس هتكل ) سليب ،درجة
اس تالهما للمعلومات البيئية تعمتد عىل معرفهتا بقواعد الإشارات  Signalsوالرموز ، Symbolsفالشلك عندمه هو وجود
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حيس فقط  ،كام اإن العالقات الشلكية يه ليست عالقات أزلية أو كونية اثبتة ومس تقةل وخالية من املضمون كام يفرتض
من مصممي الامقشة احلديثة ان ل حياولون التوصل اإىل أشاكل عدمية املعىن.
فالشلك يفهم بوجود املضمون والتشفري يفهم بوجود الشلك واملضمون فااملضمون هو العنرص السايس اذلي يلعب
دور ًا يف تصاممي المقشة النسائية  Women Fabrics Designsلن املضمون هو الصورة اذلهنية املناظرة للفظة
املفهوم اذلي يفهم منه(،4ص.)24
وللتشفري صوراتن :
الوىل  :الصورة اذلهنية للفظ ذاته لكفظة ( ادلليل ) مثال.
الثانية :الصورة اذلهنية  Intellectual Imageدللةل اللفظ فلفظة ( ادلليل ) قد تعين معىن ما يستبدل به
أو الشخص ادلال ،ويف لك الحوال فان املعىن يتحول تصممييا اإىل شلك وهذا الشلك بدوره حيقق مضمون مضافا من
خالل دللته احلس ية والإدراكية اليت تبهثا خصائصه وهناك ثالث مراحل حيتمك لها مسار املعاجلة التصمميية للمضمون.
أ -مرحةل التحفزي الويل  :وتتحقق من خالل املس توى احملسوس وهو اللغة (ألفاظ  ،عبارات  ،مجل) اليت يه بشلك
عام مجموعة عالمات  Marksتعرب عن أفاكر  Notionsأو النسق أو النظام  Systemاذلي يتكون من رموز كام
تصف ذكل نظرية الفاكر وتسهم هذه املرحةل يف حتفزي املصمم حنو الفكرة املناس بة دللةل مضمون التشفري.
ب -مرحةل التحفزي الالحق :وتتحقق من خالل املس توى العقيل  Mental Levelمبا يش متهل من ربط بني عدة تصورات
أو أفاكر ويه الوظيفة الساس ية للفكر حيث اإذا مت الربط  Connectingبني عدة أفاكر فيكون فكره موحدة عن شئ
من عدة صور ذهنية وشلك  ، Figureأو قد يكون الربط لتكوين فكرة جمردة عن شئ من ( مجموعة أفاكر مامتثةل أو
متشاهبة يف صفة أو أكرث ( وربط مجموعة أفاكر عهنا  ،فضال عن الربط لتكوين اجتاه عام يف التفكري يسود اغلب موضوعات
الفكرة اكلس تقرايئ والاس تدليل)(،4ص.)19-6
ج -مرحةل بناء الشلك كشفرة دللية :أو جتس يد املعىن من خالل حتويل الصورة اذلهنية اإىل نظري رمزي برصي وهو
بتعبري عمل املنطق ( ما صدق) يتحقق عرب دللت الشلك  Figure's Denotationsاذلي يعد يف هذه احلاةل مرجع
الفكرة أو املفهوم  conceptionويتحقق عرب أسس بناء الشلك واملضمون يف تصاممي المقشة النسائية  ،اذلي حيقق
املربرات اليت يرتكز علهيا الترصف التصمميي حبيث تفرس بنية التصممي يف ضوء تكل املربرات . Justifiers
يعد عمل ادللةل من أمه احلقول املعرفية اذلي يعين بدراسة سائر الظواهر الثقافية بوصفها أنظمة  Systemsمن
العالقات أي مبعىن (اإن الثقافة يف جوهرها معلية لالتصال )(،32ص )351وينحرص مفهوهما عند الفالسفة  عىل ادللةل
اللفظية اليت تتناول اللفظة والثر النفيس أو ما تسمى ( الصورة اذلهبية ) اإذ تفرس ادللةل ( بعالقة ذهنية بني صورتني
فالكتابة أو اخلط الإماليئ رمز لدلال واملعىن املتحقق يف اذلهن هو املدلول)(،16ص ، )115-82اإذن فاللفظة داةل عىل
الصورة اذلهنية هام دال ومدلول يف ذات الوقت بيامن اخلط دال غري مدلول عليه والمر اخلاريج مدلول عليه غري
دال)(،39ص.)8

* -تفرتض هذه النظرية أن يكون معىن الرمز هو الفكرة املصاحبة للرمز يف ذهن من يسمعه ويس تخدمه حىت يتحقق التصال بني الفراد وقد عرب عن ذكل (
سوسري) .1857

" اكلفارايب وابن سينا والغزايل" .
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وادللةل اخلارجية تعين ما يسمى ابدللةل الوضعية أي الرمزية  Symbolic Denotationوادللةل الطبيعية Natural
 Denotationتوافق ادللةل الإيقونية  ،وعليه فان سائر الفنون ما يه اإل ( حقول س اميئية نظرا لطبيعهتا القامئة عىل
تعدد الشفرات وقدرهتا عىل استيعاب  Comprehendمكوانت العمل الفين التصمميي ودللته )(،23ص.)22
اإذ إان التصممي يف الامقشة النسائية هو ذاكل اذلي ينطوي عىل غزارة يف املضمون واملعىن حبيث ليكون انجتا عن
مغوض بل عن معق وتنوع فليس املعىن اذلي ينطوي عليه جمرد اثر يرتد اىل تكل املوضوعات اليت متثلها او يعرب عهنا العمل
الفين التصمميي فهو (رسعان مايس متيل اىل جمرد عالمات تكتسب معقا جيعلها لتشري اىل يشء اخر يف العمل)(،30ص.)46
اإذن فادللةل التعبريية يه من سامت الشفرة ( اليت حتدد العالقة بني التشخيص والرؤية  Visionالطبيعة للش ياء
والفكر للمتلقي)(،16ص .)115-81فالشفرة عبارة عن مجموعة من الإشارات  Signalsوالرموز  Symbolsليصالها
للمتلقي  ،كام ينبغي أن يوجد املصمم بيهنا عالقات ليك تنضج دللهتا وترتيب الاشاكل يف المقشة النسائية  ،ومضن س ياق
تشفريي معني هو للتعبري عن أفاكره وخزيهنا للصورة اذلهنية اليت حيملها ( فالتعبري هو ادللةل امجلالية يف العمل الفين وهو
اذلي يفصح عن العالقة بني الفنان واملوضوع )(،3ص.)123
وعليه فان البناء الشلكي التشفريي للتكوين التصمميي يف المقشة النسائية ميثل منظومة عالمية ( برصية ) وإادراكية ،
كام يعد الشلك قوة يف بناء ادللةل للعمل الفين التصمميي كونه يعد( عنرصا عالميا ملا حيويه من دللت وهو أساس
للتعبري عن أي فكرة وحمفز  Motiveأساس لتحقيق الغاية مهنا)(،17ص ، )67-62وهذا ما أكده املصمم يف موضوع
ادللةل التعبريية عىل المقشة النسائية اذلي اتسم يف بعض الحيان ابلوضوح ،وهذه احلاةل ليست ابجلديدة بل يه اس مترار
ملا اعمتده مصممي دول وحضارات أخرى س بقته ثقافيا وتقنيا  ،وهو أسلوب اتبع لجل اإبراز اجلوانب امجلالية والوظيفية،
اإذ يظهر يف هذا الس ياق اإن تشفري الشلك واملضمون يف تصاممي المقشة النسائية هو متثيل احلقيقة اليت يوصف هبا فن
التصممي وما وظيفته الساس ية اإل ويه القدرة يف التعبري  ، Expressionاإذا اكن هذا العمل الفين التصمميي أو ذاك
ينقصه الشلك اذلي حيمل مضمونه مكفهوم يرثيه جامل ول ريب اإن للمضمون الشأن يف اإكساب الشلك بعده امجلايل عىل
عدّه انه خاصية مالزمة يمتتع هبا التصممي بشلك عام وتصاممي المقشة النسائية بشلك خاص.
املبحث الثاين
 -2 -1التصممي الرمقي يف الامقشة املعارصة.
لعل أمه ما قدمته الثورة التكنولوجية اليت يشهدها العامل اليوم ،هو حتفزي قدرات الإنسان العقلية والبدنية ،و اكن أكرث
التطورات أمهية و تأثري ًا هو التقدم احلاصل يف جمال (الكومبيوتر) ،اإذ قدمت أعىل قدر من العون ل إالنسان عىل مس توى
قدراته العقلية والابتاكرية ،فال خيفى عىل احد منا ما قدمه (الكومبيوتر ) يف جمالت العلوم والاقتصاد وغريها.
ويف هذا العرص اذلي حنيا فيه متر اجملمتعات يف طور من التغيريات التقنية والاجامتعية الكبرية ،تعود اىل ما يسمى(
ابلثورة املعلوماتية او الانفجار املعلومايت ، )Information) Explosionو مشل خمتلف اجلوانب الاجامتعية والاقتصادية
والس ياس ية يف اجملمتعات احلديثة ،ابتداء من الافراد وانهتاء ابملؤسسات ،ونتيجة ذلكل فقد تغري منط معيشة الإنسان ،كام
تغريت طبيعة وكيفية الاعامل اليت يقوم هبا ،بل وتغري اثر ذكل عىل منط واسلوب تفكري الانسان يف اجملمتع احلديث
)(،9ص.)29
لقد أدى التطور الرسيع يف تكنولوجيا املعلومات اإىل أن يشغل ( الكومبيوتر ) ومس تخدموه أمه املواقع يف املنظومة
الاجامتعية ،اإذ صاحب ذكل تغريات اجامتعية كبرية ،فأصبح اس تخدام (الكومبيوتر) رضور ًاي دلمع النشطة احلياتية ومهنا
فن تصممي الامقشة ،ففي فن تصممي الامقشة (تكون املقارابت اليت تشرتك يف معلية التصممي جتاور الفن والعمل والتقنية
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واملواد والادوات ،فان احلاسب فيه يشلك احد امه اجلسور اليت تربط بني هذه الاراكن)(،9ص ،)267فنحن الآن
نعيش عرص التكنولوجيا الرمقية ،خفطوط التلفون والطباعة والراديو والتلفزيون لكها اصبحت رمقية ،ويه دليل واحض عىل
ذكل ،حىت أصبحت لكمة ( )Digitalمن اللكامت الشائعة يف حياتنا اليومية.
ا ّإن متكن املصمم من الربامج الرمقية يف تصممي الامقشة يفتح الباب امامه لتوظيف الرسومات ثنائية الابعاد وثالثية
الابعاد ،وغريها ابلشلك الصحيح .لن التقنيات الرمقية وابس تخدام الربامج التطبيقية قد هيأت هل عديد ًا من التسهيالت
اليت متكنه من اجناز اعامهل بسهوهل ويرس ،اإل أن حقيقة معلية التصممي يه افاكر خالقة يبدعها املصمم لداء وظيفة معينة،
فعملية مجع العنارص والاسس واقامة العالقات بيهنا مبا حيقق وظيفة لغة الشلك يف التصممي كفن برصي حتتاج اىل معاجلات
مس مترة خيلقها املصمم عىل وفق رؤيته الفنية ،ويقوم بعد ذكل بتحويل هذه الرؤية اىل تطبيقات بعد تنفيذها
ب(الكومبيوتر)(،9ص.)273
يكسب التفاعل الاجيايب بني مصمم الامقشة و( الكومبيوتر ) ،همارات ختصصيه رمقية تنعكس عىل فعهل التصمميي،
ووعيه للفرق الوظيفي للقامش ،فان شاشة احلاس بة ليست مقاش ملبوس ،وامنا اخملرج الساس اذلي يظهر املعلومات عىل
الكومبيوتر املمتثل بشاشة احلاسوب خمتلف جدا عن العملية الاخراجية للقامش ،لن شاشة احلاس بة املثالية يه أصغر
ويه مفتوحة(،51ص ) فالكود او نظام التشفري التناظري (:)Analogويعد شديد ادلقة بسب التشابه مع اليشء اذلي
ميثهل ،مثل صورة خشص يقف أمامنا واما الكود -نظام التشفري الرمقي ( :)Digitalل يوجد بينه وبني اليشء البديل عنه
أي تشابه أو عالقة مس بقة ،مثل امس جمرد يطلق عىل ذكل الشخص ل حيمل اية دلةل عليه يقطع الصةل به تتحول الشفرة
التناظرية ذلكل الشخص اإىل شفرة رمقية حللول اللغة بد ًل من الصورة.
اإن املس تقبل حيمل للتصممي الرمقي كثري ًا من التطورات اليت سوف تعمل عىل الارتقاء ابداهئا وجودهتا  ،ولعل من
التطورات احلديثة أمهها ،يه:
 .1نرش وترسيع البحث العلمي يف ظل الس ياق التكنولويج.
.2توفري التصال والتسويق التجاري .
.3وضع الإنتاج الفكري والرمقي لبعض ادلول والفراد يف خدمة بعض أآخر ،والإفادة من جتارهبم.
.4زايدة فرص التصممي وابلخص يف مايتعلق ابلمقشة والازايء وتوس يعها.
لقد ابت من الواحض ان دخول ( الكومبيوتر ) اىل مؤسسة املعلومات ،هو من فتح الباب لهذة املؤسسة ،لكن
من املفيد هنا المتيزي بني احلوس بة والرمقنة ،اذ يوجد فرق شاسع بني حوس بة مؤسسات املعلومات ورمقنهتا ،ففي حني تعىن
( احلوس بة حبوس بة العمليات املكتبية مثل اس تعارة الكتب وفهرس هتا وتنظمي العمليات ادلاخلية للمكتبات ،فان رمقنة
املكتبات تعين حتويل مجموعات من الكتب مضن املكتبات التقليدية اىل صورة رمقية سواء مبسحها ضوئيا ،او ادخالها كنص
اليكرتوين)(،12ص.)157
قدمت التكنولوجيا الرمقية بيئة معل جديدة ملصمم الامقشة من خالل الربجميات اليت ااتحت هل اإماكنيات كبرية
 ،و يظهر تأثري هذه الربجميات جليا عىل بنية املنجز التصمميي بعنارصه (التصمميية) ،كام اإن اإسرتاتيجية التحول الرمقي
انطلقت منذ هناية التحول اإىل العمل احملوسب وظهور برجميات التصممي اليت اكنت مبثابة البنية التحتية للتصممي الرمقي ،ومن
خالل ذكل ابتعد املصممون عن ( وسائلهم وأدواهتم التقليدية منذ أن أصبح (الكومبيوتر) الطريق السائد لعمل التصاممي،
اإذ وفر طاقة رمقية خضمة للمصمم من خالل الربجميات اليت قدمت اإماكنيات جديدة وطرق معل متطورة ،ابلإضافة اإىل
العنارص الإبداعية الغنية للعديد من الربامج)(،50ص ،)122لكن عىل الرمغ من أن برامج احلاس بة ( أوجدت خيارات
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تصمميية عديدة ،اإل أهنا ويف الوقت نفسه قولبت وحددت مجموعة من اخليارات ،واكن عىل املصممني العمل مضن اخليارات
املقدمة عن طريق القوامئ....،لكهنا قامت بنقل الوظائف التناظرية مثل التلوين ابلفرشاة والرمس ابلقمل الرصاص أو اس تخدام
املرشة اإىل الكومبيوتر)(،47ص ، )333و لكن من جانب اخر ،فاملصمم الرمقي حيتاج اإىل أن يكون ملامً ابلدوات اليت
يس تخدهما وإاماكانهتا لن اساليب التقنية الرمقية لها التأثري الكبري يف العملية التصمميية ،و(تعيد ترتيب مراحل العمل اليت
يقوم هبا املصمم ابلطريقة التقليدية عىل وفق معطيات اخرى خمتلفة ما جيعل من ( الكومبيوتر) ذا تأثري فاعل يف مجمل
العملية كتقنية متقدمة وليست كتأثري التقنية التقليدية يف تنفيذ التصممي)(،49ص ، )274لقد اختلفت الطريقة اليت اعمتدهتا
برامج التصممي من حيث وحداهتا البنائية.
ان الربامج اليت تعمتد النقطة كوحدة اساس يف تكوين الصور والتصاممي اليت تنفذ بوساطهتا ،وتعمتد جودة امللفات ودرجة
وضوهحا عىل عدد تكل النقاط يف وحدة قياس معينة قد تكون سنمتر أو اجن مربع ،ولكام زاد عدد تكل النقاط ازدادت
درجة وضوح الصورة أو التصممي وجودته ،مما تطلب مساحة خزن اكرب لسعة جحمه ،ولكام اخنفض عددها قلت درجة
وضوح الصورة وجودهتا ،ول حتتاج اإل اإىل مساحة صغرية خلزهنا ،وابلتايل ميكن التحمك هبذا احلجم وحبسب درجة الوضوح،
وتدعى هذه الوحدة (  ) Pixelوتعرف بأهنا اصغر وحدة قياس يف بناء الصورة النقطية.
وهناك الربامج اخلطية وتسمى أيضا ابلربامج ( املتجهية ) لرتباط رمس اإشاكلها ابلجتاه ،سواء اكنت خطوطا ام
أشاك ًل هندس ية اكملربع أو املس تطيل ،ومن أمه اخلصائص اليت تمتتع هبا الربامج (  ) Corel Drawو Adobe
 ) IIustratorوغريها من الربامج اإماكنية لك مهنا عندما تقوم برمس أي شلك هنديس ،فان تكل الرسوم متتكل خصائصها
الهندس ية يف الطول والعرض والقطر كشاكل لها حميط ومساحة وإاحداثيات الطول والعرض واللون ادلاخيل اذلي ميلها،
وان القيام بأي تغيري عىل خصائص هذه الشاكل ،فان برامج الشاكل اخلطية تدرك خصائصها ،بيامن يبقى اإدراك الربامج
النقطية لي شلك مرسوم بوساطهتا عىل أساس النقاط وعددها يف الاجن املربع .اإن ما ميزي النظام اخلطي عىل النقطي انه
يف حال ( تكبري مساحة التصممي ل ميكن أن يؤثر يف الوضوح أو دقة التفاصيل ،لنه نظام ل وجود للنقاط فيه
)(،7ص ، )188ومن الربامج السابقة نرى من الوهةل الوىل اإن القامس املشرتك بني الربامج تتعامل مع الصورة النقطية
هو يف ( احتواهئا عىل اصطالح (  ) Photoاو اصطالح (  ) Piantاو اصطالح (  ،) Editوهذا يعطي انطباع ًا اهنا
متخصصة يف التعامل مع الصور ،ابملعاجلة او ابلرمس )) ،وان القامس املشرتك بني الربامج اليت تتعامل مع الصور املتجهه
هو((احتواهئا عىل اصطالح (  ) Drawاو اصطالح (  ) FreeHandاو اصطالح (  ) Illustratorاو اصطالح (
 ) Page Makerمبا يويح ان هذه الربامج متخصصة يف اعداد الصفحات او الاخراج (  ) Layoutاو الرمس ( Draw
)(،34ص ،)96وتتيح هذه الربجميات مجموعة من الدوات اليت متكن املصمم من معل الرسوم التصمميية عىل الشاشة
فتتحول ( الادوات واملواد واخلامات اكفة اليت يس تخدهما املصمم يف ورش ته التقليدية اىل مس تلزمات افرتاضية عىل سطح
املكتب وعىل هذا الساس فان معلية الاس تخدام س تكون افرتاضية ،كام اهنا تتصف مبرونة عالية يف معليات التحرير
والتعديل والتغيري حىت تكوهنا مكخرجات سطح او جحم مادي )(،9ص. )290
ومل يكن املنجز التصمميي قبل دخول الربجميات يمتتع هبذا القدر من الرثاء والتنوع والتعقيد يف التصممي ،لس امي وظهرت
اجتاهات مبتكرة ومس تحدثة يف معاجلة العنارص التصمميية بفضل التحسينات اليت ل تتوقف عىل برجميات ( الكومبيوتر
)وتطبيقاهتا ،ويعد بداية التطور يف التصممي والطباعة والركزية الساس ملا نعهده اليوم يف هذا اجملال ،فقد ااتح نظام عرض
العنارص التصمميية  ،وهبذا تكون التكنولوجيا الرمقية قد اعادت صياغة التصممي لك يف جمال ختصصه مبفاهمي عرصية جديدة
واىل البد(،48ص.)201
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وهناك حزمة من الربجميات املتاحة للمصمم واليت توفر هل اجلهد والوقت الكبريين ،تنوعت حبسب طبيعة اس تخداهما
مهنا .اإن تطور التصممي الكرافييك حبق اكن من الاحداث املهمة يف القرن العرشين ،اإذ عد هذا اجملال علام قامئا حبد ذاته
يدرس يف كثري من اجلامعات العاملية ،واصبح دور املصمم الكرافييك ابرزا يف البدلان املتقدمة ،كونه جزء ًا فعا ًل يف املنظومة
التصمميية اليت تنشئ فن ًا برص ًاي و وظيفي ًا يسهم يف نقل فكرة او رساةل معينة مجلهور املتلقني.
لقد ااتحت براجميات معاجلة الصورة الرمقية قدرات هائةل للمصمم مكنته من تغيري ،وتعديل ،واعادة تلوين الصورة،
واضافة بعض املؤثرات اخلاصة علهيا،ووضع اطار للصورة والعديد من معاجلات لحرص لها ،اما كيفية احلصول عىل الصورة
الرمقية(،34ص ، )167فهيي تنتج أي الصور الرمقية من ( حتول البياانت أآلي ًا اإىل رمقية بعملية تعرف ابلتقطيع او اخذ
العينات والصور الرمقية عبارة عن ش بكة زخرفية من عنارص صورية تعرف ابمس عنارص صورة الشاشة ،حبيث ان لك
عنرص صورة يتكون عندما يؤخذ قياس لون او سطوع من موضع معروف ،ويسجل عىل شلك عدد متفرد ابلتقطيع يشري
اىل معلية القياس ،هذه ولكام كربت مكية التقطيع لكام كربت النوعية )(،34ص.)98-97
املبحث الثالث
-3-1تشفري تصاممي الامقشة عىل وفق التقنية الرمقية
اإن تصممي الامقشة النسائية يتكيف مع احلاجات الرضورية للمرأة عىل وفق نظرة مرأآتيه منفذة يف التصممي من مفردة
ولون وخامة ومنفعة  ،فالغاية هنا خترج من طورها املعروف البس يط اإىل معىن اكرب حيمل دللت جاملية وتعبريية
ووظيفية  ،فالمقشة امللبس ية النسائية يه جزء من راحة وانسجام ورغبات وتطلعات املرأة  ،أي اإن املصمم عندما
يقدم تصممي جيب أن يدرك ما مقدار أبعاده امجلالية والوظيفية اليت حيققها فامي بعد عىل أذواق وميول النساء .فتشفري
الاشاكل واملضامني يف التصممي الرمقي يف الامقشة هو عبارة عن توظيف الافاكر بصورة حديثة وراقية عن طريق احد
برامج هذه التقنية لجناز معل مجيل وملفت ولعل الكثري من مصممي الامقشة حيظى بلفت الانتباه لتصمميه لنه قد جنح
يف ايصاهل فكرته ومضموهنا املراد ايصاهل واهبار املتلقني مع اجلدة والابتاكر يف الاجناز ودون اي تقليد.
كام ان املوضة يه مسة من سامت التشفري ويه اإحدى أكرث القوى ذات النفوذ يف حياتنا سواء القدمية مهنا اواجلديدة
(،14ص ، )35فال ميكن عدّها جمرد لكمة وإامنا تعد فنا تشفرياي يقوم عىل العمل والتطبيق اإذ تتضمن الكثري من املعاين
واملفاهمي ادلللية ذات القدرة عىل اجتذاب اهامتم الناس مبا حتتويه ( من قوة اكمنة خفية داخل معل متقن سواء عىل
املس توى الاقتصادي أو الاجامتعي)(،31ص .)12فاملوضة تعد من ابرز املؤرشات لعمل ادللةل يف المقشة والزايء فاإننا
نعرفها عىل أهنا الصيغة أو السلوب أو الطريقة  ،هذا فضال عن (احتفاظ اللكمة بنطقها ودللهتا يف العربية لتعين يف المم
الزايء احلديثة الشائعة)(،19ص.)30
ولكام اكنت املفردات املنفذة عىل تصاممي المقشة النسائية حتمل سامت الواقع لكام اكنت أكرث قراب من خميةل وإادراك
املرأآة ،وان اكنت منفذة ابسلوب التشفري ابلتقنية الرمقية فهيي قادرة عىل التفاعل مع خميلهتا وحتريك ذههنا لتعزيز اجلانب
التعبريي يف التصممي ،اإذ تتجىل مظاهر التصممي والفن يف حياتنا بأشاكل خمتلفة ( اإذ يصبح التصممي الفين اذلي يتالءم بني
الشلك واملضمون وبني الداء الوظيفي معال مألوفا يف حياتنا املعارصة)(،10ص.)28
اإن التصاممي التشفريية اليت يبتدعها املصمم ،تفتح أآفاقا تأملية تظهر من خالل الس ياق الفين عىل فضاء القامش ،ولكنه
بعد حتفزي اذلاكرة حتدث الاس تجابة للتكوينات املشفرة اليت تتحقق عىل مساحة القامش ،هذه التكوينات حترك انفعالت
وذهن املتلقي ،وهذا يعين نوعا من القرابة أوالتشابه بني ( الرؤية الفنية والإدراك امجلايل من هجة و الرؤية الظاهرية من
هجة أخرى )(،20ص.)234
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إان هذا الإدراك أو التوجه امجلايل ميد املصمم بأفاكر تصمميية مشفرة ل إالدراك احليس للمس هتكل اإذ أن حاةل اإلدراك
احليس تكون متجهة حنو موضوع واقعي هو اختيار تصممي القامش .وهنا يضع الإدراك احليس موضوعه واقعيا أما ادراك
مضمونه امجلايل فيبتعد عن املوضوع الواقعي وذلكل تكون وظيفته نسبية من حيث الاختيار .
وجيب عىل املصمم أن يوظف ثقافته الفكرية والفنية خدمة لتصامميه ،لن مهنا ماخيص ذائقة املرأآة يف تعاملها اليويم فهيي
حتتاج منه اإىل وضعها من حال يرفع من قميهتا امجلالية لتتقبلها املرأآة وتتفاعل معها ،لس امي تكل المقشة اليت تس تخدهما يف
تصاممي أزايهئا وتكل اليت تس تخدهما لغراض التعامل اليويم ،وان ما خيص النساء (جيب أن يكون حلساب العمر واجلنس
دور يف تشكيل عنارصه التصمميية مراعيا القدرة الاستيعابية للمرأآة وعاداهتا وتقاليدها الاجامتعية)(،22ص.)121
وهكذا يبدو النشاط الإدرايك دلى املرأآة وكنه معل يأخذ س ياقني:
الول :فك شفرة أو رموز موضوع الإدراك من خالل حتليهل اإىل عنارصه ومكوانته.
الثاين  :اإعادة ترمزيه عن طريق جتميعه وتركيبه بعد تسميته أو اإعطاءه مضموان شلكيا الكميا أو صيغة رمزية أخرى.
وهااتن العمليتان ( تؤداين معا اإىل اإدراك املوضوع كلك وكجزاء تكون هذا اللك ومن عالقات وروابط توحدها
وتضفي علهيا ادللةل واملعىن )(،37ص.)38
وتـعد التقنية الرمقية اول ما اندت اىل التحرر من التقاليد القدمية والاجتاه حنو مبتكرات جديدة وحديثة ملواكبة التطور
واليت تمكن فهيا خصائص التصممي احلديث كوهنا حتمل طابعا فرداي ونوعا ( من الابتاكرات اجلديدة اليت ساعـدت عىل رفد
العملية الابداعية للمصمم واظهار التنـوع الاســلويب )(،46ص.)21
واملصمم املعارص امنا يتخذ يف ادائه الفين ملوضوعاته اجتاها اتمليا بفكرة مبدعة يتخذ من خالل تشفري مفرداهتا حنو
تشكيل لغة جديدة حتمل اسلوبه اخلاص يف التقنية والتعبري الفين الوظيفي .فاثراء الرؤية يف العرص احلديث يرجع اىل اراء
املصممني اليت اس تطاعت بشجاعة ان تفرض طابعها وهمينهتا عىل اجملمتع املعارص من خالل طرهحا للجديد اذلي تنافس مع
املنتج العاملي من الامقشة النسائية ( فغريت من اصول الرؤية وفق اسس التذوق حفركة وجدان الانسان حنو رؤى جديدة
يه من سامت العرص)(،6ص.)11
وهذا مانراه يف المقشة النسائية اليت متزيت بواقع تقين متطور ظهرت مالحمه يف الإنتاج املزتايد هل ،حبيث متزي
التصممي بتنوع اس تخدام التقنية الرمقية والساليب الفنية للمصمم من خالل صلهتا بوظيفتة اليت عرب عهنا بصدق مشاعره
وأحاسيسه.
لقد ازدادت الصورة والتصممي الرمقي قوة واتثريا يف هذا العرص بفعل التطورات التقنية املتالحقة من خالل برجميات
املعاجلة وتقنيات الصورة الرمقية (،29ص ، )105ومل يكن املنجز التصمميي قبل دخول براجميات التقنية الرمقية يمتتع هبذا
القدر من الرثاء والتنوع والتعقيد يف التصممي ،لس امي وظهرت اجتاهات مبتكرة ومس تحدثة يف معاجلة العنارص التصمميية
واللونية وامللمس ية بفضل التحسينات اليت ل تتوقف عىل برامج التصممي والطباعة وتطبيقاهتا ،ولعل دخول الكومبيوتر يعد
بداية التطور يف التصممي والركزية الساس يف هذا اجملال ،اإذ ان التقنية الرمقية قطعت شوطا كبريا يف جمال التصممي فقد
حققت اهدافها واسهمت يف تطور وتقدم نظم التصممي فاملصمم بطبيعته متأهب دامئا لالفادة من تطور العلوم والفكر
والثقافة وتطويعها يف جمالت وجوانب التصممي(،36ص.)24
فتصممي الامقشة يف التقنية الرمقية يه ليست نظرية بقدر مايه معلية تطبيقية هتمت ابلهجزة والادوات والتنفيذ فهيي
تس تمكل النقص يف قدرات الانسان وقواه بقدر مايه وس يةل للتطور العلمي والتقين وسد حاجات اجملمتع
النفعية(،9ص ، )194لعل الاثر الفعيل لتطور التكنولوجيا يف جمال التصممي الرمقي ميثل التاثري املتبادل بني التقنية والابداع
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فالسهوةل الكبرية واملرونة اليت ااتحهتا التكنولوجيا وحتققت يف جمال التصممي الرمقي مثلت يف حد ذاهتا اساسا ابداعيا بل ان
التوظيف الامثل لهذا التطور هو ،ذكل الاس تخدام اخلالق والواعي من املصمم لتكل الاماكانت اليت يتيحها هذا الوس يط
املتطور اذلي يوفر العنارص الرضورية لتجس يد الفكرة واتكيد الهدف اذلي ميثل غايته الفنية الابداعية(،24ص.)243
وهذا ما نالحظه يف تصممي المقشة النسائية اإذ ظهر فهيا الكثري من التوافق بني اجلانب التقين التوظيف ،واعامتد
املصمم التقنيات الرمقية احلديثة ،فضال عن امتالكه اخليال الواسع واحلس املرهف يف تقدمي تصاممي تشفريية بأساليب
خمتلفة بدافع التنوع وإاظهارها بشلك يتالءم مع خط التطور والتقدم اذلي يعيشه واقع الصناعة النس يجية يف العامل واليت
ابتت مالحمه واحضة يف الكثري من ادلول الصناعية املتقدمة تقنيا اليت أعطت سامت ومدلولت جديدة ومبتكرة يف
اس تحضار ادلور التقين والوظيفي .
مؤرشات الاطار النظري
معان ملضامني تدرك من خالل عنارص معينة تظهر يف تصاممي المقشة النسائية  ،ويه يف
 )1إان الشاكل ما يه اإل ٍ
الساس دوافع انفعالية نفس ية جتيش هبا ذات املصمم فتربز عىل شلك معليات أدائية لرتاكامت ثقافية وبيئية تعرف
ابلناجت املوضوعي للفكرة التخيلية التصمميية.
 )2اإن الشلك واملضمون عنارص متضامنة يعمتد بعضها عىل الآخر اعامتدا متبادل ويوصف العمل الفين يف تصاممي المقشة
النسائية ابنه موضوعا جامليا أذ يمتزي ابلامتسك والانسجام يف الشلك واملضمون.
 )3الشلك هو املعىن الظاهر واملضمون هو املعىن الاكمن يف تصاممي المقشة النسائية ،وأن الشلك واملضمون يتغريان
عىل وفق الآلية التصمميية ويه التشفري اليت يعىن هبا يف هذا البحث ،فالتشفري للشلك واملضمون يف تصاممي المقشة
النسائية تعبري يضم اجلوانب الوظيفية والعقائدية والفكرية يعمتدها املصمم يف س ياق معهل التصمميي.
 )4إان عالقة التشفري ابلشلك واملضمون يف تصاممي المقشة النسائية ختضع ملبدأ المتزي البرصي ،فاملتلقي يدرك الشاكل
اليت تنقل املعلومات ليمت حتقيق ادللةل لن هناك عالقة بني الشلك واملعىن وهذه العالقة يك تكون واحضة لبد أن
يكون هناك تباين بيهنام يك يتوحض احدهام من الآخر وعندها يمت الإدراك اذلي يقوم عىل اساسه التشفري.
 )5إان تشفري الشلك واملضمون يف تصاممي المقشة النسائية يمت بعملية نسق حتويل للشلك اذلي يتيح لنا معرفة املعىن
او املضمون اذلي قد يكون حمجواب.
 )6متتكل الشاكل مضموان تعبرياي لتتواصل معنا من خالل شفرة التواصل وهذا يفرس بنية تصاممي المقشة النسائية
فهيي نظام اإشارات متفق علهيا يتبناها املصممون اإذ يفرتضون ابن معىن الشلك يتحدد ويتغري تواصليا عن طريق
نظام قواعد الإشارة .
 )7الشفرة عبارة عن مجموعة من الإشارات والرموز ليصالها للمتلقي مضن س ياق تشفريي معني للتعبري عن الافاكر
وخمزوهنا للصورة اذلهنية اليت حيملها فالتعبري هو ادللةل امجلالية يف العمل الفين وهو اذلي يفصح عن العالقة بني
الفنان واملوضوع.
 )8ان البناء الشلكي التشفريي للتكوين التصمميي يف المقشة النسائية ميثل منظومة برصية وإادراكية ويعد الشلك قوة
يف بناء ادللةل التعبريية للعمل التصمميي كونه يعد عنرصا عالميا ملا حيويه من دللت وهو أساس للتعبري عن أي
فكرة.
 )9ا ّإن متكن املصمم من الربامج الرمقية يف تصممي الامقشة يفتح الباب لتوظيف الرسومات ثنائية الابعاد وثالثية الابعاد
لن التقنيات الرمقية هيأت هل العديد من التسهيالت اليت متكنه من اجناز اعامهل بسهوهل ويرس.
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 )10املصمم الرمقي حيتاج اإىل أن يكون ملامً ابلدوات اليت يس تخدهما وإاماكانهتا لن اساليب التقنية الرمقية لها التأثري الكبري
يف العملية التصمميية ،وتعيد ترتيب مراحل العمل اليت يقوم هبا املصمم ابلطريقة التقليدية.
 )11أن التشفري يف التصممي الرمقي لالمقشة هو عبارة عن توظيف الافاكر بصورة حديثة وراقية عن طريق احد برامج
هذه التقنية لجناز معل مجيل وملفت ولعل الكثري من مصممي الامقشة حيظى بلفت الانتباه لتصمميه لنه قد ينجح
يف ايصاهل فكرته ومضموهنا املراد ايصاهل واهبار املتلقني مع اجلدة والابتاكر يف الاجناز ودون اي تقليد.
 )12تـعد التقنية الرمقية اول ما اندت اىل التحرر من التقاليد القدمية والاجتاه حنو مبتكرات جديدة وحديثة ملواكبة التطور
اذلي تمكن فهيا خصائص التصممي احلديث كوهنا حتمل طابعا فرداي ونوعا من الابتاكرات اجلديدة اليت ساعـدت عىل
رفد العملية الابداعية للمصمم واظهار التنـوع الاســلويب.
الفصل الثالث
أجراءات البحث:
-1مهنج البحث :اعمتد البحث املهنج الوصفي التحلييل مجلع البياانت واملعلومات والتجرييب للوصول اىل هدف البحث
واس تحداث اجلديد واكتساب املهارات .
-2جممتع البحث :يتضمن جممتع البحث تصاممي الامقشة املوظفة (لالمقشة النسائية) فقد مت حرص جممتع البحث عىل اساس
موضوع البحث (تشفري الشلك واملضمون ابلتصاممي الرمقية لالمقشة النسائية املعارصة) اإذ بلغت تسعة مناذج تصمميية منفذة
ابلتقنية الرمقية خملتلف الرشاكت العاملية.
-3عينة البحث  :مت اختيار عينة البحث بصورة عشوائية وبنس بة ( )%25من جممتع البحث حيث بلغت عينة البحث
أمنوذجني تصممييني للوصول اىل هدف البحث.
 -4اداة البحث :قامت الباحثة بتصممي اس امترة حتليل الامنذج ملحق رمق ( ) 1ومتت الاس تفادة من مااسفر عنه الاطار
النظري من مؤرشات لتصممي اس امترة التحليل لتضمني البحث لك ما حيتاجه وحيقق اغراضه.
-5صدق الاداة :لغرض التاكد من صدق الاداة الظاهري لفقرات اس امترة التحليل فقد مت عرضها عىل جلنة اخلرباء لتطوير
فقرات الاس امترة حسب اراء اللجنة .
ثبات الاداة:
للتأكد من الصدق الظاهري واحملتوى التحلييل ،قامت الباحثة بعرض مناذج من التحليل عىل اخلرباء املتخصصني *يف
جمال التصممي وتصممي الامقشة للوصول اىل النتاجئ ذاهتا املس تخدمة يف خطوات التحليل يف ضوء الاس امترة املعمتدة ،وقد
مت التفاق عىل الفقرات التحليلية للامنذج التصمميية بعد اجراء التعديالت الالزمة واكنت نس بة التفاق ( )% 90
حسب معادةل كوبر
نس بة التفاق
االتفاق
تكرارات
عدد
× 100
معادةل كوبر = معامل الثبات
عدد تكرارات االتفاق +عدد تكرارات عدم االتفاق
-1 أ.د .انرص الربيعي  -2أ.م.د .هند محمد العاين -3أ.م.د .قدوري عراك.
 -1 *أ.م .د.هند محمد العاين -2،م.م رؤاي ايسني/طالبة دكتوراه  -3 ،م.م وسن خليل/طالبة دكتوراه.
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ويف ضوء اس امترة التحليل سيمت حتليل مناذج العينة
حتليل إامنوذج رمق ()1
الوصف العام:
نوع اخلامة :بوليسرت ،الالوان  :الاسود ،البين ،البين الفاحت ،الاوكر،
الاصفر.
الرشكة املصنعةprintex :
التحليل:
ان الشلك التصمميي تكون من تشكيل ملفردات واقعية ذات
حتوير جتريدي ومفردات هندس ية اإذ تكونت من الوجوه وتناوبت
بني وجه اكمل ونصف وجه ،والاشاكل الهندس ية والتجريدية ظهرت بصورة خطية متتابعة كونت مع ادلرجات اللونية
املتقاربة بني البين ودرجاته انسجاما شلكيا ولونيا ايضا جاء بنسق متتابع يتسم ابلتشفري احلريك التجريدي .أما مضمون
الاشاكل التصمميية فقد ظهرت للرايئ يف حاةل بروز واخنفاض فهيي تنقل عني املتلقي لدراك مضامني الاشاكل التجريدية
احملورة الهندس ية وجتعهل يف حاةل تفسري وتأمل للمضمون التشفريي املس ترت ،فهذا التشكيل التجريدي املشفر حيمل يف
طياته بعدا أآخر ملضمون تشفريي يعرب عن كيان املرأة وأصالهتا وتعزيز دورها يف احلياة واجملمتع كلك.
لقد جنح املصمم الرمقي يف اظهار التشفري بصورة رمقية ابتعد عن الاسلوب الواقعي اىل احملور التجريدي يف تشفريه لالشاكل
ومضاميهنا واظهار جاملية الاشاكل التجريدية ابسلوب أيقوين .فالقمي امجلالية لالشاكل املشفرة وماحتمهل من مضامني مشفرة
ابسلوب تنفيذ تقين رمقي اعطى انسجام شلكي ولوين ابسلوب حريك وجاذبية يف التنقل بني مفردات قد تكون جامدة.ان
القمية النفعية للقامش املصمم متحققة من خالل حتقيق الوظيفة امجلالية ودللته التعبريية ابسلوب تشفريي حديث ومتطور
مجع بني تشفري واقعي جتريدي وهنديس وحتقيق دلةل فكرية وثقافية تأملية للمتلقي ابلتقنية الرمقية.
حتليل أمنوذج رمق ()2
الوصف العام
نوع اخلامة  :قطن  ،الالوان :الامحر ،الوردي ،الوردي الفاحت،
الازرق الفاحت ،الابيض ،الاصفر،اللبين .الرشكة املصنعةEZ :
textiles
التحليل :
ان الشلك التصمميي تكون من مفردات واقعية حمورة جتريداي،
فقد تكونت من مفردات مس تقاة من الواثع البييئ ،تركزت يف حماوةل
املصمم اس تنباط جاملية البيئة الطبيعية من خالل تصور شلك جناح
الفراشة وبعض الزهور والنبااتت ومبعاجلة التقنية الرمقية للحاسوب
ابظهار التناسق والانسجام الشلكي واللوين بعالقات تصمميية شلكية ولونية اظهرت الشلك التصمميي بصورة مشفرة
جتريدية ذات طابع رمزي مشفر.
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أما مضموهنا فقد جاء مشفر من خالل تعبري الاشاكل عن مضموهنا التصمميي الاكمن يف ابراز تفصيالت تصمميية غري
ظاهرة للعني اجملردة اظهرت جاملية اكنت خافية للعيان من خالل تطبيق التشفري بنس بة عالية يف ادق اجزاهئا وتكويناهتا
فقد اكنت ظاهرة بدرجة كبرية .أما ابلنس بة لس تخدام تقنية الربامج الرمقية التصمميية  ،فقد مت تطبيق التشفري علهيا بدقة
كبرية ومتناهية يف ابراز اصغر تفصيالهتا فالشاكل التصمميية ظاهرة بصورة تشفري جتريدي ابس تخدام التقنية الرمقية.
أما القمي امجلالية فقد ظهرت من خالل اكساب القامش املصمم بصورة التشفري التجريرية احملور من الواقعي ابسلوب
حديث ومبتكر يف اظهار املكنوانت امجلالية الطبيعية الواقعية .وابلتايل فقد حتققت القمية النفعية للقامش املصمم بقبوهل من
قبل املتلقي بنس بة كبرية وهو مايطمح اليه املصمم ومبتغاه من خالل الانسجام اللوين والشلكي وابراز مضمون تعبريي
ومعان جاملية اكنت غري مرئية للمتلقي اظهرت القامش بصورة حديثة ومبتكرة ابس تخدام التشفري بتقنيات الربامج الرمقية.
نتاجئ البحث :
ويف ضوء حتليل مناذج العينة ظهرت النتاجئ التية:
 .6بين الشلك عىل التشفري يف املعىن الشلكي كونه صفة ميثل الاجتاه التعبريي للقامش النسايئ كام يف الامنذج (1
.)3 ،2،
 .7متثلت القمي امجلالية لالمقشة النسائية من خالل اس تخدام اساليب حديثة يف تكوين تصاممي شلكية متنوعة
الشفرات التصمميية ابلتقنية الرمقية كام يف الامنذج (.)3 ،2 ،1
 .8متثلت الاساليب املس تخدمة يف تنفيذ التشفري للشلك واملضمون بكرثة اس تخدام الاسلوب الواقعي احملور اىل
جتريدي اإذ معل عىل جتريد الواقع وربطه ابخليال التجريدي ،كام يف (.) 3 ،2 ،1
 .9متزيت تصاممي الامقشة النسائية بتحقق قميها املنفعية بنس بة كبرية تأيت من جاملية التعبري التشفريي لشاكلها
ومضاميهنا ودللهتا الرمزية التعبريية وتناسق وانسجام اشاكلها والواهنا ابسلوب متطور ابلتقنية الرمقية كام يف
المنوذجني (.)2 ،1
 .10كونت الاشاكل واملضامني التصمميية عالقات ورموز شفرات ووحدات دللية تأويلية امتازت بدقة تفصيالهتا
لتفسري معاين الاشاكل ومضاميهنا كام يف الامنوذجني (.)2 ،1
 .11ان اسلوب معاجلة تصاممي الامقشة ابلتقنية الرمقية ظهر واحضا من خالل الابتاكرية واجلدة يف تنظمي وترتيب
العنارص وجتميع عالقاهتا كام يف الامنوذجني (.)1،2
الاس تنتاجات:
 .1اكنت اغلب تصاممي الامقشة النسائية ذات اسلوب تشفريي ابلغ ادلقة اهمت فيه املصمم
ابلتفصيالت ادلقيقة املس توحاة من الواقع مبعاجلة رمقية حديثة ومبتكرة.
 .2عاجلت تقنية التصممي الرمقي اسلوب اخراج تصاممي الامقشة بطرائق مس تحدثة يف تنظمي العنارص والعالقات
التصمميية واللونية.
 .3امتازت الاشاكل التصمميية يف الامقشة النسائية بتضامهنا مع بعضها البعض وبنسق حتويل دليل ربطها مبضاميهنا
ابسلوب تشفريي تعبريي ابعامتد احدهام عىل الاخر يف تفسري املعىن التشفريي.
 .4اكن اس تخدام التقنية الرمقية يف اسلوب تشفري اشاكل املفردات التصمميية ومضاميهنا لالمقشة النسائية املعارصة
يصب عىل ابراز نوايح القمية امجلالية للقامش املصمم من خالل حتولت اسلوبية يف مجع العنارص وتنظمي املفردات
وربطها بعالقات تصمميية مس تحدثة برؤية فنية جديدة.
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التوصيات:
 .1رضورة اس تخدام التقنية الرمقية لقابليهتا عىل حتفزي خميةل املصمم ومده ابفاكر تصمميية جديدة ومس تحدثة.
 .2رضورة اس تخدام اسلوب التشفري لالشاكل واملضامني يف تصممي الامقشة النسائية كسلوب حديث ومعارص
ميتاز ابلناحية امجلالية.
 .3مواكبة لك ماهو جديد ابلتقنية الرمقية فامي خيص براجميات التصممي وتقنيات الطباعة يف جمال تصممي الامقشة .
املقرتحات التصمميية املنفذة ابلتقنية الرمقية
مقرتح تصمميي رمق ()1
جحم الوحدة التصمميية 19-21 :مس
الالوان :مخسة الوان ،الامحر ،البنفسجي  ،الاصفر ،الاكيك ،الاخرض .نوع
التكرار :رابعي ،مغلق
اسلوب التشفري الهنديس .التقنية الرمقية :برانمج كورل درو وفوتوشوب.

مقرتح تصمميي رمق ()2
جحم الوحدة التصمميية 19-21 :مس
الالوان :ثالثة ألوان ،الاخرض الفاحت ،الاخرض الغامق ،الوردي ،نوع
التكرار :رابعي ،مغلق ،التقنية الرمقية :برانمج كورل درو ،فوتوشوب،
اسلوب التشفري :الواقعي احملور
مقرتح تصمميي رمق ()3
جحم الوحدة التصمميية 19-21 :مس .
الالوان :لونني ،الامحر الارجواين ،الازرق.
نوع التكرار :رابعي ،مغلق.
التقنية الرمقية :برانمج كورل درو ،فوتوشوب.
اسلوب التشفري :واقعي تعبريي حمور جتريدي .
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Form and content encryption with digital designs in women's
contemporary fabrics
Zainab abd ali muhsen Al-Zubaidi
Search summary:
My research to study the processes of the creation of shapes and encrypt any
encryption in design forms and contents of computer technology as the creative
property of definable and renewal, change and transformation process of
transformative theme of shape, form and content encryption process in textile designs
lets us know the meaning or substance which may be invisible to the encryption in
the digital design of fabrics is a recruitment ideas modern and refined through a
technique to accomplish the work of a beautiful audiences with novelty and
innovation. The search includes four chapters:
1Chapter I deal with the problem of research and its current research (form and
content encryption with digital designs in women's contemporary fabrics) it
reproduces and innovative design language a new form and production of various new
ideas by using the designer's imagination and encrypt any encryption in the shapes
and contents using computer technology and asking the following:
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Is it possible to obtain women's contemporary fabric designs effective encryption
formats and content of subjects with the possibility of implementation in accordance
with digital technology?
The objective is to prepare a proposed textile designs contemporary The study
identified women's contemporary fabrics designs implemented in digital technology.
Chapter II may combine the theoretical framework and the previous studies and
the theoretical framework may include the following: Detective Section i: 1. encrypt
form and content in the design.
Either section II contained digital design in contemporary fabrics.
Either section III contained encrypted designs fabrics according to digital technology.
Chapter III procedures for research, research methodology and specified and search
tool and search forms. Out in chapter IV of the findings, conclusions and
recommendations and design proposals, proposals, and one of the most important
result of the research:
1. built on encryption in the formal sense as in the direction of expressionist canvas.
2. the aesthetic values of textile using modern methods in composition design of form
design to technical codes diverse modern digital.
4. characteristic designs of textile with utilitarian values achieved a large proportion
comes from the aesthetic expression and content forms of cryptographic and expressive
and symbolic consistency and harmony of forms and colors in sophisticated style with
digital technology.
5. the count of shapes and design links and content codes codes and units of semantic
interpretation was accurate detail to explain the meanings of the forms and content.
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