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Research Summary Reduction and condensation represented an
important technical diversity in the design processes, which are
usually described as complex and overlapping, through which
designers try to reach the functional and aesthetic goals of the
publication. Book covers are considered a fertile field to show the
possibilities that can be highlighted in the field of design, which the
current research tried to penetrate its paths on. According to
several axes. The first chapter was organized according to themes,
the research problem was formulated according to the question: 1What are the functional and aesthetic outcomes of reduction and
condensation in printed cover designs? The importance was
determined according to two dimensions: cognitive and applied.
And it can provide insights into the mechanisms of reduction and
condensation in print design, which will provide the design
(environment) with what enhances its development. As for the
second, it can enhance the applied aspects in its functional and
aesthetic dimensions, which means an expansion of the ability to
work within the environment of designing publications and the
cover as a model for it. The research objectives also included: 1Reveal the reality of the use of formal reduction and condensation
in the designs of printed covers. The research moved in the
following limits of knowledge: A- The objective limit / the use of
shorthand and formal condensation in the designs of printed book
covers. B - The spatial limit / covers of Iraqi books issued by the
House of Cultural Affairs (Baghdad). C - The time limit / 2002 until
2004 AD. Defining terms related to the research procedures were
defined, and the second chapter included the axes of the functional
dimension, the aesthetic dimension, content and expression
through reduction and condensation, then the indicators of the
theoretical framework. The sample and the research tool also
analyzed samples, which amounted to (3) samples that were
analyzed according to a form prepared for this purpose, and
reviewed the results, conclusions, recommendations and
suggestions, and the results came in: 1. Excessive use of tonal
reduction processes for the image used, as in model (2). Where it
varies by one color value. This use is for purposes including
diversity in the design process or to draw attention to what this
kind of move away from the repetition that we find in the uses of
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images employed in the designs of the covers. 2. General weakness
in the designs as in model (1) in terms of balancing events between:
shape and space (total area) written patterns and the basic
elements forming the design and the color relations adopted in the
designs.
Key words: Contemporary Graphic Design, Functional and
Aesthetic Dimensions.
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األبعاد الوظيفية واجلمالية لالختزال والتكثيف يف التصميم الكرافيكي املعاصر

امللخص:

مثل االختزال والتكثيف تنوعاً تقنياً مهماً يف العمليات التصميمية اليت توصف عادةً أبهنا متشعبة وذات
تداخالت حياول املصممون من خالهلا الوصول إىل حتقيق األهداف الوظيفية واجلمالية للمطبوع وعُدت
أغلفة الكتب ميدأانً خصباً إلظهار اإلمكأنيات اليت من املمكن إبرازها يف ميدأن التصميم,واليت حاول
البحث احلايل أن يلج مسالكها على وفق حمأور عدة .ونُظّم الفصل األول وفق حمأور جاءت ّمشكلة البحث
ُمصاغة على وفق التساؤل:
 - 1ما هي النواتج الوظيفية واجلمالية لالختزال والتكثيف يف تصاميم الغالف املطبوع ؟ وحددت األمهية
وفق بُعدين :معريف وتطبيقي.وأنه ميكن أن يقدم إطاللة معرفية آللييت االختزال والتكثيف يف التصميم الطباعي
ما سريفد (البيئة) التصميمية مبا هو معزز لتطويرها وأما الثاين فإنه ميكن أن يعزز اجلوانب التطبيقية ببعديها
الوظيفي واجلمايل ..ما يعين توسيعاً لقدرة االشتغال ضمن بيئة تصميم املطبوعات والغالف أمنوذجا هلا.
كما كمنت أهداف البحث يف:كشف واقع استخدام االختزال والتكثيف الشكلي يف تصاميم األغلفة
املطبوعة.وحترك البحث يف احلدود املعرفية التالية:
أ -احلد املوضوعي /استخدام االختزال والتكثيف الشكلي يف تصاميم أغلفة الكتب املطبوعة.
ب-احلد املكاين /أغلفة الكتب العراقية الصادرة عن دار الشؤون الثقافية (بغداد).
ت -احلد الزماين 2002 /ولغاية 2004م.
وحددت مصطلحات تعريفية ختص إجراءات البحث ،وجاء الفصل الثاين متضمناً حمأور البعد الوظيفي
والبعد اجلمايل و املضمون والتعبري من خالل االختزال والتكثيف  ،مث مؤشرات اإلطار النظري احتوى الفصل
الثالث على إيضاح للمنهجية وإجراءات البحث اليت اختذت من الطريقة الوصفية آلية عمل للوصول إىل
النتائج كما حدد جمتمع البحث واختيار العينة وأداة البحث كذلك حتليل العينات واليت بلغت( )3عينة مت
حتليلها وفق استمارة أُعدت هلذا الغرض ,واستعرض النتائج واالستنتاجات والتوصيات واملقرتحات ،وجاءت
يف النتائج:
 .1اإلكثار من استخدام عمليات االختزال للدرجات اللونية للصورة املستخدمة كما يف األمنوذج (.)2
حيث تنوع ذلك بقيمة لونية واحدة .ويعد هذا االستخدام ألغراض منها التنوع يف العملية التصميمية أو
إلاثرة االنتباه ملا هلذا النوع من ابتعاد عن التكرار الذي جنده يف استخدامات الصور املوظفة يف تصاميم
األغلفة.
 .2ضعف عام يف التصاميم كما يف األمنوذج ( )1من حيث إحداث املوازنة ما بني :الشكل والفضاء
(املساحة الكلية) األمناط الكتايب والعناصر األساسية املشكلة للتصميم والعالقات اللونية املعتمدة يف
التصاميم.
الكلمات املفتاحية :األبعاد الوظيفية واجلمالية لالختزال ،التصميم الكرافيكي املعاصر ،االختزال والتكثيف.

2د ،جامعة بغداد،

العراقdr.ieakram@gmail.com ،
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الفصل األول
مشكلة البحث
للمنجز التصميمي لكن أكثر ما تعتمد عليه هو
تعتمد العملية التصميمية على عدة أبعاد يف اإلخراج النهائي للشكل أو ُ
البعد الوظيفي والبعد اجلمايل يف أهبى صوره ،اذ تعمل هذه األبعاد بقوة يف جماالت التصميم الطباعي فإىل جانب ثنائية الشكل
واملضمون ،اجلمايل والتعبري ،الشكل والوظائفية ،احلذف واإلضافة ،أييت االختزال والتكثيف ليشكل ثنائية اشتغال تقين قدم من
خالهلا العاملون يف هذا اجملال جهداً تصميماً مهماً ..الحظها الباحث من خالل تفحص ميدان املطبوعات ..اذ وجد أبن هذين
االشتغالني يعمالن بقوة يف كثري من نواتج التصميم الطباعي احلديث ..ووجد أبن أغلفة الكتب على تنوعها استخدمت النوعني
وبشكل مكثف ،بل عد تناوالً وظيفياً مهماً لتعزيز إخراج الفكرة وإظهارها بشكل أفضل إىل جانب تعزيز االشتغال اجلمايل والتعبريي
وما يؤول إليهما ،لذلك وجد أنه من املناسب البحث يف هذا املوضوع الذي تطرق إليه الباحثون بشكل يسري إليه هنا هناك مرتكزاً
على التساؤل التايل:
ما هي النواتج الوظيفية واجلمالية لالختزال والتكثيف يف تصاميم الغالف املطبوع ؟
أمهية البحث
إن البحث يف موضوع من هذا النوع يرتكز يف واقع احلال على أساس اإلفادة املوضوعية منه ،وتتنوع األمهية على وفق
مستويني:
-1معريف.
-2تطبيقي.
فمن خالل اإلسهامة النظرية فإنه ميكن أن يُقدم إطاللة معرفية الشتغال االختزال والتكثيف يف التصميم الطباعي ما سريفد
(البيئة) التصميمية مبا هو معزز لتطويرها ،أما الثاين فإنه ميكن أن يعزز اجلوانب التطبيقية ببعديها الوظيفي واجلمايل ..ما يعين توسيعاً
لقدرة االشتغال ضمن بيئة تصميم املطبوعات والغالف أمنوذجاً هلا.

هدف البحث
كشف واقع استخدام االختزال والتكثيف الشكلي يف تصاميم األغلفة املطبوعة.
حدود البحث
يتحدد البحث ضمن احلدود اآلتية:
 -1احلد املوضوعي /استخدام االختزال والتكثيف الشكلي يف تصاميم أغلفة الكتب املطبوعة.
-2احلد املكاين /أغلفة الكتب العراقية الصادرة عن دار الشؤون الثقافية (بغداد).
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حتديد املصطلحات
جاء يف القاموس احمليط عن اخلزل واالختزال ما أييت:
اخلزلة :هي القطع السريع ،وخزل ..اختزال أي اقتطع ومنه ما ورد يف حديث األنصار ( ..أرادوا أن خيتزلوه دوننا )..أي
ينفردوا به وكذلك منه حديث أحد( ..اخنزل عبد هللا بن أيب من ذلك املكان )..أي إنفرد وجتنب البقية من اجلمع ( .حممد ،
 ،1952صفحة . )102
االختزال اصطالحا:
ولغرض حتديد مفهوم االختزال نبدأ من اجلذور اللغوية للمصطلح للتنقيب عن املعاين واملدلوالت اليت ترتبط ابالختزال
كمفردة ومن مث نتدرج إىل التخصص الدقيق (التصميم الطباعي) إلجياد امليدان التطبيقي لالصطالح ومدايت استخدامه وأتويله،
ومن خالل البحث توصل الباحث الستخدامات متباينة ومتنوعة لتسمية االختزال ومعانيه ما يكسب حماوالت اشتقاق املصطلح
إمكانية التأسيس وفق منهج علمي دقيق ،ويروي مؤلف ((النهاية يف غريب احلديث واألثر)) ما جاء على لسان األنصار عندما

تشاوروا شأهنم بينهم حول إمكانية التقرب للرسول حممد (ص) يف مستهل بعثته وأمهيته حيازهتم على رضاه وقبوله منافسة منهم لبين
يهود الذين كانوا من قبل ذلك يتوعدون األوس واخلزرج بنيب سيظهر يعلي كلمة هللا ووعده ،ويهلك هللا على يده الوثنية ،حيث جاء
يف حديث األنصار ما يلي:
((أمنا أرادوا أن خيتزلوه دوننا وحيوز الفضل وحنن منهم انؤون)) (،اجلزري  ،1965 ،صفحة )29مبعىن أهنم أرادوا أن حيتجزوه
ألنفسهم وينفردوا به وبرضاه.
ويف طبقات فحول الشعراء يقول ابن سالم (( ..ارجتت األمساع ومخجت العيون وحلقت البطون واخنزلت املتون وساءت
الظنون( ))..اجلمجمي  ،1977 ،صفحة )598
وهي تقريباً بذات املعىن من االنقباض واالنكماش وبنفس املعىن يورد املفردة صاحب مجهرة خطب العرب يف خطبة النعمان

بن املنذر ألهل احلرية حيذرهم اخلضوع جلربوت كسرى فيقول ((..وال تنخزلوا له أخنزال اخلاضع الذليل( ))..صفوت  ،بال ت ،صفحة
)217
أما يف كتاب األغاين فقد ورد ما نصه (( ..انتضيت السيف وهنض حنوي فضربته ضربة اخنزل منها)) (االصفهأين  ،بال ت ،
صفحة . )237
أي مبعىن انقطع وأقلع وأقرب ما جاء يف كتب اللغة واستخدامات العرب إىل استخدامنا املعاصر هو ما أورده صاحب

صبح األعشى على لسان أيب عبيدة حيث أورد ما يلي( :قال أبو عبيدة :فعدت إىل أيب بكر"رض" فقصصت عليهم القول على
غرة ومل اختزل من حلوه ومره) (القلقشندي  ، 1914 ،صفحة . )292
هنا مبعىن أنه مل خيتصر ومل يشذب ومل حيذف شيئاً من الكالم وهي أقرب الستخدامنا املعاصر وإن كانت مجيع االستخدامات
تلتقي يف األصل اللغوي للكلمة.
ووجد جذور أفكار االختزال اللفظي قدمية جداً حيث أن هناك مظاهر ميكن فهمها على أهنا اختزال شكلي وردت يف
القرآن الكرمي كما يف سورة النبأ أن يقول احلق سبحانه وتعإىل (بسم هللا الرمحن الرحيم عم يتساءلون) . 3
 1القرأن الكرمي سورة نبأ االية ()1
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وجند أن عم هي اختزال لـ(عن ماذا) ويف لغة احلديث جاءت (إمعة) الرجل أان كذا فيقال أان مع فالن ،كما عرف على أنه
(تقنية تصميمية يف إخراج تفاصيل الشكل ترتكز على مبدأ املعاجلة اإلدراكية للبنية أو اعتماد واحدة أو أكثر من تقنيات التحوير
واإلضافة والدمج واإلبدال) ( 4عبد الرضا  ، 2001 ،صفحة (( )4التبسيط يف األشكال الداخلة يف العملية التصميمية ..وهي
االختزال الشكلي عملية حتقق استبعاد الوحدات غري الفاعلة يف التصميم أي استبعاد األشكال الزائدة اليت إذا ما حذفت من
التصميم فإن التصميم ال يتأثر وظيفياً أو داللياً أو مجالياً)) (الفالحي  ،بال ت  ،صفخة  .)25ومن خالل ما تقدم ميكن للباحث
أن يؤسس التعريف اإلجرائي وفق النحو التايل:
التعريف اإلجرائي:
هو جممل عمليات احلذف واإلنقاص واالختصار الواقعة على مظهرية الشكل وتفرعاته دون اإلخالل ابلعرب واملعاين
والدالالت اليت ينقلها ذهنياً دون الوصول إىل مسخ الشكل إىل شكل آخر خيتلف داللياً.
التكثيف :CONDENSATION
لغة :ورد ضمن ابب (كثف) وهو الكثافة الغلظ واببه ظرف فهو(كثيف) و(تكاثف) أيضاً (الرازي  ،1982 ،صفحة

. )564

والكثف (اجلماعة وكسحابة) :الغلظ ،كثف ككرم فهو كثيف ،ككرم فهو كثيف كاستكثف ،والكثرة وااللتفاف ،والكثيف
اسم يوصف به العسكر والسحاب واملاء ،وكثيف السلمي كأمري ،أو الصواب كزبري :اتبعي /كزبري صحارى ،وأكثف منك :قرب
وأمكن وكثف تكثيف :جعله كثيفاً وتكاثف :تراكب وغلظ (الفريوز  ،1993 ،صفحة . )1096
أما مفهوم التكثيف يف التصميم فهو تعبري عن توجه تصميمي يعىن إبغناء املكون التصميمي سواء على مستوى البنية
الشكلية أو الفكرة التصميمية دون أن يسبب ذلك تشويشاً يف التلقي ،ويستجيب يف الوقت نفسه إىل حاجة متزايدة للوضوح وتدفق
األفكار على املستوى التعبريي واجلمايل يف أن معاً.
وهو((فعل تقين وإظهاري يساهم يف تفعيل حركة الفضاء العام للتصميم)) (نصيف  ،2001 ،صفحة . )10
التعريف اإلجرائي للتكثيف
يتفق الباحث مع التعريف االخري التفاقه مع جمرايت البحث احلايل .
االختزال والتكثيف:
هو تقنية تصميمية توظف ابجتاه هتذيب الشكل أو املكون التصميمي من أية زوائد أو إضافات وصوالً إىل بنية بسيطة
دون أن ينتج ذلك نقصاً أو خلالً يف القيمة التعبريية واجلمالية املنجز التصميمي.5

 1اسـ ـ ــتفاد الباحث من هذا التعريف الذي قدمه الباحث (الدكتور عبد الرضـ ـ ــا هبية)يف ثه املنش ـ ــور يف جملة األكادميي (دور املعاجلة اإلدراكية يف اختزال
البنية التصميمية للعالمة التجارية)سنة 2001
-1مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور عبد الرضا هبية داود يف كلية الفنون اجلميلة بتاريخ .2004/7/15
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-2مقابلة مع الدكتور إايد احلسيين بتاريخ .2004/7/18
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هو حالة من حاالت تنظيم األشكال يف الفضاء وهي طريقة تقتضيها الفكرة التصميمية من أجل إيصاهلا لسبب أساسي
هو (القيمة اإلعالنية للفكرة اليت ميكن أن نطلق عليها السهل املمتنع) وطريقة االختزال هي األكثر قدرة وفاعلية واليت تساعد على
الوصول إىل هذه الفكرة بواسطة إاثرة موضوع السيادة ،ولكن هذا االختزال إىل أي مدى؟ إىل احلد الذي يوصل الفكرة إىل قمة
قدرهتا التعبريية الوظيفية.6

Volume: 4

هو التبسيط يف األشكال الداخلة يف العملية التصميمية وهي االختزال الشكلي عملية حتقق استبعاد الوحدات غري الفاعلة
يف التصميم أي استبعاد االشكال الزائدة اليت إذا ما حذفت من التصميم فإن التصميم ال يتأثر وظيفياً أو داللياً أو مجالياً (الفالحي
 ،بال ت  ،صفحة .)25
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الفصل الثاين
املبحث األول :البعد الوظيفي والبعد اجلمايل:
ترتقي آليات التنفيذ وتتمخض عنها نتاجات حتمل من القبول والرفض نسباً متفاوتة وأتثري متباين بني شخص وآخر (وتلك
النواتج تتعلق مبدركات املتلقي ومدى التجاوب معها حيث يعد هذا الناتج مبثابة إدراك وإمثار مباشرين فإما أن تتذوقه وإما أن ال
تتذوقه) (جأن  ،1970 ،صفحة  . )3إن هذا االختالف يف مدى تقبل تلك النواتج يف واقع احلال طبيعي إذا ما أخذان ابالعتبار
وعي وأدراك املتلقي وما هي الظروف اليت تقوده للتقييم وما هي املعايري الوظيفية و اجلمالية احملققة من ذلك الناتج وميكن تقسيمها
على بعدين:
أوال :البعد الوظيفي
إن تلك اآلليات يقودها املصمم وتكون أدواته عناصر البناء التصميمي اخلط ،اللون ،الشكل ،احلجم… وغريها عالوة
على أن املواد اليت حتمل اخلصوصية والتميز إذا ما مت التنفيذ هبا دون غريها هنا يكون هدفه أن يظهر اإلمكانيات الفنية والقيم اجلمالية
لتلك العناصر وعالقتها أبداة التنفيذ فيكون التأثري اللوين والشكلي اليت حيققها املصمم يف تصميم أغلفة الكتب ويظهر االستخدام
ومتفق وحيمل يف ذلك كل
الفاعل لتقنيات األداء وطريقة التفكري اليت تقود إىل انتج وظيفي و مجايل حتقق بفعل اختزال مدروس ُ
عنصر من عناصر البناء قيماً مجالية أتيت من قبيل التأثري يف املتلقي  ،وأتيت عمليات اإلظهار النهائي أو األداء التقين للتصميم إحدى
مقدمات التأثري اجلمايل لالختزال فكثرياً ما يلجأ املصمم إىل االستعان ة بعمليات تقنية إلجياد التنوع الالزم للتصميم ومن تلك

العمليات هي الطبع من سطح ابرز أو غائر أو االثنان معاً وهو بذلك يؤكد أمهية العنصر املختزل ومدى أتثريه يف املتلقي إبجياد عدد
من املالمس احلقيقية املختلفة من ارتفاع واخن فاض نسيب بسطح الورق وإظهار املوضوع وهو مطلي برقائق معدنية ملاعة وهذا ما نراه
يف أغلفة العطور والكتب (جأن  ،1970 ،صفحة  )3وتعطي للغالف قيمة مجالية عالمة على التأثري الوظيفي الالزم مثال ذلك
غالف بلون أسود والوحدات الشكلية ظاهر أبثر ابرز،
إن الرتمجة احلقيقية اليت حيققها االختزال يف إيصال األفكار بسهولة ويسر وقدرة على االحتفاظ ابلتأثري لزمن طويل انبعة من

القيمة اجلمالية له والفاعلية الكامنة يف املوضاعات الناجتة بفعل الناتج االختزايل لألشكال واملفردات التصميمية العديدة ،يف حني
ينبثق اجلمال الفين من التناقض وبزوغ التشكيالت املباغتة واملفاجئة الناجتة عن كثافة توظيف األشكال املتنوعة يف بنائها الشكلي
وتعقد عالقاهتا لتكون انجتاً متميزاً ،انجتاً عن تكوينات شكلية حتمل تنوعاً يف بنائها الشكلي وتكاملها املوضوعي يف أغلفة الكتب،
على سبيل املثال توظيف صورة لشاعر يف مقتبل شبابه ابألسود واألبيض ،لترتاكب معها صورة ملونة حديثة لذات الشاعر ،تضفي
بعداً تعبريايً مجالياً وأتمالً إدراكيًا لإلحاالت الزمانية واملكانية يف املوقع ذاته ،ودعماً للفكرة التصميمية واالتصالية يف أغلفة الكتب

الثقافية ،اذ يتمكن املصمم خالل معاجلاته هذه إحداث متثيالت تعبريية ومجالية مثرية النفعاالت املتلقي ،ليقدم كل ما هو مستحدث

ومناسب لرسالته االتصالية يف تصميم أغلفة كتبه الثقافية ،حيث أن هذه التمثيالت التعبريية هي أشكال مت حتويرها ابحملاكاة لتمثل
نواتج تصميمية جديدة (شاكر  ،2001 ،صفحة  )27تدعمها تقنيات برجمية حديثة فسحت اجملال ألحداث التناسق الشكلي
والدعم للجاذبية اجلمالية واإلبصارية املتوافقة مع أساس الفكرة االتصالية يف هذا النوع من أغلفة الكتب.
ثنيا :البعد اجلمايل:
إن معايري اجلمال يف الفن بشكل عام والتصميم بشكل خاص ليس هلا ثوابت وقوانني رايضية تقودها وإمنا هنا تقدير يتبع
الناتج التصميمي ومن مث املتلقي وقدرته على فهمه والتجاوب معه ومن تلك املوضاعات املهمة يف التصميم الطباعي أييت االختزال
الناتج لعدد من األدوات واملواد واآلليات اليت تفعل لتظهر املوضوعات برؤى جديدة حتمل التأثري اجلمايل والفاعلية الالزمة لتحقيق
الوظيفة ،إن القيمة اجلمالية لالختزال إن كان انجتاً تقنياً أو فعالً تصميماً مستقالً انبعة من العالقات املتحققة بني عناصر البناء
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وأوهلا الشكل حيث أن تلك القيمة أتيت من كوهنا كالً متزانً ،هنا تكمن أمهية القيمة اجلمالية لالختزال يف وحدة شكلية متناسبة
متزنة حتقق الغاية من التصميم وتدفع املتلقي إىل التفاعل معه ،يقودان احلديث عن مجاليات االختزال والتكثيف إىل التأكيد على
أمهيته من حيث قدرة الشكل املختزل على التأثري والبقاء يف ذاكرة املتلقي إىل زمن غري قريب وميكن أن نرى ذلك بوضوح من خالل
الرجوع إىل احلضارات القدمية واليت كانت تعتمد ( أسلوب التبسيط واالختزال واللوين واالبتعاد عن الظالل والتدرجات اللونية يف
حماول ة إلجياد والتأثري املباشر وإضفاء القيمة اجلمالية املمكنة لتحقيق اهلدف من موضوعات مصممة) (حمسن  ، 2003 ،صفحة
 . )17إن تلك احملغوالت أثبتت فاعليته يف إمكان ية التأثري اجلمايل حيث اعتمد املصمم على إجياد رموز خمتزلة لكثري من مفرداته
التصميمية وتفعيلها بفاعلية عالقاتية ويظهر ذلك بوضوح من خالل العالقات الدالة والعالمات التجارية والرموز الشكلية وحىت
احلروف واألرقام وغريها ماهي إال خمتزالت للعديد من الصور املعقدة واليت ال ميكن فهمها أو الوصول إىل أعماقها مما دعاه إىل
إجيادها.
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املبحث الثاين :املضمون والتعبري من خالل االختزال والتكثيف:
التصميم عموماً حيمل غائي ة معينة تبدو معقدة وغامضة يف توجيهها ،ما مل حتدد األهداف فيها وخاصة مبا يتعلق تصميم

وسائل االتصال املطبوع االتصالية ،أغلفة الكتب ،امللصقات الفنية والثقافية واإلعالانت التجارية وغريها ،حيث تتخذ الفكرة التوجيه
لبناء الرسالة االتصالية فيها ،فهي ليست جمرد توصيل املعلومة من طرف إىل آخر فحسب ،بل هتدف إىل حتديد جانبني مهمني
لدعم عملية االتصال هذه ،ويكمن اجلانب األول يف عملية البناء اإلنشائي للتوجيه الوظيفي يف عملية االتصال املباشرة وحتقيق
اجلذب البصري ،يف (حني يقدم اجلانب اآلخر احلالة التعبريية الداعمة للجانب األول وحتقيق التأثريات يف مدركات املتلقي الفكرية،
يثمر عن تكاملهما توفري نواتج شكلية حتمل تطابقاً ما بني نواجتها التعبريية واملضامني الكامنة فيها) (حممد  ،2000 ،صفحة )99
 .وقدمت نظرية الداللة صورة واضحة وشاملة عن عالقة الشكل ابملضمون ،حيث فسرت هذه العالقة أن أي شكل حتدده جمموعة
من الظواهر متثل خصائص بناء هذا الشكل ،ويقابل هذه اخلصائص جمموعة من املعاين املرتبطة هبا ،أي أن حتمل أي من هذه
اخلواص قيمة تعبريية منفصل عن اخلواص األخرى ،مبا ينتج عنه جمموعة من اإلشارات والعالمات لتكوين املضمون الناتج عن
تنظيمها خالل التصميم (ترنس  ،1986 ،صفحة  .)74ذلك أن عملية التوصل إىل املضمون يف التصميم مرتبطة بعملية التنظيم
للبناء الشكلي يف التصميم مبعىن أن (أي عنصر ال يؤدي داللته اال من خالل ارتباط عالقته ابلعناصر األخرى ضمن النسق الذي
يوجد فيه ،وبذلك تؤدي عملية التنظيم للبناء التعبريي إىل حتديد طبيعة اخلواص البانية للشكل واملضامني الكامنة فيها ضمن الناتج
للبناء الكلي يف التصميم) (حممد  ،2000 ،صفحة  )99ذلك أن املضامني اليت يتم نقلها وإيصاهلا خالل تصميم أغلفة الكتب،
البد وأن يتبع املصمم تنظيماً بنائياً موحداً وميكن اإلشارة إليها أبن (السيميائيني نظروا يف هذا اجلانب من خالل استخدامهم لألنظمة
العالمية ،أي اعتماد نظام موحد لقواعد اتصالية متفق عليها ،قابلة للفهم املشرتك من قبل الباعث واملتسلم يف آن واحد ،وأن هذه
األنظمة مكونة من رموز وعالمات مرتبطة ابحمليط البيئي الكلي)  )Martin p121)،1977ذلك أن األفكار ذات األبعاد
االتصالية لتصميم أغلفة الكتب تستند إىل تقدمي الرتابط ما بني صفات العناصر وتوافقها الداليل مع املضامني الرمزية ألحد عناصر
غالف الكتاب العالمية على سبيل املثال (العنوان) ،يتجسد من خالله آلية فعل اإلدراك لربط الصورة الذهنية مع ما تثريه من
تعبريات حتقق إحالة فكرية حنو املضمون الكلي للغالف ،فاملصمم هنا يركز على اإلشارة االتصالية املباشرة خالل العنوان ،من مث
يستحثه خالل معاجلاته التقنية لتوفري عالقات تربطه مع العناصر األخرى ،لتكوين نسق تعبريي متكامل يف أغلفة كتبه ،فالتعبري هنا
يستند إىل فاعلية املعاجلات لال ختزال والتكثيف يف إضفاء الوضوح ،التماسك ،االستقرار ،البساطة واملعىن ،وعندما تكسر هذه
القواعد التنظيمية تنشأ الفوضى يف عملية اإلدراك عندما تتنافس وال تتوافق العناصر املكونة للتصميم ،مبا يؤدي إىل أحداث التشتيت
اإلدراكي وفشل املتلقي يف اكتشاف املضمون يف الناتج التصميمي (شاكر  ،2001 ،صفحة  )163من هنا جند أن املضمون
التعبريي يف تصميم أغلفة الكتب يتم التوصل إليه من خالل السيطرة يف بناء العناصر العالمية وفاعليتها يف نقل األفكار ،فهو ليس
جمرد وسيط مرئي حيمل أشكاالً ما ،بل إنه يسعى (ألحداث التوافقات الفكرية والداللية مبا يضمن تفاعل املتلقي إزاءها ،مبا تدعمه

املعاجلات التنظيمية لتوسيع اجملال للتذوق اجلمايل إزاء الناتج التصميمي) (حممد  ، 1973 ،صفحة  )7فاملصمم يسعى إىل أتكيد
املضمون خالل أغلفته اليت يتطلب توجيه رسالة اتصالية مرئية خالهلا ،من خالل اختاذه أسلوبه اخلاص الذي حيدد كيفية تقدمي
رسالته االتصالية هذه مبا حتمله من تعبريات شكلية منبثقة من توجيه الفكرة األساس يف تصميم أغلفة الكتب ،فاملصمم هنا يعمد
إىل هتيئة بيئة سيكلوجية ،ابعتماده على املعطيات احلضارية التارخيية والبيئة مصدر التوجيه واألفكار (والعواطف والرموز املوظفة يف
التصميم مبا حيقق منوها وارتباطها مع املتلقي بطريقة ملموسة لتمثيالته املرئية ،وما حتمله من نسق تنظيمي مرئي متوافقاً مع التوجه
البيئي احمليطة به ،دعماً لتكوين اهلوية واخلصوصية الداللية لتصاميمه اإلعالمية ورسوخها يف الذاكرة) (توماس  ،1971 ،صفحة

 .)265ذلك أن التوجيه العالمي الناتج عن املعاجلات التصميمية من شأنه نقل منطاً شكلياً حيدث تشاهباً مع البيئة احمليطة  ،يوجد
حتفيزاً وتوافقاً مع مدركات املتلقي احلسية والفكرية  ،واستقطاب حواسه اإلدراكية حنو التصميم ،اذ يكون املصمم هنا واقع أساساً
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مؤشرات اإلطار النظري
 .1جناح التصميم يعتمد على مدى حتقيق العالقة الوظيفية بني أجزاء التصميم مع بعضها البعض وبني هذه األجزاء ككل وتشمل
الوحدة يف احلقل املرئي.
 .2يضفي املصمم خالل التكثيف عدد من التوترات والتحدايت والرتقب خالل جماله املرئي ،األمر الذي قد يؤثر سلباً على مدركات
املتلقي سواء احلسية (اإلإبصارية) أو اإلدراكية الفكرية.
 .3يعتمد التكثيف على املبالغة يف توظيف عدد من الوحدات العالمية املتنوعة يف أغلفة الكتب واعتماد التكنولوجيا املتطورة
للحاسوب إلضفاء املتعة اإلبصارية ومعارضة البساطة يف التشكيل وحتقيق قوى إبصارية مرتكزة يف موقع ما ،تتخذ حالة من التنوع
يف توجيهاهتا.
 .4الشكل الناتج عن هذه املعاجلات االختزالية ال بد أن تبقي شيء من دالالته الواضحة يف قوة الوظيفة وليس كما يف التجريد
الفين ،حيث يعد الفن التجريدي مسألة شخصية متاماً اتبعة ملنظور الفنان الشخصي.
 .5يسعى املصمم إىل أتكيد املضمون خالل أغلفته اليت يتطلب توجيه رسالة اتصالية مرئية خالهلا ،من خالل اختاذه أسلوبه اخلاص
الذي حيدد كيفية تقدمي رسالته االتصالية هذه مبا حتمله من تعبريات شكلية منبثقة من توجيه الفكرة األساس يف تصميم أغلفة
الكتب.
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اذ جند هنا ترابطاً وثيقاً بني الشكل التصميمي الناتج مبا ينطوي على معان رمزيه كثرياً ما تتصف هذه املعاين ابلنمطية  ،أي
تكون منسقة وموحدة يف معناها الداليل لدى مجيع أفراد اجملتمع الواحد (النوري  ،1986 ،صفحة . )29
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حتت أتثري فكري مرتبطاً ببيئته احلضارية واإلنسانية ُ ،ميكنه من تقدمي بُعداً فلسفياً يتجاوز األساليب واألمناط السائدة يف التصميم
مطبوعاته ،فهنا يكون قد منح الفرصة لتكوين اهلوية هلا مبا يتناسب مع التطورات االجتماعية والثقافية مستحداثً نواتج تصميمية
مستلهمة من اترخيه احلضاري ودارساً لواقعه البيئي ومتواصالً مع املستحداثت والتطورات التكنلوجية من حوله (عادل ،1979 ،
صفحة  )30إن من أدوات املصمم اعتماده للداللة الرمزية يف تصاميمه ،كوهنا مرتبطة مبفاهيم اإلنسان وقيمه احلضارية اليت تعكس
إمكانياته الفكرية ،وللرموز قابلية على منح املعىن وجوداً موضوعياً يولد انطباعاً حسياً للواقع"فالرموز توحي ابملعاين لكنها التعرب وال
تفصح عنها كما هو احلال عندما ا ُختذ احلمام رمزاً للسالم ،فالرمز نفسه هو شيء مادي موجود أمامنا ،أما ما يرمز له فهو الفكرة
أو املغزى ،لذا فالرموز هلا شكل ومضمون وهاتني الصفتني مها أداتني لنقل األفكار ومعناها املباشر هو الوظيفة اليت يؤديها" (السعيدي
 ،2002 ،صفحة . )67
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الفصل الثالث :إجراءات البحث
أوال :منهجية البحث :اعتمد البحث املنهج الوصفي ألغراض حتليل احملتوى)  ،وذلك ملالءمته موضوع الدراسة احلالية مبا
يتيحه من إمكانية يف إجراءات التحليل بغية حتقيق هدف البحث.
أثنيا :جمتمع البحث :تضمن جمتمع البحث احلايل مطبوعات أغلفة الكتب  ،إذ أختار الباحث العينة وفقاً للمربرات اآلتية:
.1تتناسب كعمل ومنجز تصميمي مع مشكلة وهدف والبحث.
.2احتوت على السمات األسلوبية اخلاصة ابملصمم.
.3تستخدم التقنيات الرقمية احلديثة يف تصميم حمتواها.
 .4تالئم ما جاء يف البحث احلايل من أسس وخصائص وحتقق حملاوراستمارة التحليل واستبعاد النماذج املتكررة
ثلثا:عينة البحث :نظراً جملتمع البحث الذي اختاره اعتمد الباحث الطريقة (غري احتمالية قصدية) الختيار مناذج التحليل،

ومبا يتالئم مع موضوع البحث وتناسبها االختزال والتكثيف حسب رؤية الباحث واستبعد ما ال ينسجم مع استمارة التحليل واملتشابه
واملكرر واختار( )3بنسبة . %10

رابعا:مصادر وطرق مجع املعلومات :اعتمد الباحث يف مجع املعلومات على مصادر عدة يورد تسلسلها حسب األمهية
على النحو اآليت:
.1املصادر واملراجع العربية واملرتمجة املؤلفة من قبل خمتصني يف اجملال نفسه أو اختصاص مواز أو مكمل.
.2البحوث العلمية (ماجستري – دكتوراه).
.3املعلومات املوثوقة املنشورة على شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت).
خامسا :أداة البحث :خدمة إلجراءات البحث احلايل ولعدم توافر اداة حتليل  ،لذا نظمت أداة البحث ابعتماد استمارة
استبانة قدمت للخرباء ،لتحديد حماور التحليل الرئيسة والفرعية املستمدة عن ما متخض عنه اإلطار النظري من مؤشرات متثل
حصيلة نتاج أدبيات التخصص والعلوم اجملاورة ،وقد ارتكزت استمارة حتديد احملاور على تشخيص وحتديد احملاور األولية لتكون
نواة بناء استمارة التحليل لتحقيق هدف البحث.
سادسا :صدق األداة :ملعرفة صالحية األداة للتطبيق من خالل حتقق الباحث من صدق األداة وثبات نتائجها ،فقد مت
عرض االستبانة اخلاصة مبحاور التحليل على عدد من اخلرباء املختصني ،لتحديد اخلطأ والصواب يف تصميم االستمارة ومدى
االتساق الداخلي وترصني نوع و كم فقراهتا وبعد اطالع اخلرباء من ذوي االختصاص الدقيق على استمارة التحليل عمل الباحث
على تعديل بعض فقراهتا املتوافقة مع رأي اخلرباء الذين أمجعوا واتفقوا عليها لتصبح االستمارة جاهزة وحمققة لصدقها الظاهري من
الناحية البحثية
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سابعا :حتليل مناذج العينة

Issue: 5

الرجل األسطوري

Volume: 4

عينة رقم ()1
االختزال والتكثيف من خالل العناصر التصميمية:
استخدم املصمم ختطيط هليأة بشرية( )out lineإىل جانب
مفردات أخرى ،فمن انحية االستخدام اللوين مثل الفضاء بقيمة لونية
معاجلة (البين) متدرجة ابلقيمة حنو األعلى وخط خمتزل بقيمة ضوئية عالية
جمسدة للهيئة الرئيسة ،وهو استخدام متضاد يقصد منه اإلبراز الشكلي على
حساب الفضاء ،حيث اختذ الشكل األساس املساحة األكرب من الفضاء،
يف حني اتصف العنوان األساس بقيمة لونية خمتزلة (األزرق العايل القيمة)
أعطى ذات العالقة املتضادة واعتمدت املفردات التيبوغرافية األخرى بذات
الفئة اخلاصة ابلشكل األساس ومثل التنظيم الشكلي بفاعلية اجتاه الفضاء
العمودي إلضفاء التتابع اإلبصاري من األعلى حنو األسفل ومن اليمني حنو
اليسار ،وعموماً فإن هذا التصميم معاجلة اختزالية جاءت على النحو التايل:
-

اختزال قيمة الفضاء إىل قيمة لونية متدرجة حنو االعلى.

-

اختزال قيم لونية واحدة للعنوان األساس.

-

اختزال قيمة ضوئية واحدة مشلت الشكل أساس واملفردات األخرى.

-

قدم معاجلات برجمية لرفع قيمة جزء من الفضاء األعلى إلحداث بؤرة ضوئية مل تؤد الفعالية املتوخاة منها.

االختزال والتكثيف من خالل األسس التصميمية:
يف حماولة املصمم ملوازنة جممل لفضاء خاصة للعنوان األساس الذي شغل موقعاً يف أعلى الفضاء ابعتماد خفض القيمة
الضوئية أسفل الفضاء وإضفاء بؤرة ضوئية يف األعلى املفرتض تراكيب العنوان األساس خالهلا ،حيث جاء موقعها إىل األسفل األمر
الذي أدى إىل إخفاء مالمح اهليئة الرئيسية يف األعلى العتماده ذات القيمة الضوئية ،اليت مشلت العالقة التجارية يف األعلى األمر
الذي فرض سيادة إبصارية للعنوان األساس مؤسساً مرتكزاً للتابع اإلبصاري حنو األسفل ومن حيث املبدأ فإن املعاجلات التقنية
املربجمة جاءت لتحدد خلالً يف العمليات التقنية عموماً وكان ميكن لذلك أن يكون أفضل واعتمدت قيمة لونية أخرى للشكل
األساس والعالمة التجارية لدعم قوهتا اإلظهارية ،ومثلت عملية التنظيم هذه نظاماً مفتوحاً حنو اخلارج لعدم استخدام إطارات حتد
من التوسع الفضائي.
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العناصر التيبوغرافية لغالف الكتاب وتنوعها التقين:
قدم الشكل األساس دعماً تعبريايً للتوافق مع املعىن للعنوان االساس ،وأجريت عليه معاجلات برجمية أضفت نوعاً من القيمة

الضوئية العالية إىل جانب منه أضعفت قوة التباين املفرتضة للوضوح واليت مشلت إخفاء جوانب من اهليأة األساس املختزلة وإضعاف
العالمة التجارية بذات القيمة ،يف حني اتصف العنوان الفرعي أسفل الفضاء بوضوح ورسوخ أدى إىل ارتفاع قوة التباين القيمي.
نواتج عمليات االختزال والتكثيف:

مثلت املعاجلات التنظيمية واالختزالية ضعفاً يف مستوى أدائها االتصايل بعد أن أضعفت املعاجلات الربجمية وضوح االشكال
ومتيزها ،تراجعاً يف قوهتا التعبريية واجلمالية إلحداث اجلذب البصري إىل جانب ضعف وحدهتا البنائية.
عينة رقم ()2
الربط والتكااي البغدادية يف العهد العثماين التحليل:
االختزال والتكثيف من خالل العناصر التصميمية:
الزمت الفكرة توظيف صورة معاجلة فنياً إلحدى املباين اآلاثرية وبطريقة
االختزال الظلي ابلقيمة (األسود ،األبيض) وجاء االستخدام اللوين ليمثل الفضاء
قيماً ضوئية خمتزلة (األبيض) واعتمدت املخطوطة قيم األسود الة التضاد القيمي

أضفى إيهاماً ملمسياً واجتاهياً حنو العمق ،واتصفت املفردات األخرى لكل من
العنوان األساسي والفرعي بصفات لونية متنوعة (األزرق ،األمحر ،األصفر ،إىل
جانب االسود) ومثل التنظيم الشكلي بفاعلية اجتاه الفضاء العمودي بتحقيق اجتاه
بنائي حنو األسفل وتتابع بصري من اليمني حنو اليسار ،وقد مثل هذا التنظيم معاجلة
اختزال وتكثيف جاءت على النحو التايل:
-

اختزال قيمة الفضاء إىل قيمة ضوئية واحدة (األبيض).

-

اختزال قيمة املفردة األساس إىل قيمة ضوئية واحدة (األسود).

-

تكثيف فئات لونية (أزرق ،أمحر ،برتقايل ،أمحر) للمفردات األخرى.

االختزال والتكثيف من خالل األسس التصميمية:
قدمت هيأة املخطوطة موازنة ميني ويسار الفضاء لطبيعة تكرار اهليئات واخلطوط املشكلة للبناية التارخيية ،إىل جانب إضفاء
إ يقاع شكلي متناقص حنو العمق ،وجاء اعتماد نظم التباين ابلقيمة جلميع الفئات اللونية ليؤسس مرتكزا إبصارايً للمفردة الرئيسة
(املخطوطة) بوصفها وحدة بنائية حتمل سيادة وتنوعاً يف بنائها الشكلي واملساحة اليت شغلها من املفردات األخرى يف حني إضفى
التنوع يف توظيف قيم لونية متعددة للمفردات الكتابية وابلذات نظم التباين القيمي ليؤسس مرتكزات إبصارية خاصة لكل مفردة
و سب أمهيتها يف التصميم ،وقد جاءت عملية التنظيم هنا إلظهار نظام مغلق حنو الداخل لسبب القطع غري املنتظم للمفردة الرئيسة
ميني ويسار لفضاء وعلى الرغم من عدم اعتماده حالة التأطري ملكت سبباً للحد من اإليهام ،ابلتوسع الفضائي.
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لبناية اترخيية أضفت إحياءاً للتوافق الداليل معه ،وقد أجرى املصمم جلميع املفردات الكتابية معاجلات تقنية من خالل إضافة قيم
لونية خمتزلة حوهلا لتأكيد وضوحها ورسوخاً ،شكلت بذلك نقاط استقطاب وتوجيه إبصاري ،ونفذت مجيعها ابختيار منط كتايب
حديث ،واتصف كل منها بصفات لونية مضادة للفضاء املرتاكبة خالله ،وقد جاء اخلط احلاوي للعالمة التجارية بنمط كتابة متباين

مع املفردات الكتابية األخرى .وقد حدد القطع ميني ويسار الفضاء للمخطوطة ليحدد خلالً واضحاً يف العمليات التقنية ،اذ كأن
ابالمكان معاجلتها بتوسيع أبعادها أو اختاذ معاجلات برجمية لتالشيها مع الفضاء.
نواتج عمليات االختزال والتكثيف:
حقق املصمم قيماً وظيفية اتصالية جاذبة اتصالية خالل معاجلاته التنظيمية ،فقد قدمت نظم التباين الناجتة عن االختزاالت
الضوئية واللونية وضوح املفردات ورسوخها وعلى الرغم من اعتماده ذات املعاجلات التقنية لكل من العناوين األساس والفرعية فإنه
وجد أبن القيمة الصفراء إىل األسفل محلت وضوحاً ومتيزاً أقوى فقد جاء اختزال قيم املفردة األساس ابألسود أضفت له وضوحاً
ومتيز أقوى فقد جاء اختزال قيم املفردة األساس ابألسود أضفت له هيمنة على جممل التصميم قدمت من خالله مرتكزاً للشد
الفضائي وأضفت عليه ثقالً بصرايً أضعف العالقة البنائية مع العنوان االساس ،فيما أضفت الفئة احلمراء والربتقايل أسفل الفضاء

تنوعاً أضفى أبعاداً مجالية أسند التصميم وح ّد من امتداده التوسعي حنو األسفل.
عينة رقم ()3
مذكرات وخواطر طبيب بغدادي:
االختزال والتكثيف من خالل العناصر التصميمية:

فسحت الفكرة جماالً الستخدام لوحة فنية ختص الرتاث البغدادي إىل
جانب مفردات أخرى ،تراكيب خالل الفضاء األساسي الذي حيمل صفة لونية
خمتزلة (األبيض) وهو استخدام فضاء يُقصد منه اإلبراز الشكلي على حساب
الفضاء ،حيث شغل الشكل األساسي جممل املساحة الوسط إىل أسفل الفضاء،
وبدا حيتوي عدد من العالقات الشكلية واللونية املتمركزة خالله ،يف حني اختزال
العالقة اللونية للمفردات التيبوغرافية األخرى إىل قيمة لونية واحدة (األسود) ،ومثل
التنظيم الشكلي لفاعلية اجتاهية عمودية ألحداث التتابع اإلبصاري من األعلى
حنو األسفل ومن اليمني حنو اليسار ،وعموماً فأن هذا التصميم مثل معاجلة تكثيف
واختزال جاءت على النحو التايل:
 اختزال قيمة الفضاء إىل قيم ضوئية واحدة. تكثيف عالقات شكلية ولونية متركزت يف املفردة األساس. -جرى عالقات خط خمتزل أعلى وأسفل املفردة األساس لفصلها عن الفضاء.
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االختزال والتكثيف من خالل األسس التصميمية:
جاء تنظيم مواقع املفردات الكتابية أعلى وأسفل الفضاء إلضفاء املوازنة املتمركزة خالل الوحدة األساسية يف الوسط ،وهبذا
الشكل ارتكز موقع السيادة يف منطقة الوسط ممثالً للوحدة البنائية بني األعلى واألسفل مروراً مبركز السيادة اإلبصارية حيث أسس
مرتكزاً إبصارايً لتتابع القراءة الفنية مير خالهلا لكوهنا سائدة عما سواها ،انجتاً عن كثافة العالقات الشكلية واللونية األمر الذي حقق
استقطاابً بصرايً جاذابً ،ومثلث عملية التنظيم هذه نظاماً مغلقاً حنو الداخل ،الستخدام خطوط ح ّد من االمتداد التوسعي للمفردة

األساس ،ولتكون مرتكزاً إبصارايً يف منتصف املساحة الكلية ،وهي حماولة لتثبيت الرتكيز والتوحيد اإلبصاري.
العناصر التيبوغرافية لغالف الكتاب وتنوعها التقين:

حقق التصميم خالل عملياته التنظيمية ملعاجلات االختزال والتكثيف عد من القيم الوظيفية ،ومنها القيمة االتصالية للعنوان
األساس واملفردات الكتابية املتعددة ،واليت على الرغم من كثافتها الشكلية أضفت حالة التباين القيمي وضوحاً ورسوخاً هلا ،يف حني
أدت كثافة العالقات الشكلية واللونية للمفردة األساس أبعاداً تعبريية ومجالية حققت استقطاابً بصرايً جاذابً دعمت القيمة االتصالية
لتوافقها مع مضمون العنوان األساس وإضفاء الوحدة البنائية مما أدى إىل إضفاء تنوعاً إبصارايً وجذابً بصرايً إىل جانب حتقيق الشد
الفضائي مع املفردات األخرى ،حصل بسبب تقارب أقيام بعض األجزاء واخلط املؤطر مع املفردات الكتابية.
نواتج عمليات االختزال والتكثيف:
حتقق يف التصميم من خالل عملية االختزال للقيم اللونية واليت نفذ أغلبها عن طريق الرسم ابأللوان املائية البعدين الوظيفي
واجلمايل إال أن كثرة األمناط الكتابية إثرت على املظهر العام للتصميم خاصة وأن املصمم مل يتعامل مع التنظيم الشكلي بطريقة
جيدة.
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الفصل الرابع

Issue: 5

 .1اإلكثار من استخدام عمليات االختزال للدرجات اللونية للصورة املستخدمة كما يف األمنوذج ( .)2حيث تنوع ذلك بقيمة لونية

Volume: 4

النتائج
واحدة .ويعد هذا االستخدام ألغراض منها التنوع يف العملية التصميمية أو إلاثرة االنتباه ملا هلذا النوع من ابتعاد عن التكرار الذي
جنده يف استخدامات الصور املوظفة يف تصاميم األغلفة.
 .2ضعف عام يف التصاميم كما يف األمنوذج ( )1من حيث إحداث املوازنة ما بني :الشكل والفضاء (املساحة الكلية) األمناط
الكتايب والعناصر األساسية املشكلة للتصميم والعالقات اللونية املعتمدة يف التصاميم.
 .3افتقار واضح لنواتج عمليات االختزال يف البعدين الوظيفي واجلمايل وعلى النحو التايل:
أ -البعد الوظيفي:
جاء الضعف العام لالختزال والتكثيف ليؤثر بشكل واضح على بث الرسالة االتصالية إذ إن جممل املفردات التيبوغرافية املستخدمة
مل تشكل يف واقع احلال إال مفردات وكأهنا مقطوعة عن عاملها .فهي حتتمل أتويالت عدة ،مل جترى عليها معاجلات تصميمية واضحة
مل حتدد عالقة توفقية مع العناوين خلالً يف حتديد العالقة الشكلية الوظيفية ولرمبا أسهمت العناوين يف حتديد اتصالية ما
إال أن ذلك مل يشكل إال نسبة ضئيلة يف جمموع العينات.
ب -البعد اجلمايل:
افتقرت معظم العينات إىل نواتج مجالية للنوعني (االختزال والتكثيف) ومن ذلك:
مل تدرس بنائية النواتج اجلمالية اليت ميكن أن تظهر على الصورة خاصة يف استخدام العالقات اللونية واختزال أو تكثيف البعضمنها ،أحداث قوة تعبريية اذ ميكن لعديد من حاالت االختزال حتقيق تعبريية مؤثرة وجاذبية خاصة اذا ما توافقت مع قضاء مدروس
بعناية.
هناك خلل يف استخدام العناوين وأنواعها واستخدام الظالل على البعض منها خاصة يف حتديد نسبها أو حتديد العالقة اللونية أوحتديد املوقع الفضائي للعنوان األساسي أو الثانوي اخلاص ببعض التفاصيل أو املؤلفني.
خلل يف حتديد قيم مجالية ختص تفعيل احلركة واجلذب خاصة وأن الطاقة التعبريية لالختزال والتكييف ميكن االستفادة منها يفحتقيق ذلك وحاالت اإليهام البصري واحدة منها.
 مل يتم اإلفادة من حاالت اإلغالق والتوسع الفضائي،فعلى الرغم من حمدودية املساحة احملققة لتصاميم األغلفة فإنه كان ابالمكإناستثمار االختزال والتكييف لتحقيق ذلك كما له من عالقة يف تنمية الذائقة البصرية للمتلقي واالبتعاد عن التكرار واملألوفية يف
عمليات التنظيم الشكلي.
االستنتاجات
 .1إن االستخدامات التصميمية اليت أريد من خالهلا التنوع يف عمليات االختزال والتكثيف مل حتقق يف دافع احلال األهداف املرجوة
لألفكار املقدمة ونتج عن ذلك عن ضعف تصميمي آلليات االشتغال… فلو مت اإلفادة مما سبق من جتارب يف هذا النوع لكانت
النتائج أفضل والذي توضح يف توظيفات الصور يف االختزال أو التكثيف جاء كنتيجة منطقية لعشوائية تصميمية اتصفت ابلعينات
وحقيقة معرفة املعاجلات التصميمية املناسبة عليها خاصة وأن معظمها نفذ عن طريق احلاسوب الذي مل تستثمر اإلمكانيات الربجمية
فيه إىل حد ما.
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 .2افتقار العينات إىل نتائج وظيفية ومجالية ميكن االعتماد عليها جاء هو األخري كنتيجة لعدم االفادة من إمكانية تنظيم العالقات
اللونية يف حاالت االختزال أو االستخدام املتوازن لعالقة العناصر التيبوغرافية والفضاء التصميمي ما أفقدها ابلتايل البعد الوظيفي
االتصايل أو البعد اجلمايل الذي يشمل تفعيل اجلذب واحلركة أو حتقيق نقاط استقطاب مؤثرة.
التوصيات
إي الء املعاجلات الفنية اليت جتري على استخدام الصور أمهية يف حاالت االختزال والتكثيف خاصة فيما خيص تفعيل العالقات
اللونية أو إظهار بعض التفاصيل أو يف حال التعدد الصوري املتناسب احلجوم أو غري املتناسب.
املقرتحات
دراسة التكثيف الشكلي ودوره يف تعزيز القيم الوظيفية واجلمالية (أغلفة اجملالت أمنوذجاً).
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