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 Abstract: 

One of the manifestations of contemporary thought is defining 

and building standards and criteria for all phenomena and their 
material and moral products, and these phenomena are related to 

the products inherited by pure sciences in terms of their physical 

design structure, which found an appropriate atmosphere 

through the employments made by designers in book covers, 

based on the change And the transformation and the intellectual 

trends and the aesthetic taste in the plastic painting and the 
stylistics of its employment in line with the intellectual and 

psychological contents and the prevailing trends in the selection 

of fine artistic work, and accordingly we decided to study the 

reality of this method that entered the field of print design in 

particular, as these employments in book designs multiplied and 

expanded to include aspects of Several and for various topics, and 
through the designs presented that meant this aspect, it was 

considered a creative line, as those methods that were concerned 

with the use of illustrated artworks and their appropriateness in 

the designs of the covers related to the intellectual content of the 

book varied. In this context and that pluralism, the presented 
designs focused on this aspect, which gave the researcher room to 

research the reality of this method that meant that orientation. 

Based on the foregoing, the researcher found that the problem of 

her research is summarized in the following question: Did this 

method  perform their design role by employing plastic artwork in 

the designs of book covers? And did the designers follow the 
design rules to achieve this. 
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 تصاميم أغلفة الكتب األدبية )لوحات الرسم إمتوذجاً( أساليب توظيف األعمال التشكيلية يف
 

 2إنعام محدان حممود 
 

 :امللخص
من مظاهر الفكر املعاصر، حتديد وبناء مقاييس ومعايري لكل الظواهر ونتاجاهتا املادية واملعنوية، وهذه 

وجدت هلا  الظواهر هلا عالقة مبا ورثته العلوم الصرفة من نتاجات على صعيد بنيتها املادية التصميمية، اليت
مناخا مالئمًا من خالل التوظيفات اليت قام هبا املصممون يف أغلفة الكتب، إستنادًا إىل التغيري والتحول 
والتوجهات الفكرية والذائقية اجلمالية يف اللوحة التشكيلية وأسلوبية توظيفها ومبا يتالئم مع املضامني 

عمل الفين التشكيلي، وعليه ارأتينا دراسة هذا ال اختيارالفكرية والنفسية وما يسود من إجتاهات يف 
األسلوب الذي دخل يف جمال التصميم الطباعي خاصة، حيث تعددت وتوسعت تلك التوظيفات يف 
تصاميم الكتب لتشمل مناح عدة وملختلف املواضيع، ومن خالل ما قدم من تصاميم عنت هبذا اجلانب 

اليت إهتمت إبستخدام األعمال الفنية املصورة  أعتربت خطًا ابداعيًا حيث تنوعت تلك األساليب
ومالئمتها يف تصاميم األغلفة مبا يرتبط واملضمون الفكري للكتاب. وهبذا السياق وتلك التعددية، فإن 
ماقدم من تصاميم إهتمت هبذا اجلانب، أعطت للباحثة جمااًل للبحث يف هذا األسلوب الذي عين بذلك 

جدت الباحثة إن مشكلة حبثها تتلخص ابلتساؤل التايل: هل أدى هذا التوجه. وبناءًا على ماتقدم و 
األسلوب دوره التصميمي من خالل توظيف األعمال الفنية التشكيلية يف تصاميم أغلفة الكتب؟، وهل 

 .ن القواعد التصميمية لتحقيق ذلك؟اتبع املصممو 
 .األساليب، التوظيف، األعمال التشكيلية الكلمات املفتاحية:
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 األولالفصـــل 
يف خضم التطورات املستمرة يف كافة امليادين، تعددت أساليب التوظيف اليت يسعى املصمم فيها إىل حتقيق  مشكلة البحث:

أفضل النتائج، من خالل إجياد آليات عمل ترتبط بتحديد إشكالياهتا وصياغة احللول املناسبة هلا، وأييت جمال التصميم الطباعي 
مفاهيمية، تعرضت للكثري من التحدايت الفكرية املتعلقة بشكل مباشر أو غري  ة فنية ثقافيةمن أهم امليادين اليت برزت كحرك

املباشر يف معظم األساليب، ودورها يف حتقيق املنجز الطباعي من خالل تنمية قدرة املصمم على التعامل مع املستجدات الثقافية 
أساليب توظيف األعمال التشكيلية يف تصاميم أغلفة الكتب األدبية " املختلفة  والتقنية احلديثة. وهلذا فإن تسمية البحث بـ 

من أجل تسليط الضوء على األسلوب الفين املتبع يف تصميم أغلفة الكتب يف اآلونة األخرية،  جاء)لوحات الرسم إمنوذجًا(" 
ا جاء حتديد مشكلة البحث بتساؤل وقدرة املصمم الطباعي يف توظيف هذا األسلوب وإبراز موهبته يف التجديد واإلبتكار. من هن

هل أدى هذااألسلوب دوره التصميمي من خالل توظيف األعمال الفنية التشكيلية يف تصاميم أغلفة الكتب؟، وهل مفاده: 
 اتبع املصممون القواعد التصميمية لتحقيق ذلك؟.

 
ظيم بشكل يتناسب والتطورات اليت ترافق تتلخص أمهية البحث يف مراعاة متطلبات الضرورة التصميمية يف التنأمهية البحث: 

 العملية التصميمية، لذا فإن هذا البحث قد يسهم يف: 
 .تطوير املهارات التصميمية لدى العاملني يف املؤسسات ذات العالقة ابملوضوع كدور الصحافة والنشر.1
 .اإلستفادة منه يف البحوث والدراسات لطلبة معاهد وكليات الفنون اجلميلة.2

 
 تكمن أهداف البحث يف حتديد األسلوب املتبع ومدى فاعليته يف حتقيق األهداف التصميمية.ف البحث: أهدا

 
 تقتصر حدود البحث على:حدود البحث: 

 أساليب التوظيف وفاعليتها يف تصميم أغلفة الكتب. . احلدود املوضوعية:1
 أغلفة الكتب املطبوعة يف دور النشر العربية )املركز الثقايف العريب(. . احلدود املكانية:2
 (.2021- 2010) تصاميم األغلفة املطبوعة للفرتة مابني. احلدود الزمانية: 3
 

 إرأتت الباحثة حتديد املصطلحات مبا يتالئم والبحث احلايل: حتديد املصطلحات:
األساليب الفنّية مبعناها احلديث بكوهنا الطرق اليت "تعّرف  Recruitment methods .أساليب التوظيف:1

يّتخذها الفنان أو املتخصص يف جمال فين معني يف التعبري عن اجتاهاته وأرائه وأفكاره اخلاصة، فجميع األعمال الفنية مهما  
 .(2016بون، )ز  كانت درجة جودهتا أو سلبياهتا فجميعها تشتمل على شيء من خصائص أحد األساليب الفنية أو أكثر"

"الورقة اخلارجية للكتاب أو اجمللة سواء كانت  إنه عرف رشوان غالف الكتاب علىBook Cover  :.غالف الكتاب2
 .(656، صفحة 1982)رشوان،  من ورقها ذاته أم كانت من الورق املقوى"

ألساسية اليت يعتمد فيها املصمم على ومن وجهة نظر الباحثة فإن األسلوب املستخدم يف تصميم غالف الكتاب، هو الواجهة ا
أبراز مهاراته الفنية واإلبداعية لتحقيق اجلذب من خالل إستخدام العالقات واألنظمة التصميمية بصورة تعرب عن فكرة ومضمون 

 .لكتب األدبيةهو احملرك احلسي يف العمل الفين واملسؤول عن إاثرة إدراك املتلقي لفهم فكرة املوضوع يف تصميم أغلفة ا، والكتاب
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 اإلطار النظري ومؤشراته :الفصل الثاين
  : مدخل تصميمي:األولاملبحث 

تعددت الدراسات اليت عنت ابلتصميم الطباعي، واليت أتثرت غالبًا بكل ما حييط املصمم من عوامل ذاتية وموضوعية، 
ملية التصميمية، وتدخل هذه الدراسات كمادة علمية، الكلي يف الع بيئية وثقافية، لتشكل مع املادة والتقنية املستخدمة البناء

مجالية، فلسفية، تعىن بعمليات التفكري واخليال هبدف الوصول إىل مستوايت متقدمة من املهارات الفكرية واخلربات املرتاكمة، واليت 
. لذا فإن على املصمم الوصول إىل تقود ابلنتيجة إىل أعلى مستوايت األداء للوصول إىل تصاميم فنية حتمل طابع اإلبداع والتميز

أحدث األساليب الفنية )التصميمية(، وصياغتها مبا يتناسب وأهداف التصميم يف حتقيق فكرة املوضوع وغايته )وظيفته(، فاللغة 
الشكلية للمنجز الطباعي )غالف الكتاب(، يتطلب أن تنسجم وطبيعة الفكرة اليت من املفرتض أن تكون مؤثرة لتحقق عملية 

)لتحقيق رؤية فلسفية لفن التصميم، إذا ما آمنا املطلوبة )شكاًل ومضموانً(، وبعيدًا عن النمطية واملألوفية املستهلكة  يصالاال
)حيدر،  ابلنظرايت العلمية اليت تدعو إىل تالقح األفكار وتداخلها لتؤسس نسيج جديد ميكن له اإلستمرار والتفاعل(

م الشعوب وإنفتاحها على بعضها إتسعت رقعة التبادل الفين والثقايف، مما أثر على رفع ، ونتيجة لتقد(194، صفحة 2006
مستوى الوعي أبمهية خلق رؤى فنية جديدة تساهم يف تعدد األساليب الفنية وإستخداماهتا يف حركة التصميم، وقد ساعد التطور 

لطباعي، ويشرتط يف بناء العمل التصميمي األلتزام بعناصر التكنولوجي أيضًا على ذلك يف كافة اجملاالت والسيما فن التصميم ا
وأسس التصميم يف توزيع األشكال والصور وفق األسلوب الفين املختار، واملقصود هنا ترتيب العناصر األساسية )اخلط، النقطة، 

الفكرة التصميمية، وكلما كان  الشكل، اللون، القيمة(، وتوزيعها بطريقة صحيحة )متكاملة ومناسبة( مما يساهم يف توضيح مالمح
التصميم متناسقًا مع بعضه البعض ساهم ذلك يف سهولة فهمه من قبل املتلقي، فالعمل التصميمي ماهو إال تكوين لعمل فين 
 متكامل يضم يف فضاءه عدة وحدات ترتابط فيما بينها لتمنحه الشكل النهائي املرئي املعرب عن الفكرة وعالقتها ابملضمون للخروج

 بعمل إبداعي ذو رؤية فنية مبتكرة. 
كثريا ماحتدث الباحثون عن العمليات التصميمية، ولكن من   Design processesالعمليات التصميمية: 

الصعب حتديدها يف إطار معني، وذلك نظراً لوجود الكثري من األساليب وعمليات التنظيم املختلفة اليت يتبعها املصمم يف التصميم 
، صفحة 2018)حممود،  اليت تشكل البناء الكلي للعملية التصميمية ويضعها املصمم يف مقدمة شروط عمله"و" الطباعي

، إال أن كل هذه األساليب والعمليات تشرتك يف هدف أساسي وهو إجياد تصميم انجح على مجيع مستوايته ومجيع حمددات (11
املادة بتحقيق وجودها ونفعها ووظيفتها، ذلك الوجود الذي  )ربط قيمةالعملية التصميمية للمنجز املطبوع، من خالل 

. ويعمل كل املسامهني يف (Barbara, 1975, p. 167) ترسخت مفاهيمه خلدمة احلضارة اإلنسانية على مر العصور(
ق العمل على جل إخراج املنجز التصميمي بشكل مؤثر، وذلك عن طريأحرفيني، من  العملية التصميمية، سواء كانوا مصممني أو

"إذ إن فعل التصميم يتضمن حتقيق مجيع أهدافه من خالل تنظيم وإظهار تلك العملية مبا يتالءم وفكرة التصميم والغاية منه، 
)عناد،  العديد من العمليات املتزامنة، وفيها يتم إستعمال خمتلف اخلطط املدجمة املتفاعلة واملتداخلة مع بعضها البعض"

كما أن التصميم الطباعي ليس جمرد جتميع لصور خمتلفة وتنظيمها بصورة مجيلة، بل هو ثقافة بصرية ،  (41، صفحة 2015
شاملة هتدف إىل خلق حالة من الرتابط الوظيفي واجلمايل، يشري اإىل مضامني فكرية كامنة خلف األشكال والصور املرئية، وهو 

ف )املؤلف، املصمم، دار النشر، القارئ(، تشرتك يف هدف واحد مباشرة كحلقة متصلة ومتواصلة بني عدة أطرا ايصالوسيلة 
لتحقيق وظيفة املنجز التصميمي، وأحيااًن يكون لدار النشر واملؤلف أو الكاتب وجهة نظر خاصة، تعتمد عليها يف تسويق 

ملصمم واهلدف من التصميم  على رؤية ااألوىلمطبوعاهتا وتشرتط على املصمم تنفيذ فكرة معينة، ولكن النتيجة تعتمد ابلدرجة 
 ومن هنا نستطيع القول: أبن حمددات العملية التصميمية تتلخص ابآليت: نفسه.
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حمددات مباشرة: وهي العناصر اليت تؤثر بشكل مباشر على العالقات التصميمية داخل املساحة املخصصة للتصميم  -1
: وهي العالقات اليت تؤثر بشكل غري مرئي على الصلة بني حمددات غري مباشرة -2كاألشكال والصور واخلطوط التيابوغرافية. 

حمددات إسرتاتيجية: ويقصد هبا األنظمة و القوانني اليت تؤثر على جممل  -3الشكل والشكل اآلخر وبني الشكل واملضمون. 
 العملية التصميمية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

تصميمية مؤثرة يف اإلدراك احلسي للمتلقي لتحقيق الغاية النفعية وهذه احملددات ترتبط مع بعضها البعض خللق بنية 
)ميتلك املعلومات الصحيحة لكي يستخدمها يف الوقت واجلمالية للمنجز املطبوع. لذا فإن كل ما يتطلب من املصمم أن 

) موسى،  .ل والعشوائية(املناسب، ليمتلك بذلك عناصر القوة والسيطرة يف عامل متغري يستند على العلم وال يسمح ابإلرجتا
 . (21، صفحة 2011

إن العمليات التصميمية ال تتم دون اإلرتكاز على نظام تصميمي حمدد،  Design systems األنظمة التصميمية:
األسلوب املناسب للمنجز التصميمي لتحقيق فكرة  اختياريف خيضع جملموعة من املعايري واألمناط الفنية اليت يعتمد عليها املصمم 

املوضوع، والذي خيتلف من تصميم آلخر إبختالف الفضاءات املتاحة، فغالف الكتاب وأن كان يشرتك من حيث اخلطوط العامة 
شكلية  -الفات بنائية)العناصر واألسس( كمفاهيم عامة، مع التصاميم األخرى كـ)امللصق، الصحف، اجملالت(، إال إن هناك إخت

، الصور والرسوم، اخلطوط وغريها من العناصر املختلفة، وتلعب األنظمة يف التصميم دوراً منشأها املساحة املخصصة، التيبوغرافيا
والفراغ ملا هلا من أتثري مباشر يف املتلقي. وتقسم هذه األنظمة إىل عدة أقسام، مهمًا يف تنظيم العالقات التصميمية بني الكتلة 

 ومنها:
 .Axial layout.النظام احملوري 1
 .Radial layout.النظام الشعاعي 2
 .Dilatational layout.النظام املتمدد )املتسع( 3
 .Grid layout.النظام الشبكي 4
 .Transitional layout.النظام االنتقايل 5

                      
 ( النظام الشبكي3( النظام اإلشعاعي      شكل )2( النظام احملوري               شكل )1شكل )

                                                           
  فيه املصمم على استخدام هي تصميم احلروف والكلمات مع ترتيبها بشكل مناسب ومتناسق من حيث احلجم والتكوين الكلي للتصميم، ويعتمد

د النقط على احلروف اإلجنليزية أو العربية يف حماولة إلخراج منجز فين )تصميمي( مبسط ومعرب يف الوقت ذاته، وإن كانت العربية أصعبها نظراً لتواج
 تلفة للحروف أو الكلمات.احلروف أو أسفلها. ويتم بناء هذا العمل بتكرار احلروف أو اجلُمل بشكل مجايل بسيط، مستخدمني أحجام خم
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 ( النظام اإلنتقايل5شكل )        ( النظام املمتد 4شكل )

 
العمل التصميمي على وفق تسلسالً وهذه األنظمة هي اليت حتدد مسار وإجتاهات اخلطوط واألشكال والصور يف إجناز 

 منطقياً منتظماً للجزء والكل ميثل التكوين الكلي، ويرتبط إرتباطاً وثيقاً ابهلدف والوظيفة، فالنظام هو التوافق واإلنسجام والتجانس
حني تكون  الذي حيقق وحدة التصميم. وقد تكون بعض من هذه األنظمة بعيدة عن عمل املصمم أو قليلة اإلعتماد عليها، يف

األنظمة األخرى مهمة جدًا يف تنظيم العملية التصميمية وواضحة وال ميكن اإلستغناء عنها للحفاظ على التوازن الشكلي واللوين 
 واجلمايل لتحقيق هدف التصميم.

 
   Book covers designاملبحث الثاين: تصميم أغلفة الكتب: 

ف الكتاب الركيزة األساسية الالفتة االيت غالبا ما أتخذ حيزاً كبرياً من مع تطور أساليب التصميم  وتنوعها يعد تصميم غال
إهتمام املتلقي، وذلك ملا هلا من أمهية يف شد البصر ال يقل أمهية عن املضمون الفكري للكتاب، فغالف الكتاب يعد البوابة الفنية 

رئ ابلولوج إىل عمق املضمون أو فكرته األساسية أحياانً،  اليت حتمل دالالت غنية تسمح للقااألوىلواجلمالية املختزلة والصورة 
ما يتناسب وطبيعة العنوان ومضمون الكتاب، فاملصمم املبدع هو من ميتلك خيارات مؤثرة يف  اختياروذلك يتبع قدرة املصمم على 

تلقي، وكذلك من خالل األساليب إبراز املضمون الفكري للكتاب من خالل األساليب الفنية املتبعة يف التصميم اليت تؤثر يف امل
نظام تصميمي مناسب أو تكوين معني لبناء عالقة تكاملية بني الشكل واملضمون، ختتلف تبعًا لوظيفة  اختياراليت تؤثر يف 

ى التصميم ورغبات واستجاابت املتلقي، وكذلك تنفيذًا لرغبات دور النشر ألسباب تتعلق ابلرتويج وتسويق املطبوع، وأحيااًن أخر 
ترتبط ابلنهج الذي تتبعه بعض الدور كقواعد خاصة تتعلق ابلوقار والرصانة الفكرية. وقد أدت الثورة التكنولوجية إىل إحداث 
الكثري من املتغريات يف عامل التصميم، والسيما تصميم أغلفة الكتب على إختالف أنواعها وأشكاهلا، ملا هلا من قدرة هائلة على 

"املتعة اليت فـ، تصميم وإستخدام أنواع احلروف والصور والرسوم اجلاهزة اليت تزيد من املتعة اجلمالية للمطبوعالسرعة والسهولة يف ال
 . )الزاوي( مينحها غالف الكتاب هي جزء أساسي من متعة الرواية نفسها كنص لغوي ختييلي"

لى الطريقة اليت يقوم هبا أي تطلق عبارة األسلوب الفين عادة ع    Artistic methods األساليب الفنية:
احمليطة  متخصص يف جمال ما بشكل مميز ومتفرد وبنمط خاص به، وغالبًا ما ينتج هذا األسلوب من تفاعل جمموعة من العوامل

 ابملتخصص واملوجودة ضمن بيئته، سواء كانت هذه العوامل ضمن البيئة الطبيعية، أو االجتماعية، أو الثقافية وغريها، كما يتطلب
"وأيضًا يتطلب منه أواًل قراءة الكتاب )أو خالصة وافية عنه( أن يكون ملمًا ابلقواعد والقوانني اليت متكنه من تسهيل عمله، 

الذي ينوي تصميم غالفه، ليكون مبقدوره )أي املصمم( عكس فحوى وروحية الكتاب يف املشهد الكلي للغالف. وعليه 
بسيكولوجية املتلقني وتفضيالهتم، وبفن تصميم الكتب، إذ إن صورة غالف كتاب يتطلب أن يكون فنااًن مثقفاً، عارفًا 

أما وضع  ،(2011)رحيم،  خاص بشؤون الفكر والفلسفة ال شك ستكون خمتلفة عن صورة غالف رواية أو جمموعة شعرية"
لك ليشمل الوسائل والطرق أساسيات ومنط األسلوب، فال يقتصر فقط على الشكل املالحظ واملعىن اإلدراكي بل يتعدى ذ

واألدوات اليت استخدمت يف إنتاج العمل، على الرغم من صعوبة مالحظتها ضمن الشكل الذي يقدم به، أما العمل الفين فهو 
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واحدًا من األعمال اليت تقوم على أسلوب أو أكثر من األساليب الفنية املخصصة يف جماالت الفنون املختلفة، سواء كانت يف 
ب أو الرسم أو العمارة وغريها الكثري. فلم يقتصر هذا األمر على الرسامني الذين يتخذون من املدارس الفنية خطاً معيناً جمال األد

يصبح فيما بعد هوية الفنان وأسلوبه اخلاص كاملدارس السرايلية والتكعيبية واإلنطباعية... وغريها الكثري، وأييت دور املصمم هنا يف 
بة وحتديد األسلوب الذي سيتبعه يف كيفية تنظيم وإخراج املنجز الطباعي برؤية جديدة مبا خيدم العملية إجياد الفكرة املناس

التصميمية للوصول إىل أعلى مراتب اإلبداع وحتقيق اهلدف، وتنوعت األساليب وفقاً لذلك مما ساعد على تطور وتنوع النتاجات 
وابً معيناً يف تنفيذ مجيع أعماله ليميزه عن ابقي املصممني، أو قد خيتار األسلوب الفنية التصميمية، وقد يتخذ الفنان )املصمم( أسل

أسلوب )الصور املتعددة، الصورة الواحدة، اإلستعارة  اختيارتبعًا ملوضوع املضمون وما يناسبه لتنفيذ الفكرة، مثال على ذلك 
وحات التشكيلية يف تصاميم أغلفة الكتب بشكل ملفت الشكلية، املبالغة الشكلية، الرسوم(، وقد شاع مؤخرًا إستخدام الل

"لإلستفادة من مجاليات الفن التشكيلي )اللوحة( يف التصميم احلديث وتسليط الضوء على أمهية اإلستعارة الصورية 
نتباه املتلقي، ، ملا هلا من دور تعبريي يف إيصال الفكرة التصميمية والقدرة على التأثري وشد إ(2016)زبون،  لألعمال الفنية"

 اللوحة التشكيلية املناسبة ملضمون املطبوع ومعرفة كيفية توظيفها كمفردة أو كعنصر مهم يف تصميم الغالف.  اختياربشرط 
أما التطور احلاصل نتيجة للتطورات اليت أحدثتها الكثري من املتغريات التكنولوجية، فقد ارتبط كأسلوب فين يف الكثري من 

واملهارة الفنية لتحقيق املعىن احلقيقي لإلبداع  ية واليت يهدف فيها املصمم للوصول إىل التقنية اإلخراجية املتميزةالعمليات التصميم
يف التصميم، حيث تعترب القدرة على توظيف أساليب فنية تتسم ابحلداثة وعدم النمطية تعزيزًا إلمكانية املصمم يف الوصول إىل 

 (ملبدع هو من ال يتوقف عند اللحظة الراهنة، بل هو من يعيد تنظيم أفكاره إبستمرارفاملصمم اأهدافه أبقصر الطرق، )
.  وقد غدا فن التصميم فنًا قائمًا بذاته حيمل املصمم مسؤولية كبرية تفرض عليه األملام ابلثقافة (66، صفحة 1989)روشكا، 

التجارية، فالكثري من األغلفة )وخاصة يف أغلفة الكتب األدبية(، اليت حتتوي على تصاميم لرسومات الفنية اإلبداعية والعقلية 
ملونة، سواء كانت واقعية أو لوحات فنية تنتمي إىل عامل احلداثة، إستطاعت أن تلفت اإلنتباه أكثر من الكتب األخرى ذات 

 التجريد والبساطة يف التنفيذ، فغالف الكتاب الذي خياطب املتلقي التخصصات العلمية والفلسفية اليت متيل أغلب تصاميمها إىل
اليت تستخدم يف  املثقف حيمل املصمم مسؤولية التأثري فيه وإستمالته إلقتناء الكتاب. ومن أهم العناصر )التيابوغرافية والكرافيكية(

 غالف الكتاب كوحدات بنائية:  
تعترب الصور والرسوم من العناصر الكرافيكية املهمة يف   Picture And Drawingأواًل / الصور والرسوم: 

تصميم أغلفة الكتب عامة، إذ يتطلب من الفنان )املصمم( اإلهتمام ابخلطوات التقنية يف صناعة الصورة الطباعية، ألهنا غالبًا ما 
ضحة واثبتة تتناسب ومعطيات العصر تبث خطااًب تقنيًا مجاليًا يسهم يف إحداث التوازن واإلتساق ويرسم معامل مستقبلية وا

 ومتغرياته السريعة واملتالحقة، ملا هلا من قدرة على التأثري ولفت اإلنتباه حنو املنجز املطبوع، ويتطلب أن يكون هلا دور تعبرياًي يف
بني ظالهلا،  "أن يكون السطح المعًا وأن ميتاز ابلتباين توضيح فكرة املضمون لتحقيق اجلانب الوظيفي، ومن أهم شروطها

واملقصود بذلك تدرج الظالل تدرجًا دقيقًا مع قدر من التفاوت بني األبيض واألسود للصور غري امللونة إلبراز املالمح 
، صفحة 1959)إمام،  وتفصيل األشياء، والبد أن يكون شكل الصورة وحجمها متفقني مع أصول التكوين الفين اجلميل"

دت قوة اجلذب واإلنتباه للمتلقي، ويتمحور أسلوب توظيف الصور والرسوم يف غالف الكتاب فكلما زاد حجم الصورة زا (329
حول الربط بينها وبني العنوان واحملتوى، ابإلضافة إىل حتقيق اجلانب اجلمايل  إلضفاء احليوية وجذب اإلنتباه، كما يف الصورة 

 تناولت يف أحداثها )عبودية السلطة وقمع حرية الشعوب(.)غالف كتاب حديث اجلنود(، اليت عربت عن مضمون الرواية اليت 
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 ( رواية حديث اجلنود6شكل )

أواًل ابلفكر واإلدراك ملا له من أتثري اللون هو داللة رمزية لعناصر بصرية ذات طاقة مرتبطة  Color اللون: اثنيًا /
مباشر يف النفس البشرية كعنصر تعبريي لوظيفة حمددة يف التصميم الطباعي، فلكل لون معىن يوصل رسالة عن طريق احلواس، 

نشراح، أما الذي يوحي ابلبهجة واإل األصفر، واللون األمحرفبعض األلوان تعطي إنطباعاً ابلدفء والعاطفة وأحياانً اخلطر كاللون 
فهو رمز الصفاء والنقاء والسكينة وهو من األلوان اليت تستخدم يف الكثري من التصاميم ملا له من إمكانية اإلنسجام  األبيضاللون 

 البنفسجييعطي شعورًا ابلنمو واخلري والصحة، أما اللون  واألخضرالذي يعرب عن الفخامة والرقي،  واألسودمع مجيع األلوان، 
 لون اهلدوء والراحة، وغريها الكثري.    األزرقاألنوثة والنعومة والرومانسية، وفهو لون 

 
 ( اللون األمحر8( اللون األزرق                 شكل )7شكل )

 
 البنفسجي            األخضر       األصفر(   9شكل )
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 (  اللون األسود11( اللون األبيض                   شكل )10شكل )

 النظام اللوين. اختيارإدراك اللون وكيفية وابلرغم من تصنيف األلوان وما توحي به، فال ميكن إغفال إختالف الثقافات يف 
واأللوان هي من العناصر اليت تضفي البهجة واحليوية )احلركية( اليت تعمل على شد اإلنتباه ابإلضافة إىل أتثرياهتا 

إبختالف السايكولوجية ووظيفتها اجلمالية، فللون قدرة على خلق ردة فعل لدى املتلقي ملا له من معاين ودالالت رمزية ختتلف 
البلدان والثقافات، كما وإن له قوة وقيمة ختتلف من حيث الكثافة وطبيعة إستخدامه )تضاد أو إنسجام( ومبا يتالئم وفكرة 

"هناك ظاهرة لونية التصميم، إذ يقوم املصمم بتوظيف األلوان اليت تكسب العمل قوة جذب النظر، إذ أشار نيكوالس إىل أن 
حول حافات شديدة التضاد، فتتولد نتيجة لذلك هالة ضوئية عابرة، أو ميكن القول أهنا  تالحظ عند عند تثبيت العني

أتثريات لونية، وتظهر عقب كل حركة من العينني وتبدو كما لو كانت تقفز هنا وهناك، وحتدث هذه الظاهرة بكثرة حينما 
الواحدة يف أقوى حاالته حني تكون  يتمركز شكل مشبع ابألمحر يف خلفية مشبعة ابألخضر، حيث حيدث تنافس العني

 .(191، صفحة 1988)ويد،  األلوان تكميلية"
من بني أهم العناصر الفنية اليت تستخدم يف التصميم، هو   Typographyاثلثًا / النصوص )التايبوغرافية(: 

واإلنكليزية( يف كتابة العناوين الرئيسة والثانوية يف املطبوعات على إختالف أنواعها، ملا هلا من احلروف املتنوعة )العربية  اختيار
إمكانية يف إحداث احليوية واحلركة داخل إطار الفضاء التصميمي من خالل التنقالت البصرية اليت تقودان إىل إجزاء التصميم بكل 

ية اليت يقع على عاتقها إيصال الرسالة أبسرع وقت وتوضيح لفكرة املضمون سالسة ويسر، والنصوص هي من العناصر التايبوغراف
وحتديد هيكلية الكتاب بصورة عامة، لذا على املصمم اإلهتمام بشكل اخلط وحجمه وكثافته وإتساعه واملسافة الفاصلة بني 

د أيخذ العنوان الرئيسي )وهو الكلمات، ويف تصميم غالف الكتاب غالبًا ما تتصف النصوص أو احلروف بعدة مميزات، فق
(، حيزاً كبرياً من املساحة املخصصة لباقي العناصر الكرافيكية )الشكلية(، فكلما زاد حجم يصالالعنصر األهم مكانة يف عملية اال

ه يتطلب أن العنوان زادت قوة جذبه، وغالبا ما يتصف ابلبساطة والوضوح وأيخذ لوانً مغايراً لتحقيق اجلذب وشد اإلنتباه، كما أن
اخلط الطباعي املناسب تبعاً لنوع التصميم وحجمه )صحف،  اختيارحيمل داللة تعبريية ملضامني مكنونة، ويقع على عاتق املصمم 

(، وغالف ديوان الشعر )خلبطة( شكل 12جمالت، ملصقات، اغلفة كتب،...وغريها(، كما يف غالف رواية )بقاء( شكل رقم )
 (.13رقم )
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 (13(                                                   شكل رقم )12شكل رقم )        

 
   Recruitment Methodsاملبحث الثالث: أساليب التوظيف: 

خر، سواء كان املنجز )صحف، جمالت، كتب، ختتلف األساليب املستخدمة يف التصمبم من منجز طباعي آل
إن األسلوب هو فن التنسيق مابني مكوانت التصميم للخروج بعمل إبداعي، يربط مابني : وميكن القول، ملصقات،...اخل(

من املصمم النظرايت العلمية واخلربات العملية ابإلعتماد على الثقافة الفنية اليت ميتلكها املصمم لتحقيق أهداف التصميم، ويتطلب 
أن يعتمد األسلوب األكثر إاثرة وأكثر جتانساً مابني مكوانت التصميم والذي ميكن املتلقي من التنقل بني أجزاء الغالف )العنوان، 
أسم املؤلف، الشكل الصوري )اللوحة(، دار النشر( بكل سهولة ويسر وال يكلفه عناء البحث عما يثري إهتمامه، أي أن يدرك 

إدراكًا كليًا ال جزئيًا لکي حيقق التصميم الغرض منه، لذا البد من توافر اجلانب الوظيفي ابلدرجة األساس مكوانت الغالف 
إلستمالت القارئ حنو شراء الكتاب، أي أن التصميم خيدم العمل ككل، فلكل عنصر من عناصره أتثري معني على املتلقي، 

سبقاً، لذا على املصمم أن يعمل على إاثرة اإلنتباه من خالل إبراز بقية وخاصة إذا كان املؤلف غري معروف ومل ينشر له كتاب م
إما ابللون أو ابحلجم أو الغرابة أو اإلاثرة، أما يف حال يكون تصميم الغالف لكتاب مؤلف معروف فإمسه يكفي إلاثرة  العناصر

الن بصري عن ماهية الكتاب ومضمونه وأتيت بقية اإلنتباه، فاملصمم الذكي يكتفي غالبًا إببراز إسم الكاتب ابحلجم الكبري كإع
الصورة )اللوحة التشكيلية( كأحد أساليب التوظيف اليت تعطي مدلوالت فكرية  اختياروأييت ، العناصر تباعًا من حيث األمهية

خراجها مبا خيدم اللوحة حسب توافقها الفكري مع املضمون، وإ اختيارتعبريية عميقة األثر يف املتلقي، ومن املفرتض أن يتم 
اجلانب الوظيفي وإبراز اجلانب اجلمايل الفين، وهناك بعض املصممني الذين خيتارون العمل الفين ألمهيته أو األسم الكبري للفنان 

، التشكيلي، فالنتاج التشكيلي هو وعاء ملا ميتلكه الفنان من منظومة فكرية متمثلة ابلفكر )الديين والسياسي والثقايف واإلجتماعي(
 وختلق بنية ثقافية متحولة من جمرد فكرة إىل منظومة شكلية تفرض علينا مجاليات االشكل وخصوصية الفكرة بصورة إبداعية.

ترتبط وظيفة غالف الكتاب قدميًا ابحملافظة عليه من التلف  Functional Dimensions األبعاد الوظيفية:
ي ألمهيته بدأت دور النشر تتبارى يف كيفية تصميمه وإخراجه، إذ يعد ابلدرجة األساس، ومع التطور احلاصل ابملنظور الفكر 

تصميم الغالف إنعطافة مهمة يف فن التصميم الطباعي، وساهم تطور التقنيات الطباعية أيضاً بظهور أساليب متنوعة تبلورت تبعاً 
روط ترتبط بصورة مباشرة بعملية التصميم، لوظيفة غالف الكتاب يف إيصال الرسالة املوجهة إىل شرحية املتلقني، وهناك عدة ش

ليقوم املصمم بعمله على أكمل وجه ويرتك فينا أثرًا كإنطباعات أولية عن ماهية احملتوى الفكري للمضمون، فغالف الكتاب هو 
موضوع الكتاب  النافذة اليت يطل عليها القارئ ملعرفة حملة خمتصرة عن ماهية املضمون، لذا يتطلب أن يرتبط التصميم بنوعية أو

)بصفته أحد العناصر التيبوغرافية املهمة يف عملية  )علمي، ثقايف، مدرسي، فين، وغريها(، وكذلك يتطلب أن يرتبط ابلعنوان
غري مباشراة يف عملية تسويق الكتب على إختالف وخاصة يف الكتب األدبية، إذ إن تصميم الغالف يؤثر بصورة  (يصالاال
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أنواعها، وخاصة الكتب األدبية )كما أسلفنا(، حيث يؤثر عامل التشويق واإلاثرة يف عملية اجلذب البصرية اليت حيدثها تصميم 
ظيفتها اليت بين الغالف يف املتلقي، من خالل الكشف عن املضامني الفكرية ملدلوالت صورية متتلك القدرة على اإلفصاح عن و 

التشكيلية الكثري من املعاين والوظائف يف تصميم غالف الكتاب  –اللوحات الفنية  ختيارعليها أساس الفكرة التصميمية، وال
األديب )خاصة(، حىت وإن كانت تلك األغلفة بسيطة ولكنها حتمل قدرًا  كبريًا من العمق يف اإلفصاح عن املضمون الفكري 

الكثري من املصممني لتوظيف اللوحة كمفردة تصميمية إلمتالكها كل ماميكن جتميعه من عناصر وأسس للكتاب، وقد توجه 
تصميمية يف البناء الفين،كاخلط والشكل واللون واإلجتاه والتجانس والسيادة والتباين والتكرار... وغريها، لتعطينا رموزًا ودالالت 

 ة وظائف تروجيية ومجالية.   تعبريية متنوعة، وهبذا أصبح الغالف مثقالً بعد
 Aesthetic Dimensionsاألبعاد اجلمالية: 

يعد مفهوم اجلمال من املفاهيم اليت أحدثت الكثري من التساؤالت، وتعددت التفسريات اليت قام هبا املفكرون    
، وكذلك الرؤى العلمية واإلنسانية له، والفنانني وعلماء النفس، بتعدد املنطلقات الفلسفية والنقدية اإلبداعية والفالسفة واألدابء

"فقد خضع إىل وجهات نظر متعددة ومتباينة لبيان مفهومه، فمنهم من عده من الطبيعة، ومنهم من عده من عامل املثل، 
 وهذا التباين واإلختالف يف اآلراء يعزى سببه إىل أمرين:

 اق كافة.: عدم وجود معيار علمي دقيق واثبت للجمال جيمع بني األذو األول
 .(9، صفحة 2020)الطائي،  الثاين: يعود إىل اإلختالف يف امللكات العقلية واخليالية لدى األفراد."

"فالقوى اجلمالية يف التصميم الطباعي تعمل وفقًا جلوهر التصميم الذي يتخذ من منهج اإلبداع واإلبتكار أساسًا يف 
، لذا فإن املصمم الناجح يستطيع ومن خالل )غالف الكتاب(، (36صفحة  ،2015)عناد،  تنفيذ أهدافه اجلمالية والوظيفية"

لغة ختاِطب ذات املتلقي الذي  ماهو إال أن جيمع ما بني العلمية والتحرر، التجربة والنظرية، املتعة واخليال، فاجلمال يف التصميم
يف األشكال املنتظمة اليت حتقق مبدأ الوضوح  برييةللدالالت التع ميتلك احلس اإلدراكي عن طريق التناسق والتجانس واإلنسجام

"فاملصمم والتكامل، ملا هلا من دور كبري يف عملية اإلبداع الفين واإلدراك احلسي للجمال وتعطي املضمون القيمة واألمهية، 
سعى إىل احلوار الطباعي عندما يسعى إىل تقدمي تصميم ما ال تكمن معاجلاته يف حتقيق اإلستقطاب البصري فقط، وإمنا ي

الفكري مع املدركات احلسية واجلمالية لدى املتلقي، وهنا تكمن القيمة اجلمالية للحوار التناغمي يف احلياة بدون النطق، 
، ومن خالل (43، صفحة 2015)عناد،  ألن فن التصميم لغة هلا صوت أعلى من وقع خمارج احلروف فهي تنادي العقل"

 ايصاليمي معرب عن ذاته مرتابط جيمع مابني مفرداته الشكلية وفاعلياته اجلمالية لتشكل حلقة ذلك ميكن اخلروج بنتاج تصم
 مباشرة ومؤثرة يف املتذوق.

من هنا نستطيع القول أبن اجلمال يف فن التصميم، يعد مسألة نسبية ختتلف من مصمم آلخر ومن متذوق آلخر،    
ور كبري يف إبراز أهم مقومات العمل الفين والنهضة التشكيلية )اللوحات(، وللجمال يف تصميم )غالف الكتاب( بصورة خاصة د

من خالل دجمها يف تصميم أغلفة الكتب األدبية إلضفاء ملسات مجالية تزيد من وضوحه وجاذبيته، ويتحول معها من جمرد غالف 
 صميمي له دور حمدد. يؤدي وظيفة إىل عمل فين حبد ذاته بدالالته وإحياءاته، على الرغم من كونه عمل ت
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 مؤشرات اإلطار النظري:
.يتجسد غالف الكتاب من خالل معرفة املصمم التامة أبهم العمليات واألنظمة التصميمية وكيفية توظيف خرباته الفنية 1

 وإستثمارها يف صياغة األساليب وطرق معاجلتها وحتديد قيمتها التعبريية.
اإلجتماعية والثقافية احمليطة ابملصمم واليت ترتبط بعامل الزمان واملكان، من ضمن املقومات .تعترب الظروف البيئية واإلقتصادية و 2

األسلوب الفين املتبع يف العملية التصميمية، كما ترتبط أغلب التصاميم بثقافة اجملتمع والقوانني اليت حتكمه   اختياراملؤثرة يف 
 كمرجعيات إجتماعية مرتاكمة.

اإلستعارة التصميمية للوحات الفنية يف أغلفة الكتب تعرب بدرجة كبرية عن حمتوى الكتاب، وهذا النوع من التصاميم يستخدم . 3
 بكثرة يف الرواايت األدبية.

ىن تصاميم أغلفة الكتب اليت أختذت من اللوحات الفنية )التشكيلية( كسردايت فنية تضيف لنا حيزاً مجالياً مضافاً للمع تشرتك. 4
 الرمزي والتعبريي يف تضامن واضح بني الفن واألدب، من خالل اإلاثرة والالمألوفية يف الرتابط الفين بني الشكل واملضمون.

. غري األثر اجلمايل من مالمح العالقة بني القارئ والكتاب ابجتاه الرتغيب الطبيعي واالقتناء املباشر، السيما بعد تطور الطباعة 5
ديثة اليت رفعت من جودة الطباعة الفنية لغالف الكتاب، ما شّجع صّناع األغلفة على أن تكون هناك منافسة ودخول اآلالت احل

 يف سوق الكتب يف العرض الذي خرج من وتريية الصناعة القدمية إىل حداثة الصناعة آبالهتا وحروفها املبتكرة.
كبري يف اإلفصاح عن ماهية املضمون ابإلضافة إىل الصور   .يعد العنوان من العناصر األساسية يف تصميم الغالف وله دور6

 )اللوحات(، وميكن إبراز أمهيته من خالل التالعب بنوع اخلط واللون واحلجم املستخدم وحسب املساحة املخصصة له.
الذي يساعد يف  .هناك عالقة طردية بني العناصر )الكرافيكية والتايبوغرافية( وبني املساحة املخصصة لغالف الكتاب، األمر7

 إحداث التوازن الشكلي وإبراز الوظيفة األساسية لكل عنصر منهم.
اللون يف التصميم الطباعي على وفق العالقات اللونية املتكونة ضمن التصميم الواحد، واليت ختضع لعدة معايري فنية  اختيار.يتم 8

 جلمالية الناجتة عنها. وتنظيمية متبادلة وذلك إلعطاء دالالت حسية مؤثرة مضافة للقيمة ا
 اختيار.تعكس اإلستعارة الشكلية للوحات التشكيلية يف تصاميم أغلفة الكتب، مضامني فلسفية معربة عن التفكري اإلبداعي يف 9

األسلوب الفين بقدرات تتخطى املألوف وتتحرر من اجلمود من خالل الربط ما بني عناصر التصميم )الكرافيكية والتايبوغرافية(، 
 ية. يصالوصول إىل معان ودالالت فكرية تساعد يف حتقيق اهلدف من العملية االلل
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 منهجية البحث: :أوالً 
الباحثة )املنهج الوصفي التحليلي( يف حتليل أغلفة الكتب ويف مجع املعلومات والبياانت كونه من أكثر املناهج  اعتمدت

 لدراسات الفنية لتشخيص الظاهرة املبحوثة، ومن مث تفسريها بغية التوصل إىل النتائج احملققة ألهداف البحث.علميًة وألمهيته يف ا
 جمتمع البحث:  :اثنياً 

بعد اإلستطالع امليداين الذي أجرته الباحثة لدور النشر املختلفة اليت صدرت عنها أغلفة الكتب األدبية، وجدت عدداً    
يتضمن تصميم أغلفتها أساليب متنوعة لتوظيف اللوحات الفنية, تتناسب والبحث احلايل وضمن املدة  من الكتب الصادرة عنها

 ا الباحثة كمجتمع للبحث احلايل.اعتمدهت، لذا ) 2021- 0201  (الزمنية
 عينة البحث: :اثلثاً 

أغلفة من الكتب األدبية، وذلك ملالئمتها  (4عينة البحث بصورة قصدية من اجملتمع األصلي، وبلغت )  اختيارمت    
وموضوع البحث الذي يعىن بتوظيف اللوحات الفنية، اليت حتمل يف مواضيعها التبادل الفكري بني العنوان واملضمون واللوحة يف 

 تصاميم أغلفة الكتب.
 أداة البحث: :رابعاً 

يف اللوحات الفنية يف تصاميم أغلفة الكتب، مت بغية الوصول اىل حتقيق أهداف البحث يف التعرف على أساليب توظ   
 اعتماد الباحثة على استمارة التحليل تضمنت احملاور األساسية ملا توصلت إليه من خالل مؤشرات اإلطار النظري.

 صدق األداة:
ئمتها من قامت الباحثة بعرض إستمارة حماور التحليل على جمموعة من اخلرباء* واملختصني للتأكد من سالمتها ومال   

  الناحية املنهجية والفنية والفكرية.
 حتليل العينات 

 ها من عدد من دور النشر واملؤسسات الرمسية ذات العالقة.اختيار سيتم يف هذا الفصل حتليل عينات البحث واليت سيتم 
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 (1العينة رقم )

 
  

تتميز أغلب رواايت )ميالن كونديرا( ابلبساطة يف نقل أفكاره الفلسفية اليت تبىن عليها رسائله للمضمون:  الفكرة الرئيسة
الوطن، والصراعات الداخلية واخلارجية اليت  الفكرية، وقد جرت أحداث هذه الرواية حول اهلجرة القسرية والغربة واملنفى واحلنني إىل

تواكب هذه املرحلة، وجاءت مفردة اجلهل هنا مبعىن )اجلهل أبمل احلنني إىل الوطن، اجلهل ابملستقبل، اجلهل بكل شيء( أي ربط 
التمعن بقراءة مفهوم اهلجرة ابجلهل، وال ميكن التكهن ابملضمون الفكري للرواية من جمرد النظر إىل غالف الكتاب أو حىت 

 العنوان.
إستخدم املصمم األسلوب الفين الذي يعتمد على النظام احملوري )العامودي( يف تقسيم الفضاء املعاجلات التصميمية: 

التصميمي وتوزيع العناصر الشكلية )الكرافيكية( والنصوص )التايبوغرافية( بشكٍل متساٍو على جانيب املساحة املخصصة للتصميم، 
)أسم املؤلف، أسم  Fontن تضمن شكل للوحة الفنان )اببلو بيكاسو(، والنصف األيسر تضمن النصوص الكتابية النصف األمي

الرواية، أسم املرتجم، دار النشر(، وقد إختار املصمم أبسط أنواع احلروف متاشياً مع بساطة الشكل، وقد أراد املصمم بذلك عمل 
 ية(.موازنة بني الكتل )العالقات الشكلية والنص

اللوحة الفنية )موضوع  اختيارفلم يوفق املصمم يف ، تصميم الغالف ابلكامل إىل العديد من العناصر التصميمية افتقر
الغالف(، إذ إهنا لوحة لشخصية جامدة )جمردة( ختلو من األلوان ومن أي أثر للجذب البصري، ويعد هذا األسلوب من 

اإلاثرة والرتغيب، عمد املصمم بذلك عمل موازنة بني الكتل )العالقات الشكلية والنصية(  األساليب السهلة واملبسطة اليت ختلو من
. 

مل يتمكن مصمم غالف هذه الرواية من أن يعطي إنطباعًا مباشراً لدى املتلقي حول مضموهنا، وكما يف معظم التحليل: 
عريب(، أختريت لوحة فنية للرسام اإلسباين )اببلو بيكاسو(  رواايت الكاتب )ميالن كونديرا( وخاصة الصادرة عن )املركز الثقايف ال

كصورة لغالف الرواية، وعند قراءة الرواية قد يتبادر إىل الذهن أبن اللوحة الفنية قد ترمز إىل شخصية الفتاة حمور الرواية. أما 
اللون الواحد الذي سيطر على كامل  اجلانب الفين لتصميم الغالف فقد ربط املصمم جانيب التصميم )األمين واأليسر( من خالل

املساحة التصميمية، ليمتد التجريد يف الشكل واللون إلعطاء داللة مزدوجة التأثري ما بني اجلزء والكل )الشكل واألرضية(، وما بني 
هذا ما حاول املصمم الصورة )اللوحة( والعنوان، وذلك من أجل إعطاء املعىن الداليل وتوضيحه للوصول إىل التأثري على الذائقية، و 

أن يعطيه للقيم التعبريية من خالل القيم اجملردة كتجسيد حسي لصيغ بصرية مرئية بقصد التوضيح واإلشارة ملضامني مكنونة غري 
  مقرؤة.    

الوصف العام :أسم الرواية )اجلهل( للكاتب 
 ميالن كونديرا.

 .دار النشر: املركز الثقايف العريب
 . 2013اتريخ النشر:  
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 (2العينة رقم )

  
العالقة بني الرجل واملرأة، تلك العالقة اليت  تتحدث رواية اهلوية للكاتب )ميالن كونديرا( عنالفكرة الرئيسة للمضمون: 

ة املعاصررن يف حتدد اهلوية الوجودية لكل من الطرفني، يف معاجلة أدبية فلسفية حملاولة فهم اإلنسان واهلوية اليت أختلف الفالسف
حتديد كنهها )عمق النفس البشرية(. وكما يف ابقي رواايت الكاتب جند إن روايته تتمحور حول الشخصية الرئيسية )موضوع 
الرواية( وتتفرع منها الشخصيات األخرى لتنتج لنا نسيجًا مرتابطًا يوضح من خالله البعد الفلسفي للشخصية الرئيسية )شانتال( 

 يتها كإمرأة ختاف من فقدان شباهبا.اليت تبحث عن هو 
كما يف أغلبية تصاميم )دار الفكر العريب( للنشر، جاء التصميم مقسمًا إىل نصفني بشكل املعاجلات التصميمية: 

عامودي )أسلوب التصميم احملوري(، وتوزعت على جانيب الفضاء التصميمي األشكال والنصوص بشكٍل متساٍو، ضم اجلانب 
الغالف اللوحة الفنية للرسام )اببلو بيكاسو( واليت مت إنشاؤها بشكل هندسي )تكعييب( كما يف أغلب لوحات  األمين من تصميم

الفنان )بيكاسو( يف مرحلة من مراحل مشواره الفين، والذي يعتمد فيه إىل تقسيم الشكل على هيئة مكعبات صغرية )مساحات 
خطوط معربة عن اجلانب النفسي واإلنفعايل للفنان، ويف اجلانب األيسر صغرية( جمردة وتكوين الصور على شكل ألوان بسيطة و 

( يف  Fontتوزعت النصوص )إسم الكاتب، عنوان الرواية، املرتجم، إسم دار النشر( إبستخدم نوع واحد من احلروف الطباعية )
توازية من حيث شكل اخلط املستخدم كتابة إسم الكاتب وإسم الرواية. إرتبط كال جانيب الفضاء التصميمي بعالقات تنظيمية م

يف الكتابة والتكوين العام خلطوط اللوحة اليت عوجلت بطريقة أحتفظت هبا ابلرؤية العامة لألشكال حىت بعد تقسيمها إىل سطوح 
ط التکميلية صغرية ملونة تتيح لنا إمكانية التعرف عليها، وليبتعد فيها عن املطابقة التقليدية لشخوص الرواية, ويضاف هلا اخلطو 

 واأللوان حىت يکتمل العمل الفين.
املركز الثقايف العريب للنشر يرى أبن أغلبية التصاميم املنجزة تعتمد أسلوب النظام احملوري إما  للمتتبع ملنشوراتالتحليل: 

م طغيان شكل على عاموداًي أو أفقياً، ويف هذا التصميم عمد املصمم على عزل النصوص عن الصورة لتعزيز دور كل منها ولعد
آخر، وإعطاء أمهية متساوية لكال اجلانبني من خالل إعتماد مبدأ التوازن الشكلي واللوين. إن تصميم غالف هذه الرواية مل يتطلب 
حسًا فنيًا وخيااًل واسعًا وبراعة يف التنفيذ وحسب، بل تطلب الوصول حنو اهلدف خبطوات علمية صحيحة حتمل مواصفات 

الناجح الذي يتمتع بقوة الفكرة وفعاليتها يف التأثري املباشر يف املتلقي، لذا فإن إبتداع نظم وأساليب جديدة يساهم األسلوب الفين 
  يف تطوير العملية التصميمية واخلروج بفكر إبداعي حيمل دالالت وقيم فكرية متبادلة املنفعة مابني الوظيفة واجلمال.     

 
 

 الوصف العام: أسم الرواية )اهلوية(
 للكاتب ميالن كونديرا.

 دار النشر: املركز الثقايف العريب.
 2010اتريخ النشر: 
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 (3العينة رقم )

 
تتلخص فكرة الرواية حول شاب من السودان يرتك بلده ليتوجه إىل إحدى الدول العربية الفكرة الرئيسة للمضمون: 

هارابً من ذكرابته املؤملة هناك، ويبدأ حياة جديدة يف مدينة تضم العديد من اجلنسيات ويلتقي ابلعديد من األشخاص الذين لكل 
نهم حياته اخلاصة واملختلفة، يقوده القدر إىل سوق )فريج املرر( وهو من املقاهي الصاخبة والغامضة، ومبرور الوقت يكتشف أبن م

  مجيع رواد هذا السوق هربوا مثله من ماضيهم املؤمل وظروف الفقر واملرض إىل ذلك السوق. 
موعة من األشخاص يف مكان مفتوح يضفي جو من التعبري متثل اللوحة موضوع الغالف مشهداً جملاملعاجلات التصميمية: 

مما ساعد  والشعور بتنظيم العناصر التصميمية داخل الفضاء وإرتباطها مع بعض كوحدة واحدة )ما بني الصورة والنصوص واللون(
عن املركزية وإضافة أشكااًل ومفاهيمًا جديدة إىل التصميم الطباعي بشكله على ربط العمل يف كيان واحد، مما يعين اإلبتعاد 

التقليدي املقيد ابألنظمة والقوانني الصارمة، ليخرج املصمم مبنجز تصميمي مغاير أبشكاله وتنظيم فراغه )فضاءه(، وهذا النوع من 
 التصاميم يعطي إحياءاً ابحلركة املستمرة.    

غالف من املراحل املهمة اليت تشغل فكر املصمم والكاتب ودار النشر على حد سواء ملا له من يعترب تصميم الالتحليل: 
الفكرة املناسبة من أساسيات العمل التصميمي الذي ينافس الكثري من املطبوعات على إختالف  اختيارأمهية يف تسويقه، لذا فإن 

العنوان املناسب إلخراج العمل بشكل متكامل مما يساعد يف  اختيارأنواعها، ابإلضافة إىل دور موضوع أو مضمون املطبوع و 
إجناحه، وقد متيزت اإلستعارة الفنية للوحة التشكيلية اليت تسعى إىل معاجلة املضمون الذي يزخر به الواقع اإلجتماعي، وال سيما 

الشخوص وإستكمال الشكل ابلرسم الطبقة البسيطة يف اجملتمع،كتصميم لغالف كتاب رواية )فريج املرر( إبستحضار املكان و 
كمخزون فكري  الىت اقرتبت من التشبيهات اجملازية، وتقريبه مما يشاهبه، من خالل جتسيد الفكرة الىت امتزجت مع األلوان واخلطوط

ة والطبيعية تقرتب من عدة عوامل حسية حميطة ابلفنان واملوجودة ضمن البيئة اإلجتماعية والثقافي معرب عن املضمون بدالالت مرئية
اليت حتدد أسلوب العمل واملعىن اإلدراكي له، كما حيتوي التصميم على منط معني من األعمال الفنية اليت تتيح للمتلقي اإلستمتاع 

األلوان  اختيارالبصري من خالل وضوح املعاين وبساطتها أي خلوها من املبالغة والتعقيد بطرح الفكرة وصلتها ابملضمون، و 
 الصورة والنصوص( . املتدرجة )يف

 
 
 

سم الرواية )فريج املرر( الوصف العام :إ
 .للكاتب حامد الناظر

 دار النشر: املركز الثقايف العريب.
 .2014اتريخ النشر: 
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 (4العينة رقم )
 

 
تنطلق فكرة رواية )احلديث والشجن( للكاتب حسن أوريد، حول العالقات اإلنسانية الفكرة الرئيسة للمضمون: 

رواية )العاطفية( اليت تنشأ بني الرجل واملرأة، لتنتهي هذه العالقة بسبب اهلوة الثقافية واإلجتماعية بني الطرفني، ومن مث يبدأ بطل ال
بعالقة جديدة لتنتهي بنهاية موفقة، فيثبت لنا الكاتب )من وجهة نظره( أبن الثقافة والوعي يساعدان على إنشاء عالقات متينة 

 تقوم على مبدأ التفاهم وإحرتام الرأي.
ن أي جهد عاجل املصمم الفضاء التصميمي على مستوى الفكرة والتنفيذ بصورة مبسطة تكاد ختلو ماملعاجلة التصميمية: 

األسلوب الفين املعتاد ألغلفة الكتب األدبية يف  اختياريف التفكري واإلخراج النهائي للمنجز التصميمي، ومل خيرج عن املألوف يف 
أسلوب التخطيط التجريدي  اختيارمفردة للوحة الفنية اليت إبتعد فيها الفنان عن مستوى الرؤية البصرية للواقع، وفضل  اختيار

ساس شكلي مفاهيمي، وقد قسمت املساحة املخصصة إىل نصفني علوي ضم العنصر التايبوغرايف )إسم الكاتب، للشخوص، كأ
إسم الرواية، دار النشر(، والقسم السفلي ضم العنصر الكرافيكي )اللوحة الفنية( اليت شكلت مع األلوان املختارة وموقع كل عنصر 

س من خالل ارتباطها فيما بينها بعالقات تنظيمية ختدم العملية التصميمية، من العناصر على فضاء التصميم نقطة جذب  وجتان
 فاإلرتباط هلذه العناصر أمهية يف تشكيل التصميم وإحياءاته الوظيفية واجلمالية.  

مع انتشار السردايت األدبية لفن )الرواية والشعر والنصوص الثقافية( بشكل عام، ساد إنتشار اإلستعارات التحليل: 
تصميمية للوحة التشكيلية يف أغلفة الكتب لتعطيها حيزًا مجاليًا لتشرتك معها يف املعىن الرمزي التعبريي يف إنسجام واضح بني ال

لوحات فنية لفنانني )رسامني( كبار أمثال اببلو بيكاسو، ليوانردو دافنشي،  اختياروخاصة عند  الفن واألدب، وبلغة فلسفية عميقة
مونيه، ومايكل أجنلو...وغريهم من الذين سجل التاريخ أمساؤهم كأشهر الرسامني اللذين مروا يف اتريخ  فنسنت فان كوخ، كلود

البشرية، وقد أختار املصمم هذه اللوحة التجريدية كتخطيطات أو مسطحات ملونة بعيدًا عن الواقعية التقليديةكجزء من فكرة 
نوع اخلط )املقروء( مع  اختيارإبراز أسم املؤلف وأسم الرواية، ومن خالل التصميم، وأعطى أمهية ابلغة لغالف الكتاب من خالل 

( األوىلالتصميم العام للوحة التشكيلية اليت عربت بشكل من األشكال عن املضمون الفكري للرواية، ولكن من املالحظة الدقيقة )
له داللة مستقلة تكاد تقرتب من حدود املوضوع للوحة موضوع الغالف ال يتبادر إىل الذهن موضوع الرواية، فهي كمؤثر خارجي 

ع بعد قراءة الرواية وليس قبلها، ومع جتانس األلوان فيما بينها إال إهنا تبدو بعيدة عن التجديد واملعاصرة يف التعبري عن بنية املوضو 
 مقارنة بتصاميم لرواايت أدبية تنشر على عتبة األعوام امليالدية احلديثة. 

 

الوصف العام : رواية )احلديث والشجن( 
 للكاتب حسن أوريد.

 دار النشر: املركز الثقايف العريب.
 .2019اتريخ النشر: 
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  ناقشتهانتائج البحث وم
 :أسفرت الدراسة عن الكثري من النتائج، جاء أمهها

.األعتماد على توظيف اللوحات الفنية بصورة عشوائية، ال تنسجم ومضمون العنوان أو مضمون الكتاب، وكذلك خلوها من 1
ل على حتفيز القدرة أي تعبري ملضامني فكرية غري معلنة كشكل رئيس مؤثر قادر على اإلفصاح عن مكنوانته الداخلية، ويعم

 التخيلية لدى املتلقي إلستكشاف مضمون الفكرة وبعدها التعبريي.
اللوحات الفنية، خيلو من اإلاثرة واحلركة، بفعل اإلعتماد على اللوحات بصورهتا  اختيار.إتباع أسلوب فين رتيب )جامد( يف 2
اللونية وامللمسية ملا هلا من قدرة على إحداث اجلذب البصري، فقد عدت هذه ية دون إضافة أي مؤثرات مجالية،كاملؤثرات ولاأل

 املؤثرات من العناصر التصميمية اليت تؤسس لنظام ختاطب بصري عاملي قادر على اإلفصاح عن مضمون الفكرة ووظيفتها.
اللوحة  اختياريث األسلوب يف .متيزت أغلب املنجزات التصميمية )أغلفة الكتب( من حيث الشكل، بنوعًا متشاهبًا من ح3

 التشكيلية )الرمزية(، ويظهر ذلك واضحاً يف مجيع النماذج اليت مت حتليلها كما متيزت ببساطة الفكرة والتنفيذ. 
. االستخدام األمثل للوحات احمللية والعاملية يعطي لغالف الكتاب صورة مغايرة أكثر جاذبية للمجال الَبصري وتزيد من قيمة 4

 الفنية واجلمالية.الكتاب 
غالف الكتاب على جمموعة من األشكال واإلشارات املوحية على شكل كلمات وصور ورسوم وختطيطات معينة، متثل حيتوي  .5

 يف جمملها الفضاء السيميائي اخلاص لذلك الغالف.
واملضمون، واإلفصاح عن ماهية  .ترتبط العالقات البصرية ابلصيغ التعبريية يف التصميم إلجياد قواسم مشرتكة ما بني الشكل6

 املضمون من خالل اإلستعارات الشكلية للوحة التشكيلية يف حماولة للوصول إىل التطابق الفكري ما بني الدال واملدلول.
 اتستنتاجاال

 ات التالية:ستنتاجومن خالل نتائج البحث توصلت الباحثة إىل اال
 هم ال ميكن اإلستغناء عنه منذ أتسيس الفكرة وحىت اإلخراج النهائي..للعمليات التصميمية يف التصميم الطباعي دور م1
اللوحة  اختياراللوحات الفنية )التشكيلية( من األساليب الفنية اليت تربز اجلانب اجلمايل يف املنجز الطباعي، إذا ما مت  اختيار.2

 املناسبة.
 بناءاً على ماتقدم توصي الباحثة ابآليت:التوصيات: 

يد على إستخدام األساليب الفنية )الواقعية الشكلية أو الرمزية التعبريية(، إلثراء اجلانب الوظيفي يف تصاميم أغلفة الكتب .التأك1
 بغية الوصول إىل الدالالت الكامنة خلف الشكل ومكنوانته. 

لكتاب(، وبني شرحية املتلقني، إذ .اإلعتماد على توظيف األساليب اليت تقرتب من التوافق الفكري بني املنجز املطبوع )غالف ا2
 يتطلب )األسلوب( بعداً إدراكياً ذهنياً ميكن املتلقي من إستيعاب األشكال التصميمية ومضامينها يف ذات الوقت.

تلقي .الرتكيز على األساليب الفنية اليت تعتمد إستثمار اجلانب اجلمايل للشكل التصميمي، ملا له من إمكانية التأثري املباشر يف امل3
 من خالل املدركات احلسية اليت تعىن بعملية الفهم واإلستيعاب.

 .اإلبتعاد عن تقليد األفكار الغربية والبحث عن أساليب فنية حتمل اهلوية والطابع احمللي )الشرقي( مراعاة للذوق العام.4
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