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 السيميائية والتصميم البصري الرقمي

 د. معجب بن عثمان الزهراني 

 :دراسةال مخصم
المتخصصػػػيف باسػػػتخداـ السػػػيميااية  ػػػ  مجػػػا   يمكػػػف مة تػػػة تهايػػػد ا تمػػػاـ 

ا تصػػاؿ البيػػرته وتهػػدؼ  ػػسة الدراسػػة الػػط معر ػػة المصػػامي اانسػػ  لمسػػيميااية الػػست 
يمكػػف  ف يسػػتخدـ  ػػ  مجػػاؿ التصػػميـ الرقمػػ ه ومعر ػػة امكانيػػة اسػػتخداـ السػػيميااية  ػػ  

يػػػكاليا  اسػػػتخداـ السػػػيميااية  ػػػ  التصػػػم يـ الرقمػػػ  مجػػػاؿ التصػػػميـ الرقمػػػ  العربػػػ ه واخ
اريقػػػة التثميػػػد الب ثػػػ  نػػمف ثػػػةد منهجيػػػا   ػػػ   ـالعربػػ  ال ػػػديد. وقػػػد تػػػـ اسػػتخدا

التاريخ  وت ميؿ الم تػو  وا سػتقراا . ومػف   ػـ نتػاا   ػسة الدراسػة  ف ا سػـ اا نػؿ 
الػػػست يمكػػػف اسػػػتخدامي  ػػػو  السػػػيميااية  نتػػػروا  رتبااػػػي المتػػػوت والػػػد ل ه كمػػػا  تهػػػر  

ف استخداـ السػيميااية  ػ  مجػاؿ التصػميـ الرقمػ  العربػ  بيػكؿ  كثػر النتاا   ني باإلمكا
 اعميػػػةه كمػػػا  تهػػػر   ػػػسة الدراسػػػة  ف  نػػػاؾ ايػػػكاليا  مرتباػػػة ب داثػػػة التجربػػػة وقمػػػة 
المتخصصيف الػسيف يمكػف  ف يرباػوا السػيميااية بالتصػميـ الرقمػ  العربػ . وقػدم   ػسة 

  الدراسة عددوا مف التوصيا .

 
 الكممات الرئيسة:

 السيمياايةه التصميـه الرقم ه الفنوف البصريةه العةما ه الد   .
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Semiotics and Digital Visual Design 

 

Abstract:  

It can be seen that the increasing interest of specialists in using 

semiotics in the fields of human communication, and this study 

aims to explore the most appropriate term for semiotics that can 

be used in the field of digital design, and to know the possibility 

of using semiotics in the field of Arab digital design, and the 

difficulties facing the use of semiotics in modern Arab digital 

design. The triangulation method has been used in the study 

within three methodologies: historical, content analysis and 

inductive. One of the most important results of this study is that 

the appropriate term that can be used is "semiotics" due to its 

linguistic and semantic connection. The results also showed that 

semiotics can be used in the field of Arabic digital design more 

effectively. This study also showed that there are difficulties 

associated with the novelty of the experiment and the lack of 

specialists who can link semiotics with Arabic digital design. This 

study suggested a number of recommendations. 
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 مقدمة:ال
ػػػػػا مػػػػػ ثروا  ػػػػػ  تامعػػػػػػا    ػػػػػ  عػػػػػالـ اليػػػػػوـ  صػػػػػب   التكنولوجيػػػػػا الرقميػػػػػة م ركو
المجتمعا  وتوجهاتها مف خةؿ العديد مف المجا  ه وقد يكوف التصميـ البصرت   ػد 

 يػد  صػبي  ؛  ـ الروا د المعتبرة الت  تعتمد عميها عمميا  ا تصاؿ والتواصػؿ الرقمػ 
التصػػػميـ الرقمػػػ  مػػػ ثروا وموجهوػػػا نا ػػػسوا  ػػػ  ثقا ػػػا  المجتمعػػػا  ال ديثػػػة لدرجػػػة وصػػػولي 

الجماعػػػا  مػػػف خػػػةؿ اإلمكانيػػػا  الهاامػػػة المتػػػو رة لػػػي والتػػػ  لت ديػػػد تفنػػػية  اا ػػػراد و 
تاور  خةؿ السنوا  ااخيرة واسػتفاد  ممػا  صػبي يعػرؼ بػالثورة الرقميػة التػ  يػمم  

 جوان  التصميـ البصرت بكؿ  ايا ي. 
 ػػ  النا يػػة التنتيريػػة المقابمػػة لعبػػ  السػػيميااية  دواروا م ػػددة  ػػ  عمميػػة ت ميػػؿ 

بمعنا ا ال ديد منس بدايا  القرف العيػريف بجانػ  بعػل النتريػا  ا تصاؿ والتواصؿ 
ا   ف  ؛ااخر  الت  تهر      ترا  مقاربة لتهور السيميااية مثؿ البنيويػة والتفكيكيػة

السػػػػيميااية سػػػػجم  ال نػػػػور اابػػػػره  ػػػػ  ميػػػػداف ا تصػػػػاؿ والتواصػػػػؿ كمػػػػا ي كػػػػد ليػػػػوف 
(Leone, 2021وسلؾ عااد    التال  الط المرونة )  الوان ة الت  ت ممهػا السػيميااية

    التكيؼ مع  نواع ا تصاؿ انا ة الط امكانياتها التأويمية المتقدمة بالابع. 
و  يؾ  ف كؿ م اولة لمربا العمم  بيف السيميااية وا تصػاؿ البصػرت الرقمػ  
ستص     صالي تاور ا تصاؿ البصرت بكؿ  يكالي و نواعػيه وسلػؾ اف التجربػة مػا 

 ديثة وخاصة    الثقا ة العربية الت  يمكف التأكيد  يها عمط  ف ارتباا السيميااية  تهاؿ
بالتصػػػميـ البصػػػرت الرقمػػػ    تػػػهاؿ تسػػػجؿ  ولػػػط ت ركاتهػػػا التػػػ  ننيػػػد بػػػأف تصػػػؿ الػػػط 

 مرا ؿ متقدمة نممي آثار ا عمط مستو  ما يقدـ    عالـ التصميـ الرقم . 
تمػػػػهن بػػػيف السػػػػيميااية والتصػػػػميـ مػػػف  نػػػػا جػػػاج    ميػػػػة اجػػػػراج دراسػػػة عمميػػػػة 

البصرت الرقم     الثقا ة العربية الت  نػر  بيػكؿ جمػ ن  نهػا ب اجػة متهايػدة الػط اجػراج 
دراسا  و ب اد مف  سا القبيؿه وسلؾ لم اولة الم ػاؽ بالركػ  العػالم   ػ   ػسا الميػداف 
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رت المهػػػـه وسلػػػؾ اجػػػؿ  ف يػػػ ثر التنتيػػػر عمػػػط التابيػػػؽه لنػػػر  تاػػػور الخاػػػا  البصػػػ
 ما ينت  ويقدـ    عالـ تسيار عميي الصور واايكاؿ واالواف.  ؿالعرب  ماثةو    ك

 

   :مشكمة الدراسة
اف السػػيارة المتهايػػدة التػػ  تمثمهػػا الرسػػااؿ البصػػرية الم ياػػة بنػػا مػػف كػػؿ اتجػػاة 
ا لدراسة ما يتعمؽ بالتصميـ البصرت      سا الهمف المعاصر تعاينا ما يمثؿ تبريروا مهمو
بيػػكؿ عػػػاـ والتصػػػميـ الرقمػػ  عمػػػط وجػػػي الخصػػوي مػػػف خػػػةؿ عمػػـ السػػػيمياج  و عمػػػـ 

و  ريػػػ   ف الصػػػورة واليػػػػكؿ لػػػد  تمثػػػؿ اليػػػػـو العةمػػػا  المػػػرتبا بالصػػػورة واليػػػػكؿ. 
 نػػػوروا قػػػد يكػػػوف االيوػػػا  ػػػ  عصػػػر اإلعػػػةـ ال ػػػديد ووسػػػااؿ التواصػػػؿ ا جتمػػػاع  
ػػا مػػف  نمػػاا التواصػػؿ التقميػػدت الخانػػعة لمنهجيػػا  كةسػػيكية  ػػ   الرقمػػ  المنعتقػػة تمامو

 الم تو  والوسيمة. 
ت قة    مجاؿ التصػميـ كما يمكف مة تة  ف السيميااية لـ تأخس مكانتها المس

 يػػد  نهػػا   هالػػ   ػػ  بػػداياتها ااولػػط مػػف  يػػد الب ػػد  ؛البصػػرت  ػػ  العػػالـ العربػػ 
والتػػأليؼ وكػػسلؾ التابيػػؽه و ػػسا بػػدورة يقودنػػا الػػط التسػػا ؿ عػػف مػػد  امكانيػػة اسػػتخداـ 

 السيميااية     قؿ التصميـ الرقم  العرب  بيكؿ  عاؿ. 
ا    مجاؿ التصميـ الرقم  العرب  عمط اف ال نور السيمياا  قد يكوف نعيفو 

وجػػػػي الخصػػػػويه و ػػػػسة مة تػػػػة ينبتػػػػ  الوقػػػػوؼ عميهػػػػا و ػػػػؿ ايػػػػكالياتها مػػػػف خػػػػةؿ 
ااب ػػاد والمقػػا   العمميػػة وسلػػؾ لتهايػػد ال اجػػة الػػط اسػػتتةؿ كػػؿ اإلمكانيػػا  العمميػػة 
  الت  تقدمها المنهجيػا  المعاصػرة التػ  تتعامػؿ مػع الم تػو  البصػرت بكػؿ صػورة والتػ

ا يمكف تفعيمي واستتةؿ امكانياتي الت ميمية والتأويمية.   تيكؿ السيميااية  يها مثا و وان و
قبػؿ كػػؿ  ػػسا يمكػف مة تػػة ايػػكالية  خػػر  وسلػؾ مػػف خػػةؿ مػا يػػتـ ار ػػي  ػػ  

 يػػػد  ؛الكتػػ  والدراسػػػا  مػػػف قبػػػؿ المتخصصػػػيف  ػػػ  مجػػػاؿ ااد  والمتويػػػا  بالت ديػػػد
 يما يخي السيميااية  نجد  ف  ناؾ العديد مػف يمكف مة تة  نور  همة المصامي 
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ااسماج الت  تامؽ عمط  سا العمـ دوف  ف يكوف  ناؾ نابا واني لت ديد اسـ مو د 
 بالرلـ مف  ف  سا العمـ قد تهر منس بدايا  القرف العيريف. 

لػػػسلؾ ر   البا ػػػد   ميػػػة تنػػػاوؿ  ػػػسة القنػػػايا المرتباػػػة بالسػػػيميااية والتصػػػميـ 
ػا مػف اابعػاد المرتباػة بهػسا المونػوع والتػػ  الرقمػ  نػمف  ب ػد عممػ  يستكيػؼ بعنو

يػػػػر   نهػػػػا تمثػػػػؿ ايػػػػكاليا  ينبتػػػػ  الخػػػػول  يهػػػػا وم اولػػػػة اجػػػػادة اجابػػػػا  لتسػػػػا  تها 
 الت  يمكف صيالتها  يما يم :  الميروعة
  ما المصامي اانس  لمسيميااية الست يمكف  ف يستخدـ    مجاؿ التصميـ؟ 
 السيميااية    مجاؿ التصميـ الرقم  العرب ؟  ما امكانية استخداـ 
  ما    ايكالية استخداـ السيميااية    التصميـ الرقم  العرب  ال ديد؟ 

 

  :أهداف الدراسة

  .معر ة المصامي اانس  لمسيميااية الست يمكف استخدامي    مجاؿ التصميـ 
  . معر ة امكانية استخداـ السيميااية    مجاؿ التصميـ الرقم  العرب 
  .معر ة ايكالية استخداـ السيميااية    التصميـ الرقم  العرب  ال ديد 

 

   :منهجية الدراسة
(  ػ   ػسة الدراسػة Triangulation Methodيتـ استخداـ منهجية التثميػد )

ثػؿ جػانبيف   ػد ما معر ػ  تنتيػرت متمثػؿ وسلؾ بسب   ف الموانيع الت  يتـ تناولها تم
   السيمياايةه واآلخػر جانػ   دااػ  تابيقػ   ػ  العديػد مػف  وجهػي متمثػؿ  ػ  التصػميـ 
البصػػرت الرقمػػ . كمػػا  ف الميػػهة اابػػره  سػػتخداـ مػػنه  التثميػػد  ػػ   هػػـ موانػػيع  ػػسة 

 ,Heale and Forbesالدراسة مف هوايا مختمفة والخرون بنتاا  يمكف الوثوؽ بها )

2013 .) 
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ونػػمف منهجيػػة التثميػػد سػػوؼ يػػتـ اسػػتخداـ كػػؿ مػػف المػػنه  التػػاريخ  والمػػنه  
 يػػػد اف كػػػؿ مػػػف  ػػػسة المنػػػا   سػػػوؼ يتنػػػاوؿ  ؛الت ميمػػػ  الوصػػػف  والمػػػنه  ا سػػػتقراا 

 جهايا  متعمقة بي لموصوؿ الط نتاا  متكاممة. 
ة المػػػػنه  التػػػػاريخ  سػػػػوؼ يركػػػػه عمػػػػط ا سػػػػتعرال الهمنػػػػ  لموانػػػػيع الدراسػػػػ

والتركيه عمػط السػيميااية بيػكؿ خػاي والمرا ػؿ التػ  مػر  بهػا. كمػا  ف مػنه  الت ميػؿ 
الوصػػػػف  سػػػػوؼ يسػػػػاعد بيػػػػكؿ كبيػػػػر  ػػػػ  ت ميػػػػؿ  نمػػػػاا السػػػػيميااية ورباهػػػػا بالتصػػػػميـ 
البصػػرت الرقمػػ .  مػػا المػػنه  ا سػػتقراا    نػػي سيسػػا ـ  ػػ  رصػػد ايػػكالية  ػػسة الدراسػػةه 

والمناقيػة بػيف مجػال  السػيميااية والتصػميـ البصػرت  والعمؿ عمط انياج العةقػة العمميػة
الرقمػػػ ه والوصػػػوؿ الػػػط نتػػػاا  مرتباػػػة بالجهايػػػا  التػػػ  يمكػػػف تعميمهػػػا  ػػػ  مثػػػؿ  ػػػسا 

 الموقؼ المرتبا بالجوان  ا ستقرااية. 
 

 مفهوم السيميائية 
 ؛ ػػػ  الواقػػػع اف المعنػػػط المتػػػوت لمسػػػيميااية   يمثػػػؿ معنػػػمة و ػػػؽ المتػػػة العربيػػػة

 يػػد اف المعػػاجـ المتويػػة ت كػػد عمػػط  ف السػػمة والسػػومة والسػػيماج كمهػػا تعنػػ  العةمػػة 
(.  مػا مفهػوـ السػيميااية العػاـ   نػي ونػمف   ػد  وجهػي يعنػ  العمػـ الػست 5002)ثان ه 

يهتـ بدراسة العةما  والرموه المتواجػدة  ػ  نتػاـ معػيف وبالتػال  دراسػة  يػكاؿ التعبيػر 
 ,Semetsky and Campbellم توياتهػػا ود  تهػػا ) عػػف تمػػؾ العةمػػا  وكػػسلؾ

(. كمػػا  نهػػا تعنػػ  دراسػػة العةمػػا  التػػ  يتنػػمنها النسػػؽ الػػداخم  لمػػني اادبػػ  2018
(Smith, 2019  كما  ف مفهوـ السيميااية يدؿ عمط  نها نتاـ متسمسؿ مف العةما .)

مػػف خػػةؿ  (. ويمكػػفSeif, 2021ويكػػوف خانػػعوا لقواعػػد لتويػػة نػػمف بياػػة م ػػددة )
مفهػػػػـو السػػػػيميااية ا سػػػػتنتان الػػػػط  ف  ػػػػدؼ السػػػػيميااية يتم ػػػػور  ػػػػوؿ دراسػػػػة المعػػػػان  
النػػمنية المندرجػػة  ػػ  نتػػاـ العةمػػا  التػػ  ت تويهػػا المتػػة اإلنسػػانية  سػػ  التعريفػػا  

 الواردة مسبقوا. 
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المراجػػػع العربيػػػة يمكػػػف مة تػػػة  ف السػػػيميااية تأخػػػس عػػػدة وعنػػػد القػػػراجا   ػػػ  
اسػػتخدامها مػػف قبػػؿ المتخصصػػيف العػػر ه  ػػالبعل يسػػميها السػػيميولوجيا مسػػميا  عنػػد 

 ؛و سا المسمط    ااصؿ يستخدمي المتخصصوف السيف يممكوف خمفيا  عمميػة  رنسػية
 يػد اف عػالـ المتويػا  السويسػرت  رنانػد دت سوسػير يامػؽ عميهػا مسػمط سػيمولوج . 

ة مػػف قبػػؿ المتخصصػػيف كمػػا  ف الػػبعل يسػػميها السػػيموايقا و ػػ   ػػ  ااصػػؿ مسػػتخدم
النػػػػااقيف بالمتػػػػة اإلنجميهيػػػػة. كمػػػػا  ف الػػػػبعل يسػػػػميها عمػػػػـ العةمػػػػا  وعمػػػػـ الػػػػد    

 باإلنا ة الط بعل ااسماج ااخر  الت  قد يستخدمها بعل المتخصصيف. 
 

 نشأة السيميائية 
 يػػػػد نجػػػػد  ف لهػػػػا  ؛تعػػػػود الجػػػػسور ااولػػػػط لمسػػػػيميااية الػػػػط العصػػػػور القديمػػػػة

يػػػة  ػػػ  ال نػػػارة اإللريقيػػػة  قػػػد تنػػػاوؿ   ةاػػػوف الرمهيػػػة اليػػػفهية كأ ػػػد امتػػػدادا  تاريخ
مجا   التواصؿ المتقدمةه كما ا تـ بالد    الت  تولػد ا الكممػا  وااصػوا  )ثػان ه 

(. و   مستو   وسع  قد ا تـ  رساو بمونوع العةمة  ػ  تناو تػي المتويػة مػف 5002
  ػػف اليػػػعر ه وقػػػد تنػػػاوؿ  رسػػػاو سلػػػؾ  خػػةؿ اسػػػتخدامي لمصػػػامي العةمػػػا   ػػػ  كتابػػػة

المصامي لمتأكيد عمط اريقة التعرؼ والت وؿ وتاور اليخصية داخؿ الػني مػف  ػاؿ 
الط آخر. ويقسـ  رساو العةما  الط عةمػا  موروثػة و خػر  مكتسػبة يمكػف توتيفهػا 
 ػػ  الخاػػا  المتػػوت. ومػػف المهػػـ اإليػػارة الػػط  ف الػػرواقييف  ػػـ  وؿ مػػف  يػػار الػػط  ف 

عةمة ت توت عمػط  ػاؿ ومػدلوؿ وسلػؾ قبػؿ  ػوال   لفػ  عػاـ. و ػ  العصػور الوسػاط ال
تـ تجػاس  مصػامي العةمػا   ػ  عمميػا  التواصػؿ يػف الكاانػا  ال يػة لػد  الفيمسػوؼ 
 وقسػايف الػػست كػاف يػػر   نهػػا مػف   ػػـ المميػها  التػػ  ت تويهػػا المتػة الصػػوتية ) جػػانه 

5050 .) 
ػػػػا مػػػػف السػػػػيميااية  ػػػػ  كمػػػػا  ف عممػػػػاج العػػػػر  والمسػػػػمميف  عر ػػػػوا ومارسػػػػوا نوعو

كتابػػػػاتهـه بػػػػؿ اف صػػػػ يفة اليػػػػـو السػػػػعودية عبػػػػر تقريػػػػر لهػػػػا هعمػػػػ   ف بدايػػػػة تهػػػػور 
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السػيميااية كػػاف لػػد  العػر  والمسػػمميف مثػػؿ ابػف خمػػدوف ويوسػػؼ السػكاك  وعبػػد القػػا ر 
الجرجػػػان  الػػػسيف توصػػػموا الػػػط عمػػػـ الػػػداؿ والمػػػدلوؿ واسػػػتخدموا  ػػػ  كتابػػػاتهـ مصػػػامي 

ه ا (. كما استخدـ الجا ت كممػا  مثػؿ العةمػة واإليػارة 5050إليارة وا ستد ؿ )اليـو
ػػػػا مػػػػف السػػػػيمياج  ػػػػ  مجػػػػاؿ كتاباتػػػػي المتويػػػػة   ػػػػ  د    وانػػػػ ة عمػػػػط اسػػػػتخدامي نوعو
واادبية. كما  ف الراهت استخدـ مصام ا  الداؿ والمدلوؿ    مجاؿ  لفات المعان     

 (. 5025دراساتي المتوية )العرب ه 
و   عصر النهنة ااوروب  تـ ا  تماـ بالعةما     مجاؿ المتة وقد يكػوف 
الفيمسوؼ ليبنه   د   ـ المفكريف السيف تناولوا تيػكؿ العةمػا  المتويػة التػ  تػ دت الػط 
تاور اا كار والمفا يـ نمف ااار التواصؿ المجتمع . كما كاف لمفيمسػوؼ اإلنجميػهت 

   مونوع تناولي لمتة  2660 يد  كد عاـ  ؛السيميااية جوف لوؾ دور مهـ    نيوج
بأننا    التال    نصػؿ الػط اإلدراؾ التػاـ واليػامؿ ل قيقػة اايػياجه لػسلؾ   ننػا نعايهػا 

 (. 5022 سماج  و عةما  لمجرد الد لة عميها ) نيفةه 
لقد جاج  وؿ تهور منتـ لمصػامي الد لػة والسػيمياج  ػ  دراسػة عمميػة مكرسػة 

ب ثوا  2981سا المونوع مف خةؿ عالـ المتة الفرنس  ميييؿ بلاير الست قدـ    عاـ له
بعنػواف  مقالػة  ػ  السػػيمانتؾ ه وقػد اعتبػر   ػػ  وقتهػا انجػاهوا معتبػػروا  ػ  مجػاؿ الػػد    

 (. 5050المتوية )اليوـه 
 مػػا التهػػور ال قيقػػ  لمسػػيميااية كعمػػـ مػػنتـ لػػي  صػػولي وقواعػػدة   نػػي يعػػود الػػط 

قرف العيػريف عمػط يػد كػؿ مػف العػالـ السويسػرت المتخصػي  ػ  المسػانيا   رنانػد دت ال
(ه  قػػد Leone, 2021سوسػػيره والعػػالـ اامريكػػ  المتخصػػي بػػالعمـو تيػػارله بيػػر  )

تهر     القرف العيػريف العديػد مػف المػدار  والدراسػا  المتويػةه وهاد ا  تمػاـ بتنػاوؿ 
جمػػ  عمػػط النسػػؽ المتػػوت الػػداخم ه وقػػد  امػػؽ  قنػػايا ا تصػػاؿ التػػ  كانػػ  تركػػه بيػػكؿ

عمط تمؾ التيػارا  عػدة  سػماج مثػؿ ال داثيػة والنسػقية والداخميػة وسلػؾ   تمامهػا بالنسػؽ 
الداخم  لمني ونمف تمؾ التيػارا  تهػر  البنيويػة والسػيميااية ثػـ التفكيكيػة التػ  يبػدو 
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سياسػػػػية داخػػػػؿ المجتمػػػػع  نهػػػػا جػػػػاج  كػػػػردة  عػػػػؿ لم ػػػػر  العالميػػػػة والتيػػػػارا  الفكريػػػػة وال
 (.5050ااوروب  ال ديد ) جانه 

 
 تاريخ السيميائية البصرية 

ػػػا مرتباوػػػا بالعةمػػػا  ممػػػا  بػػػالرلـ مػػػف  ف السػػػيميااية  و عمػػػـ السػػػيمياج يعػػػد عممو
ػػا با ن يػػاه المبايػػر الػػط الفنػػاجا  البصػػريةه ا   ف الواقػػع   يػػدعـ  ػػسا  يعاػ  اناباعو

ااية الػػط مجػػا   الفػػف والتصػػميـ البصػػرت تعػػد  ديثػػة  يػػد اف دخػػوؿ السػػيمي ؛ا تجػػاة
مقارنة بدخولها الط الخاا  المتوت الممتد عبر العصور القديمة كما تـ استعراني  يما 

 سبؽ. و   الجهاية التالية مف الدراسة سوؼ نتناوؿ تاريخ السيميااية البصرية. 
 مسػفة اايػكاؿ  خةؿ القرف العيريف تنػاوؿ الفيمسػوؼ االمػان  ارنسػ  كاسػيرر

ه وقػد  كػد عمػط  ف اإلنسػاف يعػي  نػمف  نسػاؽ رمهيػة تعمػؿ 2858الرمهية وسلؾ عاـ 
عمط تكويف وت ديد توجهاتػيه وتتهػر اايػكاؿ الرمهيػة المرتباػة ب يػاة اإلنسػاف  ػ  كػؿ 

 (. 5022مف الديف والفف والمتة الت  تكوف مفا يـ اإلنساف وت ثر عمط  ياتي ) نيفةه 
قدـ موكارو يسػك  ب ثوػا تمػ   يػي دراسػة الفنػوف البصػرية مػف  2891و   عاـ 

خةؿ السيمياايةه وسلؾ الب د يعد  وؿ م اولة عمميػة متكاممػة لػربا السػيميااية بػالفنوف 
 (. Lee and Kim, 2020البصرية ال ديثة )

كمػػا جػػاج  عػػدة م ػػاو   لتاػػوير عمػػـ السػػيمياج وتاويعػػي لمجػػا   ا تصػػاؿ 
الدراسػػا  الم ػػدودة  نػػا و نػػاؾه ولكنهػػا تمػػ  نػػمف ااػػار  البصػػرت مػػف خػػةؿ بعػػل

نػػػيؽ التػػػأثير وسلػػػؾ لعػػػدـ تو يػػػد جهػػػود البػػػا ثيف والمهتمػػػيف بهػػػسا المجػػػاؿ. و ػػػ  عػػػاـ 
 يػػد قامػػ  اامريكيػػة  ؛ ػػدث   نػػاؾ نقمػػة نوعيػػة  ػػ  مجػػاؿ السػػيمياج البصػػرية 2899

راسا  مكثفة ليندا سكو  المتخصصة    مجاؿ التصميـ البصرت واإلعةنا  ب جراج د
عممػ  مػف خةلهػػا عمػط تفكيػؾ الصػػور  ػ  مجػا   اإلعػػةف باسػتخداـ قػراجا  ت ميميػػة 

 (. Zantides, 2021لمرسااؿ المتنوعة الت  تقؼ خمؼ تصميـ اإلعةنا  )
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وقػػد  ت ػػ  دراسػػا  لينػػدا المجػػاؿ  مػػاـ البػػا ثيف والمتخصصػػيف لتقػػديـ تجػػاربهـ 
ػػػا  ػػػ  عػػػاـ  تقػػػديـ  ب ػػػاد ودراسػػػا  متهامنػػػة  ػػػوؿ  2899 ػػػ   ػػػسا الجانػػػ   قػػػد تػػػـ  ينو

 يػد قػاـ يػات سػاير المجػرت بت ميػؿ  ؛استخداـ السيميااية    مجاؿ ا تصػاؿ البصػرت
الخاا  البصػرت  ػ  اإلعةنػا  التميفهيونيػة  ػ  المجػر. و ػ  سا  العػاـ قػدـ اامريكػ  
آرثػػر بيرجػػر المتخصػػي  ػػ   ػػف ا تصػػاؿ اإللكترونػػ  دراسػػا   ػػوؿ تفكيػػؾ العةمػػا  

لبصػػػػػرية  ػػػػػ  البػػػػػرام  التميفهيونيػػػػػة واا ػػػػػةـ اامريكيػػػػػة ليوسػػػػػع بػػػػػسلؾ مجػػػػػاؿ اسػػػػػتخداـ ا
 (. Airey, 2019) السيميااية    العالـ البصرت

ونتيجة ا مية تواجد عمـ السيمياج    مجا   ا تصاؿ البصرت  قد تـ انيػاج 
ع العػػالم  ه والتػػ  تعػػد المرجػػ2898الجمعيػػة الدوليػػة لمسػػيمياج البصػػرية  ػػ   رنسػػا عػػاـ 

ااوؿ لمسػػػيمياج البصػػػرية  ػػػ  مجػػػاؿ المػػػوارد البيػػػرية وااب ػػػاد والدراسػػػا  والمػػػ تمرا  
 (. Barbosa et al., 2021المرتباة بهسا المجاؿ )

وهاد ا  تمػػػاـ بالسػػػيميااية البصػػػرية  ػػػ  التسػػػعينا  مػػػف القػػػرف العيػػػريف وبدايػػػة 
ة ومجػػػا   التصػػػميـ القػػػرف ال ػػػادت والعيػػػريفه ودخمػػػ   ػػػ  جميػػػع المجػػػا   البصػػػري

وخاصػػة بعػػد دخػػوؿ الثػػورة الرقميػػة الػػط تمػػؾ المجػػا   البصػػريةه و صػػبي ت ميػػؿ الرمػػوه 
ا لتاور تمؾ المجا   الت  يمم  عمط سبيؿ  والعةما  مف خةؿ السيميااية را دوا مهمو
المثػػػػاؿ   ال صػػػػر كػػػػةو مػػػػف التصػػػػميـ الػػػػداخم  وتصػػػػميـ ااهيػػػػاج واا ػػػػةـ السػػػػينمااية 

 إلعةنا  والمسمسة  والبرام  التميفهيونية والتصميـ المعمارت ولير ا. وتصميـ ا
 

 التصميم البصري 
دوروا مهموا    التواصؿ البيرت كعنصر مستقؿ  ينوا لقد لع  التصميـ البصرت 

 و مسػػاندوا لمػػني المصػػا     يانوػػا وسلػػؾ لتسػػهيؿ عمميػػة  هػػـ الػػني  و التركيػػه عمػػط 
مكػػػػف العػػػػودة بالتصػػػػميـ البصػػػػرت الػػػػط بػػػػدايا  نيػػػػوج المتػػػػة د    معينػػػػة بالت ديػػػػد. وي

البسػػياة   يػػد عممػػ  تمػػؾ المتػػة البصػػرية ؛البصػػرية التػػ  ارتباػػ  بنيػػأة اإلنسػػاف ساتػػي
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عمػػط نقػػؿ ميػػاعر اإلنسػػاف البػػداا  مػػف مخػػاوؼ وتامعػػا  مرتباػػة ب ياتػػي اليوميػػة التػػ  
ما  البصرية المرتباة تهدؼ    المقاـ ااوؿ الط البقاج. وقد وجد  الكثير مف التصمي
 (. Zantides, 2021بالنقو  والرسـو البدااية الت  ت كد  سا المعنط وتعهه توجهاتي )

لقد ارتبا  العةمػة بالتصػميـ البصػرت منػس بداياتػي ااولػط التػ  وصػمتنا آثار ػا 
ميكمة يوا د وان ة عمط ا عتمػاد الم ػورت لمتصػميـ البصػرت عمػط العةمػة والرمػهه 
و سا ما يمكف مة تتي     نوف اإلنسػاف البػداا  مػروروا بػالفنوف التػ  يػكم  منعافػا  

ا منها سو  اآلثػار البصػرية مهمة كيوا د عمط  نارا  ساد  ثـ  باد  ولـ يبؽ راسخو
 مثؿ ال نارة اإللريقية والرومانية والفرعونية واآليورية. 

كمػػػا يػػػهد  العصػػػور الوسػػػاط تاػػػوروا كبيػػػروا لمتصػػػميـ البصػػػرت الػػػست لػػػـ يعػػػد 
يستخدـ لمتواصؿ البسيا   س  بػؿ  صػبي يػدخؿ نػمف الػديف وتكػويف المفػا يـ الساتيػة 

ف التصػػميما  اإلسػػةمية المنعكسػػة  ػػ  الهخػػارؼ مػػف   ػػـ اامثمػػة والجماعيػػةه وقػػد تكػػو 
 يػػد مثمػػ  تمػػؾ الهخػػارؼ رمػػوهوا لهػػا د    عميقػػة مرتباػػة بػػالفكر  ؛عمػػط  ػػسا التوجػػي

والعقيدة اإلسةمية. كما  ف التصميـ البصػرت المػرتبا بالعصػور الوسػاط التربيػة يمكػف 
مػػا  دوروا رايسػػيوا  ػػ   نػػوف تمػػػؾ  يػػد لعبػػ  الرمهيػػة والعة ؛ ف يقػػاؿ عنػػي سا  اليػػ ج

الفتػػرة مػػف خػػةؿ مػػا سػػم  بفػػف اايقونػػة الػػست مثػػؿ بعػػدوا دينيوػػا واسػػعوا ومرتباوػػا بالمفػػا يـ 
 الدينية المسي ية الت  سيار  عمط سا ة الفنوف    تمؾ الفترة الهمنية. 

ا   ف التصػػػميـ البصػػػرت بػػػد  الت ػػػرر ن ػػػو  نػػػاجا   وسػػػع بدايػػػة مػػػف عصػػػر 
الػػط العصػػر ال ػػديد  يػػد لػػـ يعػػد التصػػميـ البصػػرت مجػػرد مصػػا    النهنػػة وصػػو و 

ػػا  ػػ  عمميػػة انيػػاج  تكميمػػ  جمػػال   ػػ  عمميػػة ا تصػػاؿ ال ػػديده بػػؿ  صػػبي عػػامةو مهمو
ه و صبي جهجو م وريوا  ػ   يكميػة الخاػا  المتمق المعموما  ساتها وتنتيمها ونقمها الط 

يرة  عمؽ و اعميتي  جد  مف وسػااؿ البصرت الست  ثب  مف خةؿ العمـ والتجربة  ف تأث
 التواصؿ ااخر . 
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ويمكف تقسيـ نماسن ا تصاؿ    مجاؿ التصميـ البصرت الط ثةثػة  قسػاـ كمػا 
و ػ  التػ  تعاػ  تصػوروا ممػاثةو  Presentationميػة يالتمث -0(: 2102يرا ا العربػ  )

 -3اة والسػػػمة. و ػػ  التػػ  تأخػػػس مبػػد  الم اكػػ Iconicالتصػػػويرية  -2وميػػابهوا لمواقػػع. 
 و   الت  تأخس  قا الخصااي الرمهية لألصؿ الممثؿ.  Symbolicالترميه 

 

 التصميم البصري الرقمي 

  يمكػػف  صػػؿ التصػػميـ البصػػرت الرقمػػ  عػػف التصػػميـ البصػػرت التقميػػدت انػػي 
ُيعد امتػدادوا مناقيوػا لػي ب كػـ التاػور الػست سػاد كػؿ المعػارؼ والعمػوـه ويمكػف  نػا رصػد 
م اا  مثم  نقاا ارتكاه لموصوؿ الط التصميـ الرقم  وتاورة. وقد يمثؿ اختػراع آلػة 

قتنبرؽ   ػد   ػـ تمػؾ الم اػا  التػ   د  الػط  عمط يد يو انه 2929الاباعة    عاـ 
(. كما  ف الثورة الصناعية 5028سهولة انتان ونير التصميـ    تمؾ الفترة )سانتوروه 

ااوروبية مثم  منعافوا آخر ن و تاور التصميـ مف خةؿ استخداـ اادوا  الصناعية 
أ عػػف سلػػؾ  ف  ػػ  مجػػاؿ التصػػميـ الػػست  صػػبي  كثػػر سػػهولة  ػػ  التعامػػؿ معػػيه وقػػد نيػػ

ه و سا بالتأكيد  عاػط 2855 صبي التصميـ البصرت ساتي مهنة مستقمة مع  موؿ عاـ 
د عػػة لهػػسا المجػػاؿ بػػأف يتقػػدـ بيػػكؿ سػػريع ن ػػو المعاصػػرة التكنولوجيػػة التػػ  مثمػػ   يهػػا 

ا  ريدوا لمتصميـ.   الثورة الرقمية  ت و
نيػػة تعػػود الػػط بدايػػة اف الجػػسور ااولػػط لمرقمنػػة المعتمػػدة عمػػط التقنيػػا  اإللكترو 

الخمسينا  مف القرف العيريف وصو و الط السبعينا   يد كان  النيأةه و سا جعؿ كؿ 
المجػػا   المرتباػػة بالرقمنػػة تتاػػور بيػػكؿ مػػس ؿ بمػػا  ػػ  سلػػؾ التصػػميـ البصػػرته وقػػد 

عمػػط يػػد  2820يػكؿ دخػػوؿ  جهػهة ال اسػػ  اآللػ  الػػط مجػاؿ التصػػميـ تقػدموا منػػس عػاـ 
عمؿ عمط انتان رسوـ الكترونيػة ليػركة بوينػأل اامريكيػة المتخصصػة  جوف ويتن  الست

(ه و ػػ  السػػبعينا  مػػف القػػرف Engerman and Otto, 2021 ػػ  مجػػاؿ الايػػراف )
العيريف توسع  استخداما  ال اس     مجاؿ التصميـ ولكنها بقي  نمف ا ستخداـ 
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ؿ اسػػتخداـ ال اسػػ  الم سسػػ ه الػػط  ف جػػاج  الثمانينػػا  و  ػػدث  نقمػػة نوعيػػة  ػػ  مجػػا
ا لأل راده وكانػ   اسػبا  مػاكنتو   ؛   التصميـ البصرت  يد  صبي ا ستخداـ متا و

سباقة     سا المنماره و سا ما عجؿ ب اةؽ العديد مف برام  التصػميـ المتخصصػة 
مثػػؿ الفوتويػػو  واإللسػػتريتور ولير ػػاه بعػػد سلػػؾ تاػػور  بػػرام  التصػػميـ ممػػا جعػػؿ مػػف 

اةقػػػة  سػػػتخداـ التصػػػميما  الثةثيػػػة اابعػػػاد  ػػػ  مجػػػاؿ اا ػػػةـه يمثػػػؿ ان 0991عػػػاـ 
يكتػػور لتمثػػؿ ثػػورة  قيقيػػة  ػػ  ميػػداف التصػػميـ الرقمػػ  ڤوانتيػػر  تصػػميما  البيكسػػؿ وال

(Duan and Yuan, 2021 .) 
التصميـ البصرت الرقم    يهاؿ يد ينا بالعديد مف المنتجا  والواقع  ف مجاؿ 

ـ وصػػػناعة السػػػينما والوسػػػااؿ التعميميػػػة والتثقيفيػػػة وعمػػػـو  ػػػ  مجػػػا   اإلعػػػةف والرسػػػو 
 الفناج والتصوير الاب  ولير ا مف المجا   الت   صبي مساندوا  قيقيوا لها. 

 

 بين السيميائية والتصميم البصري الرقمي 
مف الواني  ف التصميـ البصرت الرقم  خاط خاوا  متسارعة و صبي تأثيرة 
عاليوػػػػا عمػػػػط الميػػػػا ديفه ونػػػػر  بكػػػػؿ بسػػػػااة  ف الهػػػػدؼ الػػػػدااـ الػػػػست ينيػػػػدة التصػػػػميـ 
ػػػا  البصػػػرت الرقمػػػ   ػػػو هيػػػادة  اعميػػػة التػػػأثير عمػػػط الميػػػا ده و ػػػسا بالتأكيػػػد  صػػػبي متا و

جاؿ التصميـ وا سػتفادة مػف الثػورة الرقميػة بيكؿ  كبر مع تاويع التكنولوجيا ال ديثة لم
الت  نيأ     التر  و   الو يا  المت ػدة عمػط وجػي الخصػويه وتفعيػؿ  دوار ػا  ػ  
هيادة اإلنتان و اعميتي. وباإلنا ة الط ا ستفادة مف اإلمكانيا  التكنولوجية ال ديثة    

ر  ػ  سػبيؿ تاػوير سلػؾ مجاؿ التصميـ البصرت الرقم    ف  نػاؾ خاوػا مواهيوػا لهػا يسػي
المجػػاؿ و ػػو تفعيػػؿ  دوار النتريػػا  العمميػػة الفكريػػة التػػ  مػػف يػػأنها العمػػؿ عمػػط هيػػادة 

 التأثير مثؿ نتريا  الموف ونتريا  ا تصاؿ ونتريا  التصميـ المعاصرة. 
وقػد تكػػوف النتريػا  المتعمقػػة بالسػيميااية مػػف   ػـ النتريػػا  التػ  دخمػػ  مػػ خروا 

بصػػرت الرقمػػ ه وسلػػؾ إل ػػداد تػػأثيرا  معينػػة  ػػ  العقػػؿ وبالتػػال  لمجػػا   التصػػميـ ال
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(. اف Barbosa et al., 2021توقػػع ال صػػوؿ عمػػط ردود   عػػاؿ مػػف قبػػؿ المتمقػػ  )
ونع رمه معيف بموف معيف و ؽ ونعية معينة مف يأني  ف ي فه الساكرة ويعمؿ عمػط 

 مقصودة. ت ريؾ الفكر ومف ثـ المياركة     دد معيف  و ا داد ردة  عؿ 
المصػػػػػمـ بالتأكيػػػػػػد  نهػػػػػا ت مػػػػػػؿ د     ينيػػػػػػاهااف العةمػػػػػا  البصػػػػػػرية التػػػػػ  

ومناميف يقوـ بالتةع  بها وسلؾ لت فيػه اسػتجابا  مسػتهد ةه والسػيميااية تسػا ـ  ػ  
 ػػػسا المجػػػاؿ بيػػػكؿ مبايػػػر انهػػػا  ػػػ  ااصػػػؿ معنيػػػة بتػػػأثير اايػػػياج عمػػػط النػػػا   ػػػ  

(. لػػسلؾ  ػػ ف المفهػػـو الػػس ن  Airey, 2019)مسػػتوا ا المتػػوت و ػػ  مسػػتوا ا البصػػرت 
لمعةمة يمكف  ف تكرسي  عماؿ التصميـ البصرت الرقم  وتقدمي الػط الميػا ديف باػرؽ 
يتط ت توت عمط معموما  مبايرة ولير مبايرة يتـ تقديمها بأيكاؿ  ديثةه والسػيميااية 

ػا     سا الميهد قد تسا ـ بيكؿ  عػاؿ لػي   قػا  ػ  ت ميػؿ الرمػوه بالػد     بػؿ  ينو
 ػػ  مسػػتو  التػػأثير العػػااف  التػػ  ت تويهػػا تمػػؾ الرمػػوه واإليػػارا  بمػػا يجعػػؿ ال ػػوا  
اإلنسانية تتفاعؿ معها ب يد يصؿ ا ناباع والتأثير الط الدماغه و سا كمي يأت  بفنؿ 
التوا ػػؽ الػػست يػػتـ انيػػا ة بػػيف كػػؿ مػػف التصػػميـ البصػػرت الرقمػػ  والسػػيميااية والػػست  خػػس 

 همة    اإلنتان الترب  عمط وجي الت ديد.  بعادوا م
بالنسبة لمتجربة العربية   نها   هال     بداياتها ااولط  ػ   ػسا الميػدافه و ػسا 
لي  بمستتر  نتيجة  ف التصميـ البصرت الرقم  العرب   صةو لي       نؿ  ا تي 

عربيػػة   هالػػ   ػػ  عنػػد مقارنتػػي باإلنتػػان التربػػ ه كمػػا  ف تجربػػة السػػيميااية البصػػرية ال
  ولط خاواتها كما سيتـ مناقيتي   قوا. 

 

 الترميز البصري السيميائي في التصميم 
ػػػا رمهيوػػػا متكػػػامةو  التصػػػميـ البصػػػرت لػػػي  مجػػػرد تمثيػػػؿ لمواقػػػع ولكنػػػي يعػػػد نتامو
يهدؼ  ػ  المقػاـ ااوؿ الػط انيػاج تواصػؿ بصػرت لػي   دا ػي الخاصػة التػ  يسػعط اليهػا 

ياني    الفقرا  السػابقة  ػ ف عػالـ المتػة السويسػرت سوسػير قػد  يػار المصمـ. وكما تـ ب
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الط  كرة مفاد ا  ف العةمة تعد تمثيؿ لي ج ليػر  انػر و ػو مػا سػم  بعمػـ السػيمياج 
الست توسع  يي تيارله بير  والست كاف يػر   ف السػيميااية تعتمػد عمػط ثةثػة مرتكػها  

التفصػػػيؿ الوانػػػي لمػػػربا بػػػيف السػػػيميااية   ػػػ  الػػػداؿ والمػػػدلوؿ وتفسػػػير الد لػػػة. ا   ف
( قػػد جػػاج  بجهػػود الفيمسػػوؼ تيػػارله 5028والترميػػه البصػػرت كمػػا يػػر ها سػػانتورو )

الت   2819رية العةما  عاـ تموري  عندما  امؽ دراستي الت   خس  عنواف  س  ن
ماتيػة ا تو  عمػط ثةثػة مكونػا  لمسػيميااية  ػ  التراكيػ  والسػياقا ه والػد   ه والبراق

 الت  تركه عمط وتيفة وسياؽ ا ستخداـ. 
ػػا مسػػتقةو تمثػػؿ م ػػور ا رتكػػاه لعمميػػة الترميػػه  اف الػػد    التػػ   صػػب   عممو
 ػػ  التصػػميـ  يػػد انهػػا تػػرتبا بيػػكؿ مبايػػر بػػالمعنط الػػست يقػػؼ خمػػؼ عةمػػة مػػا. اف 

ولكنػػػي الرمهيػػػة  و الترميػػػه   يقػػػؼ عنػػػد مجػػػرد اإليػػػارة الػػػط معػػػان  ود    العةمػػػا  
يستخدمها كناقؿ م ثر عمط الميا ده وبالتال    ف الد      بػد  ف تكػوف متوا قػة مػع 

 (. Dondero, 2019المعنط الست يهدؼ اليي الترميه )
و ػػ  المجػػاؿ السػػيمياا  المتعمػػؽ بالػػد     ػػ ف  نػػاؾ ثةثػػة جوانػػ  تعػػد ركػػااه 

(ه والواقػع ي كػد Moriarty, 2005تعتمػد عميهػا الد لػة و ػ  اايقونػة واإليػارة والرمػه )
عمػػط  ف  نػػاؾ اسػػتخداـ متهايػػد لهػػسة اايػػكاؿ الثةثػػة مػػف  يػػكاؿ الػػد     ػػ  التصػػميـ 
المعاصػر الػػست اتجػػي باريقػة   تخااهػػا العػػيف الفا صػة الػػط التجريػػد الػست يعتمػػد عمػػط 

 الترميه بوجي  و بآخر. 
مثميه  ما اإليارة   نهػا اف اايقونة تعد عةمة تيبي بيكؿ مباير الي ج الست ت

عةمة تيير الط ي ج  و اتجػاة معػيفه  مػا الرمػه   نػي ُيعتبػر عةمػة مجػردة يػتـ رباهػا 
بفكػػرة  و يػػ ج معػػيف قػػد تيػػبهي وقػػد تكػػوف مختمفػػة يػػكميوا عػػف اليػػ ج الػػست تػػدؿ عميػػيه 
وبسلؾ   ف الرموه    التال  قد تبدو لير ميابهة لممدلوؿ ولكف تـ عمؿ ارتباا بينهمػا 

 الػست وتـ تكريسي مثؿ السيفيف والنخمػة التػ  ترمػه الػط الممكػة العربيػة السػعودية والكنتػر
 يرمه الط  ستراليا و كسا. 
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لقػػػد بػػػد  الترميػػػه البصػػػرت يأخػػػس  بعػػػادوا  كثػػػر عمقوػػػا  ػػػ  مجػػػاؿ التصػػػميـ الرقمػػػ  
ال ديد وسلؾ عااػد بػالابع الػط التاػورا  التقنيػة والفكريػة والمعر يػة التػ  يعييػها العػالـ 
المعاصر والت  بدور ا  صب   تتام   نوروا  كثػر تػأثيروا لمتصػميـ مػف خػةؿ الترميػه 

 يكم  البصرت. الد ل  العميؽ والتبسيا ال
ويمكف  ف يأخس الترميه البصرت السيمياا  نااقا  متفاوتة     ناج التصميـ 
الرقمػػػ  يمكػػػف  صػػػر ا  ػػػ   ربعػػػة  وجػػػػي  ػػػ  العةمػػػة التجريديػػػةه والعةمػػػة الصػػػػوريةه 

(. العةمػة التجريديػة تتنػمف رمػهوا Leone, 2021والعةمة ال ر يةه والعةمة الكتابية )
مدلولػػي مػػف خػػةؿ رباػػي بيػػ ج معػػيف ثػػـ تكػػري  تمػػؾ الرمهيػػة لػػد  تجريػػديوا ُيتفػػؽ عمػػط 

المتمقػػيف.  مػػا العةمػػة الصػػورية   نػػي يػػتـ عمػػؿ الرمػػه مػػف خػػةؿ صػػورة مرتباػػة بيػػكؿ 
مبايػػػر بػػػالواقع الػػػست تػػػدؿ عميػػػيه  مػػػا العةمػػػة ال ر يػػػة   نهػػػا تسػػػتخدـ خاصػػػية ال ػػػروؼ 

 ج  و معنػػطو معػػيف مثػػؿ الد ليػػة وجعػػؿ   ػػد تمػػؾ ال ػػروؼ  و  كثػػر رمػػهوا يػػدؿ عمػػط يػػ
.  مػا العةمػة North  الست يدؿ عمط اتجاة اليماؿ اني  وؿ  رؼ مف كممػة N رؼ  

الكتابية   نهػا تعتمػد عمػط كتابػة مقػروجة معينػة لترمػه الػط يػ ج مثػؿ كممػة  خاػر  التػ  
ترمػػه لكػػؿ مػػا قػػد يػػ ست اإلنسػػاف وبالتػػال   صػػب    ػػسة الكممػػة رمػػهوا د ليوػػا تسػػتخدـ  ػػ  

 ا  لإليارة الط ما قد ي ست اإلنساف. المو 
ا تمع  دوروا بارهوا    الترميػه البصػرت  ػ  مجػاؿ التصػميـ  ؛كما  ف االواف  ينو

 يد اف لكؿ لوف مف االواف رمهيتي الخاصة وكسلؾ تأثيراتي النفسية عمط الميا د و و 
أثيرت لمػػػوف مػػا سػػا ـ  ػػ   ف تػػدخؿ السػػػيميااية  ػػ  عػػالـ االػػواف وتسػػػتفيد مػػف الثػػراج التػػ

وبالتال  م اولة تاويع تمؾ اإلمكانيا  وتفعيمها    جوان  عديدة     ياة اإلنساف بما 
 ينمف وقوع التأثير وهيادة الفاعمية عمط الميا د    العديد مف المجا   وال قوؿ. 
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   :النتائج والمناقشة
باسػـ      سة الدراسة ما يمكف تسميتي بأهمػة المصػامي المتعمقػةلقد تهر معنا 

 ؛السػػيميااية سػػواج كػػاف اسػػتخدامها  ػػ  مجػػاؿ الخاػػا  المتػػوت  و  ػػ  المجػػاؿ البصػػرت
 يػػػػػػد تهػػػػػػر  ف المتخصصػػػػػػيف العػػػػػػر  يسػػػػػػتخدموف عػػػػػػدة  سػػػػػػماج مثػػػػػػؿ السػػػػػػيمولوجيا 
والسيموايقيا والسيمانايقيا وعمـ العةما  وعمـ الد    ولير ا مف المسميا . ا   ننا 

سػيميااية  ػو ا سػـ اا نػؿ الػست يمكػف اسػتخدامي ن كد     سة الدراسػة  ف مصػامي ال
    العالـ العرب  وسلؾ لوجود  صؿ لي    المتة العربية مرتبا بمفهومي ود لتي. 

لقػػػد ورد  كممػػػة السػػػمة بميػػػتقاتها  ػػػ  القػػػرآف الكػػػريـ عيػػػر مػػػرا   ػػػ  موانػػػع 
ـ ه مختمفػػػة مثػػػؿ قػػػوؿ اس تعػػػالط  سػػػيما ـ  ػػػ  وجػػػو هـ  وقولػػػي تعػػػالط  تعػػػر هـ بسػػػيما 

والم كد  ف جميع الموانع الت  جاج   يها  ػسة الكممػة وميػتقاتها كانػ  تعنػ  العةمػة 
وميػػػتقاتها مثػػػؿ قولػػػي تعػػػالط  مسػػػومة عنػػػد ربػػػؾ   ت معمنمػػػة. كمػػػا  ف المعػػػاجـ المتويػػػة 
ا اسػػتخدموا  العربيػػة ا تػػو  كممػػا  مثػػؿ السػػيمياج والسػػمةه انػػا ة لػػسلؾ  ػػ ف العػػر  قػػديمو

هارت: لةـ رماة اس بال سف يا عوا ....... لي سػيمياج    فسيد الكممة سيمياج  يد قاؿ  
ػا باسػتخداـ كممػة السػيمياج لمد لػة عمػط  ػسا  ػا تامو تيؽ عمػط البصػر. و ػسا يعاينػا ارتيا و
العمـ وسلؾ لوجود  صػؿ لتػوت  ػ  العربيػةه و ػسا ا سػـ بالتػال  يتنػ  عػف ا سػتخداما  

يا وعمػػـ العةمػػا  والسػػيمولوجيا. ومػػا يعػػهه  ػػسا ااخػػر  مثػػؿ السػػيمانايقيا والسػػيموايق
ا تجػاة  ينػا وخاصػة  ػ  مجػا   ا تصػاؿ البصػرت  ف كممػة السػيمياج بكػؿ تفريعاتهػا 
وميػػػتقاتها مرتباػػػة  ػػػ  ااصػػػؿ بالعةمػػػة البصػػػرية لػػػسلؾ  ػػػ ف  ػػػسة الدراسػػػة ت كػػػد عمػػػط 

 استخداـ اسـ السيميااية وخاصة    مجا   ا تصاؿ البصرت. 
مػػػف  ف السػػػيميااية  ػػػ  ااصػػػؿ تهػػػتـ بالعةمػػػا  البصػػػرية ا   ف  ػػػسة وبػػػالرلـ 

الدراسة بين  مف خػةؿ التتبػع التػاريخ   ف اسػتخداـ السػيميااية كػاف  انػروا  ػ  البدايػة 
 ػػػ  مجػػػاؿ الخاػػػا  المتػػػوت منػػػس العصػػػر اإللريقػػػ  الػػػست تنػػػاوؿ  يػػػي   ةاػػػوف الرمهيػػػة 

. كمػا  ف  رسػاو المعمػـ ااوؿ قػد اسػتخدـ اليفهية وا تـ بالد    التػ  تولػد ا الكممػا 
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مصػػػػامي العةمػػػػا  و ورد ػػػػا  ػػػػ  كتابػػػػي اليػػػػهير   ػػػػف اليػػػػعر  وسلػػػػؾ خػػػػةؿ تقسػػػػيماتي 
لمعةمػػا  التػػ  كانػػ  تصػػؼ اليخصػػيا  الػػواردة  ػػ  النصػػوي اادبيػػة وامتػػدادوا لتمػػؾ 
الجهػػود  قػػد اػػور الرواقيػػوف اسػػتخداـ العةمػػا   ػػ  النصػػوي و يػػاروا الػػط  ف العةمػػة 

 تػػػػوت عمػػػػط داؿ ومػػػػدلوؿ. كمػػػػا اسػػػػتمر  الجهػػػػود  ػػػػ  عصػػػػر النهنػػػػة ااوروبػػػػ   ػػػػ  ت
اسػػتخداـ العةمػػا   ػػ  المجػػاؿ المتػػوت والمسػػان . وكػػؿ تمػػؾ الجهػػود  د  الػػط نيػػوج عمػػـ 
السػػيمياج عمػػط يػػد  رنانػػد دت سوسػػير وتيػػارله بيػػر  وسلػػؾ  ػػ  بػػدايا  القػػرف العيػػريفه 

 ان  نمف النااؽ المتوت والمسان . ولكف استخداما  السيمياج    تمؾ الفترا  ك
 ف تهور  ولط الم ػاو   إلدخػاؿ السػيميااية الػط المجػا   الفنيػة وبالرلـ مف 

مػف خػةؿ دراسػة قػدمها موكارو يسػك  لػربا السػيميااية  2891البصػرية تعػود الػط عػاـ 
لبصػرت بالفنوف البصرية ا   ف ا رتباا العمم  الوثيؽ بيف السػيميااية والفػف والتصػميـ ا

عمػػط يػػد لينػػدا سػػكو  المتخصصػػة  ػػ  مجػػاؿ التصػػميـ البصػػرت مػػف  2899تهػػر عػػاـ 
خػػةؿ تقػػديمها دراسػػا  عديػػدة اسػػتااع  بهػػا ربػػا السػػيميااية بتصػػميـ اإلعةنػػا . و ػػ  
سا  العاـ تهر  دراسا  ليات ساير وآرثر بيرجر ت كد عمط ا ستخداـ السيمياا   ػ  

 مجا   التصميـ البصرت. 
اـ السيميااية    مجاؿ التصميـ الرقم   يمكف التأكيد عمػط  ف  نػاؾ  ما استخد

ارتباا وثيؽ بيف التصميـ الرقم  والسيميااية  يد  ف التصميـ الرقم     ااصؿ يقـو 
عمط مبػد  انيػاج العةمػا  البصػريةه و ػ  سا  الوقػ   ػ ف السػيميااية يقػـو كيانهػا عمػط 

عةمػػػا   ػػػ  التواصػػػؿ اإلنسػػػان  الفعػػػاؿ. ومػػػع دراسػػػة العةمػػػا  وكيفيػػػة اسػػػتخداـ تمػػػؾ ال
التسميـ بهسا ا رتباا الوثيؽ مف النا ية التنتيرية ا   ف ا رتباا بيف  سيف الجانبيف لـ 

 يابؽ عمط  رل الواقع ا      ترا  متأخرة. 
وبػػالعودة الػػط  ولػػط م ػػاو   اسػػتخداـ ااجهػػهة اإللكترونيػػة  ػػ  مجػػاؿ التصػػميـ 

  ف ا ستخداـ الرقم  الفعمػ  المتاػور بعػد مرا ػؿ التجريػ   2820الت  تعود الط عاـ 
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يعػػود الػػط بدايػػػة االفيػػة الثالثػػػة  ػػ  الو يػػػا  المت ػػدة اامريكيػػػة. ومػػف تمػػػؾ الفتػػرة بػػػد   
 تدخؿ السيميااية الط مجا   التصميـ الرقم     التر  عمط وجي الخصوي. 

مجػػاؿ التصػػميـ الرقمػػ  كػػاف  مػػا  ػػ  الثقا ػػة العربيػػة  ػػ ف دخػػوؿ السػػيميااية الػػط 
 مروا  تميوا االما  ف العالـ العرب  يمثؿ جهجو مف  سا العالـ الكبيره يتفاعػؿ معػي وتصػمي 
مكتيػػػفا  العػػػالـ التربػػػ  ودراسػػػاتيه ونتيجػػػة لػػػسلؾ  قػػػد تهػػػر  بالفعػػػؿ بعػػػل الدراسػػػا  
 ف العربيػػػة المتعمقػػػة با سػػػتخداـ النتػػػرت لمسػػػيميااية  ػػػ  مجػػػاؿ التصػػػميـ البصػػػرت. ا  

 يد اف تمػؾ الم ػاو     تػهاؿ  ػ  بػداياتهاه  ؛ ناؾ ايكاليا  وان ة     سا الجان 
 كما  ف الجان  التنتيرت ياتط عمط تمؾ الم او  . 

 ػػػػػ  مجػػػػػاؿ السػػػػػيميااية  ػػػػػ  الػػػػػواف العربػػػػػ   ػػػػػـ مػػػػػف اف   ػػػػػـ المتخصصػػػػػيف 
داياتها  يػػد اف التجربػػة السػػيميااية بيػػكؿ عػػاـ   هالػػ   ػػ  بػػ ؛ااكػػاديمييف المعاصػػريف

 نجػػد مػػثةو كػػؿ مػػف عبػػد الممػػؾ مرتػػال وعػػادؿ  ػػاخورت وعبػػد السػػةـ المسػػدت وعبػػد اس 
التسام  وجميؿ ال مداوت وسعيد بنكراده وكؿ    ج  ـ مػف المتخصصػيف  ػ  مجػا   
الفكػػػػر والنقػػػػد اادبػػػػ   ػػػػ  التالػػػػ ه لػػػػسلؾ  ػػػػ ف السػػػػيميااية العربيػػػػة  ػػػػ  سػػػػيميااية لتويػػػػة 

اابػػػا  والنصػػػوي اادبيػػػة و ػػػسا بالتأكيػػػد يبػػػيف مػػػد  تفػػػوؽ بامتيػػػاهه تفكػػػؾ وت مػػػؿ الخ
 الدراسا  التنتيرية لمسيمياج العربية    مجا   الخاابا  المتوية والنصوي اادبية. 
اف وا دة مف   ـ اإليكاليا  الت  تواجي السيميااية    مجاؿ التصػميـ الرقمػ  

ة. وبػػػالعودة الػػػػط العربػػػ   ػػػ  نػػػدرة وجػػػود متخصصػػػيف  ػػػػ  مجػػػا   السػػػيمياج البصػػػري
اسػػتعرال   ػػـ الدراسػػا  وااب ػػاد التػػ  دونػػ   ػػ  مجػػاؿ سػػيميااية التواصػػؿ البصػػرت 
برا يـ  جان وسعيد بنكراد وعقيؿ مهدت    ننا نجد  سماجو  معة مثؿ عبد ال ؽ بمعابد واخ
وجميعهـ متخصصوف    مجا   المسانيا  وااد  باستثناج عقيؿ مهدت المتخصي 

بصريةه و سا يعاينا م يروا عمػط ايػكالية وانػ ة  ػ  مجػاؿ سػيمياج    مجاؿ الفنوف ال
التصػميـ الرقمػ  و ػ  عػدـ وجػود دراسػا  متخصصػة عميقػة ومتنوعػة تهػتـ بالسػيميااية 
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البصريةه وما يسب   سة اإليكالية  و عدـ وجػود متخصصػيف  ػ  السػيميااية البصػرية 
 كورة سابقوا. الفنية ا      ا   قميمة كما اتني مف ااسماج المس

ػػػػا  ػػػػوؿ تاػػػػور الدراسػػػػا  وااب ػػػػاد التػػػػ  تػػػػربا السػػػػيميااية  ويبقػػػػط الر ػػػػاف قاامو
والتصميـ الرقم  العرب  بالمجهودا  الت  ستقدـ مستقبةو مف قبؿ المتخصصػيف والنقػاد 
والم ممػػيف الػػسيف يممكػػوف خمفيػػا  ثريػػة  ػػ  مجػػا   الفنػػوف البصػػرية والتصػػميـ الرقمػػ  

اتيي ااساسية المرتباة باليكؿ والخا والموف والصػورةه و ػو مػا قػد وسلؾ اف لديهـ المف
 يفتقدة المتخصي    المجا   اادبية.

 ويمكف تمخيي نتاا   سة الدراسة  يما يم : 
بػد  مػف  المصامي اانس  الست يمكف استخدامي لهسا ال قػؿ  ػو السػيميااية -

وسلػػػؾ لوجػػػود  وعمػػػـ العةمػػػا  وعمػػػـ الػػػد    السػػػيمولوجيا والسػػػيموايقيا والسػػػيمانايقيا
  صؿ لها    المتة العربية. 

بػد   بالفعػؿ  يمكػف تفعيػؿ دور ػا  ػ  التصػميـ الرقمػ  العربػ  وقػد السيميااية -
 .ولكنها   هال     بداياتها  سا العالـبالدخوؿ الط 
 ػ   مف   ػـ اإليػكاليا  التػ  تعػان  منهػا السػيميااية العربيػة  ػ   ػسا ال قػؿ -

 عدـ بروه متخصصيف    مجاؿ سيميااية التصميـ البصرت. 
 ف   ػػػـ التجػػػار  التػػػ  قػػػدم   ػػػ  مجػػػاؿ السػػػيميااية البصػػػرية العربيػػػة قػػػدمها  -
سا يعاػػػ  م يػػػرا با تياجهػػػا  ػػػ  مجػػػا   ااد  والخاابػػػا  المتويػػػةه و ػػػ صػػػوفمتخص
 .  المتخصي رؼ والمعموما  والخبرا  المرتباة بالتصميـ ال ديدلممعا

 
   :الخاتمة والتوصيات

 ػػ  مجػػاؿ التصػػميـ البصػػرت الرقمػػ   ػػ  العػػالـ العربػػ    اف دراسػػة السػػيميااية 
تػػهاؿ  ػػ  بػػداياتها ااولػػطه و ػػسا ال قػػؿ ي تػػان الػػط الكثيػػر مػػف الجهػػود لعمػػؿ الدراسػػا  
وااب اده وقد جاج   سة الدراسة نمف  سا اإلاار وقػد وجػد  الدراسػة  ف المصػامي 
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كػػػف اسػػػتخدامي لهػػػسا ال قػػػؿ  ػػػو السػػػيميااية وسلػػػؾ  رتبااهػػػا بػػػالمورود اانسػػػ  الػػػست يم
ا لػد  تها عمػط العةمػة البصػرية التػ  يعتمػد عميهػا التصػميـ  ػ   المتوت والعرب ه و ينو
كثير مف جوانبي. كما  ف  سة الدراسة توصم  الط  ف السػيميااية بػد   بالفعػؿ بالػدخوؿ 

الػػ   ػػ  بػػداياتها ااولػػط و ػػ  تعػػان  مػػف بعػػل الػػط عػػالـ التصػػميـ الرقمػػ  ولكنهػػا   ه 
اإليػػػػكاليا  التػػػػ  يػػػػأت   ػػػػ  مقػػػػدمتها عػػػػدـ بػػػػروه متخصصػػػػيف  ػػػػ  مجػػػػا   التصػػػػميـ 
البصػػػػػرت ليقػػػػػدموا نتريػػػػػا  و  كػػػػػار موثوقػػػػػة لةسػػػػػتخداـ المػػػػػ ثر لمسػػػػػيميااية  ػػػػػ  مجػػػػػاؿ 
ف كانػػ   ػػ  بػػداياتها ااولػػط   نهػػا قػػدم  مػػف  التصػػميـه كمػػا  ف التجػػار  التػػ  قػػدم  واخ

ف كانػػػ  مجهػػػودا  ق بػػػؿ متخصصػػػيف  ػػػ  مجػػػا   ااد  والخاابػػػا  المتويػػػةه و ػػػ  واخ
ميػػػػكورة ا   نػػػػي ينقصػػػػها التخصػػػػي البصػػػػرت الػػػػست ي تػػػػان الػػػػط الكثيػػػػر والكثيػػػػر مػػػػف 

 المعارؼ والمعموما  والخبرا  المرتباة بالتصميـ ال ديد. 
ا مف التوصيا  كما يم :   ويمكف لهسة الدراسة  ف تقدـ بعنو

 ط السػػػيميااية بػػػيف المتخصصػػػيف  ػػػ  مجػػػا   ا تصػػػاؿ البصػػػرت اعتمػػػاد مسػػػم
 عمط وجي الخصوي. 

  .اجراج المهيد مف الدراسا  وااب اد    مجاؿ السيميااية البصرية 
   التركيػه عمػػط الجوانػ  التنتيريػػة بجانػ  الجوانػػ  التابيقيػة والعمميػػة  ػ  كميػػا

 و قساـ التصميـ البصرت. 
   السػػيميااية بيػػكؿ عػػاـ والمصػػمميف وسلػػؾ عقػػد لقػػاجا  بػػيف المتخصصػػيف  ػػ

لمعر ة ما ي تاجي كؿ  ريػؽ مػف اآلخػره والعمػؿ نػمف  ػسا اإلاػار بمػا يصػ  
     صالي كؿ مف الار يف بالنفع والفاادة.
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