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  الخالصة

الطباعة الفنية بشكل أصبحت المواد الذكية مصدر إلهام جديد للفنانين في جميع المجاالت بشكل عام، وفناني مجال 

خاص،حيث وصلوا إلى ابتكار أعمال فنية جمالية ووظيفية أثرت مجال الطباعة الفنية، وتتلخص مشكلة البحث في 

التساؤل التالي:هل يمكن الجمع بين الشكل والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي. ويهدف  البحث إلى الجمع 

اعي الفني الذكي. وقد وضع البحث الفرض التالي:يمكن الجمع بين الشكل بين الشكل والوظيفة في التصميم الطب

والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي.أما البحث فيتبع المنهج الوصفي التحليلي. وأهم نتائج البحث: أن المواد 

ة فنية ذكية ذات طابع الذكية تساهم في تنمية الفكراالبتكاري واإلبداعي لدى الفنان والوصول إلى تصميمات طباعي

مميز ومختلف عن بقية مجاالت اإلبداع الفني. وتتحقق القيم الجمالية في التصميم الطباعي الفني الذكي من خالل 

االنسجام والتفاعل بين العناصر واألسس التشكيلية المكونة له وبين مضمونها. وأن عالقة الشكل والوظيفة في 

ة تكاملية البد من تحقيقها، وأن التكامل بينهما يعكس الوعي الفلسفي والمعرفي التصميم الطباعي الفني الذكي عالق

للفنان.أما التوصيات:فتح المجال أمام دارسي الفنون في المجاالت المختلفة ومجال الطباعة بشكل خاص االهتمام 

الفنية وخاصة مجال  بالجانب النفعي والجانب المعنوي للعمل الفني.والجمع بين الشكل والوظيفة في المجاالت

 الطباعة فهما ركيزتين أساسيتين تثري التصميم الطباعي الفني.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
513 

 

 

Smart Printmaking Design between 

Form and Function 
 

 

Amal Abdulrahman Al- Ghammas 

Prof.Mona Mohammad Ibrahim 
Jeddah University 

KSA 

 

 

ABSTRACT 

Smart materials have become a new source of inspiration for artists in all fields in 

general, and artists in the field of printing in particular, where they reached to creating 

aesthetic and functional art works that influenced the field of printing art. The problem 

of the research is concluded in the following question: Can the form and function be 

combined in the Smart Printmaking Design?. The research aims to combine form and 

function in the Smart Printmaking Design. The research has developed the following 

hypothesis: The form and function can be combined in the smart printmaking design. 

The research follows the descriptive analytical approach. The most important results of 

the research: Smart materials contribute in the development of the creative and creative 

mind of the artist and access to creative Smart Printmaking Designs of a distinctive 

character and different from the other areas of artistic creativity. The aesthetic values in 

smart printmaking design are achieved through the harmony and interaction between the 

elements and the foundations of the composition and content .The relationship between 

form and function in Smart Printmaking Design is an integral relationship that must be 

achieved, and that the integration between them reflects the philosophical and cognitive 

awareness of the artist. The recommendations: open the way for art students of different 

fields and the field of printmaking in particular, pay attention to the useful side and the 

moral side of the artwork, and combine between form and function in the technical 

fields, especially in the field of printmaking, which are two main pillars that enrich 

printmaking design. 
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 المقدمة:
بأصالتها وثرائها؛ حيث تدخل فيه التقنية  يعد مجال الطباعة الفنية من مجاالت الفنون التشكيلية  التي تمتاز     

بشكل فعال في تنمية الفكراالبتكاري والتجسيد الفني اإلبداعي، لما تمتاز به من إمكانات واسعة عامالا أساسياا وتسهم 

 في الحصول على تأثيرات جمالية بصرية ملمسية ولونية .

 تدور فعال في مجال الطباعة الفنية، حيث ساعدوظهورالمواد واألحبار الذكية وللتطور التكنولوجي والتقني      

فنية متطورة للتصميم الطباعي الفني، واتجه كثير من فناني الطباعة إلى التجريب في الخامات  في ابتكار رؤى

، والتنوع في األسطح الطباعية، والدمج بين أساليب الطباعة التقليدية والحديثة، مما أثمرفي إيجاد قيم ذكيةواألحبارال

ان الطباعة الفنية أن تلبي  احتياجات اإلنسان صبح بإمكوأتشكيلية وجمالية جديدة تثري العمل الطباعي الفني، 

 .الوظيفيةالجمالية و

 ومن هنا تحددت مشكلة البحث في التساؤل التالي:

 هل يمكن الجمع بين الشكل والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي. -

 

 أهداف البحث :  
 الجمع بين الشكل والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي. -

 

 البحث :فرض 
 يمكن الجمع بين الشكل والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي. -

 

 منهجية البحث :

 
  .يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي -

 

 :الذكي التصميم الطباعي الفني -
يعد التصميم الناجح من األساسيات التي يرتقي بها العمل الفني الطباعي لمواكبة التطور والتقدم في مجال الفن،       

والدعامة األساسية لبناء هذا العمل، وهو الهدف الذي يسعى الفنان إلى تحقيقه، والذي يعتبر وسيلة لنقل فكرة ومعنى 

 و يحولها إلى شيء محسوس مرئي. لموضوع معين لدى الفنان إلى المتلقي، فه

صياغة شكلية ذو مضمون تعبيري ووظيفي والمقترن هو  وقد عرفت الباحثة التصميم الطباعي الفني إجرائيًا:    

  بالتقنيات الطباعية ذات األساليب المتعددة.

ا طبيعياا للمواد عبر العصور من القرن التاسع عشر حتى المواد الذكية تعد و      اآلن. حيث كان المصمم فيما تطورا

سبق يستخدم المواد التقليدية كالحجر و الخشب بمميزاتها وعيوبها معاا، ثم تطور علم المواد و أصبحت قابلة للتعديل 

في خصائصها حتى تناسب التصميم الذي يقترحه المصمم، مما أدى إلى ظهور المواد الذكية التي قدمت حلوالا 

( التي Photochromicصورة أكبر و أكثر فعالية. على سبيل المثال المواد الفوتوكرومية )لتعديل المواد التقليدية ب

ا و العكس بالعكس،  يتغير لونها بحسب تعرضها لإلضاءة، فكلما كان الجو مضيئاا أكثر أصبحت ألوانها أكثر إعتاما

ا للعين البشرية. ) ا مريحا  (http://archwiki.3abber.comمما يعطي  توازناا لونيا

قامت فكرة المواد الذكية التي تستشعر وتتأثر بالبيئة المحيطة، من تفاعل الكائنات الحية مع الطبيعة والبيئة المحيطة 

يرات تغ –تغيرات في البيئة الضوئية  –وتكيفها مع تغيراتها، والتي تكون في صورة ) تغيرات في البيئة المحيطة 

في البيئة الصوتية(، فمثالا تؤثر التغيرات الضوئية على الحس اإلنساني وعلى الراحة الفسيولوجية، ونتيجة لهذا 

التأثير تغلق الجفون أو تبقى مفتوحة بنسبة معينة تساعد على الرؤية، كما تتسع الحدقة أو تقل حسب قوة الضوء أو 

ن جهة وعلى الرؤية من جهة أخرى. كما تتكيف الحيوانات مع ضعفه؛ لكي تتالفى تأثير اإلضاءة على العين م

التغييرات البيئية، فمنها من يعتمد على التخفي عن طريق محاكاة الطبيعة وقدرته الذاتية على تغيير لونه مثل 

 Addington and) الحرباء. ومنها من ينشط ليالا ويعتمد على إصدار األشعة، واستقبال موجاتها لتحديد المسافات.

Schodek2005) 

http://archwiki.3abber.com/
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هي  الجزيئات التي غالباا ما يستعان بها في المنتجات أو النظم التي يكون من أهم  :المواد الذكيةوتعرف      

ا بأن هذه  متطلبات تصميمها القدرة على اتخاذ ردود أفعال متغيرة ومقبولة تقابل احتياجات األداء الوظيفي لها، علما

 (55م،6003أو خارجياا.   )الحلو المحفزات يمكن أن تنشأ داخلياا

اتعد وترى الباحثة أن المواد الذكية      تساعد على إثراء اإلدراك ثرياا للفنان في مجال الطباعة والتي  مثيرا

 االبتكاري واإلبداعي لديهفي تنمية الفكر تساهمكما أنها تعدد الرؤى الفنية البصرية والحسية، و، لديهواإلحساس 

 والوصول إلى تصميمات طباعية فنية ذكية ذات طابع مميز ومختلف عن بقية مجاالت اإلبداع الفني. 

 مفهوم الشكل في التصميم الطباعي الفني الذكي: -
الشكل في التصميم عبارة عن امتداد لخطوط متصلة تحقق عالقات تكوينية حيث تبدأ بنقطة تتكرر فيتكون منها      

ا. والشكل  خط يتغير سمكه وحركته بناءا على انفعال الفنان ورغبته في التحرك باتجاه معين ليصبح شكالا معبرا

يمي لها مفهوم معين لدى الفنان، ومن خالله تتوزع عبارة عن خطوط ومساحات وألوان وقيم تتكون وفق نظام تصم

الشكل: بأنه  وكيطان العناصر ضمن نظام وعالقات بنائية للوصول إلى العمل الفني. وقد عَرف كالا من دكتورخلف

تنظيم لعناصر الوسيط المادي التي يتضمنها العمل الفني، والطريقة التي تتخذ فيها العناصر موضعها في العمل، و 

 (153م، 6013ة تأثير وارتباط كل عنصر باآلخر. ) خلف، كيطان كيفي

و الشكل في الفكر الفلسفي يقابل المادة، فهو تعيين وتمكين للمادة وخصائصها لتتجسد وتظهر إلى حيز الوجود،      

ورها في تفسيره للشكل فلسفياا: "أن المادة تتمتع بحضفذكر عاصم األعسم وأن كل الموجودات تركيبها مادي، 

الفعلي عبر الشكل، فالمرئيات قبل عملية تشكلها ليست إال مادة، وبعدها تصبح محض أشكال".ويرى )أفالطون ( أن 

جمال الشكل في تجريده، فالشكل الذي يسعى لتحقيقه هو شكل مجرد اليحاكي شيء من الطبيعة ويمثل جوهر 

األشياء الواقعية واليجد الجمال في األشياء الفكرة.أما )أرسطو( فيرى أن جمال الشكل موجود في األشكال و

المجردة. ويرى )كانت( أن الشكل ناتج عن عملية عقلية وفق نظام معين إلى أن تصل للجمال.أما )هيغل ( فيرى أن 

  م(.6016جمال الشكل هو تجلي الفكرة بطريقة حسية. )الخفاجي

تجميع وترتيب لعناصر تشكيلية تحمل مضموناا  الذكي هو:الشكل في التصميم الطباعي الفني الباحثة أن  وترى     

فيتحقق جمال الشكل في التصميم من خالل االنسجام والتفاعل بين هذه  ما بطريقة معينة تحقق االستقرار لها،

 العناصر، والتوافق بين العالقات المكونة له وبين مضمونها. 

 

 القيم الجمالية للتصميم الطباعي الفني الذكي:  -
إن الشكل في التصميم الطباعي الفني الذكي كأي شكل فني آخر تحكمه عناصربنائية من )النقطة، والخط،      

والشكل)المساحة(، والحجم، والفراغ، والملمس واللون (، تتآلف هذه العناصر على شكل منظومات بنائية تكشف 

سس التكوين  )الوحدة، واإليقاع، واالتزان عن البعد الجمالي والبنائي للتصميم الطباعي الفني الذكي من خالل أ

والنسبة والتناسب، والسيادة (، هذه العناصر واألسس البنائية تمثل األجزاء التي يتركب منها الكل وهو الشكل، وهي 

 المعطيات التي يتعامل معها الفنان أثناء تنفيذه ومعالجته لبنائية الشكل في التصميم الطباعي الفني الذكي، وهي بذلك

تحقق قيمته الجمالية. وتختلف مستويات توظيف العناصر البنائية في التصميم الطباعي الفني الذكي، فتتخذ مسارات 

  متعددة تبعاا الختالف الرؤية الجمالية والوظيفية لدى الفنان، فتظهر بذلك السمات المميزة للشكل.

وذكر كالا من آل وادي والدليمي: أن النقطة تعطي طابعاا جمالياا للتصميم نتيجة اختالف مساحتها واتجاه حركتها      

وتباين ألوانها، أما الخط فتكمن أهميته من خالل إمكانيته في تحديد الشكل، وله نمطين إما أن يكون حاداا صلباا يعطي 

سلسة متموجة تعطي إحساس بالالنهائية، وله القدرة على إيجاد أكثر من خط للشكل بعداا هندسياا، أومرناا ذو حركة 

(، وكذلك الشكل فهو مجموعة من 663-663م،6012فيعبر عن الحركة والكتلة والمساحة.)آل وادي والدليمي

الخطوط المتصلة تكون مساحة متجانسة تختلف باختالف حركة الخطوط واتجاهها، وهي شكل ذو بعدين يختلف 

ا من الفراغ، فالفراغ ينشأ عندما تتجمع عن  الحجم ذو الثالثة أبعاد التي تتواجد بمادتها في المكان وتشغل حيزا

والكتل(. وللملمس أهميته بالنسبة للتصميم الطباعي الفني  –والمساحات  –العناصر التشكيلية الثالثة ) الخطوط 

عناصر التشكيلية بكيفيات مختلفة، سواء كانت مالمس الذكي فهو طبيعة سطح المواد التي تظهر نتيجة لتنظيم ال

(. أما اللون فله أهمية 125 -38م،6010إيهامية تدرك بالبصر فقط أو مالمس حقيقية تدرك بالبصر واللمس. )شوقي

كعنصر بنائي للتصميم الطباعي الفني الذكي ولما يمتلكه من أبعاد جمالية، فيرى )كاندنسكي( "أن األلوان قادرة على 

تحريك التجارب أو الخبرات الداخلية وإظهارها على المسطح التصويري بعيداا عن السياقات التقليدية في فن الرسم، 

فاللون له تأثير مباشر على الروح، واللون هو المفتاح، والعين هي المطرقة أو اآلداة والفنان هو اليد التي تضع 

 (8م،1830نسكيالروح في حركة عن طريق هذا المفتاح أو ذاك")كاند
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ا جمالية متنوعة       إن في تنظيم العناصر التشكيلية السابقة لبناء التصميم الطباعي الفني الذكي أهمية ينشأ عنها قيما

من خالل تحقيق األسس التشكيلية ) الوحدة واإليقاع واالتزان والنسبة والتناسب والسيادة(، فيذكر الصيفي أن 

عن قيمة االئتالف الكلي بين العناصر المتباينة في التصميم، وهوما يعبر عنه "مفهوم الوحدة  في جوهره يعبر 

 بمفهوم 

(، ويعد االتزان من الخصائص األساسية في التصميم ، حيث يحقق 186م، 1886) الوحدة والتنوع(".)الصيفي

 في التصميم.الشعور بالراحة النفسية حين النظر إليه، فهو الحالة التي تتعادل فيها القوى المتضادة 

ا ينشأ عنه وحدات قد 133م،6010)شوقي (، أما اإليقاع فيعرفه رياض: هو" تكرار الكتل أو المساحات، تكرارا

ا أو تكون مختلفة، متقاربة أو متباعدة".وتتحقق النسبة وهي العالقة بين عنصرين، والتناسب  تكون متماثلة تماما

من خالل الجمع بين هذه العناصر التي تختلف في أبعادها من حيث  والتي تدل على العالقة بين ثالثة عناصرأو أكثر

الحجم و المساحة واللون والشكل والملمس واالتجاه بنسب محددة تخلق إيقاعات جمالية واتزان في التصميم. أما 

ا ينال أولوية  لفت النظر مركز السيادة فهو النواة التي يبنى حولها التصميم وتتحقق عندما يكون في التصميم جزءا

 إليه عما عداه. ".

ا بصرياا ذو قيمة 683-131م، 6000) رياض،  (. ومن األعمال الطباعية الفنية الذكية التي حققت لدى المتلقي  تأثيرا

تعبيرية جمالية من خالل استخدام الفنان ألسس وعناصر التصميم أثناء تنفيذه ومعالجته لبنائية الشكل في التصميم 

(، حيث يظهر في الصورة )أ( شخص يتصف ببشرة مشرقة قبل 1كي كما يتضح في الصورة ) الطباعي الفني الذ

تعرضه ألشعة الشمس،أما الصورة)ب( فيعبر فيها الفنان عن نفس الشخص بعد تعرضه ألشعة الشمس وقد أصيبت 

ة مدروسة، فتظهر بشرته بالتجاعيد من خالل تنظيمه لمجموعة من الخطوط المتجاورة والمتالحقة باتجاهات إيقاعي

بشكل جمالي يغير منظور الرؤية لدى المتلقي لتعبر عن تأثر بشرته بأشعة الشمس الضارة، مما يحقق توصيل 

 رسالة من الفنان للمتلقي وهي المحافظة على الصحة من مخاطر أشعة الشمس الضارة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(     )أ(                                               

قبل تعرضه لدرجة حرارة  (thermochromic ink)(: )أ( عمل فني طباعي بأحبار حرارية 1الصورة )

بعد تعرضه لدرجة حرارة  (thermochromic ink)مرتفعة، )ب( العمل الفني الطباعي باألحبار الحرارية

 (/ (https://emilylongbrake.com مرتفعة،
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 مفهوم الوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي:  -
تعد الوظيفة هي الفعل الذي يتحقق من خاللها الهدف من التصميم، حيث يتميز كل تصميم عن اآلخر بأن له      

وظيفة يؤديها لكي يصل إلى آداء معين يفي بالغرض المصمم من أجله. وتشمل الوظيفة كافة االحتياجات اإلنسانية 

ي ضرورية وأساسية الكتمال التصميم والوصول إلى عمل والنفعية والبيولوجية والنفسية والثقافية واالجتماعية فه

فني ناجح. فكل تصميم يجب أن ينفذ ألغراض عملية يؤديها وفوائد نفعية تؤخذ منه. وجاء تعريف 

للوظيفة أنها " قوة تريد أن تعبر عن نفسها وهي الحياة والروح"، كما ذكر خضير: أن (  (Sullivanسوليفان

معينة ذات أهداف ثقافية واجتماعية وتربوية واقتصادية، والتي تتحقق من خاللها الفكرة التي الوظيفة وسيلة لغاية 

 م(6003، )خضير،Sullivan, 1949تكون صائبة إذا كانت تنفع أو تصلح لما وضعت له.)

اع الفني وترى الباحثة أنه يمكن تحقيق الوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي من خالل الربط بين اإلبد     

والحاجة التي بني ألجلها هذا اإلبداع، كما يمكن تحقيق وظائف متعددة للتصميم الطباعي الفني الذكي تحقق 

ا الجانب  احتياجات إنسانية متعددة حيث التقتصر على الجانب النفعي الستخدام العمل الفني فقط بل تشمل أيضا

 المعنوي.

 كي: القيم الوظيفية للتصميم الطباعي الفني الذ -
تعددت اآلراء حول القيم الوظيفية لتستوعب جميع االحتياجات  اإلنسانية، وذكرت الباحثة في هذا المحور أهم      

الوظيفية النفعية ) االستخدامية(،  ةالقيم الوظيفية التي يمكن تحقيقها في التصميم الطباعي الفني الذكي ومنها: القيم

 .واالجتماعية يكلوجيةوالداللية الرمزية، واالتصالية، والس

 

 القيمة الوظيفية النفعية ) االستخدامية(:  -
وهي أن يحقق التصميم منفعة قادرة على إشباع حاجة المتلقي الوظيفية بما يتالءم مع الصورة الذهنية والحاجة      

المادية التي يستشعرها أثناء رؤيته للتصميم. وترى الباحثة أن التصميم الطباعي الفني الذكي الذي يحمل أهداف ذات 

الستعمال وإشباع حاجة المتلقي، يحقق االستقرار والتوازن النفسي غاية بشرية تحقق قيمة وفائدة نفعية كصالحية ا

للمتلقي وبالتالي يحقق قيمته الوظيفية. ومن األمثلة لألعمال الفنية الطباعية الذكية التي تحقق قيمة وظيفية نفعية 

لتي تتغير ( على األكواب، وا (thermochromic Ink استخدامية: طباعة تصاميم باستخدام األحبار الحرارية

حسب خصائص هذه األحبار، فإذا كانت األكواب باردة يكون التصميم بلون، وفي حال تعبئة األكواب بسائل ساخن 

ة بلون آخر أو يظهر تصميم آخر) حسب فكرة التصميم(، فتعطي إشارة للمستخدم عن حالة  يظهر التصميم مباشرا

 ( توضح ذلك:6)ةالمشروب. والصور

 (، في طباعة األكواب (thermochromic Ink( توضح استخدام األحبار الحرارية 2صورة ) 

http://mcclabel.com) /) 
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 القيمة الوظيفية الداللية الرمزية: -
ا في التصميم الفني والذي يرتبط بدالالته المختلفة على مر       ا هاما ارتبطت الرمزية بالفن حيث يعد الرمز مقوما

الزمان وباختالف المكان، فالداللة بفتح الدال وكسرها هي أن يلزم من العلم بالشيء علم بشيء آخر، الشيء األول 

ايحل محل شيء آخر في الداللة عليه، واليكون ذلك بالمطابقة التامة هو الدال والثاني هو المدلول.أما الرمزفهو كل م

وإنما يدل عليه باإليحاء بوجود عالقة عرضية أو متعارف عليها، وقد اتفق علماء اللغة أن الرمز يصلح لالستخدام 

ا في تحديد داللته. )ناصر،  ا مهما (، 3-3م،1886 (، )سيرنج،31م، 6011في أغراض متعددة، وللعوامل النفسية أثرا

ا لها دالالت متعددة غنية بالمعاني، ويعد الرمز في  ويتكون التصميم الفني من جمل وعالقات تشكيلية  تحمل رموزا

التصميم الفني ترجمة لما يوحي به وليس ماهو عليه. وقد أكد الفالسفة على الرمزية في الفن، فقد عرف )هيجل( 

بشيء مجرد، ويرى أن الرمز يمثل البداية التاريخية والفكرية للفن،  الرمز بأنه شيء مادي محسوس يرمز أو يوحي

والتطور الداخلي له عبر الصراع بين المضمون والشكل الغير متطابق مع ذلك المضمون. أما )هربت ريد( فقد 

وز عرف الرمز بأنه شكل يشير إلى مدلوله بعالقة غير مباشرة. وقسمت )سوزان النجر( الرموز إلى نوعين:  رم

استداللية وتستعمل في العلوم وتتميز بأنها اتفاقية، ورموز تمثيلية وتستعمل في الفن وليس لها داللة ثابتة أو قواعد 

وال يمكن استبدالها برموز أخرى كما هو الشأن بالنسبة للرموز االتفاقية؛ ألنها متصلة بالذات فمعناها في ذاتها التي 

ل نه تعبير عن فكرة عقلية أو ذهنية تتعلق بالعقأ( الرمز على  Cant)كنتسوف وقد وصف الفيلنتأملها وننفعل بها. 

وقد أكد )ليفي ستروس( أن الرمز في الفن التشكيلي جعل اإلنسان يعقل ذاته والعالم من وإدراكه ذهنياا ووظيفياا . 

 م(6016حوله فهو وسيلة وغاية للتمكن من المعرفة الكلية بالعالم.) الليل، طه

ترى الباحثة أن القيمة الوظيفية الداللية الرمزية يمكن أن تتحقق في التصميم الطباعي الفني الذكي من خالل و      

التعبير الفني باستخدام رموز تساعد على إيصال مضمون فكري تعبيري أو إيحاء شكلي يدرك مرئياا أو حسياا وله 

المجتمع بجميع نواحيه االجتماعية والسياسية دالالت موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر وتكون ذات عالقة ب

واالقتصادية وغيرها. ومن األمثلة على التصميم الطباعي الفني الذكي الذي حقق قيمة وظيفية داللية رمزية 

( في نيوزيلندا ترمز عن صحة األطفال Philaquely Moi(: وهي طوابع بريدية للفنان )فيلكالي ماي 5صورة)

سرطان الجلد خالل أشهر الصيف، فتدل الرموز الموجودة على الطابع البريدي إلى  م للوقاية من6013لعام 

ضرورة الحماية من أشعة الشمس الضارة وذلك باستخدام المظلة والكريم الواقعي والقبعة والنظارة الشمسية، و 

لشمس حيث يتحول (، في المظلة الشمسية  الكبيرة أثناء سطوع ا(Fluorescent Inkيظهر الحبر الذكي المضيء 

 من لون شفاف إلى لون داكن ليدل عن تحقيق الحماية من أشعة الشمس الضارة.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد تعرضه للضوء )ب(                  )أ(  قبل تعرضه للضوء                                        

 

( في عمل طوابع بريدية في نيوزيلندا (Fluorescent Ink( أ ب توضح استخدام األحبار المضيئة  3صورة )

م للوقاية من سرطان الجلد خالل أشهر 2012ترمز عن صحة األطفال لعام 

 ( (http://philaquelymoi.blogspot.comالصيف

 

 

http://philaquelymoi.blogspot.com)/
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 القيمة االتصالية:  -
يكتسب التصميم الفني قيمته الوظيفية االتصالية من خالل عملية التلقي، فيحقق دوره االتصالي مع المتلقي خالل      

مراحل الرسالة البصرية وصوالا للصورة الذهنية النهائية للتصميم لديه، حيث تبدأ بإثارة القيم الجمالية لدى المتلقي 

م(. فالفنان يقوم بتشكيل المعطيات التي يقدمها الواقع وفقاا 6010ة.)عبدهللاوتنتهي بارتفاع القيمة الوظيفية الجوهري

لرؤيته الشخصية فيجعل المتلقي يرى الواقع من خالل أسلوبه حيث تتم العملية االتصالية حينما يحدث تفاعالا 

 اه ما نحوه. للمدركات الحسية والعقلية والوجدانية لدى المتلقي أثناء مشاهدته للعمل الفني وتكوين اتج

( أن الفن هو آداة تواصل بين األفراد يتحقق عن طريقه التفاعل العاطفي Tolstoy فذكر المفكر)تولستوي     

( أن الفن هو عملية اتصال أو تخاطب تتم بين E.Crombrichوالتناغم الفكري والوجداني. كما أكد ) جرمبرنش 

ربته الحياتية واستنباط مفهومها ودالالتها القيمية ونقلها إلى الفرد والجماعة، تظهر في نزعة الفنان إلى نقل تج

 م(6012اآلخرين.)القيم 

 

( والتي تعبر عن 2ومن األمثلة التي تحقق القيمة الوظيفية االتصالية في التصميم الطباعي الفني الذكي صورة)   

ظاهرة االحتباس الحراري مما قد تتسبب في انقراض الجنس البشري، وقد عبر الفنان عن هذه الظاهرة وأثرها على 

( في طباعة شكل البصمة (Thermochromic Inkالمجتمع اإلنساني من خالل استخدام الحبر الحراري الذكي 

بين المتلقي والعمل الفني الذي والحركي لفكري والحسي والتي تعبر عن الجنس البشري، حيث يظهر االتصال ا

يشاهده حينما يوجه جهاز التجفيف بالهواء الساخن إلى البصمة مما يؤدي إلى اختفاء البصمة المطبوعة بالحبر 

 الذكي أي انقراض الجنس البشري بسبب هذه الظاهرة. 

 

 

 

   بعد تعرض البصمة لهواء المجفف الحار )ب(                قبل تعرض البصمة لهواء المجفف الحار ( أ)

( لوحة ظاهرة االحتباس الحراري، عمل فني طباعي بأسلوب الطباعة بالشاشة الحريرية باستخدام  4صورة ) 

 .((Thermochromic Ink الحبر الحراري

(http://lizastark.com) 

 

  القيمة الوظيفية السيكلوجية: -
التصميم عبارة عن رسالة بصرية حسية يرغب الفنان في إيصالها لآلخرين، فيمثل التصميم أهمية كبيرة في      

تحقيق القيمة الوظيفية السيكلوجية للمتلقي من خالل تنظيم العناصر التشكيلية كالخط والشكل والملمس واللون 

ا من خاللها األسس التصميمية كالتوازن والوحدة واإليقاع وغيرها، والتي يصيغها الفنان وفقاا لرؤيته الفنية، محققا 

والسيادة وغيرها، والتي تعطي شكالا ذو قيمة جمالية تحقق هدف الفنان وغايته وتحمل معاني وأحاسيس توصل 

 فكرة أورسالة لها تأثيرها الوظيفي السيكلوجي على المتلقي والتي ترضي حاجته وإدراكه. ومن أهم العوامل المؤثرة

 التي يمكن أن تحقق قيمة وظيفية سيكلوجية للتصميم:

http://lizastark.com/
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 توظيف العناصر التشكيلية كقيمة رمزية تعبيرية في التصميم. -1

 أن تكون العناصر التشكيلية آداة نقل للتعبير عن االنفعاالت الشخصية والمشاعر. -6

 جذب االنتباه المعتمد على التباين بين هذه العناصر التشكيلية.   -5

فهي ال تؤثر في قدرة المشاهد علي التمييز فقط، بل إنها تغير المزاج فمثالا لأللوان وظائف سيكلوجية متعددة      

ولها تأثير نفسي مباشر على اإلنسان فتثير الفرح والسعادة أو الحزن، والشعور بالراحة والهدوء واألحاسيس، 

تؤثر على العواطف واألحاسيس بطريقة غير مباشرة من واالسترخاء أو القلق، وغيرها من التأثيرات النفسية، فهي 

، أما اختالف الخطوط بأنواعها فتعطي تعبيرات سيكلوجية ذات معاني وأحاسيس متعددة يستطيع الفنان خالل العين

توظيفها إليصال رسالة معينة تصل للمتلقي ويدركها، فالخطوط المستقيمة األفقية تعطي إحساس باالستقرار والهدوء 

راحة، والخطوط المستقيمة الرأسية توحي بالشموخ والعظمة والوقار، أما الخطوط المتقاطعة والمتعاكسة فتعبر وال

، وللمالمس دورها في إثارة اإلحساس لدى المتلقي فيستطيع الفنان أن يوصل معنى وهدف  عن الحركة والحيوية

وتنوع تفاصيل وحجم الخط وتحويله إلى أشكال معين للمتلقي من خالل المالمس المختلفة والتي تتحقق من تعدد 

 مختلفة ذو معاني متعددة.

وترى الباحثة أن الفنان أثناء تنفيذه للتصميم الطباعي الفني الذكي يعرض الجانب السيكلوجي من خالل          

تصميم والتي لها العناصر المادية التشكيلية وفقاا لتنظيم معين يوصل من خاللها رسالة توضح المضمون المباشر لل

ا لتعدد الرؤى الفنية في التصميم الطباعي الفني الذكي والتي دورها في إيصال األحاسيس والمشاعر للمتلقي.  و نظرا

تظهر من خالل استخدام الخامات الذكية المتعددة أو تغيير األحبار الذكية من لون إلى آخر أو ظهورها أثناء تأثرها 

أو الرطوبة أو الضوء( فهي تحقق قيمة وظيفية سيكلوجية من خالل خلق انطباع سريع بالظروف البيئية ) كالحرارة 

 عن التصميم وكذلك خلق تأثيرات رمزية نتيجة لما توحي به من تأثيرات عاطفية ووجدانية لدى المتلقي. 

 القيمة الوظيفية االجتماعية: -
حياة المختلفة، وكذلك األحداث التاريخية إن الفن وسيلة لتصوير العادات والتقاليد والسلوك وطرق ال     

والتغييرات، فقد ذكر ) جويو( "أن الفن هو الحياة نفسها". فمن خالل الفن يستطيع المتلقي تحديد بيئة الفنان التي 

أبدع فيها عمله الفني، فهو ينقل ثقافة مجتمعه ومبادئه وقضاياه فيخلق عمله الفني من خالل وعي فلسفي واجتماعي 

ن خاللها على واقعه الذي يعيشه ليخرج بحلول مختلفة تساعد على بناء وتكوين مجتمعه، مما يزيد من تقدير يؤكد م

المتلقي الجمالي والوظيفي للعمل الفني. وقد ذكر )توفيق الحكيم( "أن الفن األرقى هو الفن الذي يخدم المجتمع دون 

لثقافي والفكري التربوي والعقائدي واالقتصادي والسياسي أن يفقد ذرة من قيمته العليا". فهو يساعد على التطور ا

 م(6011) الياسري،  وكذلك تطور العادات والتقاليد في المجتمع.

، فاإلنسان هو العامل للمجتمع اإلبداع في التصميم الفني طريق إلى تحقيق التنمية البشريةترى الباحثة أن و     

التصميم الفني يساعد المتلقي على تطوير شخصيته من خالل تنمية الحاسم في التطور االجتماعي، حيث  أن 

وتطوير إمكانياته وقدراته بهدف توسيع الخيارات المتاحة أمامه، فالتصميم الفني يساعد المتلقي على التفكير بشكل 

د على إيجابي وإبداعي مما يغير نظرته من نظرة سطحية إلى نظرة أكثر عمقاا للحياة وبشكل مختلف مما يساع

 المساهمة في تأسيس مجتمعه الذي يعكس حضارته وفكره.

ترى الباحثة أن التصميم الطباعي الفني الذكي وما يحققه من تعدد للرؤى التعبيرية الفنية والوظيفية كما      

باستخدام الخامات واألحبار الذكية يدرب الفرد المتلقي على التعرف على مزيد من العالقات الجديدة وحب 

ستطالع واالكتشاف من خالل مايقدمه من صياغات جديدة، مما يدعم الجوانب اإليجابية في شخصيته وبالتالي اال

تتحقق التنمية البشرية التي تساعد على نهوض وتطور المجتمعات فتتحقق التنمية االقتصادية والسياسية 

 واالجتماعية.

 

 الفني الذكي:القيم الشكلية الجمالية الوظيفية في التصميم الطباعي  -
أثارت العالقة الجدلية بين جمال الشكل والوظيفة اهتمام الفالسفة والفنانين على مر العصور في محاولة لقياس      

األهمية ودرجة التأثير، وكان أقرب اآلراء للتوازن والمنطق بأن فن التصميم عبارة عن تفاعل بين جمال الشكل 

فيرى )أفالطون( أن الجمال يتحدد بالمزاوجة بين المتعة والفائدة، وذكر) بول والوظيفة، وأنها كل مترابط ومتداخل. 

سوريو( أن الجمال هو التكيف الكامل بين الموضوع ووظيفته، فهو يعبر عن تكافؤ الصور مع غايتها.) آل 

يتناسب مع (. أما )سقراط( فيرى أن الجمال اليكون جماالا مالم يكون نافعاا، وأن جمال الشيء 21م، 6013وادي

وقد ذكر عادل مصطفى ، كما ذكر )جون ديوي( أن جمال الشيء ووظيفته يشتركان في نفس القيمة. نفعه لإلنسان

"كل شئ فى الوجود البد أن يكون له شكل مدرك والبد أن تكون له وظيفة لغرض عن عالقة الشكل بالوظيفة أن: 
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كما هو معروف أن جمال الشكل والوظيفة متالزمان وهما من حاجات إنسانية أو جمالية تعبيرية أو كالهما معاا، سد 

الركائز األساسية في عملية التصميم، لذلك فإن عملية إدراك الشكل تنبثق من خالل ترابط هاتين الركيزتين 

 (        30م،6001األساسيتين وتحقيق العالقة الصحيحة بينهما ". ) مصطفى، 

عة في التصميم من أهم القضايا التي طرحها النقاد والباحثين والفالسفة، فقد ذكر فتحقيق التوازن بين الجمال والمنف  

الدكتور محمود عشعش أن جمال الشكل في التصميم يتوقف على التكامل بين الوظيفة الجمالية والوظيفة 

(، وأن "جمال الشكل يتحقق عندما يكون مظهر الشيء سبباا في 133م، 6008النفعية.)عشعش 

(. كما ذكر أحمد سليمان في بحثه استناداا إلى رأي بعض النقاد بأن " المنفعة أساس 31م،6013)سوليترمنفعته".

(.  وقد قرن )بودلير( القيمة 6م،6015التقدير الجمالي وأن الحكم على العمل الفني بأنه جميل ألنه نافع".) سليمان

جمالية نقيض المعرفة العادية، إنها معرفة رمزية، فإن الوظيفية الرمزية بالمعرفة الجمالية في قوله" إن المعرفة ال

م(، كما تتأثر الجوانب الجمالية للتصميم بالجانب الوظيفي السيكلوجي الذي 6016غاب الرمز غاب الفن".) الليل 

يعرضه الفنان من خالل تنظيم عناصر التشكيل وتحقيق الرؤية الجمالية من أجل إيصال الفكرة للمتلقي وإرضاء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ه .                                                                                                                          حاجت

      

وقد ذكر عبدالفتاح رياض: أن العناصر التشكيلية قادرة على خلق حياة خاصة تميزها وترتبط بطبيعتها ومكانها،      

فالخطوط تحمل رسالة أو فكرة يرغب الفنان أن ينقلها إلى الرائي وتكون محملة بمعان أو أحاسيس حتى لوكانت 

ني معينة مرتبطة بالظروف واألحداث التي يمر بها الصورة مجموعة من الخطوط، كما أن لأللوان دالالت ومعا

المتلقي وترسبت في عقله الباطني، وهي قابلة لالسترجاع حين يرى هذه األلوان في العمل الفني. كما أن المالمس 

التي يدركها المتلقي بصرياا في العمل الفني تثير لديه أحاسيس تكاد تتماثل مع مانشعر به حين نلمس المسطحات 

 م(   6000لفة في الطبيعة. ) رياض،المخت

عالقة والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي وترى الباحثة من خالل الدراسة الحالية أن عالقة الشكل      

تكاملية البد من تحقيقها، وأن التكامل بينهما يعكس الوعي الفلسفي والمعرفي للفنان، واليمكن فصل الشكل الجمالي 

ظيفة الشكل هي جزء من تصميمه وأن الشكل يتبع الوظيفة، كما أن مالئمة الشكل للوظيفة يوحي عن الوظيفة، فو

ا بالجمال، والجمال خاصية حيوية تشبع الروح اإلنسانية وهي شرط لتقدم اإلنسان  بالثقة واالطمئنان ويعطي إحساسا

يم الطباعي الفني الذكي ، فال يمكن في مجتمعه. كما ترى الباحثة أن الشكل والوظيفة ركيزتين أساسيتين للتصم

فصل الشكل الجمالي عن الوظيفة المراد تحقيقها من خالل التصميم، فهي النواة التي تبدأ منها عملية التصميم، فعلى 

الفنان أن يضع في االعتبار المعرفة باآلداء الوظيفي المطلوب تحقيقه إذ يؤثر في الشكل بصورة مباشرة، لذلك يجب 

ا منها.أن يكون ال  شكل مالئم للوظيفة وناتجا
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  تحقق قيًما شكلية جمالية ووظيفية:ذكية فنية تحليل ألعمال طباعية  -

 العمل الفني األول: -

 

 

 

 

 العمل األول

 (Minouette )       منويت  اسم الفنان

 

 م 6013كندا،  مكان وتاريخ اإلنتاج

 سم 65×سم51  أبعاد العمل

 وصف العمل

 طباعة بارزة بالالينوليوم التقنيات المستخدمة

األحبار والمواد 

 الذكية

 الطباعة باستخدام األحبار الكروموحرارية

( thermochromic Ink) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل الوظيفة

 

ا مجازياا  القيمة الشكلية الجمالية:  يعد هذا العمل الفني الطباعي تعبيرا

 Louisلعملية البسترة، فهي عبارة عن صورة للعالم لويس باستور 

Pasteur وهو عالم  رأى البكتيريا في بيئته وطور وسيلة لحماية الناس من ،))

هذا الخطر المحيط بهم، حيث تتحقق القيمة الشكلية الجمالية للتصميم الطباعي 

ا خطوط منحنية ودائرية بأشكال تعبر  عندما نفذ الفنان خلفية التصميم مستخدما

عن أشكال مورفولوجية مختلفة للبكتيريا ذات اللون األخضر، كررها الفنان 

ا مدروساا متزناا  وتم طباعتها بحبر حراري   Thermochromicتكرارا

Ink) 33درجة مئوية ) 50( يتغير لونه عند ارتفاع درجة الحرارة فوق 

هرنهايت(، حيث أن البكتيريا ذات اللون األخضر تصبح عديمة اللون وتختفي ف

مما ساعد على تعدد الرؤية البصرية من خالل استخدام الفنان لعناصر وأسس 

ا  لدى المتلقي يحمل قيمة جمالية.   التصميم وطباعتها بالحبر الذكي محققاا تأثيرا

 

قها الفنان عندما عبر في عمله وقد حق القيمة الوظيفية الداللية الرمزية: 

 عن الوسيلة التي توصل إليها العالم لويس باستور لحماية الناس من البكتريا  

) البسترة( وهي عملية تسخين ورفع درجة حرارة األطعمة أو األشربة      

ا األحبار الحرارية  للقضاء على البكتريا أو الجراثيم الموجودة فيها مستخدما

ير لونها وتختفي عند ارتفاع درجة الحرارة للتعبير عن الذكية التي تتغ

 مفهومه.   
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(( طباعة على ورق بأسلوب الحفر البارزعلى Louis Pasteur( توضح لوحة العالم لويس باستور  2صورة )

 ((Thermochromic Inkالينو بحبر كروموحراري 

(https://www.pinterest.com) 
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 العمل الفني الثاني:  -

 )ب( ( أ)

 

 

 )د(                                                                                       ج( )

 

لوحة ظاهرة االحتباس الحراري، عمل فني طباعي بأسلوب الطباعة بالشاشة الحريرية د( -ج-ب-)أ( 6صورة ) ال

 (,Thermochromic Ink)). (http://lizastark.comk) باستخدام الحبر الحراري
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 الثانيالعمل 

 Razzn رزن      اسم الفنان

 م.6015عام  مكان وتاريخ اإلنتاج

 سم تقريباا 50× سم26 أبعاد العمل

 وصف العمل

 الطباعة بالشاشة الحريرية. التقنيات المستخدمة

 األحبار الكروموحراريةالطباعة باستخدام  األحبار والمواد الذكية

( thermochromic Ink) 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل والوظيفة

 :نفذ الفنان العمل الفني الطباعي المسمى  القيمة الشكلية الجمالية

ا الخطوط المنحنية المتصلة  )ظاهرة االحتباس الحراري(، مستخدما

والمتقطعة، وتكرارها محققاا بذلك االتزان واإليقاع ليعبر فيه عن بصمة 

 Thermochromicإلبهام، وتمت طباعته باستخدام الحبر الحراري ا

Ink))  الذي يختفي بارتفاع درجة الحرارة، محققاا رؤية بصرية فنية تحقق ،

  قيمة شكلية جمالية للعمل الفني.

  :تظهر في العمل الفني عندما عبر الفنان القيمة الوظيفية االتصالية

المجتمع اإلنساني حيث يظهر االتصال عن مفهوم الظاهرة وأثرها على 

الفكري والحسي والحركي بين المتلقي والعمل الفني الذي يشاهده ويتفاعل 

معه حينما يوجه المتلقي جهاز التجفيف بالهواء الساخن إلى البصمة فتختفي 

خطوطها ولونها  مما يؤدي إلى اختفاء البصمة المطبوعة بالحبر الذكي  أي 

  ي بسبب هذه الظاهرة.انقراض الجنس البشر

  :بصمة اإلبهام والتي تدل على القيمة الوظيفية الداللية الرمزية

الجنس البشري، واستخدام الهواء الساخن يدل على ارتفاع درجة الحرارة 

المسبب في ظهور االحتباس الحراري، واختفاء البصمة المطبوعة بالحبر 

 الذكي يدل على انقراض البشرية.

 

 حققها الفنان من خالل طرحه لهذه ة االجتماعية: القيمة الوظيفي

القضية في محاولة للفت انتباه أفراد المجتمع لألضرار الناتجة عنها والتركيز 

 على أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها.
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 العمل الفني الثالث: -
 

 
 

 
( في الطباعة على   (Fluorescent Ink( توضح استخدام األحبار المحولة للطاقة المضيئة  7) صورة

 الطاوالت الزجاجية

Ritter, 2006)) 
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  الثالث العمل

 (.(Gruppe REمهندسي الديكور مصممي غروب آر إي  اسم الفنان

 اليوجد بيانات. ، التاريخ:في كولونيا في ألمانيالمكان:  مكان وتاريخ اإلنتاج

 .اليوجد بيانات أبعاد العمل

 وصف العمل

 الطباعة بالشاشة الحريرية التقنيات المستخدمة

 (Fluorescent Ink)  األحبار المحولة للطاقة األحبار والمواد الذكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكل والوظيفة

 :اعتمد المصممون على رسم   القيمة الشكلية الجمالية

كبير(  –وسط  -وحدة نباتية وتكرارها بمقاسات مختلفة )صغير

محققة اإليقاع. واستخدام الخطوط المتقاطعة على هيئة شبكات 

تظهر في خلفية التصميم حيث تربط بين الوحدات النباتية محققة 

الوحدة في التصميم .واستخدم المصممون األحبار المحولة 

( في طباعة التصميم  على Fluorescent Inkللطاقة ) 

الطاوالت الزجاجية، والتي تضيء في الظالم بعد تعرضها 

للضوء و تخزينها له. وقد ساعد تنظيم هذه العناصر التشكيلية  

من خطوط وأشكال واستخدام األحبار الذكية المضيئة في تحقيق 

لقيمة األسس التصميمية من وحدة وإيقاع واتزان أدى إلى تحقيق ا

 الشكلية الجمالية  للتصميم الطباعي الفني. 

 

 :)يعبرالعمل الفني  القيمة الوظيفية النفعية) االستخدامية

الطباعي الذكي عن أهداف ذات غاية بشرية تحقق قيمة وفائدة 

نفعية كصالحية اإلنتاج وإشباع حاجة المتلقي من خالل 

 استخدامها وكذلك االستفادة من إضاءتها في الظالم.

 

 

 :تحققت في العمل الفني من  القيمة الوظيفية السيكلوجية

خالل تحقيق االستقرار والتوازن النفسي للمتلقي بعد إشباع 

 حاجته.

 

 

 

 

 

 نتائج البحث: -
التصميم الطباعي الفني هو صياغة شكلية ذو مضمون تعبيري ووظيفي مقترن بالتقنيات الطباعية ذات  .1

  األساليب المتعددة. 

الذكية تساهم في تنمية الفكراالبتكاري واإلبداعي لدى الفنان والوصول إلى تصميمات طباعية فنية أن المواد  .6

 ذكية ذات طابع مميز ومختلف عن بقية مجاالت اإلبداع الفني.

تتحقق القيم الجمالية في التصميم الطباعي الفني الذكي من خالل االنسجام والتفاعل بين العناصر واألسس  .5

 المكونة له وبين مضمونها.التشكيلية 

 من خالل الربط بين اإلبداع الفني والحاجة التي بني ألجلهاتتحقق الوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي  .2

ا الجانب المعنوي.  والتي التقتصر على الجانب النفعي فقط بل تشمل أيضا
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قق قيمة وفائدة نفعية كصالحية أن التصميم الطباعي الفني الذكي الذي يحمل أهداف ذات غاية بشرية تح .3

االستعمال وإشباع حاجة المتلقي، يحقق االستقرار والتوازن النفسي للمتلقي وبالتالي يحقق قيمته الوظيفية 

 االستخدامية.

أن القيمة الوظيفية الداللية الرمزية يمكن أن تتحقق في التصميم الطباعي الفني الذكي من خالل التعبير الفني  .3

ز تساعد على إيصال مضمون فكري تعبيري أو إيحاء شكلي يدرك مرئياا أو حسياا وله دالالت موجهة باستخدام رمو

 بشكل مباشر أو غير مباشر وتكون ذات عالقة بالمجتمع بجميع نواحيه االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها.

يحدث تفاعالا للمدركات الحسية والعقلية  تتحقق القيمة الوظيفية االتصالية للتصميم الطباعي الفني الذكي عندما .3

 والوجدانية لدى المتلقي أثناء مشاهدته للعمل الفني وتكوين اتجاه ما نحوه. 

إن تعدد الرؤى الفنية في التصميم الطباعي الفني الذكي والتي تظهر من خالل استخدام الخامات الذكية  .3

المتعددة أو تغيير األحبار الذكية من لون إلى آخر أو ظهورها أثناء تأثرها بالظروف البيئية ) كالحرارة أو الرطوبة 

ع سريع عن التصميم وكذلك خلق تأثيرات رمزية أو الضوء( تحقق قيمة وظيفية سيكلوجية من خالل خلق انطبا

 نتيجة لما توحي به من تأثيرات عاطفية ووجدانية لدى المتلقي. 

عالقة تكاملية البد من تحقيقها، وأن التكامل والوظيفة في التصميم الطباعي الفني الذكي أن عالقة الشكل  .8

 بينهما يعكس الوعي الفلسفي والمعرفي للفنان.

يفة ركيزتين أساسيتين للتصميم الطباعي الفني الذكي ، فال يمكن فصل الشكل الجمالي عن أن الشكل والوظ .10

 الوظيفة المراد تحقيقها من خالل التصميم، فهي النواة التي تبدأ منها عملية التصميم.

 

 التوصيات: -
الجانب النفعي فتح المجال أمام دارسي الفنون في المجاالت المختلفة ومجال الطباعة بشكل خاص االهتمام ب .1

 والجانب المعنوي للعمل الفني.

الجمع بين الشكل والوظيفة في المجاالت الفنية وخاصة مجال الطباعة فهما ركيزتين أساسيتين تثري التصميم  .6

 الطباعي الفني. 
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