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 :مفهوم الكرافيك او الجرافيك

وو  كاسد فجدا  فدق مدا ةل ول دةلم ول رداتق ول اليدل فيدق عد عق  هنالك عدة  عريفادال ليةفدل لمةم دل

 صال .

 ة ةب أو  يسةم أو  نقةش . 

 بالحاي عمى ول رامن أو ولحجي خاص. 

 عصةفيي خاص بالانةن ول صةفيفل. 

 

وولمل ب رنددى ولانددةن  سدد  فددق صددييل ولج دد و( فيددق Graphic art –أ ددا كم ددل افددا ولةيوفيددك 

أ دا فدق مدا ةل اوب(د ي( فجدا ل ب تيدا  . ولطباعدل ( -ولة ابدل  -ولزخيفل  -ول صةفي ول خطيطيل ا

    .(ولدددة  لحاددي ولي ددةت  ول ول –ولة ابدددل  -ول مددةفا  -سدد  ولي ا كم ددل رييفقيددل ووصددى وعرندددى

ولماظدل  وسد رالل( وولميال ووولبيل  كيوفةل وولم أفضاً ب تيا  عينيل ووصى و يعبطل بةم ل ا

 عال ياً ليذو ولاا . وس الةق عطمق عمى كى لس   ن(ةخ ث  أصبحت 

 

 ( : Graphic art -فن الكرافيك  لـ ) االصطالحيوالتعريف 

 

بدالطي  ا مط  أو حاي أو  رالجل وولةوح ولخشبيل أو ولحجيفل أو ولبالس يةيل أو أي  دام  أخدي  

سطح طباعيل وولحصةل عمى ع ثييول فنيل عشةيميل  خ مال عدا وه عحقيق ذوليةوفل أو ولةي يائيل بي

ولطباعدل( ا و داةيوفيدك ا فدا وليسدةم ول طبةعدل ( طيفق طباع يا ولى أي عدةم  طمدةب ( . وي ول

 فل ولطباع .فق ولميل فيق حي

هيئدل أو كدةى وعند و بةوسدطل  دي   -خد   -( ف رندق عال دل عصدني  بالضدي   طبردل كم ل ا و ا

فيدق ا ع دى تقدى ولن(دخل ووصدميل ولدى  كاصدطالح, أ دا ولطباعدل  ب رندى ت(د  كق  بشدق  خخدي

ت(خل أخي  عةةن طبق ووصى ك ا هة ولحال فق طباعل ووع دال ولانيدل فيدق ولةسديمل لمحصدةل 

 عمى ولرةم ول طمةب  ا ولن(خل ول شابيل لمصةل  ووصميل ( .

ل  , كدان ه  ام ولاناتيا وول ي  يا بالانةن ولج يمدل فدق ولرداو  ا بيا ووحةوث وليا ل وول ق كانر و 

عدي  أثديه   عالفخيدا( وولطباعل ووحدةوً  دا هدذهأل ووحدةوث ول دق كدةمت وومرداً  ولةيوفيك فا ولحاي ا

ولةو ددح فددق  جيفددال ول طددةل فددق عدد لف  ولاددا ولرددال ق , وخصةصدداً  ددا عةصددى رليدد أل  ددا كدديي  

 فق ف ي   ا بيا ولحيبيا ولرال ي يا ووولى وولثاتيل و ا برةه ا فق أولبا . ووت شال

فدق  جدال ولاندةن ولبصديفل  لدك ول قدةم ولبداهي ولدذي  و ع بالو ا رتجاتول ول طةل ول ق ع( حق 

( عنددة ا خددي   ددا ووطددي ول قميةفددل ولضدديقل ومخددى فددق طددةل  ولةيوفيددك حظددق بدد  فددا ولحاددي ا

. وعمدى هلبدالت فدق ول ربيدي عدا  شداكى عصديمولهأل و ووح دىول جالب ووكثدي عرقيدةوً وصدرةبل , 

( فق ولبةوفل ل  ع خذ ع يزوً بيا ولانةن ولج يمدل ووخدي  وبقيدت  ولةيوفيك فا ولحاي اوليي   ا أن 



عمى هذو ولحال ت ناً طةفالً , ولةا ولةوم  ولحقيقق فخ مف عا  لك , فمقة أثبت ول قصدق وول حميدى 

وس طاع أن ف(جى لؤف   ولبصيفل  ا عناصدي وكائندال ولقةف    ومةم وليسةم ول ق عيكيا وإلت(ان

ولةيدةف وول دق  جدةلونوتجدة أن ويمدم  دا سدجى عمدى  اول دق كدان فرديه بيد يةفك جةلونعمى 

وسددباتيا ييددي  ة  ددى ولة ددةح إلكددةال  ول طبةعددل فددةوفا ل رددي  هددذه فيت(ددا وعثددي عمييددا فددق 

رتيدا عح دى  رداتق ولحدا ا ولةيوفيةدق (  ووكةال لم ؤثيول ولجةفل وعةو ى لم ريفل عبدي ول(دنيا

 .ووصيى 

 

 لجذور التاريخية لمفهوم الكرافيك :ا

 

ول الف  وليس  عمى جةلون ولةيدةف وكدةال  ى ا مبكاتت ولبةوفل و ولى لميس  عنة وت(ان ولةيف  

حيةوتيددل ب(ددي  بشددةى فطدديي وب ددةوم  خ ماددل  ددا م ددا  

تدددال وكدددحة يا فدددق ول مدددةفا  وكدددذلك وسددد خةوم وولحية

 وعربدديعمددى ولجددةلون ولةيددةف  و حجددال فددق عددي  وثددي

 وليسد   رن أكبي مليى عمى أنبةوفل ولاا ولاطيي ولراةي 

لةيدددةف  مدددةف  مدددةم وإلت(دددان هدددة و ك شدددافال ووثيفدددل

" سددةة" فددق ولجنددةب ولييبددق لايت(دداة وهددق سم(ددمل 

عح ددةي عمددى ولةثيددي  ددا لسددة ال   رقددة   ددا ولةيددةف

وليسدة ال  ولحيةوتال عمى جدةلوتياة وفقدةل ع دي هدذه

 . سنل 16000

 

 ييددي ولددذي حصددى فددق  ددنيو حيددا  و ت(ددان ولقددةف   ووسدد قيوله و ريف دد  بالزلوعددل  وول طددةل وول 

وظيةل ولة ابل لم ةوفا حياع  ولية يل ووسد ر ال وموول 

ولفده ولطيدةل  وخا دال  خ مادل  لولحيةوتا ا عظام 

  نةعددل  لمددنقه  ب كددةال ددا و لددةوح طينيددل وو حجيفددل 

وولة ابل عمييا  و دا ثد  ظيديل ولنقدةش ولزخيفيدل فدق 

عدددزفا و ووتدددق ولاخالفدددل  هدددق بدددةوفال و ولدددى لادددا 

ولجيوفيك  وهذو  ا تالحظ  فق حضال  وومي وليوفدةفا 

مبددى  3000عددام  اول(ددة يفيولة ابددال ول (دد الفل عنددة 

ول يالم
1
. 

 

 

 

                                                           
1
 8, ص 2008ل زي ولريبق , ةسةعل ول ص ي  ولةيوفيةق, ع ان,  



وتيل عنددة ووسدد خةوم ولحاددي عمددى ولحجددي فددق و خ ددام و سددطة

ل فنيل عشةيميل مميقل فق  ةو ي   خ مادل  دا وولبابمييا ب يال

ومددة  ا.طقددةل مفنيددل ووح اددا ل ول مددة  وعصددةفي ولحدديوب 

وسدددد خة ت و خ ددددام  ددددا وجددددى ول ريفددددف بددددالايم وو لخدددد   

ول راهةول بيا و كدخاص ووسد خةم ولخد   كةسديمل جيوفيةيدل 

 .(   وليمي  ول ( الي 

 

فق وومي ولنيى ولانان ول صيي ولقةف  مة وثبت جةولع  فق ول ربيي ع ا فحي  ب   ا  ظاهي ولحيدا  

و ة ةعاعيا ولةثيي  ول ق عاش فييا وع ثي بيا وأثدي فييدا, فادق ولةولدل ولقةف دل تجدة ون ول صدةفي 

 الحظدل  كان ف( خةم يالبا ولحاي ولبالت وفمةت  ب لةون ب(ديطل, وف ةنندا ون تمحدد  دة  ولةمدل فدق

ولحضددال   توكاتدد.فددق كددةى ب(ددي   لوولحيةوتدداولطبيرددل ووعطددا  ولخصددائي ول  يددز  لمطيددةل 

أول  دا ينيل باوع ال ولانيل  ا حيث ول نةع فق وس خةوم خا ال  خ مادل  و ولايعةتيل فق  صي

 ردا العي  ولية يدل وع(دجيى أحدةوثي  ول ي دلن وكدان  وس خةم ولةل  لم ربيي عا أفةاله  أو ك ابدل

 .  ول  ولبيميو  و حجال  لك  ا خالل ولة ابل عمى

 

  
 

فيج  عالف  أول صةل  ظييل فق ولشي   طبةعدل عمدى بين ا 

 .م عنددة ولصددينيياة  868خشدبق عرددةم رلددى سدنل  ول   دا لددةح

بحادي ولة ابدل وولصدةل ولبدالت   م بدةأ ولصدينيةن 200وفق سدنل 

 لفة  مةولم خشبيل , وفق هذه ولا ي  عطةلل ولطباعل  ا كميشد

خشددبيل صددةل عمييددا تددي ولصدداحل بالةا ددى رلددى طيفقددل عج يدد  

(  ( (Movable Type حددددديوف ول ةتةعيددددددم ول  حيكددددددل

وعيصيصيا فق مةولدم خشدبيلة وهةدذو عد  وخ ديوع أول صدحيال 

 طبةعل 
2
.  

ولددى وولبددا  ددا خددالل ولحيكددل ول جالفددل برددة وت قددى فددا ولةيوفيددك 

وت شاله فق ولشي  و وس  وعردةم و فةدال وول قنيدال  ,وصدبحت 

                                                           
2
 جةتفف تيةهامة ولرمةم وولحضال  فق ولصيا, عا  13, ص 2008 ص ي  ولةيوفيةق, ع ان, ل زي ولريبق , ةسةعل ول 



, وول ييديول ول دق حصدمت ت يجدل ولثدةل  ولصدناعيل  اووولبيدي صةل لوحق لةثيدي  دا ولانداتيا 

ا فدق وول قةم ول ةنةلدةجق فدق وب ةدال وموول ووليدال فدق وسد خةوم ولخا دال وول دق سداعةل ولانداتي

ومة ع يز هذو ولاا عا سدائي ولاندةن ول شدةيميل فدق ت اجد  ووعاحدت لد   عطةفي وع الي  ولةيوفيةيل .

طبير   ول ق عايم بيا با ت شدال وصدة ً لةدى ولندال فدق  خ مدف ول ةومد  , كالصدحافل وول جدالل 

وول مصدددقال وو عدددالن وصدددناعل و فدددالم ووليسدددةم  وول طبةعدددال وولنقدددةم وولة دددم وولطةوبددد 

 . ول  حيكل  وولراب ولايةفة

           وجددة باضددى ع القددل  ةلسددل باوهدداول وولددذي يوفيةددقةولفددا  ا تريفدد  وليددةم عددا ح ددى صددال

جةفددة   ( ولددذفا أبددةعةو عقنيددال وخ ل رلمي(دد يزكق  -تدداجق  -  تلددة  ةهددةلق  - هييبدديل بددافي ا

ا كدان ليدا ول ةنةلةجيدولرشديفا. إلت ا  ول صا ي ة وول ق ظى وس خةو يا لوئجاً فق بدةوفال ولقدين و

عطددةفي   وول ددق بددةولها سدداه ت فددق ولاةعددةييوفق وعقنيددال ولطباعددل ةعطددةل ول صددةفيو ثددي فددق 

 ةلمخد هدة يوفيةدقةولجيوفيةقة لةا ولثةل  ووه  فق  جال ول صد ي  ولو ع ال  ااهي  كثيي  فق 

 و   رددةم فددق ول صدد ي  وول طددةل ول(دديف  فددق وعددةوم بدديو  1960ولة بيددةعي فددق هددذو ول جددال عددام 

بال رداون  د  ول راهدة ول  خصصدل وب قنيال عاليل ولةمل  ليا مولو  ي ا فق وتجات و ع دال ولانيدل 

   بالة بيةعي.

 

 


