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 تقنيات الكرافيك مادة  –قسم الفنون التشكيلية 

  ه :تأريخ.....فن الكرافيك مفهوم  

 

           هنالك عدة تعريفات لغوية للكلمة . فجاء في قاموس المورد المعاني التالية فهي تأتي كأسم او

 صفة .

 مكتوب أو مرسوم أو منقوش . .أ

 .اص بالحفر على المعادن أو الحجر خ .ب

 تصويري خاص بالفنون التصويرية . .ج

سم في صيغة الجمع ووردت بمعنى الفنون ا( فهي Graphic art–أما كلمة )فن الكرافيك 

 في قاموس )وبستر( فجاءت بأنها أما    . التخطيطية )كالتصوير , الزخرفة , الكتابة والطباعة (

د أيضاً وور الدالالت.الكتابة أو حفر الرموز ذات  كلمة إغريقية األصل وتعنى الرسم أو التلوين أو

بأنها التينية األصل ومرتبطة بكلمة )كرافوس( واللغات األوربية إستعارت اللفظة لكي تطلق على 

 .كل رسم منسوخ ثم أصبحت إسماً عالمياً لهذا الفن 

) قطع أو حفر أو معالجة األلواح ( : Graphic art -فن الكرافيك  لـ ) االصطالحيوالتعريف 

الخشبية أو الحجرية أو البالستيكية أو أي مادة أخرى بالطرق اليدوية أو الكيميائية بهده تحقيق 

أسطح طباعية والحصول على تأثيرات فنية تشكيلية مختلفة عن طريق طباعتها الى أي عدد 

مطلوب ( . اي الكرافيك ) فن الرسوم المطبوعة ( أّما )الطباعة( في اللغة فهي حرفة الطباع . 

وطبع بمعنى نسخ , أما كلمة )طبعة( فتعني عالمة تصنيع بالضغط , خط , هيئة أو شكل وتنتج 

فهي ) عمل نقل النسخة األصلية الى  كاصطالحبواسطة ضغط شيء بشيء آخر , أما الطباعة 

رى تكون طبق األصل كما هو الحال في طباعة األعمال الفنية فهي الوسيلة للحصول نسخة أخ

 على العدد المطلوب من النسخة المشابهة للصورة األصلية ( .

إذا من بين األحداث الهامة والتي كانت مثاراً إلهتمام الفنانين والمهتمين بالفنون الجميلة في 

طباعة واحداً من هذِه األحداث التي شكلت واقعاً تأريخياً ترك العالم , كان فن الحفر )الكرافيك( وال

أثرهُ الواضح في مجريات التطور في تأريخ الفن العالمي , وخصوصاً ما توصل إليِه من شهرة 

 وإنتشار في فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية وما بعدهما في أوربا .

عتبار في مجال الفنون البصرية ذلك التقدم الباهر الذي ومن إنجازات التطور التي تستحق اإل

حظي بِه فن الحفر )الكرافيك( عندما خرج من األطر التقليدية الضيقة ودخل في طور التجارب 

األكثر تعقيداً وصعوبة , وإحتل دورِه البارز في التعبير عن مشاكل عصرِه . وعلى الرغم من أن 
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م تأخذ تميزاً بين الفنون الجميلة األخرى وبقيت على هذا الحال فن الحفر )الكرافيك( في البداية ل

زمناً طويالً , ولكن الواقع الحقيقي يختلف عن ذلك , فلقد أثبت التقصي والتحليل ألقدم الرسوم التي 

أن يسجل رؤيته البصرية من عناصر وكائنات على حوائط كهفه استطاع القديم   تركها اإلنسان

جد أن اغلب ما سجل على حوائط الكهوف والتي عثر عليها في فرنسا و التي كان يعيش به ون

اسبانيا غير مكتمل الوضوح إلشكاله المطبوعة يدويا لتعرض هذه األشكال للمؤثرات الجوية 

وعوامل للتعرية عبر السنين كما عرف اإلنسان في هذه الزمن المبكر الطباعة البارزة والغائرة 

 وقد تمثل ذلك في طريقتين :

إحداهما بغمس اليد في اللون ثم طباعتها على حائط الكهف بنمط الطباعة البارزة   إما   

الطريقة الثانية تتم بوضع اليد على حائط الكهف والقيام برش اللون حولها وفي هذه الطريقة يتم 

 رش اللون باستخدام قطعة من العظم المجوف كما أن محاوالت اإلنسان األول لترك آثار اليد تم

طبعها بالرش حولها باللون هي شكل من أشكال الطباعة وتعتبر هذه الطريقة المحاوالت األولى 

في المغارات والكهوف إنها تحمل معاني الحس )الكرافيكي( األصيل  استخدام طريقة الحجب في

حيث يمكننا أن نجد اآلثار الخطية محفورة على الصخور والجدران وهي تمثل أول اعمال فن 

)الكرافيك( وأقدمها , وقد ُعرفت في الصين مثالً صوراً محفورة على سطوح الحجارة الحفر 

 ومطبوعة منذ القرن الثالث الميالدي .

 


