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 الملخص

( في التصميم الجرافيكي وخاصة في معالجات الصورة والرسم التوضيحي  Retroيتناول البحث مفهوم أسلوب الرجعة أو الريترو )
(Illustration.المعاصر )  طاق واسع  مجال الصور التوضيحية في المطبوعات على ن   بعد نجاح هذا األسلوب في تحقيق الرواج في  وذلك

باختالف أنواعها وتقنياتها. وفي البحث المقدم نركز على هذا األسلوب "االرتجاعي" في الفن كأسلوب فكري وفني خاص اعتمد بشكل  
االتجاه الجديد إلحياء   ستفادة من ذلك(، وإمكانية االNostalgiaليه النوستالجيا )للماضي أو ما يطلق ع كبير على مفهوم الحنين اإلنساني

مصر" نموذًجا، باعتباره رؤية أعم وأشمل من هدفه التسويقي والتجاري  "الهوية الفنية والبصرية الخاصة بثقافة كل مجتمع واختيار 
ضر، ونجاحه بشكل كبير ى الوتر الحساس المتعلق بربط الماضي بالحاأثبت فعالية اللعب علالدارج، ولكونه تخطى بالفعل تلك المرحلة و

(. باإلضافة لتناول البحث بعض اإلشكاليات المتعلقة بأسلوب الريترو من حيث األصالة  Marketing Retroفي عملية التسويق )
ود إليه المصمم وأحقيته في استلهامه  تراث الماضي والذي يعوالمعاصرة في التصميم واستخدام الصورة وجذور ذلك الفن ومصادره من 

 ره بشكل معاصر.وتغيي 

 الكلمات المفتاحية

 الرسم التوضيحي؛ أسلوب الريترو؛ الهوية. 

ABSTRACT 

The research deals with the concept of (Retro) style in graphic design, especially in contemporary image 

and illustration. And that is after the success of this style in achieving popularity in the pictograms in 

publications on a large scale of all kinds and techniques. In this presented research we focus on this 

“reactionary” trend in art as a special intellectual and artistic style that relied heavily on the concept of 

human (Nostalgia) for the past, and the possibility of benefiting from that new trend to revive the artistic 

and visual identity of the culture of each society and choose “Egypt” as a model, as a broader and 

comprehensive vision than its current marketing and commercial goal, and because it has already 

surpassed that stage and demonstrated the effectiveness of playing on the sensitive chord related to linking 

the past with the present, and its success greatly in the (Retro marketing) process. In addition to that, the 

research deals with some problematic related to the (Retro) style in terms of originality and contemporary 

in design, the use of the image, the roots of that art and its sources from the heritage of the past that the 

designer returns to and his right to be inspired and changed in a contemporary way.   
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 المقدمة .1

لماضي في الفن، يستحضر من  . أو الرجعة أو االرتجاع، أسلوب يتخذ مفهومه من العودة إلى ا( .Retroالريترو )             

أخرى كما هو أحيانًا، أو بشكل معاصر أحيانًا أخرى، فهو أسلوب متعدد الحقب  مرةالماضي مفرداته وصوره وروحه ليظهر 

ينيات القرن العشرين بدأ هذا األسلوب في الظهور ونجح  ود األخيرة في ثمانالزمنية ما بين الخمسينيات والتسعينيات. ففي العق

ية والرسوم التوضيحية، واتخذ من أسلوب الحنين النير في إيجاد مكان له في مجال التصميم الجرافيكي والصورة اإلعبشكل كب

ختلفة. وبظهور االتجاهات ( ركيزة له لخدمة األغراض التسويقية واإلعالنية المNostalgiaإلى الماضي في الفن أو النوستالجيا )

من سمات التطور،   مهمتصميم الجرافيكي أصبح استحداث األساليب الفنية هو سمة وجانب  الفنية المعاصرة في مجال الصورة وال

 للعصر.  وقد يأتي التجديد أحيانًا من خالل البحث في موروثات الماضي، وإعادة صياغته في أشكال ومعالجات جديدة مواكبة

 

صاحبة للنص،  فهوم أوسع من مجرد الرسوم الم( أصبح المصطلح حاليًا يحمل مIllustrationالصورة التوضيحية ) وفي مجال 

ا يبه وتقنياته ليشمل الصور الموجودة في مختلف التصميمات والمطبوعات والتي تختلف أساليب تنفيذهبل تعددت أشكاله وأسال

تلفة، سّخر فناني سلوب الريترو لألساليب والمفردات الفنية القديمة في أزمنة مخ. وبعودة أاالثنينيدويًا أو رقميًا أو هجين بين 

للحصول على صور تضاهي األساليب القديمة في المعالجات الجرافيكية حتى وإن    جيةالريترو كافة اإلمكانيات البشرية والتكنولو

ضيحية الكالسيكية وشكل الفوتوغرافيا القديمة والخطوط  وأساليب الرسوم التو  األصيلةكانت بطرق رقمية، كتأثير الحفر والطباعة  

 Art Decoواآلرت ديكو  Art Nouveauالجديد  لفنية الصارخة، أو بعض الرسوم التي تعود لطرز فنية بعينها مثل ااإلعالن

منه في إحياء وتأصيل   وغيرها. كل هذا يجعلنا نفكر ملًيا في هذا االتجاه الفني وأسباب نجاحه وانتشاره بل واالستفادة القصوى

 الصورة اآلن.  بعض الجماليات البصرية القديمة في هوية

 مشكلة البحث  1.  1

( في مجال التصميم الجرافيكي ومعالجة الصورة في العقود األخيرة، بل ونجاحه Retroريترو )مع انتشار أسلوب الرجعة أو ال

م ض في الرغبة الملحة للعودة إلى الوراء كأسلوب مجدد في التصميبشكل ملفت للنظر، ظهرت عالمات االستفهام حول ذلك التناق

 ليات والتي تقوم عليها هذه الدراسة مجال البحث وهي: شكاوالصورة والرسم التوضيحي المعاصر !! وتبلورت الكثير من اإل

( Illustrationرسم التوضيحي )( وبالImage:  ما هو مفهوم األسلوب االرتجاعي في الفن أو الريترو وعالقته بالصورة )    أولا 

 ؟

 دى أصالتها ونجاحها واستمراريتها ؟فية لألعمال المنفذة بأسلوب الريترو ؟ ومكيلية والجمالية والثقا:  ما هي القيم التش   ثانياا

 الجذور الفنية والثقافية التي يعتمد عليها ويعود إليها أسلوب الريترو  في مجال الصورة والرسم التوضيحي ؟ هي :  ما    ثالثاا

 و المعاصرة ؟لماضي كمصدر ألعمال الريتروع واالستلهام الثقافي والفني لتراث ا:  ما هي حقوق الملكية الفكرية للرج  رابعاا

 رو في مجال الصورة والرسم التوضيحي إلحياء الهوية في المجتمع .. مصر نموذًجا ؟:  كيفية االستفادة من أسلوب الريتخامساا

 أهداف البحث  2.  1

قنياته في مجال الصورة وفن الرسم التوضيحي بمختلف أساليبه وت  التصميميةالفنية و  المعالجاتيهدف البحث إلى الوقوف عند تلك  

ي التصميم وإمكانية االستفادة الثقافية منه بجانب األغراض التسويقية، بهدف ( فRetro Styleمع تبني استخدام أسلوب الريترو )

من خالل استخدام هذا األسلوب في   –كنموذج  –( الفنية والثقافية للتصميمات في المجتمع المصري Identityإحياء الهوية )

 األنماط تطوير بعض مع إمكانيةي مجال التخصص، والذي يوظف بدوره في مختلف المطبوعات، لرسم التوضيحالصورة وا

لرسالة  الفنية لمواكبة المتغيرات الفكرية والتقنية المعاصرة في إطار الحفاظ على الهوية الفنية المميزة وكذلك دورها في توصيل ا 

 والهدف المرجو.

 أهمية البحث  3.  1

في مجال الصورة والرسوم التوضيحية المختلفة وإمكانية االستفادة منها على المستوى الثقافي   وب الريتروالوقوف على تأثير أسل

 والفني إلحياء الهوية المصرية وبخاصة في الوقت الحالي لتقليل الفجوة بين األجيال الماضية والحالية.

 فروض البحث  4.  1

تغير وال يعد من الثوابت الجامدة، بل هو دائم التطور بتطور الفرد، في الفن م :  يفترض البحث أن مفهوم "الهوية البصرية"أولا 

 إعادة إنتاج التراث في صورة معاصرة من خالل أسلوب الريترو البد وأن يغلف بشيء من التغيير.  وعليه فإن
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واسع والصورة التوضيحية  بمعناها الالريترو في الفن والتصميم الجرافيكي والصورة  ا أن بإمكان أسلوب  : يفترض البحث أيضً ثانياا

بمعناها األخص، أن يكون له التأثير والقدرة على إحياء مفردات جمالية وتشكيلية قديمة لها ثقل ومكانة كبيرة في الهوية الثقافية 

 يستوعب من شأنه أن يحد من اتساع فجوة االنفصال الثقافي بين األجيال حتىللمجتمعات ومنها المجتمع المصري نموذًجا، و

 الصور القديمة والتي لم يعايشها من قبل ولكن بشكل معاصر قابل للتصديق واإلقناع.    جيل الجديدال

شويه مة لحد التلصور القديا: يفترض البحث أن ألسلوب الريترو ضوابط ومرجعيات تمنع المصمم من الوصول بمعالجات ثالثاا

 على جماليات الماضي مهما تغيرت األهداف الترويجية. وره الحفاظمبّرر لعمل ضجة فنية، ولكن من دالأو التغييرغير 

 منهجية البحث  5.  1

 يتروحيث تتناول بالتحليل ظاهرة تبني أسلوب الر "التحليلى النقدي"، المنهج على المقدمة الدراسة اتساقًا مع أهداف البحث تعتمد

قدي المجاالت اإلعالنية المختلفة، وذلك بالتوازي مع االتجاه النوتأثيره على فن الصورة والرسوم التوضيحية التي تُستخدم في 

في دراسة ونقد إشكاليات هذا األسلوب الفني على المستوى الثقافي والتاريخي وأثره على مجال الصورة باعتباره ظاهرة فنية 

 إمكانية االستفادة منها فنيًا وثقافيًا.مع  والتحليلتستدعي الرصد 

 حدود البحث  6.  1

، ثم في مصر في العصر الحديث تدور حدود البحث في أوروبا وأمريكا أوالً كمصدر وتأصيل تاريخي النطالق أسلوب الريترو

 واإلعالنية المعاصرة في مصر.كنقطة ارتكاز للدراسة، وتحليل تأثير أسلوب الريترو على هوية الصورة وفن الرسوم التوضيحية  

 الدراسات السابقة  7.  1

ن تحديدًا، باعتباره أحد ( في مجال الدعاية واإلعالRetroالسابقة دراسة وتحليل أسلوب الريترو ) والدراسات حاثباأل تناولت

تغليف، أو مجال دراسة التسويق األساليب الفنية الجديدة في عملية تصميم الحمالت الدعائية واإلعالنات التجارية والشعارات وال

بصلة من مخرجات ومطبوعات كما سيتم عرضه في الدراسات المرتبطة التالية. وتلك اإلعالني بشكل عام وكل ما يمت له 

يتخذها البحث المقدم نقطة انطالق لما هو أبعد من مفهوم العملية التسويقية ذاتها أال وهي البحث في مفهوم الهوية  الدراسات

Identity  لرجعة أو الريترو واإلشكاليات المترتبة على هذا  في مجال الصورة والرسم التوضيحي المعتمد على استخدام أسلوب ا

 الدراسات السابقة:  لسلب واإليجاب. ومن تلكاألسلوب بين ا
  الماضي نحو  إلى الحنين وتسويق  الرجعي "التسويق –جامعة زيان عاشور بالجلفة؛ الجزائر  –محمد بن موسى ومحمد شتوح  -1

  – الملتقى الدولي الرابع حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات  – ية" عمل حاالت  إلى اإلشارة الغد اليوم .. مع مستقبل جعل

 – 2020يناير  –الطبعة الرابعة )المستجدات التسويقية في ظل التطورات المعاصرة وانعكاساتها على األداء المؤسسي( 

 . 48 –37صفحات

https://www.researchgate.net/publication/341993380_altswyq_alrjyu_wtswyqu_alhnyni_aly_alm

ady_nhwa_jli_mstqbli_alghdi_alywma_m_alashart_aly_halat_mlyt  (30/6/2020). 

 

 رسالة ماجستير  –  ""النوستالجيا فى تصميم اإلعالن وتأثيرها على العالقة بين المتلقى والبراند –إيمان جمال محمد محمود   -2

 م.2018 –جامعة حلوان  –كلية الفنون التطبيقية  – قسم إعالن –بحث غير منشور  –       

  

3- Celhay, Franck / Montpellier Business School, Montpellier, France & Magnier, Lise, & 

Schoormans, Jan / Delft University of Technology, Delft, The Netherlands – “Hip and Authentic. 

Defining Neo-Retro Style in Package Design” – International Journal of Design Vol. 14 No. 1 April 

2020, pp. 35– 49. 

https://www.researchgate.net/publication/337622516_Hip_and_Authentic_Defining_Neo-

Retro_Style_in_Package_Design  (30/6/2020). 
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  RETRO TRENDاتجاه الريترو .2

 مفهوم أسلوب "الريترو"   1.  2

( وتعني (Retrospective( الرجعة أو االرتجاع، وهي كلمة مشتقة التينية األصل اختصاًرا من كلمة الريترويعني مصطلح )

 .ة بالحداثة بطلإلشارة إلى إحياء األساليب القديمة في الفن والتي الزالت مرت واآلن نستخدم كلمة ريترو look backإلى الوراء 

لعدة وجوه، الوجه األول يرمز إلى تقنية أو زخارف ومواد معينة من  1960وقد استخدمت كلمة ريترو في أوروبا منذ سنة 

، وقد تشير كلمة ريترو إلى فيما سبقبتكارها الماضي، ومن ناحية ثانية فإن البعض يستخدمها لتصنيف األنماط الفنية التي تم ا

الريترو لإلشارة ولكن غالبًا يُقصد بها الماضي القريب والذي يسعى أسلوب  خصائص الماضي،    تعرض وتجسم  تياألشياء الجديدة ال

   (Retro style, 2017) إليه باختصار.

(، تلك الكلمة المشتقة من كلمتين يونانيتين فى األصل هما Nostalgiaوالريترو ال يعني عبودية الماضي أو النوستالجيا )

(nóstos )الع أي( ودة إلى الوطن، وكلمةálgosتعنى األلم، قد استخدمها أحد أطباء القرن ال )لوصف معاناة وألم المرتزقة   17

لكن هذا المصطلح سوف يعبّر عن واحد من أقوى  (2020)حسام حسان؛ السويسريين أثناء الحرب والرغبة في العودة للديار. 

ا الكثير اآلن خاصة على شبكات التواصل من أجل إثارة بعض ذكريات الماضي. مهاألساليب التى تستخدمها الشركات، بل ويستخد

عة" هنا من أسلوب الريترو أكثر من مجرد االستمتاع بالقديم والحنين إلى الماضي، حيث يتم تعريف "الرجفمفهوم الرجعة في 

حد قد يجمع أكثر من جيل مختلف لكل منهم واخالل أخالقها واحترام الطبيعة وفهم التاريخ في صورة مواكبة للعصر. فالبيت ال

يمكن بناء فن معاصر دون الوقوف على ما قدمه الماضي من تعزيزات  مفرداته التي تتماشى مع عصره تقنياته ومعارفه، وال

 (The history of retro.., 2019)  وشموالً. لتصبح الرؤية أكثر تواصالً 

 " أسباب ظهور وانتشار أسلوب "الريترو  2 . 2

م. فبعد قيام الثورة الصناعية الثالثة  1972سنة تقريبًا، حيث كان قيد االستعمال منذ عام  ٥0في الظهور قبل  بدأ أسلوب الريترو

 :م في الغرب حيث اختراع الكمبيوتر ودخوله جميع المجاالت، تحققت إنجازات تكنولوجية عديدة أثرت في المجتمع منها1969

وقيمهم االجتماعية، واالرتقاء بذائقتهم الفنية واتصالها بأمور حياتهم وذلك من   تغير معتقدات الناسو  ظهور اتجاهات فنية جديدة،

خالل العمارة، التصاميم الداخلية، اللوحات الفنية، األكسسوارات واألزياء. فيعتبر الريترو أسلوب فني نتج عن احتجاج الشباب 

ففي فترات التغير االجتماعي  ي أكثر بساطة.لف من أجل طراز عصرتكضد قيم آبائهم حين رفضوا النمط الكالسيكي وال

واالقتصادي والسياسي والتي تمر بها الشعوب، يبحث الجمهور عن الجديد الذي يضفي على الحياة جوانب أخرى تبعدهم عن  

ت الحاجة القلق. ومن هنا ظهرو  الشعور بالرتابة واالرتباك، والذي ينتج عن وتيرة العصر السريعة والمثيرة لالضطرابات النفسية

إلى الرجوع ألجواء الماضي الرتباطه بالشعور بالهدوء النسبي عكس الحياة في العصر الحالي، ساعد على ذلك التطور 

التكنولوجي الذي جعل من األمنيات حقيقة المنال في كل المجاالت، فبضغطة زر واحدة وبرنامج كوسيط تستطيع العبور من عالم 

وحة. وقد لمس المجددون ذلك الجانب اإليجابي من مشاعر الحنين إلى الماضي وتأثيره في ترويج بعض النوافذ المفت  برإلى آخر ع

 (2016 ؛)ما هو طراز الريترو؟ األفكار التي يفتقدها المجتمع في العصر الحديث. 
 

ص بك، ووفقًا لمفهوم ة فهم التصميم الخافيويعد الشعور بالحنين إلى الماضي قوة مؤثرة عندما يتعلق األمر بالتأثير على كي

النوستالجيا وقيمتها في إستراتيجية الصورة والتصميم وخاصة في اإلعالن والصور التوضيحية، ويعتقد المنظرون المعرفيون 

برهم على تجأن العواطف لها تأثير قوي على السلوك البشري، أي أن الناس ينجذبون إلى األشياء التي تثير المشاعر اإليجابية و

https://www.researchgate.net/publication/327749137_Retro_Galore_Is_there_no_end_to_nostalgia
https://www.researchgate.net/publication/327749137_Retro_Galore_Is_there_no_end_to_nostalgia
https://www.researchgate.net/publication/292678149_The_Retro_Trend_in_Marketing_Communication_Strategy_of_Global_Brands
https://www.researchgate.net/publication/292678149_The_Retro_Trend_in_Marketing_Communication_Strategy_of_Global_Brands
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عما يثير المشاعر السلبية. والحنين للماضي مثل المشاعر اإليجابية األخرى، يثيره حافز معين )مثل الصور والمنتجات االبتعاد 

والعالمات التجارية(. ولذلك يعد االستثمار العاطفي في التصميم قوة مؤثرة لتحفيز المستهلكين على الشراء، وتحفيز الجمهور 

التفاعل. وعلى الرغم من أن مجال الصورة والتصميم الجرافيكي يحمل باستمرار اتجاهات  اهدة أو القراءة أومشعلى مواصلة ال

جديدة، إال أن أهمية التصميم القديم تتزايد لتعود مرة أخرى وبقوة، لذلك تحظى تصميمات الريترو بشعبية بين األشخاص الذين 

رون هذه التصميمات ألول مرة رغم أنهم لم يعاصروها.  الجديد اللذين يختبل هم بالفعل على دراية به، بل وأولئك من الجي

Introduction to Retro Design, 2020)) 

 السمات والمالمح الفنية ألسلوب "الريترو" في الصور والرسوم التوضيحية . 3

 "الريترو" .. واستعادة أنماط وطرز الماضي ومفرداته  1 . 3

ريب األطوار فهو يتضمن أي أسلوب عدا الكالسيكي وعادة ما يتسم بالمتعة والمرح ا باألسلوب غحيانً يوصف أ  إن أسلوب الريترو

 " Carrie Cousinsخاصة مع األلوان الزاهية والتصاميم الجذابة. وعنه تقول المصممة والكاتبة األمريكية "كاري كازينس 

ريترو الحديث هو أنه يأتي مع شعور خاص ميل في الجء الالشي“: عاما في صناعة اإلعالم والتصميم 1٥والتي تملك خبرة 

. "أتذكر ذلك"بالحنين ويوفر اتصاالً مباشًرا بين التصميم والمستخدم حتى بدون رموز معينة، فيجعل المستخدم يقول في نفسه 

راهق في  الطفل أو المائقة خاصة كذفمعظم التصاميم من هذا النوع تركز على المتعة، بحيث تُشعرك بالخفة والسهولة ولها ذائقة 

  (2020)حسام حسان؛ . ”سن مبكرة

فهناك مجموعة من العناصر والمفردات التشكيلية التي يجب أن يراعيها  فعندما يتعلق األمر بالتصميم االرتجاعي أو الريترو

د أو العصر المناسب الِعقالمصمم، وأن يقوم بترتيبها بشكل صحيح تمكنه من استحضار ذاكرة الجمهور بسالسة، أولها اختيار 

رتباك الا  التي قد تسببكثير من الخيارات    فهناك  السهلةولكنها ليست بالمهمة    .(1)شكل  من االرتداد والمراد أن يتذكره الجمهور  

  في  شاعتات مثل الثالثينيات، وقد يتردد صدى بعض العناصر التي يتبدو تصميمات العشرين فكثيًراعند اختيار الِعقد المرجو. 

  ارات المتنافرة.استخدام األساليب التي تتالءم مع بعضها البعض بدالً من الخي فيجب ،الثمانينيات أو التسعينيات ينيات فيستال

Introduction to Retro Design, 2020)) 
 

 
 A timeline of “Retro design” Infographicعن التطور الزمني ألساليب التصميم الريترو  معلوماتي تخطيط بياني( 1)شكل 

 

بخطوط  Art Noveauيأتي بعد ذلك اختيار المفردات التشكيلية المناسبة، فنجد أن جيل العشرينيات يميل إلى نمط الفن الجديد 

وبحلول أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي،    وقد رددت الثالثينيات صدى العشرينات في هذا الشكل.  حادةنقية وأشكال هندسية  

المرسومة. وكان من الناجح أيًضا   Comicsم التوضيحية غير واضحة قليالً، أتت على نهج الرسوم الهزلية  الرسوكانت أساليب  

األشكال   اقترانميم الريترو، وغالبًا ما يتم اكمثال على المعالجات الخطية في الرسم والتص  Art decoاختيار اآلرت ديكو

 ( 2)شكل في  ط المشعة على األشكال نفسها سواء أفقية أو رأسية.الخطوالهندسية في اآلرت ديكو بخطوط تسليط الضوء أو 

نعرض نماذج من تصميمات دعائية لمحال التجارية في القرن الماضي، فنجد أن التصميم بسيط غير معقد يجمع بين طرز الفن  

دة، وحضور قوى ألشكال محدو  م التوضيحي  بتسطيح الشكل وتحليله من خالل مجموعة لونيةالجديد واآلرت ديكو، ويتسم الرس

بر للعناصر المعلن عنها، ولم يغفل المصمم إضافة بعض التأثيرات التي توحي بتأثير الكتابة المسطح منها والمجسم، وحضور أك

 (Sagar, Julia. 2018)القدم كالحواف المتآكلة واللون الُمترب في لمحة عتيقة. 
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 نهاية القرن العشرين   – التجارية منفذة بأسلوب الريترو المحاللبعض  Posters( بعض الملصقات الدعائية 2)شكل 

كعناصر منفصلة في التصميم أنه يمكن دمجها مع األشكال األساسية،  Typographyونرى في استخدام الخطوط والكتابات 

الكالسيكي القائم على بناء لشكل تقطعها أو تشع منها إلبراز النص والعناصر األخرى. وتتنوع ما بين اعمودية على األشكال أو 

. وباالهتمام بإضافة Victorian Eraوقد تحمل إحساس العصر الفيكتوري    )  .هندسي، أو محور ألشكال لولبية ومنكسرة ومشعة

وملمس  Vintage photographyالعتيقة  اصور الفوتوغرافي تقترب صور الريترو من النجاح، كتأثير Texturesالمالمس 

حبة، وتأثير ملمس الخشب والرمل والحبر في الخلفيات، وانعكاسات األنوار البراقة خلفيات الضبابية أو الشاق والالورق الممز

 ومفرداته التشكيليةوالزخارف الواسعة والمتكررة، واأللوان المتأللئة والذهبية المصقولة، كل ذلك حسب هوية كل عصر 
Introduction to Retro Design, 2020)( & )Enchev, Lyudmil. 2019 ) 

  ILLUSTRATIONتعدد أساليب "الريترو" الفنية في الرسوم التوضيحية   2 . 3

في الرسوم، فإنه غالبًا ما يتم من خالل اتجاهين    إذا كان الحنين إلى الماضي )النوستالجيا( هو المحرك األساسي في أسلوب الريترو

 هما: 

 ية وصياغته في شكل موضوعات معاصرة.البصراستحضار الماضي كما هو بمفرداته  األول  : •

 الرجوع بالموضوعات المعاصرة لصياغات الماضي الفنية وأساليبه كنوع من المحاكاة. الثاني : •

أي إدخال بعض التعديالت البسيطة   Parody Artنية الثانوية، كاتجاه المحاكاة الفني  بين هذا وذاك تولدت بعض األساليب الف  اوم

وفي  وهو المعالجات الهزلية لبعض صور وأعمال وتراث الماضي.  Spoof Artن المحاكاة الساخرة ي، وفعلى أعمال الماض 

وفناني الرسوم التوضيحية في أوروبا وأمريكا في هذا االتجاه مجال واسع لإلبداع  كل األحوال وجد المصممين الجرافيكيين

" والمعروف Neil Stevensإلنجليزي "نيل ستيفنز يكي افعلى سبيل المثال تخصص المصمم الجراف .األفكاروتأصيل بعض 

حاته الخاصة بمشاهد سباقات ركوب " في الصور المستوحاة من الطراز الرجعي في الرسم، واشتهر بتوضيCrayonfireباسم "

 هزلية" بأسلوب رسوم منتصف القرن الAdam Nickel. كما تأثر المصمم والرسام "آدم نيكل (3)شكل الدراجات الهوائية 

Comics (4)شكل ، وتتميز أعماله الفنية برسم الشخصيات بطريقة ذات خطوط ملتوية وخلفيات ومالمس عتيقة وألوان قديمة  ،

الحداثة مؤكدة على   فنونالذي اشتهرت به رسوم القصص في أوروبا القرن الماضي وظلت مستمرة حتى اآلن رغم هذا النمط 

لوب األمريكي في رسم شخصيات الخوارق بأسلوب مبهر التي تختلف تماًما عن األسلية وفي مجال الرسوم الهز الغربيةالهوية 

جد أن بعض رسامي أمريكا التوضيحيين تتسم أعمالهم الريترو بالتبسيط في اللون والمؤثرات البصرية. ولكن بالرغم من ذلك ن

 Ericللرسام األمريكي "إريك كومستوك    (تزاحة بياختفاء شريوهو غالف كتاب طفل بعنوان )(  5)شكل  والتحليل اللوني كما في  

Comstockوهو من الفنانين الذين تحولت أعمالهم لهذا األسلوب مؤخًرا " (Sagar, Julia. 2018.) 

       
لفنا ل طفل ( غالف كتاب٥شكل )    لفنان                       (  رسم توضيحي ل4)شكل لفنان                            (  رسم توضيحي ل3)شكل           

   Eric Comstock"201٥"إريك كومستوك  تاريخ غير معلوم     -"Adam Nickel"آدم نيكل   تاريخ غير معلوم    -"Neil Stevens"نيل ستيفنز 
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  عمال " فتضفي جمالية عتيقة يدوية الصنع إلى األMary Kate McDevittأما الرسامة األمريكية "ماري كيت ماكديفيت 

من النقوش  زجت بإتقان في أسلوبها بين تصميم شخصيات قديمة وطبقاتالتوضيحية التي تقوم على تشكيل الحروف، وقد م

 Inidوهو تصميم غالف إلحدى قصص لكاتبة األطفال اإلنجليزية )إنيد بليتون  (6)شكل والحروف المزخرفة كما نرى في 

Bliton( )1897 – 1968 أن الفنان األمريكي "ماثيو الزنيكا  (7 كل)شفي م(. في حين أننا نجدMatthew Laznicka من "

أشد المتأثرين بأسلوب الرسم التوضيحي الكالسيكي من فترة األربعينيات إلى السبعينيات والذي يهتم بموضوعات عن تصوير 

 المستقبل والخيال العلمي للطفل ولكن في لمسة عصرية.  

 

لصورة النمطية للمرأة " وهو رسم توضيحي عن اAnne Taintorكية "آن تاينتور األمري انةفنلل( 8)شكل ولنتوقف قليالً مع 

والتي تشبه تصميم اإلعالنات القديمة بأسلوب تجميع الصور مع قصاصات لتعليقات  ،المحلية بأسلوب الريترو العائد للكالسيكية

اتسمت به رسوم اإلعالنات  ةيكي للصورة األقرب للواقعيلكالسح ما تفكر فيه الشخصيات. هذا الطراز ا يتوضلمثل بالون الكتابة 

في القدرة على العمل بداخل أو  للرجل تصف القرن الماضي في أوروبا، وكان الهدف هو إبراز دور المرأة ومساواتها في من

 انتقلت وقدالن، (، والتركيز على المرأة كعنصر أساسي في اإلعWe can do itخارج المنزل وانتشار شعار )نحن نستطيع 

وهذا هو بيت القصيد فكان للفن دور في ترسيخ بعض المفاهيم ودور أسلوب  إلى مصر في نفس الفترة الزمنية تقريبًا. الفكرة

في استعادة واستحضار بعض الموروثات من الماضي في أوروبا من خالل تلك الرسوم  –كمجال للبحث  –الريترو خاصة 

فكان لكل فنان بصمته في استحضار  ة أو الشكلية فقط بل من الناحية الفكرية والثقافية أيًضا، الفنيالتوضيحية، ليس من الناحية 

 (Sagar, Julia. 2018)الماضي في بالده وتاريخها وأفكارها وفنونها وهويتها في أعماله.  
 

                                           
 لفنانة( رسم توضيحي ل8)شكل لفنان                           (  رسم توضيحي ل7)شكل                    لفنانة "ماري كيت(  غالف كتاب ل6)شكل  
 تاريخ غير معلوم    –"Anne Taintor"آن تاينتور    "      Matthew Laznicka"ماثيو الزنيكا        Mary Kate McDevitt"- 2016ماكديفيت  

ا صاحبة الريادة في انتشار أسلوب الريترو نية للرسم التوضيحي في أوروبا وأمريكب الفواستكماالً لعرض وتحليل األسالي

وتطوره، ظهرت أساليب ريترو بشكل معاصر من حيث الخطوط واأللوان والتأثيرات، رغم أن أغلبها رقمية التنفيذ لكنها تحمل 

ب الريترو مصوًرا في موضوعاته ج أسلوينته  "Matt Carlsonيكي "مات كارلسون  سمات الماضي. فالرسام التوضيحي األمر

، عكس الموضوعات التي يقدمها الفنان األمريكي (9)شكل  الشكل القديم للحياة في الريف األمريكي والواليات الريفية كما نرى في  

ات ستيني". فحياته المهنية حول تصميم لوحات بأسلوب إعالنات أوائل الJosh Agle" والمعروف أيًضا باسم "Shag"شاج 

وقد جذبت رسومه التوضيحية وأسلوبه الريترو  ،(10)شكل يسكنها رجال أعمال متمرسون ونساء نحيفات يشربن المارتيني 

األمريكي "جو الرسام م(. أما 1901 – 1966" )Walt Disneyأنظار عمالء مشهورين مثل األمريكي "والت ديزني 

 Popحيلنا مباشرة إلى استرجاع فن البوب  تي  تالو  Comicsورة  المص  " يتميز بأسلوب الرسومJoe McDermottماكديرموت  

Art  وأنماط التصميم والطباعة بالشاشة الحريرية  (11)شكلSilkscreen  في منتصف القرن الماضي، حتى أنه يشار أحيانًا

الفنية وموضوعات اليب كل هذه األسو. 19٥0و  1940ن البوب الذي تطور فيما بين عامي ألسلوب الريترو أنه نوع من ف

 (Sagar, Julia. 2018)بشكل واضح.  وفنهاألعمال تؤكد على اتساق الفنان في الغرب مع هويته 
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 لفنانيحي ل( رسم توض11)شكل      لفنان                 (  رسم توضيحي ل10)شكل     لفنان                           (  رسم توضيحي ل9)شكل             

 "Joe McDermott"جو ماكديرموت     "                           Shag" شاج                 "                   Matt Carlsonمات كارلسون "          

                            

طرز الرسوم القديمة والوشم  ن م تروفقد استلهم أسلوبه في الري "Vince Rayأما الرسام التوضيحي األمريكي "فينس راي 

، حتى ذاعت شخصياته الشهيرة خالل ما يقرب من عقدين من  (12)شكل الرعب الهزلية وأشكال خطوط الالفتات، وكوميديا 

يمكننا استشفاف لمحات ( 13)شكل وغيرها. وفي  Pepsi Colaالزمان، وقد عمل مع شركات عالمية مثل شركة بيبسي كوال 

على غالف صحيفة   " Pawel Joncaية في التصميم الريترو للرسام التوضيحي البولندي "باول جونكا يبكعالتمن المدرسة 

(ZNAK مستخدًما تقنيات وإمكانات برامج الكمبيوتر جرافيك الحديثة مثل ،)Corel Painter   وAdobe Creative Cloud 

 (Sagar, Julia. 2018)لتصميم وتنفيذ أعماله. 
 

                                              
 Pawel Jonca "- 2014ول جونكا ا"بلفنان ( تصميم غالف جريدة ل13)شكل  "            Vince Rayلفنان "فينس راي ( رسم توضيحي ل12)شكل 

 أسلوب "الريترو" واستحضار الماضي األيقوني.4

الضغط العاطفي يق لقلب الجمهور، فنجد أنه قد زدادت حدة ماضي طرقد نجح أن يتخذ من الحنين إلى ال إذا كان أسلوب الريترو

، من نجوم السينما والغناء والفنانين التشكيليين والثوار والقادة والزعماء  مبعينه  لماضي الستحضار أشخاصإلى االمقترن بالرجوع  

و أمر بديهي، هذا االتجاه الذي تشكل يترو له أن اقتران فن البوب بأسلوب الروغيرهم من األيقونات في التاريخ. لذلك نجد مثالً 

ولكن من خالل االستفادة من  ،األيقونات الشعبية في أمريكا ثم أوروبا، ربما ليس بالشكل المباشر نحو الحنين إلى الماضيحول 

 Marilynونرو لوحة الممثلة األمريكية "مارلين م. فال يمكن أن نشاهد الجمهورشهرة تلك الشخصيات وتأثيرها العاطفي على 

Monroe( "1926  –  1962  وزجاجة الكوكاكوال )مCocacola،    وعلبة حساء الطماطمCampbell's   الشهيرة لرائد فن البوب

م( وتلك المجموعة اللونية الصارخة، إال وبالضرورة أن يمر  1928 – 1987" )Andy Warholاألمريكي "آندي وارهول 

  (Retro style, 2017) هان أسلوب الريترو.باألذ

توضيحية اعتمدت على استخدام الشخصيات أو األيقونات األشهر في التاريخ.  وفيما يلي عرض لبعض النماذج ألعمال ريترو

فإن الثقافة الغربية واألمريكية بالتحديد تعتمد في رؤيتها الفنية نحو العالم على الشكل الدعائي المبهر، فال يمكن إنكار هيمنتها 

لبلدان العالم. وقد أشرنا سابقًا كيف أن أسلوب الرسوم لميديا واإلعالن وبالتالي انتشرت ثقافتها فنون ا وسيطرتها وخاصة في

التوضيحية في الغالب أو األكثر واألوسع انتشاًرا هو أسلوب اإلبهار في التقنية والرسم واللون، فنجد شخصيات أمريكية خيالية 

"  Hulkر " والرجل األخضSpidermanو"الرجل العنكبوت " Batman" و"الرجل الوطواط Supermanمثل "سوبرمان 

األمريكية الصنع وغيرها في تزايد كل يوم، كنوع من نشر ثقافة األبطال الخوارق التي ال تقهر، ليس على مستوى الرسوم 

https://dribbble.com/matt-carlson
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صيات في رسوم  لك الشخالتوضيحية المطبوعة وال أفالم السينما فقط، بل على كل المستويات. ومن هنا جاء استخدام كثير من ت

صفحة   (14)شكل  إسقاط بهدف ترسيخ بعض المفاهيم في األذهان في جيل الحاضر والمستقبل. وفي  الريترو باعتبارها رمًزا أو  

(، تم Superman vs Muhammad Aliتحت عنوان )سوبرمان ضد محمد علي  Comicsفي أحد الكتب الهزلية المصورة 

الخارق و"محمد علي كالي  يتراضية بين "سوبرمان" شخصية البطل األمريكاراة افتنفيذه بأسلوب الريترو، عن مب

Muhammad Ali Klay( "1942 –  2016 أحد أهم أيقونات رياضة المالكمة في العالم، ويحمل العمل دالالت كثيرة عن )م

و الخارجي كما كتب في العنوان من الغزهيمنة الفكر األمريكي على العالم وقدرتها بقيادة أبطالها الخارقين على إنقاذ األرض 

 (2020؛  Superman vs Muhammad Ali)“. The fight to save the earth from star warriorsبأعلى العمل”
 

  
   م1978 –أمريكا – بعنوان "سوبرمان" ضد "محمد علي" العمل  – Comicsهزلي ( رسم توضيحي ريترو في صفحة من كتاب 14)شكل   

 

ي يمكن أن يقوم بها الفنان أو الرسام التوضيحي إثارة هو إنتاج عمل فني يبدو فريدًا وخالدًا ال يمكن ثر األشياء التأحد أك قد تكون

التمييز في أي عقد تم إنشاؤه فيه بالتحديد، وهذا ما يحققه بالفعل أسلوب الريترو. فتلك األعمال القديمة الحديثة تحدث شعوًرا 

وان والطباعة، ولكن هناك شعور يتحقق بالرضا بعد معرفة أنه تم إنشاؤه حديثًا،  ام الصور واأللل استخدمن خال بالحنين إليها

تصميم ريترو للفنان األمريكي "مارك بوركهارت   (15)شكل  وتزداد السعادة إذا كان التصميم أو الموضوع عن أحد المشاهير. في  

Marc-Burckhardt( "1962 – --عن الممثل وم)يسلي ريكي "إلفيس بروك األمغني الرElvis Presley( "193٥  –  

م( أحد أهم الرموز الفنية في القرن العشرين، وغالبًا ما يشار إليه باسم "ملك موسيقى الروك آند رول". التصميم  يمثل 1977

حيث يمتاز  – م1901ى وحت  1837" ملكة بريطانيا فيما بين Victoriaالذي يعود لحكم الملكة "فيكتوريا  –الطراز الفيكتوري 

ذا الطراز بالثراء والغنى بمفردات الزخرفة والتزيين. فنجد في العمل إطاًرا حول جمجمته يحمل نقوًشا وأفرع لولبية وكتابات ه

"جوليان باكاود  تصميم إعالني للفنان والمصمم الفرنسي (16)شكل بأسلوب ريترو عتيق تعلن أن "إلفيس" لم يمت. وأيًضا في 

Julien Pacaud"  عن سلسلة موسيقية للمطربة اإليطالية المصرية األصل "داليداDalida( "1933 – 1987 وفيه يظهر )م

 يمثل شكلأسلوب الريترو في دمج الصور والقصاصات مع خلفية مشعة، وإسم "داليدا" كتب بإضاءات النيون في طراز قديم 

وبقدر التأثر  ،عناصر تصميمات الريترو ن رحلوا من أهمببين ممير المحإعالنات المسرح، ولذلك يعتبر إحياء صور المشاه

 .Yoo, Alice) تكراره كي يظل حاضًرا في األذهان.الحاجة لالعاطفي بهؤالء المشاهير في الماضي يأتي نجاح التصميم و

2010)  
  

                                      
 للفنان       ريترو تصميم –" Dalida( "داليدا 16)شكل                         للفنان ريترو  تصميم –"  Elvis"إلفيس( 1٥)شكل                
 تاريخ غير معلوم –"  Julien Pacaud"جوليان باكاود                 تاريخ غير معلوم -"Marc-Burckhardt"مارك بوركهارت       
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 اإلبداع والقولبةأسلوب "الريترو" بين  .5

ليب الفنية يساعد المصمم الجرافيكي على الوعي بالفروق بين األنماط واألساليب الفنية إلى أن تصنيف األساير ب أن نشداية يجب

للتصميم أو المشروع الفني. وبشكل عام يضيف التاريخ والجذور   المالئمالمختلفة وتنظيمها بحيث تسهل عملية اختيار األسلوب 

إنه ليس من السهل أبدًا تصنيف القوالب الجديدة  أنها قولبة األسلوب في اتجاه معين. وصالت من ش  لألساليب الفنية المختلفة  الثقافية

 والمعاصرة في الفن في سياق تاريخي قديم ودمج القديم بالحديث ليأتي في صورة معاصرة دون أن تفقد معناها األصيل.

(Samara, Timothy. 2014)  

ن كل ما يحيط بهم والذي هو يكي دائمة التطور، ألن استلهام المبدعين يأتي مميم الجرافوألن كل الفنون اإلبداعية ومنها التص

متغير أيًضا، فهذا يعني أن اتجاهات التصميم تأتي وتذهب وتعود مرة أخرى، ويؤكد خبراء التصميم على أن االستلهام من الماضي  

صرة على األيقونات القديمة، في سات المعا( لوضع لمModern Retroي أسلوب الريترو الحديث )هو اتجاه وجد ليبقى. ويأت

رؤية جديدة تعود للسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. فأسلوب الريترو غير معقد يمتاز بالبساطة وتحديد 

ترو للون  مصمم الري  تطويع الماضي بشكل معاصر. ففي اختياراألهداف المرجوة منه، ويعتمد على تمكن المصمم من أدواته في  

ً من الثماني نيات ذروة نجاح هذا االتجاه حيث قوة تأثير أضواء النيون واإلعالنات المبهرة. ثم تأتي يتخذ جرأته وثورته أحيانا

ستحوذ على الجمهور من خالل األشكال نابضة بالحياة ذات نمط متكرر فأصبح ألسلوب الريترو لغة بصرية جذابة تستطيع أن ت

رو حديث ما على المصمم إال أن يعود بالزمن للوراء قليالً ويلقي التنفيذ. أما من حيث التقنية ولتنفيذ تصميم ريتلة الفهم وتوليفة سه

م ، واالستلهام من موضوعات أفالPixel Art، وفن البكسل  Video gameنظرة على أول جهاز كمبيوتر وبعض ألعاب الفيديو  

حد أشكال الخطوط القوية المجسمة بلون جريء. بأسلوب الريترو بوجود أيم المنفذ ويكتمل التصم ، Space moviesالفضاء

ويأتي كل يوم بجديد كون الماضي كبير وواسع، ودائما  في استمرار،الريترو سيظل تغيير مفردات الماضي  أسلوبومع انتشار 

الريترو هو إحياء القديم   بأسلوبة صورة جديد ام من الماضي، ولذلك فإن مفتاح إنتاجي مصدره االستلهتيكسيتواجد جانب رومان

بشكل حديث لكن مع إتاحة الفرصة لتجديد بعض الصور واألشكال المميزة لهوية العقود الماضية وهذا هو القالب األساسي الذي  

 (Modern Retro graphic design style, 2016)يضم جميع تجارب الريترو ببساطة شديدة. 

 

حين  العالمية لعلوم الفضاء ذلك الفكر وأخذت قفزة جريئة لألمام عبر الحنين إلى الماضي "Nasaاسا وقد استوعبت وكالة "ن

في حين كان من السهل أن تتبع أساليب اإلبهار   (17)شكل  استفادت من أسلوب الريترو في تصميم حملة عن رحالتها إلى الفضاء  

م سفن بتعقيداتها والجوانب الممتعة في الرحالت التي تقووأشكال ال التصميم بمعالجات تظهر سحر الفضاء ومجراته الحديثة في

 Visionsالمستقبلية    ىبها بتقنيات جرافيكية حديثة لمعالجة الصور التوضيحية، حيث كان مفهوم الحملة الدعائية حول فكرة الرؤ

of the future تي أصبحت حقيقة، وهي للفضاء والك الصور فتربط بين أحالم الماضي في الوصول عندما تنظر األجيال لتل

واليات المتحدة األمريكية لتحتل مركز الصدارة في علوم الفضاء، وبذلك جمعت بين هويتها في من األهداف التي تتسابق إليها ال

 التصميم مع أفكارها الخالقة والطامحة للمستقبل. 

&  (Visions of the Future, 2020) (Modern Retro graphic design style, 2016) 
 

                

      2016 –معالجات رقمية   –الرسوم التوضيحية منفذة بأسلوب الريترو  –لعلوم الفضاء  Nasaملصقات دعائية عن رحالت وكالة ناسا (17)شكل 
 

"، Skype"سكايب  ولد أول أشكال التواصل االجتماعي االفتراضي    م2003ومع استمرار سلسلة التطور التكنولوجي، وفي عام  

عام  "Facebookوهو برنامج للتواصل بالصوت والصورة بشكل مباشر، تاله في الميالد األشهر واألوسع انتشاًرا "فيس بوك 
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تواصل االجتماعي كما م، ثم أول أجيال ال200٥عام  "Youtubeمنصة مشاركة الفيديوهات المصورة "يوتيوب  م، ثم2004

مواقع التواصل االجتماعي على كوكب األرض، تغير وجه  ومنذ تاريخ اكتشاف .م2006عام  "Twitterنعرفها اليوم "تويتر 

األرض بطريقة تكاد ال تجد شبًها بينها وبين ما سبقها في كل نواحي الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وبالطبع الثقافية، 

في هم تقيوحتى طر ضيالتهم، واحتفالهم بمناسباتهم،آرائهم وتففي طريقة تعبيرهم عن واألشخاص وعاداتهم اليومية،  تعامالتو

 (  2015)مي هشام؛ لترويج واإلعالن قد اختلفت كثيًرا. ا

 

ه نظر أخرى وتخيل مختلف هواإلعالن، كان لها وج  " البرازيلية للدعايةPuma Propagandaإال أن وكالة "بوما بروباجندا 

 من خالله تصور شكل الدعاية لهذه الوسائل الحديثة لو كانت بداية انطالقها عي، حاولت  وسائل التواصل االجتما ومبتكر عن نشأة

ض النماذج لإلعالن عن هذه  بتصميم بع –بناًء على طرحها المتخيل  –القرن الماضي، وقامت  في األربعينيات من

األشهر   واقع التواصل االجتماعيعن ميالد م معلنةً بذلك( 18)شكل بأسلوب الريترو يماثل الدعاية في األربعينيات  االبتكارات

)مي في القرن الماضي من خالل أسلوب الريترو.  بأقدم وسائل الدعاية واإلعالن وهي الملصقات الدعائية التي كانت موجودة

 (  2015؛ هشام
 

                     

 (  Youtubeيوتيوب  – Skypeسكايب  – Twitterتويتر  – Facebookالتواصل االجتماعي ) فيسبوك  وسائلملصقات ريترو عن  (18)شكل

 

بأن الثقافة الغربية في أوروبا بحضارتها العريضة وحتى أمريكا بتاريخها الحديث نسبيًا، قد وجدت لها متنفًسا في  نوجزوبذلك 

ما وطمس أخرى  إعالء قيم أسلوب الريترو من خالل تشكيل نمط الصورة، وعملية استعادة التاريخ بالصورة التي يتخيلوها في 

لتفات له في البحث، أنه كيف استفادت أمريكا من اتجاه الريترو في تأصيل مالمح الهوية ثم تصديرها للعالم الثالث، وما نريد اال

األمريكية من خالل رسم توضيحي أو صورة في إعالن  أو غالف مثالً، عبر تجربة فنية تأكدت مسبقًا من نتائجها وهي تجربة 

 ماضي.  نين إلى الالح

 اتجاه "الريترو" في مصر بين الهوية والمعاصرة .6

ختلفت صورة مصر في القرن العشرين كثيًرا عنها في القرن الواحد والعشرين واختلفت معها أيًضا الحياة والهوية الثقافية ا

جانب بقضاء عطالتهم في نة يحلم األوالفنية. كانت السينما المصرية ثالث أكبر أشكال السينما في العالم، وكانت القاهرة مدي

المصرية وهزت العالم وواكب الفن التشكيلي مثيله بالخارج، وعاش اليهود والمسلمون استكشافها، وازدهرت الموسيقى 

والمسيحيون معًا كجيران، وكان للمرأة حريات لم يسمع بها في العديد من البلدان األخرى بعد. كانت مصر مكانًا لألرواح 

الرجال والنساء واألطفال. وكانت الموضة تظهر في أوروبا وقها التحيزات الطائفية والعرقية، تم الدفاع عن حقوق  لية، لم تعالليبرا

ومصر في ذات الوقت. وال يعني أن مصر كانت بال جوانب سلبية، ولكن كانت الصورة الحضارية العامة وهوية المجتمع معروفة 

  (Egyptian streets, 2014) ومتبلورة بشكل واضح آنذاك.

 نبذة عن الهوية في "مصر" واستيعاب المؤثرات والمتغيرات   1 . 6

والفني  تتكامل عوامل كثيرة من أجل تشكيل الهوية المصرية لعل في مقدمتها: اللغة واألسرة والعقيدة والمدرسة والبناء الثقافي 

نجد أنه قد زادت حدة وسرعة  القرن التاسع عشر الثاني من . وفي النصف اإلعالمية والخبرات الشخصية وغيرها والمؤسسات

انتشار المد الغربي في مصر، ومع تنازع الهويات الغربية والعربية ودخول مصر في حروب متسلسلة حدثت ردة من جديد لدى  

سية واالقتصادية  ورات السياالبعض أدت إلى االقتداء بالنموذج الغربي، تزامنت مع فترة االنفتاح االقتصادي. وتحت تأثير تلك التط

https://liteamay.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/10/Facebook-Ad.jpg
https://liteamay.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/10/Twitter-Ad.jpg
https://liteamay.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/10/retro-sm2.jpeg
https://liteamay.nyc3.digitaloceanspaces.com/2018/10/retro-sm3.jpeg
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صبحت مصر على دراية بجوانب مختلفة من الثقافة الغربية، والتي دخلت وانصهرت في لغة الشارع المصري، وأسماء المتاجر، أ

وبعض العالمات المستخدمة، وشكل األزياء والموضة، وزادت العولمة الثقافية من سيل العادات والقيم الغربية عبر شاشات 

ماهية شكل الهوية المصرية تحت نفوذ المد الغربي، فكانت اإلجابة أن مصر عاشت بهوية   أثار التساؤل حول  األمر الذيالسينما.  

وعاش المجتمع المصري في ظل ثقافة ليست شرقية بالكامل  بين الجانبين، أي هوية مصرية في ظل المنجزات المادية الغربية،

   (  2017)ضياء الدين زاهر؛ وال غربية بالكامل. 

 مالمح أسلوب "الريترو" في مصر  2 . 6

بتغير الحياة في مصر في نهاية القرن الماضي ودخول القرن الحالي، بدأ المجتمع في االلتفات إلى هوية الصورة المصرية التي  

بقدر ما،  ثير الغربيعليها أحيانًا التأ الريترو بمفردات مصرية غلب أسلوبكانت في األذهان، وفي بدايات القرن الحالي تدخل 

ثابتة وليست إرثًا جامدًا، لكنها عملية إبداع  أو مغلقة ليست عملية وكما أشرنا سابقًا بأن الهويةشأن أغلب الفنون المعاصرة.    اشأنه

مستمر للفرد والمجتمع بموارده التراثية في خط متصل تغذيه األنماط والتنوعات القائمة بصورة واعية مقصودة، وفيها من 

 (2017)ضياء الدين زاهر؛ بل إسهامات اآلخر واستيعابها وتوليفها بصورة مناسبة عند الحاجة.  لمرونة لتقا

نا أوال التأكيد على تحديد المجال واإلطار الذي نتحدث عنه في هذا البحث، وهو العصر الحديث. وألن الهوية المصرية وال وعلي

إال أن الحديث عن دور تلك الحضارة   –وأكبر الحضارات اإلنسانية    أقدم  –يمة  شك ترتكز في أساسها على الحضارة المصرية القد

 في الهوية ال ينتهي.  

إفراد عدة أبحاث عن دور الحضارة المصرية القديمة في تشكيل الهوية المصرية وعالقتها بالصورة إلى الجانب نحتاج وفي هذا 

" في أي مكان بالعالم، تحيلنا كل التخيالت والصور Egyptسم "مصر على مّر العصور، ولكن يمكننا اإلشارة بأن مجرد ذكر ا

ويكفي أن يحتفظ كل سائح عند  ،مصرية القديمة، فالحنين لذلك الماضي ال خالف عليهالذهنية إلى العودة بالزمن إلى الحضارة ال

تاريخ المصري. ولذلك  قطعة من الليشعر بأنه قد حصل على    Vintageزيارته لمصر بصورة تذكارية أو ملصق أو بردية قديمة  

بأسلوب الريترو لتتماشى مع إحساس الزمن  (19)شكل ر من الصور الدعائية والملصقات والبطاقات البريدية يتم تصميم كثي

 (2020؛  ...Cairo Egypt). الماضي
 

 
 ر معلوم  خ غيتاري  –رة بعنوان القاه ريترو عن السياحة في مصر  ة بأسلوبدعائي  Postcardبطاقة بريدية  (19)شكل 

 

، انتقل إلى مصر بنفس النهج، ساعد على ذلك تلهف المجتمع وكما أن أسلوب الريترو يعتمد في الغرب على فكرة النوستالجيا

حتى وإن   ،استرجاع الماضي الجميل، مفرداته ونجومه وأيقوناته وطرزه المصرية الخاصة، وما أكثرها وتنوعها  المصري على

 أنه القى نفس الرواج )أقرب إلى الموضة في شكل الصورة والتصميم(، إال :ا ال يزال إن أمكننا القولسلوب حاليً كان هذا األ

 كما سيلي ذكره الحقًا. Social mediaوأكثر في المجتمع المصري، وبخاصة على كل وسائل التواصل االجتماعي 

اث الحضاري والثقافي المصري،  تفادوا جيدًا من الترصر ممن اسالصيت في م  ومن فناني الرسوم التوضيحية في الكتب والذائعي

( المصمم الجرافيكي ورسام الكتب المعاصر. فقد قدم من خالل أغلفة كتبه  -- – 1967هو الفنان المصري "أحمد اللبّاد" )

صممين د" من الم"أحمد اللبا. وألن الفنان (20)شكل في  بعًضا منها تصميمات ورسوم تحمل أسلوب الريترو كما نعرض

ومحاولة   ،عيين بضرورة التطور الفكري والثقافي ومردود ذلك على شكل األعمال الفنية المطبوعة وأغلفة الكتبوالرسامين الوا

ال قدم "أحمد اللباد" مئات األعم ،منه االحتفاظ دائًما بهوية المجتمع المصري ومفرداته في األعمال الفنية التي يقوم بتصميمها
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كمبيوتر التعامل االحترافي مع برامج ال إتقانه، وساعده على ذلك بشكله ومضمونه وعة منها أسلوب الريترفنية متنوبأساليب 

 (2014)أحمد اللباد؛ جرافيك بجانب المعالجات اليدوية. 
 

في  ح المصري صورة الفال فنجد في تصميماته بالترتيب: غالف كتاب )الفالح الفصيح( ألشعار العامية المصرية، قد جمع بين

لقديمة والفالح المصري اآلن في ربط تاريخي بأسلوب دمج الصور. أما كتاب )شكلها باظت( فقد استخدم الحضارة المصرية ا

في التصميم رسم كالسيكي قديم لواحد من أشهر المنتجات المحلية وهو تصميم شيكوالتة "بيمبو" بألوان غالفها األصفر الذهبي،  

(. ويحيلنا غالف كتاب )مالعب مفتوحة(  -- – 1966"إبراهيم حسن" )لمصرية  "حسام حسن" وة القدم اإلى توأم كرباإلضافة 

مباشرة إلى مراجيح المولد التي كانت منتشرة في ريف وقرى مصر، وأحيانا في المناطق الشعبية في المدن. أما غالف كتاب 

( هو أنها من الجمل 1972  –  1912"إسماعيل يس" )  دي المصريفنان الكومي)بني بجم( فكان السبب المباشر الستخدام صورة ال

 .(2014)أحمد اللباد؛   .الشهيرة له في األفالم
 

                                

 م  2010:  2004تاريخ األعمال فيما بين  –معالجات رقمية  –في الرسم والتصميم  أغلفة كتب مصرية تتميز بأسلوب الريترو –أحمد اللباد  (20)شكل 

بمصر للمصمم الجرافيكي المعاصر "كريم   36ظهر الملصق اإلعالني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم  2014في عام 

تصميم الملصق يحمل نصف وجهها باألبيض   ( تم2020  –  1937آدم"، وألن الدورة كانت مهداة للفنانة المصرية "نادية لطفي" )

ني ( على الملصق اإلعال201٥  –  1931لي بظهور وجه الفنانة المصرية "فاتن حمامة" )لعام التاواألسود. وتكررت الفكرة في ا

هنا كان هو  نجد أن أسلوب الريترو( 21)شكل  . وبتحليل األسلوب الفني والصورة في كال التصميمين  37للمهرجان الدورة رقم  

، إما باألبيض واألسود لوجه "نادية  تماًماشكله لمهرجان بالبطل، فمعالجة المصمم الفنية أكدت على نقل صورة الماضي إلى ا

في الملصق الثاني حيث كان من المعتاد في الماضي تلوين وإضافة بعض الرتوش على صور   العتيقةلطفي" أو باأللوان 

 (2019)ذكي مكاوي؛ يدويًا.  الفوتوغرافيا األبيض واألسود
 

            

     201٥عام   37والدورة رقم   –  2014 عام 36الدولي في دورته رقم  هرة السينمائيالقا رجانلمه ملصقان –( كريم آدم 21)شكل 
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 دور وسائل التواصل الجتماعي في انتشار أسلوب"الريترو" في مصر  3 . 6

الجتماعي لم يكن لينتشر أسلوب الريترو بهذه السرعة في الصورة والدعاية واإلعالنات في مصر إال من خالل وسائل التواصل ا

(. Facebookصة موقع )فيسبوك  المختلفة، حيث تعد مصر من أكثر الشعوب التي تتعامل معها حسب اإلحصائيات العالمية وبخا

ومقارنة بالحملة السابق عرضها لشركة "بوما البرازيلية" لتصميم ملصقات عن وسائل التواصل االجتماعي بأسلوب الريترو، 

األسلوب، قدم المصمم الجرافيكي المصري المعاصر "كريم مجدي" سلسلة ملصقات تصميمية وورغم الكثير من االختالفات ال

اعتمد فيها فقط على كتابة االسم باألبيض بخط   (22)شكل  بصورة مصرية كما نرى في شكل    التواصل االجتماعيلجميع وسائل  

اسم  عن الموقع بأسفل العمل، فيما عدا يق تعريفياأللوان القديمة مع تعل )الرقعة( العربي بشكل مائل مع خلفيات ذات ثأثير

األساسية،   الشعار واستخدامه أللوان  Google)غوغل( والتي حافظ فيها على الهوية البصرية المميزة لشعار شركة جوجل 

 فكانت الحملة بمثابة تطويع منتج غربي لهوية شرقية. 
 

                         

   (Youtube/ يوتيوب  Google/ جوجل  Twitter/ تويتر  Facebookعي )فيسبوك التواصل االجتمائل ت لوساملصقا -مجدي ( كريم22)شكل  
 تاريخ غير معلوم

 

وبذلك نجد أن وسائل التواصل االجتماعي قد أصبحت هي المضمار األول واألوسع لنشر أفكار وأسلوب الريترو في مصر، ومن 

مالهم عبر مواقع التواصل، والمواقع الفنية المتخصصة بنشر األعمال الفنية  لى نشر أعخاللها اتجه كثير من المصممين الشباب إ

مدى انتشار أعماله بمجرد نشرها على مواقع اإلنترنت، ويستطيع ببساطة معرفة إن كانت المعاصرة. فالفنان يمكن أن يعرف 

واء القت نجاح أم ال فإنها قد وجدت لنفسها لصورة. وسأعماله قد القت استحسانًا أم ال من خالل عدد التعليقات واإلعجاب على ا

هنا تأتي المسؤولية على الفنان في اختياره لما يقدمه  الشهرة ولو بالمحدودة باإلعالن الجبري على صفحات التواصل. ولكن

حاكموه عين، أو يللجمهور، خاصة عندما يتعلق األمر بصورة الماضي الذي يحترمه ويعشقه، إما يرفعه الجمهور لمصاف المبد

الحكم هنا يعود للجمهور ، والماضيعلنًا على تشويه الماضي، وحينئذ يتحول أسلوب الريترو إلى محاكمة فنية وليس إحياء لثقافة  

 وحده.

وفيما يلي نعرض تجربتين ألسلوب الريترو في التصميم الثنين من المصممين الجرافيكيين المصريين أولهما تجربة المصمم 

ً من البهجة والمرح على أعماله حين مزج بين الزمن القديم وإمكانيات برنامج )فوتوشوب تم" الذي "طارق حا أدخل نوعا

Photoshop وذلك عن طريق إدخال روح العصر الحديث على صور الفنانين الراحلين، إضافة إلى استبدال وجوه الفنانين )

تصوير مجموعة من الفنانات الراحالت باأللوان على غالف    من أعمالهالمصريين واألجانب على أفيشات األفالم من الجانبين. و

ر من خاللها في حرفية شديدة صور الفنانات المصريات الراحالت يظه(. Old is Goldافتراضي لمجلة عصرية بعنوان ) 

  ة" وغيرهن م( و"فاتن حمام2001  –  1942م(،  "سعاد حسنى" )2017  –  1931م(، "شادية" )2011  –  1931"هند رستم" )

ة رسالة  (، ويعتبر المصمم "طارق حاتم" هذه المجموع23فى أزياء عصرية تبرز جمالهن كالذهب كما وصفهن المصمم )شكل 

للفنانات والجمهور المتأثر بالشكل الغربي في السينما والذى بهره جمال نجمات الجيل الحالي، بأن هناك من كن أكثر جمااًل فى 

 .  (2018)صور طارق حاتم ...؛ لعصور. على كل ا الماضى، وأن جمالهن طاغ  
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 م   2018 –معالجات رقمية  –تصميم افتراضي ألغلفة مجلة عصرية تضم صوًرا لنجوم الماضي في مصر  –طارق حاتم  (23)شكل 
 

أو أسلوب الريترو، فقد عالج صور فنانين ى الماضي أما المصمم الجرافيكي "محمد جابر" فيغلب على أعمالة طراز الحنين إل

مختلف تماًما، فقام بالمزج بين صور الفنانين وشخصيات "ديزني" الكارتونية ا خيالية مصريين من الزمن الماضي بشكل فانتازي

 لم( في هيئة "رابونزي2016 – 1940"، "زبيدة ثروت" )Cinderellaالشهيرة: "سعاد حسني" في هيئة "سندريال 

Rapunzel( "في هيئة "عالء الدين1977 – 1929" والفنان "عبد الحليم حافظ )مAladdin  "في هيئة "سنووايت " و"شادية

Snow white " جديدًا للصور،   بعدًاولكنه من خالل أسلوب الريترو أضاف  ،معتمدًا على المعالجات الرقمية أيًضا  (24)شكل

ين جيل رة، إال أن األعمال انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل وخاصة بفني والفكربما نتفق معه أو نختلف على المستوى ال

األطفال والشباب، وربما حققت الغرض من التعريف بهؤالء الفنانين من الزمن الماضي لألجيال الجديدة ولكن بصورة شيقة في 

 (2019)نهال سليمان؛ يمة هؤالء الفنانين إلى األذهان. محاولة لتقريب ق
   

                        

 م  2019 –معالجات رقمية  –تصميم افتراضي لملصقات عصرية تضم صوًرا لنجوم الماضي في شكل شخصيات ديزني  –( محمد جابر 24)شكل 

 تقييم اتجاه "الريترو" بين السلب واإليجاب .7

 الرافضين ألسلوب "الريترو" الرجعي  1 . 7

ي مجال التصميم والصورة والرسوم التوضيحية كما سبق وعرضنا، إال أن والنجاح ف من القبول برغم ما حققه أسلوب الريترو

لكل قاعدة استثناء، وبالرغم من موجة الحنين إلى الماضي المتأصلة في هذا األسلوب من الفن، إال أنه قوبل بالرفض من البعض، 

 من النظر لألمام. حيث يقاوم العقالنيون المتشددون الوراء بدالً نظر إلى  لاممن رأوا فيه إفالًسا فنيًا أو نوع من الملل والتأخر بسبب  

أن الذاكرة مجال خطير وغير موثوق به إلى حد ما في الحكم وتكوين األفكار. وفي أواخر   رواإغراء العاطفة وسيطرتها، واعتب

أحد األطباء بأنه جه، وصفه ض يجب عالرمالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان ينظر إلى الحنين إلى الماضي باعتباره 

ولقد كان لدي البعض قلق  قصور في القلب. ففكرة الحنين إلى الماضي لن تختف أبدًا ألنها بالنهاية حالة إنسانية وشعور أساسي. 

ار أن  تباععلى  ،متزايد خالل السنوات القليلة الماضية من أن المصممين بشكل عام يبدون ميالين لنوع من مناهضة التاريخ

لكن ربما هذا التوتر بين الحنين للقديم وبين التجديد هو التوتر بين األصالة   ،اريخ يمنع االبتكار والتطلع إلى األمامالنحناء للتا

 Jessica))الشخصية( مقابل السلطة )العامة(، وما الفنان والمصمم إال لغة اتصال بصري بين جذور الماضي ورؤى المستقبل.  

Holfand, 2005)  
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 أسلوب "الريترو" و الستمرارية    2 . 7

بعيداً عن مجال التسويق لن تخبو النوستالجيا ولن تخبو أساليب الريترو، ولكن قد يكون تأثيرها على المدى القصير، وسبب ذلك  

جأ تالجيا ملوصل إليه العالم اآلن بين حروب وأزمات طاحنة. كلها عوامل جعلت الناس ترى فى النوس هو مدى التعقيد الذى

على فكرة النوستالجيا بأسلوب  ترتكزكانت  التيللشعور ببعض السعادة المؤقتة. ويوجد بعض الحمالت واألعمال الفنية الطريفة 

مثل هذه الحمالت تحقق و ،استخدموها فى صورهم القديمة التيس الريترو كتصوير األشخاص في نفس األماكن وبنفس المالب

ويج يجب أال يزيد الشيء عن حده  صل االجتماعي، لكن على المدى البعيد ومع الغرض من التركات التواانتشاًرا مؤقتًا على شب

منحى آخر يكمن فى الشكل فينقلب إلى تكرار وفشل. لذلك فإن نجاح العمل يجب أن يتجاوز مفهوم النوستالجيا فقط، ليأخذ 

ني المقدم، ألن أسلوب الريترو ال يتماشى مع كل األذواق لطراز الفوالمضمون الفني ذاته ليساعد على استمرار المفهوم من خالل ا

حكم على استمرارية هذا النمط بعد تجاوز فترة كافية من وجوده يؤصل ويمن س  والحركة الفنية هتاريخ  وال يقبله كل األشخاص، و

   .(2020)حسام حسان؛ على أرض الواقع من الناحية الفنية والثقافية. 

 ل الصورة ينطوي على قواعد  "الريترو" في مجا بمع أسلو التعامل  3 . 7

إن التوجه نحو التراث في الفنون المعاصرة أصبح حاجة ملحة يفرضها االنفتاح على العالم لتأكيد االنتماء والهوية الفنية التي 

. فاالبتكار يحدد وظيفة الفهم عان جديدةتحيل المنتج أو العمل الفني إلى األصالة، فتبعده عن التقليد وتضيف إلى التجارب القديمة م

ن المساس بهوية األصل، بل بتوفيق فكري وإبداعي. ويتطلب التعامل مع رموز التراث حرًصا وحذًرا عند ويبسط الفكرة دو

اطمة بشرى بن ف )اإلبداع أو التغيير حتى ال يقع الفنان أو المصمم في خطأ التشويه، ألنه يتعامل هنا مع دالالت ثقافية لها مكانتها.  

التراث واألعمال اإلبداعية الخاصة، حيث تخضع األعمال الخاصة لمفهوم )حقوق وهناك فرق بين التعامل مع    (2018ن؛  وآخرو

في   الملكية الفكرية( الذي نشأ في بدايات القرن الثامن عشر، وهي مجموعة من الحقوق االستئثارية الخاصة لحماية المبدعين

ون موافقة، ويعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية ن إعادة إنتاج أعمالهم واستغالل اآلخرين لها دل فروعه ممجال الفن واألدب بك

التعدي على هذه الحقوق باستخدام األعمال اإلبداعية على أي نحو دون الحصول على ترخيص من أصحابها يُخول استخدامها. 

صاحبه فور خروجه  رط الكتسابها أي قانون، فالعمل الفني ملكيته لتي ال تشتولكن حقوق الملكية الفكرية للفن كالحقوق المتأصلة ال

وبين حرية النهل من التراث وبين خصوصية امتالك اإلبداع،    (2020)كل ما يجب أن تعرفه عن حقوق الملكية الفكرية؛    للنور.

فما هي القواعد التي يفرضها هذا للجميع،  يثير قضية مهمة، بما أنه يلجأ في الستخدام التراث وهو ومتاح فإن أسلوب الريترو

واقع اإلنترنت، ووجود آالف من الصور والرسوم المصرح والغير مصرح بإعادة التعامل؟ خاصة مع اتساع المصادر على م

مفهوم  ذاته كما أشرنا في تعريفه في بداية البحث وهو )انه يتم تعريفاستخدامها؟ وننتهي بأن اإلجابة تنبثق من مفهوم الريترو 

عصر(، أي أن التراث متاح للجميع ولكن على الفنان ريترو من خالل أخالقه واحترام الطبيعة وفهم التاريخ في صورة مواكبة للال

مال على المجتمع اآلن واستمرار تأثيره فيما أن يحترمه بوازع أخالقي نابع من داخله، ورؤية استشرافية لتأثير ما يقدمه من أع

 بعد.

 النتائج .8

في الفن ومجال الصورة كان من الحتميات المنطقية التي فرضتها التغيرات العالمية مختلفة، ب "الريترو"  ور أسلوظهن  إ .1

 فزادت الرغبة في الرجوع إلى الماضي الذي يمثل األمان واالستقرار والحياة األكثر جماالً.

ي الصورة والرسوم التوضيحية لريترو" فالتغيير وعدم الجمود في الفن أمر بديهي، ولذلك تطور أسلوب "اإن مبدأ  .2

أسلوب فني معتمدًا على خصوصية كل أنماط وتراث الماضي الذي  بشكل متسارع، وشكل بداخله أكثر من اتجاه و

 استخدمها.   

  ًطا بالمجتمع، وبالتالي أكثرهم تأثيًرا فيه، ولذلك كان نافذةإن مجال الصورة والرسوم التوضيحية من أكثر الفنون اختال .3

 صممين في الترويج عن أفكارهم وأساليبهم من خالله. مهمة للم

يجب أن يقوم أسلوب "الريترو" في مجال الرسوم التوضيحية والصور على ضوابط أخالقية من حيث التعامل مع  .4

 التراث.

ة بين القدرة على إحياء جوانب كثيرة من التراث وتقليل اتساع الفجو ألسلوب "الريترو" في الفن ومجال الصورة .٥

 جيال.األ

أسلوب الرجعية والحنين إلى الماضي ال يعني التكرار وعدم التجديد، ولكن يعتبر أسلوب "الريترو" إضافة فنية ألساليب  .6

 التعبير الفني عن الماضي بأسلوب أكثر معاصرة يتماشى مع روح العصر.

 لم ومصر خاصة. عا" في الالريترو"التواصل االجتماعي دور كبير في تطور وانتشار أسلوب  كان لوسائل .7
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كان للفن الرقمي دور كبير في أعمال الريترو، وامتزجت بالتقنيات اليدوية وأصبح يضاهيها حفاًظا على السمات الفنية  .8

 القديمة.

 التوصيات .9

 في الحفاظ على التراث المصري وإحيائه. لتوصية بالبحث المستمر والدراسات حول دور الفن ا .1

لتركيز على موروثاتنا المحلية واستخدام لغربي في الفن المصري، عبر تكثيف امن المد االتوصية باالهتمام بالحد  .2

 مفرداتها. 

ورة  اهتمام الفنانين في إحياء الصورة القديمة للهوية المصرية في القرن الماضي، من خالل االهتمام بدراسة فنون الص .3

 فنون.ديميات الوالرسوم التوضيحية المعاصرة المقترنة بالتراث المصري في أكا

وجوب االستفادة من التطور التكنولوجي والرقمي في مجال الرسم التوضيحي، ولكن بالتوازي مع الفن اليدوي   .4

 وإمكانياته، فمن خالله نستطيع أن نحصل على رؤية فنية متوازنة.

ا أن يطوروه ى يتسطيعوألسلوب "الريترو" عليهم أن يتمكنوا من ثقافة وتاريخ وهوية بالدهم أوالً حتعلى المتجهين  .٥

 بوعي.
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