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Abstract: The symbol and its implications are the topics that have widened in the field of scientific

research and in the field of fields and according to the requirements of need, which contribute to the
enrichment of human thought in the various sciences that aspire to provide their fountains. Therefore, we
find that the subject of symbols and their implications can be the focus of discussion and scientific material
Their concept is in circulation, especially since the world is in a development that includes all aspects of
the life of the society, namely the monetary currency, which has not stopped the wheel of development

and the entry of design and operational techniques, making it the cultural and informational interface of
the different countries of the world. And their association with symbols in the Iraqi currency.

دالالت الرموز يف العملة النقدية العراقية

 قسم تقنيات التصميم الطباعي/  معهد الفنون التطبيقية/ اجلامعة التقنية الوسطى
االستا املساعد الدكتوةة سها سحس كيطان
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امللخص  :يعد الرمز ودالالته م املواضيع اليت اتسع جمال تداوهلا يف البحوو العلميوة ويف فلوجمل اتواالت ومسول متطلبوات
احلاجووة ا الوويت تسووهم يف النوواا الفينوور االنسووا بيتووط العلووو الوويت يطمووا يف التووزود مو مناالهووا ا وهلو ا وود ان موضووو الرموووز

ودالالهتا ميين ان يينون سحوةا للنقاش ومادة علمية تعزز مفهومهما يف التداول ا والسيما وان العامل يف تطووة ييتومك كوك جمورايت
مياة اتتمع ا وحتديدا العملة النقدية اليت مل تتوقجمل عجلة تطوةاوا ودووول التقنيوات التصوميمية والتنفي يوة عليهوا وا اعوك منهوا

الواجهة الثقافية والتعريفية لبالد العامل املختلفةاوجاا البحث ليسلط الضوا على الودالالت واةتباههوا رلرمووز يف العملوة النقديوة

العراقية الوةقية .

املقدمة  :تضطلع العملة النقدية رمهية رلغ يف مياة االفراد ا لينوهنا تنفرد رخلصوصية ومتيز اهلويوة الوهنيوة للبلود الو ت يعتمود
تداوهلا يف اموةه املصرفية ل لك د شعوب العامل هتتم بتصميمها مبا يتناسل وانعيناسات الرؤى الفنية ليتعبها ان كان لك م

والل االشينال وااللوان ونو اخلط املينتوب ا وهل ا عدة الالعملة النقدية الرسالة اليتعبية واالقتصادية واالجتماعية والعقائدية

ليتعوب العامل ا لينوهنا حتموك تلوك االهور للمعوا الويت تتضومنها شوينليا ا وعليوه فو ن اخلوو

يف موضوو العملوة النقديوة ييتوينك

االنعطافة العلمية اليت تسلط الضوا علوى او ا املووةد واليتوراين الو ت يغو ت كوك مفاصوك ميواة اتتمعوات ومنهوا اتتموع العراقوي

علووى موود سووواا ا ل و لك كووان البوود م و االشوواةة ملووا تتضوومنه العملووة النقديووة العراقيووة م و دالالت لرموزاووا املتعووددة واملتنوعووة

وتصميماهتا اليت جتمع بني اكثر م اتةيخ وحتول يف احلياة .

الفصك االول :ميتينلة البحث :

اعتمد االنسان يف مياته وتعامله مع اقرانه يف اتتمعات البدائية وليومنا ا ا على مبدأ انه يقد شي مقابك احلصول على

شيا ا وا ا ماهلق عليه مبدأ املقايضة وصوال ملرملة التوصك اىل سك عملة نقدية مبوصفات تالئمت مع كك فرتة زمنية

وجدت فيها وصوال ليومنا ا ا ا وم الطبيعي ان ختضع يف عملية تصميمها وتنفي اا اىل العديد م املرامك اليت تتطلل اااد

نو م التنو ال ت يتناسل والتوسع املينا واحلجم السينا ال ت قد يتجاوز احلصر والضبط ا ول ا فقد ادى لك لظهوة

التنو الداليل للنقد سواا بفئاته املعدنية او الوةقية انايك ع التنو يف اخلامات اليت تنتج منها ا وعلى ا ا االساس اةأتت

البامثة اخلو

يف الرموز ودالاللتها يف العملة النقدية العراقية وميين حتديد ميتينلة البحث رلتساؤل التايل مااي دالالت

الرموز يف العملة الوةقية العراقية ؟

أمهية البحث :

 -۱سيسهم يف توعضيد املعرفة بقيمة دالالت الرموز ومدى اةتباهها رجلانل االتصايل .

 -۲سيسهم يف التعرف على الدالالت الرمزية فوي تصوميم املوطبو بيتينك عا والعملة النقدية العراقية بيتينك واص.
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 -۳سيسهم يف الناا اجلووانل العولمية والتقنية للبامثني واملختصني يف ا ا اتال.
ادف البحث :

الينيتجمل ع دالالت الرموز يف العملة الوةقية العراقية .

مدود البحث :

احلد املينا  :العملة النقدية العراقية .
احلد املوضوعي  :دالالت الرموز .

احلد الزما 0202-0220 :

حتديد املصطلحات :

الدالالت :مفرداا (داللة ) واي علم الدليك وةسووه ا ويقسم مصطلا تعريفها اىل جزئني العلم رليتيا واو (الدال )
02

وعلم بيتيا اور(املدلول )

الرمز لغة (:ةمزا ةمزا :اشاة واوم ا ترامز القو ا ةمز كك منهم إىل االورا يقال دولت عليهم فتغامزوا وترامزواا أت اشاة

بعضهم إىل بعضا واجلمع ةموز أت االشاةة واالمياا).01

الرمز ( :اداة عقلية تتمين صوةه م الصوة ان تنظم إىل اورى حبسل قانون املطابقةا واو صوةة اثلة تتحقق ع هريق
احلدس).02

العملة الوةقية :اي وثقية متداولة تصدة كاملة ومتثك دينا معينا يف مة السلطات النقدية وتصدةاا عادة البنوك املركزية
أو أت سلطة نقدية مسؤولة يف البلد ال ت تتداول فيه).02

تعريجمل اور :واي قطع م الوةق ات صفات معينة تطبع عليها نقوش وزواةف وعباةات وتوقيعات وأةقا منسجمة

فيما بينهاا سحددة املعامل مقرواة لري لامضة تستحو انتباه اليتخص العادت حبيث تعلق ب انه عاةفا لقيمتهاا وتعيش معه

هويال).0

الفصك الثا  :االهاة النظرت :
املبحث االول :
 -العملة النقدية بني النيت ة والتطوة:

مرت العملة النقدية مبرامك عدة الميين فصلها ع بعض لينون كك مرملة اسست ملا تلها وكانت كاآليت :
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اوال :مرملة االكتفاا ال ايت  :ةكزت على اعتماد اإلنسان من البداعلى سعيه وجهده يف احلصول على ما حيتاج إليه م

ضروةات احلياة واليت مثلتهاامتياجاته للم كك وامللبس وعدت مرملة بسيطة ومتواضعةا ومع تطوة احلياة اإلنسانية وتواجده

مع جمموعة م الناسا ازادت امتياجات اإلنسان وةلباته وتطوةت تبعا ل لكا (فاو يعمك وينتج سلعا وودمات ومبا يؤم له
العيش اال ان انتاجه او يزيد م السلع ورملقابك حيتاج اىل سلع وودمات)

02

ل لك كان ال بد له م مبادله ما ينتجه مع ما

حيتاجه م منتجات اآلوري مع جمتمع اور جماوة له .

اثنيا  :مرملة املقايضة :

بعد االاتما بتقسيم العمك والتخصص يف بعض احلرف واملهاةات وحتسني االنتاج وزايدة كميته اظهرت احلاجة للتصرف
رلسلع الفائضة ع احلاجة ا استلز البحث ع هرق لرتيجمل لك الفائض فظهراستبدال او ما مسي رملقايضة أت انه أبمينان

أفراد اتتمع تداول واستبدال منتجاهتم الزةاعية او السلع املنتجة فيما بينهم او مع جمتمع اور وم انا بدأ (نيت ت مهنة
02

التجاةة لتتوىل تنظيم عملية تبادل السلع ولتخد التخصص وتقسيم العمك )

وال ت استمر فيها فرتة هويلة مط ظهر

التاجراملتخصص ا مث بدأاقتصاد التبادل يفر وجوده مع استقراة نظا السوق ومع تعدد السلع املنتجة وتباي ماجات االفراد

واوتالف ا واقهم ابدأت صعورت ا ا النظا تتزداد تدةايا ا مط اصبا م املستحيك استمراةه اهل ا جاات فينرة النقود

كوسيلة للتبادل ا جعلها تنال اولوايت التطوة يف العالقات االقتصادية لالفراد واجلماعات االنسانية االوىل (اىل مرملة االنتاج
املتخصص املقرتن رحلاجة اىل املبادلة فالنقود كظاارة اقتصادية تعترب ابتيناةا انسانية ا املته ضروةة مك التناقض بني سينون

نظا اقتصادت معني ) 00فاو التطوة حنو النقود كبديك حيك امليتاكك الناجتة ع عملية التبادل واملقايضة .

اثلثا مرملة النقود :ان حتديد املالما االساسية اليت اعتمدت عليها آليات اشينال النقود وتصنيفها اعتمد على اساس نو

النقود وكيفية التعامك هبا والقيمة اليت حتويها النقودا أمد اإل ازات العظيمة للنقود كانت زايدة سرعة أت عمك اوكان لك

اعتماداعلى مطلبني :

أ -النقود السلعية  :نتيجة ملا اسفر عنه نظا املقايضة م عيوب جل االفراد اىل استخدا امدى السلع االكثر انتيتاةا

لتينون مبثابة نقد مقابك املبادالت التجاةية ا ل لك اوتاة االفراد السلعة اليت هلا قيمة وتينون متوفرة لدى اللل

االفراد فتعدد ت السلع وكانت تتمثك ا(املواشي كاالبقاة وااللنا عند البدو الرمك ا ومنهاالقما واحلرير ومسل

اتتمعات وتنو السلع املتوفرة فيها )

01

ب-النقود املعدنية :ومت استخدا معادن كثرية ومتنوعة مثك احلديد والنيينك والرصاص والنحاس والربونز لقابليتها للتجزئة
وجتانسها اال ان (تداوة قيمتها على اثر زايدة املعرو
النقود واي استقراة قيمتها)

01

منها نتيجة اكتيتاف العديدم منامجها جعلها تفقد اام واصية متيز

ا ادى للبحث ع املعادن النفيسة كال ال والفضة كنقود ةئيسية للتعامك التجاةت والتداول .
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ج -النقود االئتمانية :وتعد ا ه النقود اي االكثر انتيتاةا يف النظم النقدية احلديثة وتتميز ايضارنفصال الصلة بني قيمتها

النقدية وقيمتها التجاةية كسلعة ا فقيمتها النقدية ( االمسية ) وقيمتها التجاةية كسلعة ا فقيمتها النقدية تتجاوز بينثري قيمة

املعدن او املادة اليت صنعت منها ا وتينون النقود االئتمانية على مايلي :

-0نقود وةقية ك وةاق النقد احلينومية واوةاق البنينوت .

 -0نقود معدنية او نقود مساعدة مصنوعة م النيينك او النحاس مثال.

-0نقود مصرفية جمرد قيد كتايب على دفاتر مصرف جتاةت ا ومتثك الودائع اجلاةية لدى البنوك التجاةية.

وميثك ا ا النو م النقود دينا لصامبها يف مة اجلهة اليت اصدةهتا ا وتستمد قيمتها مبا تتمتع به م قبول عا يف املعامالت
التجاةية). 2

د -النقودالوةقية  :ظهرت النقود الوةقية وليدة احلاجة اىل اداة نقدية تينون اكثر مرونة وسهلة يف عمليات التداول ا ويف اوئك
القرن السابع كانت الصني اول دولة عرفت اوةاق النقد اومتتعت النقود الوةقية رلقبول الهنا اوفت االلتزامات الناجتة ع

التداول ان كان لك سدا حلاجات التعامك بني الناس ا او وسيلة لالقرا

بني االفراد دون امتساب فائدة ا مث تواىل تداول

النقود الوةقية يف الدول االوةبية لين رتبا االسلوب ال ت ميثك شهادات ايدا للعملة النقدية املعدنية يف التعامك النقدت .

وتطوةت النقود الوةقية لتتمثك رلتايل :
-0

)%

00

النقود النائبة  :واي نقود تنوب ع ال ال ومتثله متثيال كامال ( الغطاا ال ايب هل ه النقود ميثك 022
وليني متثك ا ه االوةاق ال ال كامال ينبغي توفر كفالة احلرية التامة يف حتويك ا ه االوةاق النقدية اىل ال

ورلعينس دون قيد او شرط ا الهنا تستمد قيمتها م امينانية استبداهلا رل ال مبجردوجود عمليات الطلل عليعا

-0

رلنقود ال ابية وتينون امتياهي يف بنك االصداة .

النقود الوةقية القابلة للصرف :واي اليت تينون مغطاة جزئيا رل ال ميث انه مادا نظا التحويك قائماا وا ه
النقود مغطاة جزئيا استلز لك جعك م املمين زايدة عر

النقود م دون احلاجة لزايدة امتياهي ال ال اىل

السلطات النقدية( ورلتايل تصبا كمية البنينوت اي املصدة االكرب لقيمة ال ال املوجود يف الغطاا ال ايب ال ت

ختتلجمل نسبته بني ى %22او اكثر يف فتلجمل بلدان العامل) 7وتستمد ا ه النقود قيمتها م امينانية استبداهلا

رل ال لدى الطلل عليها .

-0النقود الوةقية لريقابلة للصرف ( النقود االلزامية) :واليترط فيها ايقاف التحويك اىل ال ظهرت النقود لري املغطاة ا
واليت تعتمد فقط على ثقة اجلمهوة ا فاصبحت النقود الوةقية الزامية ا وم مث حتولت اىل نقود انتهائية لري قابلة للصرف

رل ال ا ف هلق عليها (النقود القانونية الهنا تستمد قوهتا م قوة القانون وقبول االفراد هلا قبوال عاما وتينون مينراللبنك
07

املركزت مق اصداةاا )
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 - 1ومتثك النقود االلزامية الصوةة العامة للنقود (النقود القانونية ) يف االقتصاد املعاصر ا الن القانون يينسبها الصيغة
اليترعية والقدةة على تسوية املعامالت املالية وابراا الديونا ويعاقل م يرفضها يف التعامك ومتثك قمة السيولة اليت
ميين ان تتحول هبا اىل سلع وودمات ويتم تداوهلا يف اتتمع .

العملة النقدية العراقية أتةخيا اتسيسا :ان اول أتسس الصداةعملة سحلية عراقية كان ع هريق تيتينيك سلطة مسيت بو (جلنة العملة العراقية) مبوجل قانون ةقم

 11لسنة () 0100ا مقراا يف لندن) 010122ا اوقامت ا ه اللجنة أبصداة مسينوكات عراقية رسم احلينومة العراقية
اصغر جزا فيها او الفلس يف عا ( )0100ك لك اصدةت الول مرة يف العا اته اوةاقا نقدية عراقية ومدهتا الديناة
ا لعراقي واستمر اصداة وجبات متعددة م العملة العراقية مط أتسيس املصرف الوهين العراقي يف عا () 0117ا ويف عا
( )0122صدةت الوجبة االوىل م االوةاق النقدية اليت حتمك اسم املصرف الوهين العراقي ويف عا ( )0120صدةت

الوجبة االوىل م املسينوكاتا لين االسم مت التعديك عليه ليصبا (املصرف الوهين العراقي اىل البنك املركزت العراقي مبوجل
قانون البنك املركزت العراقي ةقم ( )70لسنة () 0121ا وعلى واثر ثوةة متوز ( ) 0122واعالن أتسيس اجلمهوةية العراقية
اصدة البنك املركزت العراقي سنة ( ) 0121اوةاقا نقدية ومسينوكات حتمك شعاة اجلمهوةية العراقية ا جديدة م املسينوكاتا
وتلت لك اصداةات أورى للعملة العراقيةا العملة العراقيةا  .02وصدة مرسو مجهوةت برقم ( )102لسنة ( ) 0112الغيت

مبوجبه االوةاق النقدية واملسينوكات اليت صدةت يف العهد املليني وع ّدت لري قانونية وال يصا هبا الت دايت اعتباةا م اتةيخ

 .0110/0/1وب لك اصبحت االوةاق النقدية واملسينوكات اليت تواىل اصداةاا يف العهد اجلمهوةت اي ومداا العملة

القانونية يف اجلمهوةية العراقية  (02اك تعرف نقودكا املصدة السابقا ص  )00ا وبعد تعر العراق إىل اهلجو القوات

العسينرية االمريينية يف عا ( )0110واليت كان م نتائجها فر احلصاة االقتصادت ا ا اضطره لعملية هبع العملة العراقية
بفئاهتا العراقية املختلفة القدمية منها واملستحدثةا وتبىن البنك املركزت العراقي عملية الطبع واالستغناا ع ودمات اليتركات

االجنبية املتخصصة يف هباعة العملة من عا (.02 ) 0110

ميث صدةت اتموعة الثالثة عيتر املنتجة سحليا على الرلم م الصعورت اليت واجهت عملية استرياد مستلزمات الطبعا وكان
م دواعي احلصاة وظروفه احلاجة الينبرية إىل اصداة اوةاق نقدية بفئات عالية ملواجهة اخنفا

قيمة الديناة مقابك العمالت

ومقابك لك اوتفاا الومدة النقدية االساسية(الديناة) واجزائه فضال ع املسينوكات املعدنية م التداولا العملة العراقيةا

البنك املركزت العراقيا داة النهري للطباعةا 0117ا ص . 22ويف اتةيخ  0220/1/1دولت القوات االمريينية والربيطانية
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إىل العراق وازالة نظا احلينم فيه .قرةت قوات االمتالل استبدال العملة العراقية رورى قامت رنتاجها شركة برادبرت
ونينلسون الربيطانية معتمدة تصاميم قدمية ولين رلوان وفئات جديدة ومددت فرتة استبدال م  02تيتري االول

() 0220ولغاية  02كانون الثا ( ) 0221واعلنت ع

لك رمللصقات ووسائك االعال املختلفة وتوزيع نيترات ب لك

فاصدةت ستة فئات اي ( 22ا  022ا  0222ا  2222ا 02222ا  02222ديناة عراقي)ا مقابك الفئات اليت كانت
متداولة واي (  02ا  22ا  022ا  022ا .)02222

املبحث الثا

 -النقود وتصميمها :

ان القيمة اليترائية للعملة النقدية فرضت على تداوهلا بني االفراد ان تينون لينك فئة نقدية وصائص تصمم على اسسها

العملة ا وهل ا البد م تظافر جهود ومهاةات التصميم والطباعة كي تظهر رليتينك املطلوب وال ت يعرب ع القيمة املادية هلا

ووسع أمامهم اتال إلبدا أوةاق نقدية .عندما
ا ان تطوة تقنيات صناعة األوةاق النقدية أزاح ع كااك الفنانني بعض األعبااا َّ
النقود األوةاق إىل نتطلع

املطلوب وال ت يعرب ع القيمة املادية هلا ا ان تطوة تقنيات صناعة األوةاق النقدية أزاح ع كااك الفنانني بعض األعبااا
ووسع أمامهم اتال إلبدا أوةاق نقدية .عندما نتطلع إىل األوةاق النقديةا فإن بصران إ نرى اشيناال عديدة ومتنوعة
َّ

تتضمنها ا ه األوةاق امللونةا أكثر بينثري ا اي عليه حبد اهتاا لدةجة العجز ع ت كر ما عليها م ةموز وتفاصيكاوال حيظى
تصميمها الفين رنتبااناا إال لفرتة وجيزة تقتصر على النظرة األوىل إىل اإلصداةات اجلديدة منها.عند التمع يف ا ه األوةاق
النقدية ويف تبدل مظاارااا واصة والل القرنني املاضيني وصوال إىل يومنا ا اا يؤكد لنا أننا أما ف يتطوة رستمراة العتباةات

واصة به ختتلجمل كثريا ع تلك اليت تقجمل وةاا تطوة رقي الفنون.

اليتروط الضالطة يف تصميم العملة النقدية :املرجا أن اليتروط والقيود اليت خيضع هلا تصميم األوةاق النقدية اي األقسى واألكثر تعقيدا م بني كك الفنون التطبيقية .
م
َّ

ون كر م أمهها:
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أوال :املوضو  :ويتحدد املوضو ال ت ال ةمسه على الوةقة النقدية فتاة ومفرو

م قِبك احلينومة أو م ميثلهاا

وليس الفنان ولالبا ما يت لجمل ا ا املوضو م عدة ةموز وهنية (مثك اليتخصيات أو املصادة االقتصادية أو البيئة الطبيعية أو
املعامل اجلغرافية…)ا ال مجعها إىل بعضها يف ومدة فنية متيناملة .
اثنيا :الرسم  :ال ت يلتز ان يينون أبكرب قدة ين م اليتبه مع األصكا وتسهك قرااته فوةا م قبك أبسط االفراد ومهما

كانت عمره او دةجة ثقافته  .وال أن يينون دقيقا يف تفاصيله حبيث يصعل استنساوه وتقليده  ا حيتم على الفنان القائم

مبهمة ةسم ( العملة الوةقية تنظيم سطا الوةقة ااتماما كبريا يف االشينال املستوية اليت قد ختتلجمل يف التنظيم يف احلجم واوتياة

االشينك والوهنا وحتقيق االنسجا فيما بينها واليت يتم توزيعها بتنظيميها وفق العالقات التصميمية ورلتايل احلصول على بنية

تصميمية ضم فضاا ا الوةقة النقدية امد اام االعمال الفنية اجلامعة اليت يساعد فيها التينراة واالستمراةية والتوازن يف حتقيق
الومدةا يف نفس الوقت ال ت قد يساام فيه بتحقيق التنويع والتعقيد)01ا

اثلثا :االوتالف :أ البد وان تينون األوةاق النقدية وات القيم االمسية املختلفةا أن ختتلجمل شينال ع بعضها مط أكرب قدة
ين ا تالفيا حلصول أوطاا م قبك العامة والل تداوهلا .وفيما يلي يف ادانه اليتينلني (0ا ) 0الل ان ميثالن عملية ةسم

وختطيط وةقة العملة النقدية .

اليتينك ( ) 0ميثك عملية الرسم والتخطيط
اليت جترى على الوةقة النقدية

اليتينك ( )0ميثك دةجة الدقة يف التخطيط
بعد تينبري الوةقة النقدية يف اجهزة التينبري
للت كد م التفاصيك اليت يصعل تزيفه
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وكان للتقنية دوة يف اوتصاة سحددات تطوة صناعة النقد الوةقي ال ت كان م املستحيك الطلل إىل الفنانني( ةسامي العملة
النقدية ) تعقيد الرسو والتصاميم أكثر ا كانت َّ
معقدة يف النصجمل األول م القرن العيتري اوامنا التطوير على رقي عناصر
ا ه الصناعة فاستخدا اجهزة احلاسوب التصميم ا يع ّد نقلة نوعية يف جمال التطوة التقين ال ت دوك على تصميموانتاج

العملة النقدية الوةقية ا ميث االمينانيات واالساليل املتعددة واملتنوعة ال از عمليات التصميم واالنتاج ( ا ما استخدمت

التقنية استخداما واعيا إلميناانت ا ا اجلهازا اليت قد تؤدت للوصول العلى االبدا واالبتيناة يف احلداثة والتخيك) 00و كما
يف اليتينك ادانه :

اليتينك ( ) 0ميثك دوة التقنية يف عملية ةسم العملة النقدية .
والتينون اخلطوط احملفوةة بعمق ومسك وامد وامنا فتلفة وتقاهعات فتلفة النتاج االشينال وحبسل تعدد االلون .فاخلط
العميق ستينون فيه كمية احلربا اكثرورلتايل حيقق عمقا وقوة اعك اللون يبدو اكثر لامقا واين ا يف كك االشينال املراد تنفي اا
والنتاج منطقة مظلمة (قامتة) جدا فان معظم اخلطوط حتفر مرتاصة مع بعضها او تعرب بعضها االورى folder of dollar

),2000وتتم عملية احلفر أبداة هلا م مثلث القطا وماد االزميك يعرف (رحملفاة او املنقاش) يتم احلفر والنقش بواسطته
اوأتو بعداا قطعة االسطوانة ا ها اليت منها تصنع كالئش الفوال الطباعية كنسخ هبق االصك سحفوةة مسل الطلل لطباعة
عملة ما على قطع الوةق.
يستحيك يف ا ا اتال تعداد كك ما هرأ م حتسينات وتعقيدات على صناعة العملة الوةقية والل العقود األورية.فقد مشلت
اتسمةا تقنيات
كك شيا تقريباا بداا م نوعية الوةق مروةا رألمباة املتلونَّة مراةايا وصوال إىل اخليوط املمغنطة والرسو َّ
)(ميينرو برنتنغ )اليت مت تطويراا عا  0112ا وتسما بطباعة
صناعة العملة الوةقية او يف ظهوة(الطباعة فائقة الصغر 
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اترد ا ه ا التطوةات التقنية قابك للتقليدا ولين مجعها كلها على وةقة وامدة .األمر
ةسو وتفاصيك لري مرئية رلعني َّ
ال ت يبدو أنه أةاح الفنانني م قيود كانت تينبِّلهم هويال على املستوى اجلمايل القائم على كثرة الزواةف .وكما مبني يف
اليتينك ادانه:

شينك ( ) 1ميثك الة نقش وةسم اعداد كلييتة هباعة العملة النقدية الوةقية

االمر ال ت مسا تطوة صناعة األمباة املتلونة مراةايا إبضفاا مزيد م األلوان الزااية على التصاميما وتلوي بعض العناصر
ك لك دولت ألوان زااية جديدة مثك الوةدت واألصفر

الينرافيينية أبلوان عديدة متدةجة بدقة م لون إىل آورا

والبنفسجي.

إن الطباعة الفائقة الصغر صاةت تسما للفنانني بتنفي الرسو األولية على مسامات عمالقة قد تصك إىل حنو مرت مربع أو

أكثر..وعلى ا ه املسامة الينبرية مييننهم أن يضعوا ما ييتاؤون م تفاصيك صغريةا وصوال إىل تقطيع اخلط املستقيم البسيط
إىل جمموعة نقاط صغريةا وتتينفك تقنية الطباعة املتطوةة ا ه بنقلها متاما إىل الوةقة الصغريةا وتصغرياا إىل مستوايت جمهرية
تسهك الت كد م أصلية الوةقةا ويستحيك على تقنيات الطباعة اليتائعة استنساوها.
أبمانة فائقةا ِّ

ولين ا سواا أكان ا ا التبسيط اليتينلي وداعا بصراي أ مقيقة واقعةا فاألوةاق النقدية احلديثة رتت يف نظر الناس ال ي
يتداولوهنا

متثك البساهة والوضوح يف وظيفتها و لك م والل تطوة مينائ الطباعة احلديثة اليت تتميز بقدةهتا على هباعة

ادق التفاصيك يف العملة النقدية الوةقية ا وكما يف اليتينك ادانه.
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شينك ( ) 2ميثك ماكنة هباعة العملة النقدية الوةقية

07

اخلصائص امللز تواجداا يف العملة النقدية الوةقية:اوال العالمووة املائيووة(  : ) water markتعوود العالمووة املائيووة االصووفة االكثوور (امتيووازا ومتي وزا كوواجراا وقووائي منظوووة يف
الوةق)

01

ويتم تصميمها و انتاجهوا يف الووةق املخصوص يف عمليوة تصونيع الووةق و لوك عو هريوق تغيوري دةجوة تركيوز

ومقاةنة دةجة تركيز الياف العالمة املائية القامتة اللون مع تركيز االلياف الداولة يف تركيل رقي الوةق المتوائها اليافا

ات كثافة اعلى م كثافة االجزاا االلياف اليت يصنع منها وةق للعمالت بيتوينك عوا ا ووظيفتهوا كوي تينوون وامودة

م اام الوسائك الفعالة ضد تزويرها وتعرف العالمة املائية (رهنا عباةة ع اشينال ال لون هلا وال ترى بوضوح ويينون

شينلها عادة ةموزا و داللوة معنيوة او معلموا اتةخييوا او تراثيوا ونوو مو انووا الزورفوة ولالبوا تينوون واصوة رلدولوة الويت

تصنع هلا العملة) 07ويتم التعرف على العالمة املائية م والل وضع الوةق اما مصدة ضوئي حبيث ميين ةؤيتها م

كال الوج هني وبسبل ان العالمة املائية تينون يف الووةق لوري مطبوعوة عليوها فتظهور مو كوال اجلوانبني املتعاكسوني

02

ا

وتع ّد م وصائص الوةق وليست م وصائص الطباعة الهنا تنيت اثناا عملية تصنيع الوةقا ل لك ميين وصفها أبهنا
هباعة بدون مرب على اصك عجينة الوةق.

اثنيا  :ويط الضومان (  :) Secunity threadواوو عبواةة عو وويط مينوون مو جمموعوة (شوعريات دقيقوة مو

البالستك) ا بعر ما يقاةب ( )2.2ملم ويتم انتاجه داوك عجينة الوةق والل عمليات التصونيع07ا ويينوون مينانوه
على هول او عر الوةقة النقدية وميتاز مرونته العالية قابليتوه للطوي والثوين ويظهور مبختلوجمل انووا التو ثريات اللماعوة

كالفضي وال ايبا النحاسي .وميين دمج كتابة مرئية وواضحة رستخدا الطباعة السطحية الغائرة ا وقد يينون ويط
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الضمان مصمما حبيث مير والل وواةج مسك الوةقا يظهر وخيتفيا علوى سوطا الوجوه او الظهورا منودجما موع العالموة

امل ائية املظللة ا ويتم التعرف عليه م والل تعريضه الشعة ضوئية فوق البنفسجية .

اثلثووا :االليوواف امللونووة  : Coloured Fibbersوتعوود ا ت قيمووة عاليووة يف انتوواج االوةاق النقديووة ومنووه
ماكان م (مريرا) هبيعيا او توليفة الياف تدمج يف الوةق يف اثنااانتاجها ك لك ميين ان متوزج االلياف يف كتلة عجينة
(لوول) الوووةق بينثافووات فتلفووةا او قوود متووزح بيتووينك دقيووق يف اشوورهة تينووون منظوووةة مو كووال وجهووي الوةقووة النقديووةا او
تينون ظاارة م جانل وامد ع اجلانل االور .قد تينون االلياف متعددة االلوان ملونة ومضيئة حتت االشوعة فووق

البنفسجية )) (Ultra – violet light (U.Vاو لري ملونة وليننها مضيئة.

د و اللوحيات ): (planchettesو واي اقوراص مسوتديرة اليتوينك ختلوط بعجينوة الووةق .وقود تينوون فتلفوة يف الينثافوةا

واللون واضحة او لري واضوحة ملقوو اللمعوانا واو ا سورت او جوزا مو يايوة سوريةا وتوجود امينانيوة متعودد ومتنوعوة

لتينوينات فتلفة م االلياف امللونة واللوحيات معا

01

 -الداللة والرمز :

تدوك الرموز مياتنا وتغري يف الينثري م افيناةان ومعتقداتنا وتقولل الينثري م تصرفاتنا وسلوكنا وحبسل تفسرياهتا

تنطلق التعبريات اتازية اليت تتضمنها اوان كان لك يف الف واحلضاةة واللغات والثقافة وم ا ا املنطلق د اننا نعيش يف

عامل الرموز ميث يعتقد ان الفينر البيترت ( اليدةك االشياا مباشرة بك بواسطة ماميلينه م معا او يولد افيناةا)1وعليه

تضطلع الرموز مبهمة ايصال معا االشياا اىل الفينر االنسا بعد ان تصنفها اىل اشينال يتضمنها الفينر االنسا ميث ان

العامل اخلاةجي يزور رملصادة ات الصلة ريصال املعا الينامنة يف االشينال واليت ختتزهلا الرموز بتضمينات واضحة ومباشرة

وقد ( يتناقض التفسري السلوكي للدالالت حبسل هبيعة تلك الرموز )  01ا ل لك فالرمز اداة انية تيتري اىل فاعلية العقك

البيترت يف قابليته على متيز االشياا واين ا يينون الرمز عنصر فعال يف دميومة متابعة النيتاهات االنسانية على اوتالفها ويينون
يف اللل االميان املوجه اليها ع هريق احلواس االنسانية ا لين اك رالمينان ان يؤدت دوةه مبعزل ع تفسري دالاللته ا م

انا نرى انه يرتبط جبملة متعلقات تفر عليه اااد تلك املعا وما تتضنه م والل ان للرموز دالئك تيتري اىل مدلوالهتا بعالقة

لري مباشرة ( فنادةا مانرى عمال تيتينيليا شعبيا اال والرمز ميثك قيمته ويقربه م

وق افراد اتتمع وم انا حتدد قيمة الرمز ملا

يضفيه على االشياا م معىن معني فتصبا ةموزا)02واتيت امهيتها م اةتباهها مبا يتعلق رملضمون الفينرت لالشينال اليت ترمز هلا

وم انا تعد سحركا انيا للتوصك اىل ميننوانت معانيها وكما يف اليتينك (  )1يف ادانه:
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شينك ( ) 1ميثك جمموعة م الرموز العراقية اليت حتمك قيمة اتةخيية وثقافية وتتضم دالالت مواضيعها

01

*

وقد حيمك الرمز دالئك لري مباشرة أت ينصهر فيه ضدي عا وواص كما جاا يف العباةة االثرية عند (شيلينغ )( بينون

الرمز ليس ا داللة ومسل بك ا كينونة ا أت بلزو الرامز املنتهي رلرمز او يف الوقت عينه الالمنتهي نفسه ا وليس يدل

عليه ومسل ا بك الرمزت كك صوةة اليدل اليتيا فيها ومسل على املعىن بك او لك املعىن نفسه ) (1تزفيتان تودةوف ا
 0200اص ) 007ويف اميان اورى يصاة اىل ان يتبادال االدواة فيينون املدلول نفسه داالا فيينون م الصعل فصلهما ا
يعقد مهمة ادةاكهما م قبك احلواس وانا تينون مهمة العقك الينيتجمل ع املعىن املستقك ع تلك الصوة احلسية أت يينون

االنتقال م الصوةة املاثلة امامنا اىل احلقيقة يف الواقع امللموس ا والرموز اي العمود الفقرت لالتصال وبدوهنا ال ميين ان حيقق
الراضها فثمة مقيقة واقعة اي ان عملية االتصال يف مجيع امناهها تتوقجمل على انتقال الرموز ات املعىن املتعاةف عليه اليت
يستخدمها االنسان م اجك التوافق النفسي مع العامل اخلاةجي .فاالتصال او نقك املعا ع هريق الرمز ال ت حيمك املعىن

والفينرة او جوار االتصال جبميع صوةهاوميين ان ندةك تعريفا للرمز ا سبق االشاةة اليه (أبنه كك ما حيك سحك شئ اور يف

الداللة عليه ال بطريقة املطابقة التامة وامنا رالحياا او بوجود عالقة عرضية او متعاةف عليهاو يستمد قيمته او معناه م الناس
ال ي يستعملونه)

00

ومااو اال شىا واةجي خياهل مدسنا ومعرفة لك ليست ل اته وامنا يينون املعىن امشك واعم ا

وليني نفهم دالالت الرمز وينبغي ان منيز فيه املعىن والتعبري فاملعىن يرتبط بتمثيك او مبوضو ا كائنا ماكان مضمونه ا والتعبري
فريدريك شيلنغ ولد عام  5771وتوفي في عام  5511ويعد أحد الكبار الذين صاغوا النظرة الديالكتيكية لتطوير المجتمع
 .وفي عام  5775أصبح استاذا للـ فلسفة في جامعة ايينا .جعل فلسفة الطبيعة هي أحد اهتماماته لينتقل بعد ذلك لفلسفة
الروح .الن الفلسفة الطبيعية ال تكفي لتكوين منظمة فلسفية حسب ما يقول ،تراجع شيلينغ عن كثير من آرائه السابقة،
ويبطل مشروعه القاضي بدراسة الدين دراسة تاريخية ،وصار يدعو ،بكثير من الثقة ،إلى فلسفة األسطورة .لكنه لم يجد
23

مريدين له ،كما كان الحال في دراسته للطبيعة ،إذ إن العلم كان يتقدم بسرعة ،وكان على الفلسفة أن تتطور بما يناسبه.
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وجود مسي أو صوةة ماهب ا يينون الرمز قبك كك شي داللة ا ويف جماالت واسعة تستعمك كلمة الرمزية والرمزاوميين تلخيص
مااية الرمزية( أبهنا يف ادةاك ان شيئا ما يقجمل بديالع شيا اور او حيك سحله او ميثله حبيث تينون العالقة بني االثنني اي

عالقة اخلاص والعا او احملسوس العيا اتردا على اعتباة الرمز شيئا له وجود مقيقي ميتخص اال انه يرمز اىل فينرة او معىن

سحدد 00ل لك تتوضا الرؤاي لدينا أبن الدالئك تنتمي إىل العامل الفيزايئي (امللموس) للفردا اما الرموز فتنتمي إىل عامل الداللة
اإلنسا

النه أبدعها ليفينر بواسطتها وم والهلا يؤسس وييتينك معاةفه وعلومه وعمو ثقافته وتوجد األنساق الرمزية

وتستخدا يف الثقافة اإلنسانية يف الدي ا و األساهري ا والفنون واألداب(ليست الداللة وهرائق إنتاجها وسبك تداوهلا سوى

مصيلة مركة ترميزية اي اليت قادت اإلنسان إىل التخلص م علا األشياا و التجاةب و الزمان و الفضاا).1
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وتقسم الرموز اىل قسمني :

2

اوال  :الرموز االستداللية :واي ةموز موجود يف اللغة عادة.
اثنيا  :الرموز التمثيلية  :واليت تينون عادة يف الف و تعجز اللغة ع التعبري ع الوجدان او احلياة الباهنية .فيينون

الف السبيك الوميد يف التعبري ع ا ه احلياة ا أت ان الف يظهر املعا اليت التتمين اللغة م توضيحها وتعرب عنها

ا فالرمز يعد استعاضة ع اليترح و التفصيك ألنه يعمك بديال تعبرياي ع كثري م األفيناة و األماسيس و األموة و

األموال .

العناصر التصميمية يف العملة النقدية الوةقية :

تتميز املصممات الينرافيينية رهنا تعتمد على عناصرتصميمية تيتينك اهليينك العا او الصوةة املرئية اليت يتم

تواصك االفراد م والهلا مع أت مطبو سواا كان على وامة الوةق او أت وامة اورى ا و لك لينون

العناصر(التصميمية) والعناصر ( التيبولرافية ) اي العنصر االساس ال ت تبدأ منه لت سيس الت تصميم ا وعليه

فهاتني اتموعتني م العناصر تؤلفان اليتينك ال ت تبىن عليه افيناة التلقي والتواصك والبيع واليتراا والتداول وكك

مايدوك ضم نيتاط الفرد اليومي ويدوك يف كك تفاصيك مياته اليومية ا ميث يرتتل على لك االملا واالااز ع
ماتتضمنه ا ه العناصر واليت ميين ااازاا رلتايل :

العناصر التصميمية  :واي ومدات تركيبية وتؤسس الت منجز تصميمي يتم تداوله م قبك االفراد يف احلياة اليومية

:00

اوال:الفضاا:وميثك العنصر املهم يف العملية التصميمية لينونه احليز ال ت يستوعل مجيع العناصر الداولة يف تصميم

املنجز ا واو املينان ال ت يوضا االفيناة اليت يطرمها املصمم ع أت موضو وفقا لالسس والعالقات التصميمية
.

اثنيا:النقطة :ا واي عنصر مهم م عناصر التصميما وتعد م ابسط العناصر املوجودة يف الطبيعة ويثري موقعها يف
الفضاا امساسات مركية متنوعة .

يتم حتديد النقطة رستخدا القلم أو أت أداة أورى كالفرجاة أو لرياا على سطج الوةقة أو املادة اليت يتم التصميم

عليها ا واي العنصر املؤسس لليتينك ومتتلك قدةتني امدامها وظيفية واالورى مجالية .
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اثلثا :اخلط :او النقطة يف مالة مركة أت انه عباةة ع مركة جمموعة م النقاط أبجتاه معني  .واناك عدة أنوا م
اخلطوط:

أ -اخلط األفقي  :واو اخلط املوازت خلط االفق و يدل على احلركة السريعةا وإ ا كان متموجا فإنّه يدل على احلركة

البطيئة أو االنسيابية.

ب-اخلط العمودت او اليتاقويل  :واو اخلط املوازت خليط شاقول البناا وييتينك زاوية ( ) 12مع وط االفق ا

يدل على احلركة العمودية وله معا عدة منها الرفعة واليتموخ وتعرب ا ه اخلطوط ع مالة التوازن مع قوى اجلا بية

.

ج-اخلط املنحين –(املائك) :واو اخلط ال ت يينون بزاوية تزيد ع ( ) 12او تقك فيدل على احلركة الدائريةا

ويستخد للتعبري ع الدوائر أو حتويلها إىل شينك كروت مثال.

د -املنينسر وميثك جمموعة م اخلطوط املستقيمة اليت تلتقي عند هناايت بعضها الالبعض ميتينلة زوااي اما عادة او

منفرجة وله ميزة الديناميينية ل لك فهو يقلك م الراتبة ضم فضاا التصميم .

ةابعا :اليتينك :وينيت م تتابع وجتمع لعدة وطوط ووصلها م أهرافها ببعض بطريقة معينةا (وروتالف تينوي

اخلط ال ت ينيت وتينراةه واجتاه نظا مركته تتنو االشينال وختتلجمل ) 0وا ه األشينال هلا قياسات وأبعاد وزوااي

سحددة بني وطوههاا وتصنجمل اىل مايلي :

أ -األشينال املنتظمة :وتتضم االشينال اهلندسية مثك املربع واملثلث ولرياا.

ب-األشينال لري املنتظمة :واي أشينال الختضع يف بنائها لنظا اندسي سحدد وامنا نتجت م التقاا وطوط منحنية
وأورى مستقيمةا وا ه األشينال عادة ما تومي رحلركة.

ج-األشينال التلقائية :واي األشينال اليت تنتج م إضافة بعض األلوان بيتينك تلقائيا وترى البامثة ان ا ه

االشينال تظهر يف اللومات التيتينيلية الن الفنان يعرب راللوان بيتينك تلقائي ع اماسيه فتتجسد أبشينال تلقائية .
ه -األشينال العضوية :واي األشينال اليت تنيت م اخلطوط املنحنية على شينك وطوط دائريةا وقد تتضم

االشينال اليت تعطي انطباعا بوجود احليوية اليت متيزاا ومتثلها االشينال موجودات الطبيعة م بنااتت وكك الينائنات
احلية دون استثناا ا اجلمادات م االشينال املتضمنة كك مايف احلياة م مبا ومقتنيات وكك مايتم تداوله وانلتعامك

به يف احلياة اليومية ويطلق عليها ايضا االشينال التمثيلية لوجود صلة بينها وبني االشينال االورى.
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وامسا:امللمس :واو تعبري يدل على اخلصائص السطحية لالشينال او املواد ويينون على انوا فتلفة كاألسطا

الناعمة و اخليتنةا وبعضها يينون على شينك نقش أو رةز ميين مالمظتها وما امللمس االنتيجة للتفاعك بني الضوا

وكيفيات السطا.

سادسا  :اللون :تتميز األلوان بقدةهتا على إضافة تغيري ملحوظ على األشينال حبيث جتعلها أكثر وضوما ومجاال

وتؤدت وظيفة ايصال ةسائك بصرية تينمك وظيفة اليتينك ال ت ا ز م والهلا وما او اال وسيلة لتحقيق التباي املرئي

للهيئات ل لك يعد التحينم يف تباينات القيمة الضوئية املتمثلة بو( اليننة واليتدة ) اساسا للنظا املرئي ا ولاللوان

دالالت ةمزية تعرب ع وصائص ات صلة رملوضو ال ت جسدته بيتينك مباشر او لري مباشر .

سابعا  :احلجم  :وميثك مركة املسامة املستوية( يف اجتاه فالجمل الجتاه ال ايت ) وتيتينك مجم التينوي م ميث الطول
والعر والعمق وحيدد مقداة احليز ال ت ييتغله ضم فضاا املنجز التصميمي ا (ويرتبط أتثري احلجم رحليز يف ال ت
0

ييتغله)

0

اثنيا :العناصر التيبولرافية :واي املفردات اليت تعرب ع لغة اليتينك يف النمجز الينرافييني واليت تنقك مضموان معينا
ا وترى البامثة انه سيتم ادةاج العناصر التيبولرافية اليت يتم توظيفها يف تصميم العملة النقدية الوةقية وليس اخلو

يف جممك العناصر وامنا بقدة تعلق االمر رملوضو وكما ايلي :

-0احلروف :واي اليت تصمم وتطبع وتينون ات صلة أبجناس اخلطوط املختلفة وتيتينك املادة الينتابية املعدة

للقرااة واليت م والهلا يتم نقك االفيناة اىل االفراد ا ل لك وجل ان تتمتع رلوضوح واملقروئية وان تينون ابناهها

رمجا والوان تؤدت دوةاا ال ت وجدت الجله يف املنجز التصميمي والسيما العملة النقدية اليت تعتمد اىل مد كبري

على لك .

-0الصوة والرسو :وتربز امهيتها كوهنا تتحد بباللة يف ايصال او التعبري ع موضو ما و لك ملا متلينه م أتثري
يف االفراد ا ل لك تعد وسيلة اتصال مرئية ا ويف العملة النقدية تنقك الرسو والتخطيطات ثقافات ومعامل البالد

املختلفة وميين التعرف على اتتمعات م والل ماتتضمنه نقودام م معامل ومضاةة ع بلداهنم ا فضال ع
ماتضيفه م جانل مجايل على العملة النقدية .

-0االلوان:وتيترتك مع العناصر التصميمية لينوهنا العنصر الفعال يف سحمك العملية التصميمية برمتها ا

ميث ميين االستغناا ع أت عنصر م العناصر ان كانت تصميمية او تيبولرافية رستثناا الللون النه

رالمينان ا از تصميم م والل توظيجمل عنصر اللون فقط ا ويدوك اللون يف متيز عملة نقدية ع االورى
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ويرتبط لك مبا تتضنه م مدلوالت يف اوتياة االلوان وتصنيجمل العمالت النقدية اليت متثلها تلك االلوان
اليت مت اوتياةاا ا وما يرتتل على لك م وظائجمل حتدداا االلوان كت ثرياا السيينولوجي بصفتها وسيلة
اتصال م والل نقلها الرموز واالحيااات و ما تتضمنه م قيمة ت كرية عالية

-الرمز والتظيم يف فضاا املنجز التصميمي ( العملة النقدية الوةقية ) :

يعد الت سيس البنائي لتنظيم العناصر اليتينلية ضم فضاا املنجز التصميمي او الفيصك احلاسم فيما يتعلق

بتلقي وفهم معا املنجز او عدمه ا ل لك يتم الت كيد على موضو التنظيم وتوزيع االشينال ا ودةاسة العالقات

التنظيمية فيما بينها وصوال لبنية حتقق ادةاك تلك االشينال ا وم جانل اور تؤدت وظيفة التصميم اليت ا ز الجلها

ا إ ان ( ةؤية عملية تنظيم االشياا البد وان تؤدت اىل ما ييتبه نو م احلركة الداولية لليتينك املرئيا تقود عني
املتلقي بني االشينال ا كما تستوقفها يف مناهق تقرةاا الفينرة ونظا بنائهاا حنو ادةاك اهلدف م العمك يف مركة
متسلسلة منسجمة لتتابع االشينال وتدةجها الدةاك الفينرة يف اليتينك الينليا وب ا تعد الفينرة املؤشر االساسي

لعمليات االعداد لوضع املخططات الت سيسية لتوزيع االشينال وتنظيم وصائصها م والل ةؤية االشينال وابراز
00

عالقات ةبطها يف نظا ما)

وتنو جمال االاتما بني ما او ظاار وتركييب وبني ما او كام وداليلا ا ينظر للتنظيم اليتينلي مبنظاة فتلجمل مسل
االهاة العا ا لينونه الناف ة اليت تستقطل املتلقي وتيتد انتبااه لتحقيق وسيلة اتصالية لنقك االفيناة اميث يعد

الناتج اليتينلي تعبريا جمسدا هل ه االفيناةا ومبا ان التنظيم ينتج اشيناال متنوعة ا متثك نو م التجدد والنموا واو ما
فسر على ان كك شيا يظك ميا وينتج شيا اور وان كك اسلوب يهيئ اىل اسلوب جديد ميث ان (مفهو التنظيم
لليتينك ليس تعاوان قائما على املساواة بني كك العناصر فقط بك انه يفرت تقومي جمموعة م العناصر (املهيمنة)

وتعديك االورىا وان كك عنصر ماضر يف العمك حيمك داللة ميين ان تؤول تبعا للدليك .ا ن فالعمك مبين كلية
00

وجممو مادته منظمة )

01

وتنفرد العملة الوةقية بتجسويد اوا مو ووالل الرمووز البصورية الويت تقسوم اىل موايلي) ا ةمووز احلوروف  :واوي ةمووز

مينتوبة متعاةف عليها تتينون م احلروف االجبدية او بينلمات بسيطة او فتصرة .

666

Global Proceedings Repository
American Research Foundation

http://arab.kmshare.net
/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

أ -ةموز كتابية ةقمية  :واي ةموز مينتوبة متعاةف عليها عامليا تتينون م االةقا العربية او االجنبية ولالبا ما يضاف
اليها بعض احلروف االجنبية كما او احلال يف االةقا املوجودة على املستندات الرمسية واملطبوعات ولرياا وايضا

االةقا اليت ترمز اىل تسلسك كمية الطبع.

ب -ةموز الصوة  :واي ةموز مرسوومة تتخو مو االشوينال اتوردة واخلطووط وكوك موا مو شو نه تيتوينيك الصووةة هريقوة
للتعام ووك م ووع احل ووس البص وورت االنس ووا مث ووك الرم وووز الرايض ووية والرم وووز الص وووةية املتينون ووة مو و االش ووينال كالص وووة

اليتخصية للرؤساا وامللوك وصوة امليتااريا فضال ع صوة النبااتت والزاوة واحليواانت املعروفة.

ج -الرموز امللونة  :اي اكثر الرموز تعامال مع احلس البصرت واي اندةا ما تستخد حبد اهتوا فموثال يسوتخد اللوون
االزةق للداللة على لون املاا او رستخدا املسامات اللونية او التعبريات التجريدية

وحيتم الوصول اىل تنظيم شوينلي فهوم العالقوات التصوميمية ودوةاوا ضوم فضواا التصوميم وعناصوره ا البود

م ان تتبلوة الرؤيه اليت سينقلها لك التنظيم وفقا للغاايت واهلدف م التصميم ويف العملة النقدية العراقية يعينوس

التنظيم اليتينلي جتميع العناصر التصميمية ضم وجهي فضوائها اليصوال افينواة وتعورب عو توجيوه العموك حنوو الوتالمم
بني املضمون ومالما احمليط اتتمعي ضم ةموز تؤكد متسك املصمم بقضااي ات امناط معينة يف مياة اتتمع العراقي

اميث ان تنظيم االشينال هبيئة ةموز (ليني يتمين م تقدمي صوة فنية متثك بدائك ع الظواار الفعلية او تعوو

عو

ظواار واقع بيتينك جديد مؤثر ومفهو )00ويينون الفضاا او العنصر الفاعك يف عملية ادةاكه والسيما وان العالقات
التصووميمية الوويت الوويت نتجووت ضووم التنظوويم عووززت م و امهيووة تلقووي الرموووز وادت فاعليتهووا ضووم عمليووة انيتوواا بنيووة

التصميم على الرلم م االوتالف يف امل اال ودةجات الثقافة ا يسهم يف فاهبة املتلقي سواا فردا او مجاعوة الهنوا
ستعطي معنااا وتفسر وجوداا ضم فضاا تصوميم العملوة الوةقيوة (سحاولوة لنقوك اجلووار الينوام يف االشوينال واالحيواا

مبضمون الفينرة أبشاةات ةمزية دالة )00وعلى ا ا االسواس الميينو ان يينوون ادةاك الرموز منفصوال عو الفضواا الو ت
نظم وجوده ضم العالقات التصميمية الويت تؤكوده وتوضوا معنواه المودا التينيوجمل واملوائموة بوني او ه الرمووزا وبنواا
وصائصها مبا نضفيه م دالالت متنوعة اميث تؤدت عملية تينفي بناا العناصر اىل تنظيم عالقات اليتد فيما بينها.

مؤشرات االهاة النظرت :

-0يتم التعرف على العالمة املائية م والل وضع الوةق اما مصدة ضوئي حبيث ميين ةؤيتها م كال الوجهني.
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- 0الرمز اداة انية تيتري اىل فاعلية العقك البيترت يف قابليته على متيز االشياا واين ا يينون الرمز عنصر
فعال يف دميومة متابعة النيتاهات االنسانية على اوتالفها .

 -0ان الف يظهر املعا اليت التتمين اللغة م توضيحها وتعرب عنها.

 -1تعد العناصر(التصميمية) والعناصر ( التيبولرافية ) اي العنصر االساس ال ت تبدأ منه لت سيس الت
تصميم .

 -2يعد الت سيس البنائي لتنظيم العناصر اليتينلية ضم فضاا املنجز التصميمي او الفيصك احلاسم فيما
يتعلق بتلق.

الفصك الثالث :اجرااات البحث :
 منهج البحث  :اعتمدت البامثة منهج الوصجمل التحليلي لتحليك عينات البحث لينونه املنهج ال تحيقق ادف البحث .
-جمتمع البحث  :قامت البامثة إبمصاا جمتمع حبثها للعملة الصادةة بعد عا ( 0220لغاية العا  ) 0202م

والل مجع منا ج العملة النقدية الوةقية م فئات املتداولة يف اتتمع العراقي ( 022ا  222ا 0222ا 2222
ا 02222ا 02222ا ) 22222ديناة عراقيا علما ان فئة ( 02222ا ) 02222تتضم تصميمني هل ه
الفئات ا وعليه يينون جممو جمتمع البحث مينون م ( ) 1منا ج للعملة النقدية الوةقية .

-عينة البحث  :متثلت العينة بنما ج (عدد ) 2وشينلت نسبة ( )% 22م اتتمع املينون م ( ) 1منو ج

اواوتاةت البامثة الفئات االكثر تداوال .

 .منهج البحث :اعتمدت البامثة على املنهج الوصفي التحليلي للوصول اىل ادف البحث
.أداة البحث :اعتمدت البامثة يف حتليك العينات على املؤشرات اليت أسفر عنها اإلهاة النظرت
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حتليك العينات :

العينة () 0

الوةقة النقدية فئة () 022ديناة

ابعاد الوةقة النقدية () 122× 0022سم الوصجمل العا :

أتلفت العملة النقدية م تقسيم فضائها لثال اجزاا وعلى

كال الوجهني .

التحليك :
قسم فضاا الوةقة النقدية اىل ثال اجزاا رملستوى العمودت

اويالمظ توزيع العناصر التيبولرافية بتنظيم يركز على جزئني االمي واالوسط م فضائها فقد تضم الوجه االول

(األمامي ) م فضاا الوةقة النقدية العناصر التيبولرافية كصوةة آللة األسطرالب القدمية عند املسلمنيا واي آلة
موةوثة م احلضاةات القدميةا وعدد م النصوص الينتابية واالقا واشينال متنوعة م اخلطوط املنحنية وزورفة

اسالمية مت توظيجمل القيم الرمادية بدةجاهتا املتعددة اضافة للقيم م دةجات اللون االزةق واالصفر لين بنسل

تتفاوت مقاةنة رلقيم الرمادية ا يظهريف تصميم الوةقة النقدية امليك لالعتماد ةموز ات داللة للحضاةة االسالمية
ميث ان االسطرالب ةمز لداللة مثلت مقبة زمنية مهمة يف مياة العرب املسلمني ومنهم العراقني على وجه

اخلصوص ا فضال ع ان توظيجمل اخلط الينويف ال ت يعد امد اخلطوط العربية املعروفة شينك عنصر لداللة ةمزية
ل ات احلضاةة ام جانل اور االعتماد على صوةة العالمة املائية اليت مثلتها صوةة ةأس احلصان تؤكد املضمون

الداليل اته ا والسيما ان العناصر الداللية توزعت بتنو على فضاا العملة النقدية وفيما يتعلق رلقيم الرمادية فقد

شينلت داللة ةمزية ينفرد هبا اللون الرمادت بصفته ةمز للعمك املتواصك
والداللة عليها اهنا فئة ميين تداوهلا بينثرة لينوهنا ابسط عملة .
أما الوجه الثا فقد اعتمد التنظيم والتقسيم الفضائي يف الوجه
االمامي ا اال انه الرمز الداليل حيمك صوةة مناةة جامع سامراا

(امللوية) اليت تعود للدولة

شينك (  )7ميثك الرمزيني الدالليني يف الوةقة النقدية فئة ( ) 022ديناة
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العباسية.وتعترب ملوية سامراا م أبرز املعامل األثرية والسيامية يف العراق

العينة () 0

الوةقة النقدية فئة () 222ديناة

ابعاد الوةقة النقدية ()1×01سم الوصجمل العا  :أتلفت العملة النقدية م

تقسيم فضائها لثال اجزاا وعلى كال الوجهني .

التحليك :

اعتمد تصميم العملة النقدية على عناصر ومفردات حتمك ةموز تيتمك

الطبيعية واحلضاةية والزواةف االسالمية فضال ع العناصر الينتابية اليت

تتمثك رلينتارت واالةقا :

شغك (الوجه األول هل ه الوةقة العناصر التتصميمية اليت مثلتها صوةة لسد

دوكان واو م أشهر سدود املياه يف العراق واو سد ورسا يقع على هنر

الزاب األسفك أمد ةوافد دجلةا وعلى بعد  72كم مشال لرب مدينة

السليمانية.

وقد مت توظيجمل اللون االزةق ال ت يعطي أمال يف احلياة وتعبرياع النماا واملاا ودميومة احلياة ا وانه يضفي قيم

تعبرييه ودالالت ةمزيه ميين م والهلا نقك ما أةاد له املصمم ان يعرب عنه والل وسيطه مبا حيقق التوافق للمضمون

الفينرت مع املتلقي فضال ع توجيه نظره وج ب االنتباه حنوه.

وتضم الوجه الثا للوةقة النقدية صوةة الثوة اتناا واو ةمز مضاةت عباةة ع التمثال االثرت ال ت يعود للدولة

األشوةية القدمية ويعد وامدا م اصك ثوةي جمنحني كاان حيرسان رب مدينة دوة شروكني اليت بنااا امللك اآلشوةت

سرجون الثا عا (  700 - 722ق ) .وجعلها عاصمة الدولة وال ت يعد داللة ةمزية ك مد املعامل االثرية جلنوب
العراق ا ك لك عزز التصميم بظهوة الزورفة االسالمية يف اجلزا الثالث م فضاا الوةقة النقدية وحيمك تفاصيك

زورفية يف لاية الدقة ا ان التوزيع االفقي تمو العناصر وفق عالقة التجاوة اوجد نو م التتابع احلركي البصاة

العناصر التيبولرافية بتسلسك التنو الرمزت هلا وفقا لدالالته ااما العالمة املائية فقد مثلها ةأس احلصان ا وميثك
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ةمزية

دالالت

منها

متعددة

االصالة

والعروبة واليتجاعة والفروسية واةتباط ا ه الصفات رملوةو اخلاص رليتعل العراقي وثقافته ا وال ت ميين التعرف
عليه رلعني اتردة بعد تعريض الوةقة النقدية للضوا وعلى الوجهني .

شينك ( ) 2ميثك الرمزيني الدالليني يف الوةقة النقدية فئة ( )222ديناة

العينة () 0

الوةقة النقدية فئة ()0222ديناة

ابعاد الوةقة النقدية ()122×01سم
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الوصجمل العا  :أتلفت العملة النقدية م تقسيم فضائها لثال اجزاا وعلى كال الوجهني .

التحليك :

اعتمد تصميم العملة النقدية على عناصر ومفردات حتمك ةموز تيتمك الطبيعية واحلضاةية والزواةف االسالمية م

والل ةموز البيئة احمللية للعراق فضال ع اإلحياا اليتينلي رخلطوط املتموجة كداللة مينانية شغك الوجه األول األلجمل
ديناة يف الوةقة العناصر املتضمنة صوةة الديناة ال ايب املدوة ال ت كان مستخدما يف املنطقة قبك سك العملة الوةقية
وال ت شغك املسامة الفضائية الوسطى م فضاا العملة املقسم اىل ثال اجزاا مع الت كيد على عالقة التصميمية

املتمثلة رلتماس بني اخلطوط املنحنية والصوةة التخطيطية ليتينك الديناة االسالمي ا فالرموز املصوةة تلعل دوةا

كبريا يف نقك املعا العامة احليوية و تيتدان اىل املاضي وتساعد على إعطاا احلاضر معناه افاالٌتصال بيتينليه
الالشعوةت واملقد م والل الوسائط البصرية او امد الوسائك اليت تستخد ك ساليل لنقك أنوا كثرية م

املعلومات فاألستجابة م قبك املتلقي ا الميين قياسها إال ع هريق ةسالة اتصالية بصريةا تينون مت ثرة يف الينيفية
اليت استنبطت هبا الرموزا اليت متثك القيم الثقافية والعادات واألعرافا والبيئات ولرياا ويعزز تصميم الوجه االول

النصوص الينتابية واالةقا للفئة وبتناظر يف جوانبه االةبع اميث تناظرت اجلوانل العليا مع اجلوانل السفلى ومتيزت
الزورفة أبلواهنا االصفر والربتقايل سحققة انسجا لو مع دةجات اللون البين ات الداللة الرمزية على احلضاةة العربية

االسالمية ا فضال ع توظيجمل العناصر الينتابية اليت تتمثك رلينتارت واالةقا

والزورفة االسالمية اليت شغلت

الث لث االول م الوجه بيتينلها القريل م شينك الوةقة النباتية ومت توظيجمل اللون البين بدةجاته املتنوعة واملتعددة
فضال ع االستعانة رللون االصفر ال ت ظهر منسجما مع بقية االلوان بدةجاهتا املتوافقة ال ت يرمز للفرتة

االسالمية ا أما الوجه الثا فيحمك صوةة املدةسة املستنصرية يف بغدادا واليت بنيت يف منتصجمل القرن الثالث عيتر

العباسي يف عهد اخلليفة املستنصرا وكانت يف عهداا أبرز اجلامعات االسالمية ومناةة العلم والعلماا فضال ع

الزورفة االسالمية مع الت كيد على ترك الثلث االوري للعالمة املائية اليت مثلها شينك ةأس احلصان فم م والل
ٍ
ومعان
تلك الرموز واستنباهها يف العملة النقدية تيتينيك لغة بصرية ميث ان بعض الرموز تتينون م نظا اثبت

ةاسخة ودالالت تيناد تينون مومدة د املصمم يستعني هبا م أجك توكيد الرسالة االٌتصالية والسيما واهنا تضفي
مسات إبداعية او ابتيناةية مع البساهة وسهولة التعبري الرمزت السيما يف العملة النقدبة لينوهنا ختاهل العديد م
اجلمهوة رٌوتالف ثقافاهتم ودايانهتم وعقائدام ولغاهتما م والل تلك الرموز.
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شينك ( )1ميثك الرمزيني الدالليني يف الوةقة النقدية فئة ( )0222ديناة

العينة () 1

الوةقة النقدية فئة ( ) 2222االالف ديناة
ابعاد الوةقة النقدية ()722×0222سم

الوصجمل العا  :أتلفت العملة النقدية م تقسيم فضائها لثال اجزاا وعلى كال الوجهني .

التحليك :
ظهر يف تصميم العملة النقدية توظيجمل

عناصر ومفردات تيبولرافية حتمك ةموز
تيتمك الطبيعية واحلضاةية والزواةف

االسالمية فضال ع عناصر م

نصوص كتابية واالةقا اوصوةة شالل

كلي علي بيك يف منطقة مشال العراق.

واو م معامل الطبيعة اجلميلة والسيامة

يف كردستانافضال ع الزورفة

االسالمية اليت شغلت الثلث االول م

فضاا الوةقة النقدية ك لك مت توظيجمل

اخلطوط املنحنية على جوانل الوةقة
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االةبع جلا املصمم لالستعانة رللون البنفسجي واو وليط م االزةق واالير وله دالالت ةمزية ك ةتباهه بفينرة

االهبه والسمو املليني .أما الوجه الثا للوةقة فيحمك صوةة حلص األويضر ا واو أشهر احلصون األثريةا يف العراق
من العهد العباسي ويقع قرب مدينة كربالاا وقيك إنه كان م أكرب احلاميات العسينرية أن اكا توسطت الفضاا

املقسم لثال اجزاا ا واعتمدت الزورفة االسالمية يف اجلزا االيسر م الفضاا التصميمي للوةقة النقدية الثلث

االوري ظهرت فيه العالمة املائية اليت مثلها شينك ةأس احلصان اان تنظيم الرموز يف العملة الوةقية لفئة ()2222

االالف ديناة مثك دالالت هبيعية ومعامل اسالمية عينست هبيعة وثقافة اليتعل العراقي وعلى مرامك اتةخيية متتابعة

معززا لك استخدا اللون البنفسجي بداللته اليت تدل على االزدااة احلضاةت حلقبة الدولة العباسية ان اك ا اصبا
اللون يف الفضااات التصميميه لري منفصك ع فينرة الفضاا التصميمي ووظيفته ميث أييت مؤكدا على الفينره

التصميميه ورعثا جلماليات عناصره ومثراي ملضمونه الفينرتا وحتقيق اجلماليه اللونيه ع هريق التوافق والتنالم

واالنسجا اللو .

شينك ( )1ميثك الرمزيني الدالليني يف الوةقة النقدية فئة ( )2222االالف ديناة

العينة () 2

الوةقة النقدية فئة ( ) 02222االالف ديناة
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ابعاد الوةقة النقدية ()722×0122سم الوصجمل العا :
أتلفت العملة النقدية م تقسيم فضائها لثال اجزاا

وعلى كال الوجهني ك لك متيزت رلدةجات املتنوعة م
اللون االوضر واالصفر واالير والبنفسجي .

التحليك :

اعتمد تصميم العملة النقدية على عناصر ومفردات

موزعة على وفق تنظيم وطي على اجزاا املسطا الفضائي

للوةقة ميث اشتمك توزيع افقي متثك رلعناصر الزورفية

املينونة م اخلطوط املنحنية روتالف االجتاه وامللمس

والقيم اللونية م دوجات اللون االوضر وفق عالقة تراكل بيتينك يومي بتداوك اخلطوط فيما بينها مع تنو يف

االشينال ضم اجلزئني االعلى واالسفك ا والسيما فيما يتعلق رليتينك الدائرت ال ت شغك جانيب اجلزا االعلى م
الفضاا التصميمي للوةقة على العينس م

لك مت اشغال اجلزا االسفك م امد اجلوانل بيتينك النجمة ات مثانية

اضال واليت تعد ات داللة ةمزية ع احلضاةة االسالمية ا مع الت كيد على ان تظهر اام العناصر التيبولرافية

التعريفية رلفئة النقدية كرقم التسلسك وقيمة العملة النقدية رللغة العربية ةقما وكتابتا واالسم اخلاص رلبنك املركزت
العراقي ا اما التنظيم رخلط العامودت ميث فيه مت الت كيد على العنصر و الداللة الرمزية للحضاةة االسالمية

املتمثك رلرسم التخطيطي للحس ب اهليثم واو م أبرز العلماا الفيزايئيني املسلمني ا ا لييتغك اجلانل االمي م
املسامة الفضائية املقسمة لثالثة اجزاا مع ختطيط ميثك عملية ا االبصاة الزورفة االسالمية واضحة املعامل يف اجلزا

االوسط معزز برتاكل للنصوص الينتابية بيتينك متدةج رحلجم وتنو يف اشينال اخلطوط العربية ا اجلزا الثالث عباةة
ع مسامة بيضاا اقرب اىل اليتينك الدائرت تتمركز فيها العالمة املائية واليت اعتمدت على شينك احلصان العريب

كداللة ةمزية ع الفروسية واليتجاعة اليت يتميز هبا العرب  .فضال ع اةتباهه رحلضاةة العربية االسالمية والسيما

يف العراق حتديدا ا االاتما ال ت مت تركيزه على موضو وصائص االلوانا ا وجد تناسق كبري بني مزاج االنسان
وااللوان اليت توقض ا ا املزاج فيها و د املعا املرتبطه راللوان فاالوضر او ةمز السال وحيمك دالالت ع

اهلدوا واليسر.
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أما الوجه الثا هل ه الوةقة فقد اعتمد على التقسيم اته يف الوجه االول اال انه اعتمد ان يينون اليتينك يف التقسيم

متناظرا ا ميث يظهر على اجلانبني التينوي االقرب ليتينك القوس املعزز رليتينك الزوريف االسالمي ا على ان

حيصك تضاد بني الوجه االول والثا

أبوتالف لغة الينتابة اليت اعتمدت على الللغة االنينليزية لتوضيا اام العناصر

التعريفة امللزمة كاسم البنك وقيمة الفئة النقدية ا علما على احلرص ان تبقى املسامة الفضائية اخلاصة رلعالمة املائية

دون شينك و لك المينانية التحقق م العملة ع هريقها ا اما اجلزا االوسط فيحمك صوةة مناةة احلدرا يف املوصك
واي املناةة املائلة يف جامع نريود ال ت بناه األمري الرتكي نردن زا ي ال ت مينم املوصك عا  0070أاي الدويالت

اليت أعقبت اهنياة الدولة العباسيةا واملناةة على اةتفا  21مرتاا ليننها متيك مبسافة  2أقدا ع البعد العمودت م

القاعدة اىل القمة وهب ا أو ت اسم احلدراا وتعرب ع داللة ةمزية للحضاةة العربية االسالمية .

اما التصميم اجلديد للوجه االول وال ت اجرت عليه التغري فقط يف تبديك صوةة العامل احلس اب اهليثم ليحك سحله

نصل احلرية وال ت او عباةه ع سجك ُمصوة صاله الفنان جواد سليم ع هريق الرموز أةاد م والهلا سرد

أمدا ةافقت اتةيخ العراق مزج والهلا بني القدمي واحلداثه ميث ختلك النصل الفنون والنقوش البابلية واآلشوةية

والسومرية القدمية إضافة إىل ةواية أمدا ثوةة متوز  0122ودوةاا واثراا على اليتعل العراقي وكثري م املوضوعات
اليت استلهمها م قلل العراق ولعك أام ما ا ب اليتخص عندما يطالع النصل للواله األوىل او اجلندت ال ت

يينسر قضبان السج ال ت يتوسط النصل ملا فيه م داللة ةمزية واضحة ع القوة واالصراة ونقطة التحول

والنتقال مرملة االضطراب والغضل واملعاانة لتحقيق السال واالزدااةا كما جرى تعزيز العملة الوةقية بثال

عالمات أمنييةا مها اليتريط الفضي وهبقة األمباة اخلاصةا اليت تعينس أشيناال ثالثية األبعاد مع اضافة النخلة
االشوةية ومسلة يوةايب كمعلمني مضاةةي حلضاةتني قامتا يف العراق وليتم االشاةة اليهما م والل العالمة (

الفسفوةية ) وعالمات اإلصداة اجلديدة تعزيزا لليتريط األمين ثالثي األبعاد .
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شينك ( )00ميثك الرموز الداللية يف الوةقة النقدية فئة ()02222االالف ديناة التصميم اجلديد

شينك ( )00ميثك الرموز الداللية يف الوةقة النقدية فئة ()02222االالف ديناة التصميم اجلديد

النتائج :
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-0الرمز حبد اته عمك فين ينتقي مساةه ونظمه م الطبيعة واحلياة االنسانيةا وال ت انعينس يف جممك عينات البحث
-0عينست الرموز دالالت الشينال مضاةية م اتةيخ العراق وعلى مداة مقل زمنية متعددة اوال ت مثلته مجيع
العينات .

-0ظهرت الدالالت الرمزية لاللوان متوافقة واحلقبة الزمنية اليت مثلها تصميم العملة النقدية ومتثيلها لتلك الفرتة
الزمنية ا كما ةيف العينة (  0ا.) 0

-1برز بيتينك واضا اعتماد العناصر اليتينلية ات البعد احلضاةت للفرتة االسالمية كداللة على العمق التاةخيي
االسالمي للبلد اليت مثلته كما يف العينة (0ا 0ا.) 2

-2اعتمدت التقسيمات الفضائية على الرتكيز على ابراز العنصر الرمزت اليصال مضمون الداللة اليت يعرب عنها ا
وال ت مثلته مجيع عينات البحث .

-1ظهرت الرموز احلضاةية اليت مثلتها التنو احلضاةت حلقل زمنية فتلفة تعينست اتةيخ العراق وابرز ةموز احلضاةة
فيه كما يف العينات (0ا0ا . ) 2

-7ظهر االاتما بعينس املضمون الرمزت ا الطابع احلديث ال ت مثلته العينة ( ) 2ميث اجلدة والتنو ال ت
ظهر يف تصميم وةقة العملة أبضافة ةمزية ات بعد داليل ع مضمون واسع ضم سياق البلد سياسيا

االستناجات :

 -0ان اعتماد الرمز كعنصر يف تصميم العملة النقدية يعد امد وسائك نيتر ثقافة البلد ومتثك داللته التعبريية
اتةيخ البلد ومسريته عرب الزم .

 -0الرمز احلضاةت بتصميمه ضم العملة النقدية يركز على املعا اليت حتمك دالالت ضمية مباشرة ولري
مباشرة ع هبيعة ومعامل البلد ال ت تصدة عنه .

 -0تت زة الرموز احلضاةية الت ةخيية االسالمية واالثرية يف نقك دالالت القيم ات البعد التاةخيي واالجتماعي
والسياسة والثقايف للبلد .

التوصيات :
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 -0االاتما بتضمني تصميم العملة النقدية كك متغري يلفت االنتباه وييتينك نقطة تغري يؤدت اليصال
مضمون داليل معرب .

 -0الرتكيز على اجلوانل التصميمية ات البعد الرمزت املباشر اليت التقبك الت ويك .
املقرتمات :

-0القيا بدةاسة مقاةنة بني الرموز احلضاةية واالسالمية يف العمالت النقدية وعلى اوتالف فئاهتا .

املصادة :
-0

ابو بينراهاةق مصطفىا ( )0220االعالقات البنائية ودالالت الرموز يف تصاميم العمالت الوةقية

السودانيةااهرومة دكتوةاهاجامعة بغداداكلية الفنون اجلميلةالري منيتوةة.

-0
 -0انتصاة ةمسي موسى ا (  ) 0221ا تصميم واوراج الصحجمل واتالت واالعالانت االلينرتونية اط0اداة

امساعيك شوقي ا (  ) 0111ا الف والتصميم ا كلية الرتبية الفنية ا جامعة ملوان ا مدينة نصر ا القاارة.

وائك للطباعة والنيتر ااالةدن .

 -1بنينراد اسعيد ا( )0117ا املؤول و العالمه و الت ويك ا جملة فينر و نقد ا الررط االعدد 01االسنة الثانية .
 -2بسا احلجاة ا( ) 0221االقتصاد النقدت واملصريف ا بريوتا لبنان ا داة املهك اللبنا .

 -1تزفيتان تودةوف ا(  )0200ا نظرايت يف الرمز ا ترمجة دمحم الزكراوت امراجعة مس يزة ا بريوت ا الطبعة
االوىل.

 -7مسني بين اا ا(  ) 0201اقتصادايت النقود والبنوك ا املبادىا واالساسيات ا عمان ا االةدن داة مينتبة
الينندت للنيتر والتوزيع .

 -2ةاضي مينيم ا( )0121ا فلسفة الف عند سوزان ال ر ا بغداد اداة اليتؤون الثقافية العامةا افاق عربية.
 -1ةسول دمحم ةسول ا(  )0202ا فلسفة العالمة ا العراق الطبعة االوىل .

 -02سيد دمحم امللط ا ( ) 0110انقود العامل مط ظهرت ومط اوتفت ا اهلئية املصرية العامة للينتاب.
 -00سرينجا فيليل ا( )0110االرموز ا سوةاي اتر :عبد اهلادت عباس ا داة دميتق للنيتر ا ط.0
 -00الطاار لطرش ا(  )0220اتقنيات البنوك ا ديوان املطبوعات اجلامعية.
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 -00العامرتا دمحما(  ) 0222ا ف اجلرافيك يف االةدن بريوتا املؤسسة العربية للدةاسات والنيترا.

 -01عادل ايد ميتيش ا( )0221ا اساسيات االقتصاد النقدت واملصريف ا مصر داة اجلامعة اجلديدة .
 -02عبد السال ااةون ا( د.ت ) ا الرتا العريب ا بريوت املركز العريب للثقافة والعلو .

 -01عبد القادة فهيم شيبا ا ()0222ا معامل السيميائيات العامة ا اسسها ومفاايمها ا اجلزائر.

 -07عثمانا أ سلمى ابراايما( )0117ا العمالت الوةقية والطوابع الربيدية يف السودان دةاسة اتةخيية مهنيةا
ةسالة ماجستريا لري منيتوةةا جامعة السودان للعلو والتيننلوجياا كلية الدةاسات العلياا كلية الفنون اجلميلةا

اخلرهو .

 -02قريضةا صبحي اتدةسا(  )0120ا بريوت النقود والبنوكا داة النهضة العربية.
 -01لويس تيتيخوا( د .ت) املنجد يف اللغة ا بريوت اط0ا داة اليتروق.

 -02مااود ايدا ( )0202امنمنمات وفطوهة مقامات احلريرت العظمى يف بطرسبوةغ ا عمان ا االةدن ا داة
اليازوةدت.

 -00مصطفى ةشدت شيحة ا(  )0122ااالقتصاد النقدت واملصريف ا الداة اجلامعية.
 -00ميخائيك ورابتيتنينوا ا(  )0121ا هبيعة االشاةة اجلمالية ا داة اهلمدا للنيتر.

 -00منري فخرت صاحل ولبىن اسعد عبد الرزاق ا() 0200ا اسس التصميم ا عمان ا االةدنا ط 0ا دةوب
للنيتر والتوزيع عمان ا االةدن.

-01

نوبلرا اناثنا ( )0127ا مواة الرؤاي مدوك اىل ت وق الف واخلربة اجلماليةا ترمجة فخرت وليك ا بغداد ا

-02

انرت برلسونا( د.ت )الفينر والواقع املتحركا ترمجة :سامي الدةويبا دميتق ا مطبعة االنيتاا .

داة املامون.

-01

الواسطي اوليك إبراايم ا (  )0117ا تطوير تصاميم وهباعة العمالت الوةقية املنتجة سحلياا بغداد

اأهرومة دكتوةاه يف فلسفة التصميم الطباعي– جامعة بغداد اكلية الفنون اجلميلة .

 -07وسا مالك ا () 0222النقود والسياسات النقدية الداولية ا داة املنهك اللبنا .
-02العملة العراقية ا(  )0121ااك تعرف نقودك جيداا البنك املركزت العراقيا بغداد امطبعة البنك املركزت .
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.00 ) امضاةة العراق االعراق ا ج0122( خنبة م البامثني العراقيني ا-01
. ) االبنك املركزت العراقيا داة النهري للطباعة01 17(العملة العراقيةا-02
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