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 ممخص:ال

الفكري في تصميـ المنتج  األسموبيتجو المسار البحثي لمدراسة الموسومة ) 
عتمدت الدراسة عمى او  األسموبالعمميات الفكرية مفاىيمية  تناوؿوقد  ،الصناعي(

وانعكاسات خاصية النمو لطرؽ التكويف عف طريؽ تنظيـ ميارات التقنية المدروسة، 
 األسموبدائية، لتحدد وسائؿ خاصية الوظيفية واألالجانب العقالني في الحاجات 

مر الذي يسيـ في تأطير العالقة بيف المنتج ومتطمبات المستخدـ في ، األبداعياإل
 األسموبدراسة مفيوـ  :وؿطار فكري. يتكوف البحث مف مبحثيف. تضمف المبحث األإ

مف دراسة فقد تض ،ما المبحث الثانيأ الفكري في مجاؿ تصميـ المنتج الصناعي،
 إلى األسموب عف طريؽدراؾ الوثيؽ فيـ اإلفي  ريالتصو  األسموبالدائرة الفكرية و 

المتدفقة في دور  األفكارحركة بالتي ترتبط  ةالمتكامم األفكاروبناء التعبيري الشعور 
 لييا البحث ومنيا:إالنتائج التي توصؿ  أىـدرجت أكما النتاج التصميمي. 

فغالبية المنتجات تحتوي  ،شكاؿ الفكريةاستقراء األتتبايف المنتجات مف حيث  -1
 داء التركيب.أوتعبر بأسموب مباشر عف سمات الميارة و  ،عمى اختزاؿ وظيفي

 األفكارواقع بناء  إلىقرب أف غالبية المنتجات الصناعية جاءت بأسموب إ -2
جزاء ظيار روابط الوعي التي تؤلؼ بيف تمؾ األا  وخاصة االستعارات و 

 والشروط التصميمية وخصائص البناء والتكويف.شكاؿ واأل
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Abstract: 

The research process is based on the growth characteristics of 

the training methods by organizing the skills of the studied 

technology, and the reflections of the rational aspect in the functional 

and performance needs, to determine the means of the property of the 

creative style, which contributes. In framing the relationship between 

product and user requirements within an intellectual framework. The 

research consists of two searches. The first section included the study 

of the concept of intellectual style in the field of industrial product 

design. The second section included the study of the intellectual circle 

and the conceptual method in understanding close perception through 

the method to expressive feeling and building integrated ideas that are 

related to the flow of ideas flowing in the role of design output. It also 

included the main findings of the research, including:  

1-Products vary in terms of extrapolation of intellectual forms. 

Most of the products contain functional reduction and directly 

express the characteristics of skill and installation performance.  

2-The majority of industrial products came in a manner closer to 

the reality of building ideas, especially metaphors and show the 

bonds of consciousness that consists between those parts and 

forms and design conditions, and characteristics of 

construction, and composition.  
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 :يالفكر  األسموبمفيوم  -المبحث األول

 ،مف خالؿ العمؿ " بطريقة مميزة ينطمؽ المفيـو الفكري في الفنوف البصرية
فئات  إلىنساف الفكرية وتوظيفيا بالتخصص الفني الدقيؽ تسمح بتجميع طاقات اإل

وبالتالي يمكف التعرؼ  ،داء، أي طريقة مميزة بالعمؿ واأل(1)"إنتاجية ذات صمة بالمستخدـ
إذ يشير المظير المرئي لمعمؿ التصميمي  ؛عمييا مف خالؿ وظيفتيا األدائية االستخدامية

أو الحركة الفنية أو الثقافة  ،أخرى مف نفس المصمـ أو نفس المدرسةالذي يربطو بأعماؿ 
نو الصيغ أو الييأة إلنتاج فف أىذا عمى  األسموبنو باإلمكاف فيـ إإذ  ؛الفنية لممصمـ

وذلؾ ألنو أخذ مركزه وتبمور  ؛ومف ضمنو أسموب الفناف)المصمـ( ،معيف في زماف معيف
ف سمات أوكما ىو ظاىر في الفنوف التراثية والحضارية، و  ،بشكؿ سمات واضحة تميزه

ا ما إذا كاف وأكثر تقريرً  ،األسموبا عف روح لذا فيي أكثر تعبيرً  ،تعد نمطية األسموب
 .(2)وغيره مف األساليب األخرى ،األسموبذلؾ  إلىالعمؿ الفني ينتمي 

الزماف والمكاف، فقد  اختالؼخاصّيات معنوية عّدة تختمؼ ب األسموبإذ يتخذ 
موضوع البحث، كُأسموب الحياة وُأسموب  األسموبتأخذ مديات بعيدة كؿ البعد عف جوىر 

 العمـو الطبيعية وعمـ األحياء وعمـ الحيواف. إلىالتصرؼ والتفكير، يمتد كذلؾ 
ا في الحياة، ا خاصً خاصية معينة، كأف يكوف شيئً  إلىويشير ىذا المصطمح 

 .(3)في التصميـ وفي طريقو التعامؿفي الرسـ أو  أو

ف البحث في  شكؿ مدار اىتماـ العديد مف الفالسفة وأصحاب الفف  األسموبوا 
إما  ،مف وجية نظره" صفو نوعية خاصة األسموبفالطوف( فأالقديـ وخاصة منذ عيد )

، كما جاء (4)"ةولكنيا صف ،فيي ليست مجرد توضيح فنية الكتابة ،قائمة أو غير قائمة
دب وفنونو سماعيؿ في كتابو األإفالطوف عند عز الديف أعند  األسموبتأكيد لمفيـو 

ؽ.ـ( ىو صفة نوعية خاصة 347-428/427فالطوف أمف وجية نظر ) األسموببقولو 
نيا ليست مجرد لوحة، إالفناف، كما  إلىا يضاؼ فيي ليست شيئً  ،و غير قائمةأما قائمة إ

، فيو صفة في ذات الفناف تبعث توضع فييا األ شكاؿ لكنو صفة حاصمة فيما ىو مرسـو
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 .(5)ي ىي التماىي لمذات داخؿ النص )السمعي والبصري(أشكاؿ، في األ
ال يتضمن التكنيك  ،معنى أوسع إلىخذ بالنمو والحاجة أ األسموبن مفيوم إ

أو الصورة والرسم بل حتى طرق التكوين  ،المتواصل فقط من خالل الكالم والكتابة
فقد أشار  ؛ا، فضال عف ىذالموسيقي والتعبير الفني والتصميم بكل تخصصاتو

 األسموبإذ يعّبر عف  ؛(6)ىو "التعبير ووسيمة الصياغة" األسموبإف  إلى)أرسطو( 
ومف ضمنو أسموب  ،بأنو الصيغة أو الييأة إلنتاج فف معيف في زماف معيف

ن أسموب الفنان في العصور القديمة يظير لدينا من خالل إذ إ الفناف)المصمـ(،
كما ىو  ،وذلك ألنيا تميزت وتبمورت بشكل سمات واضحة تمّيزه ؛رث الحضاريال 

 ،ارسطو( أيضً أكد عميو )أوىذا ما ، ثار التي تم العثور عميياظاىر في الفنون واآل
نو ليس مجرد صورة طبؽ إكما  ،ا عف الطبيعةالفف ليس نسخً  ف "أالقوؿ ب إلىفذىب 

صؿ مف الجماؿ الطبيعي، بؿ ىو محاكاة منقحة تقوـ عمى تبديؿ الواقع وتعديؿ األ
و يصدر أو يستوحي الطبيعة أف الفناف قد يستميـ الواقع أا الطبيعة وتنقيح الحياة. حق  

و أف يكوف ىو الواقع، أ يمكف ف )العمؿ التصميمي( الأولكف مف المؤكد  ،عف الحياة
 ،فعؿ إلىدراؾ ف يحيؿ اإلأو المصمـ أف ميمة الفناف أو الحياة ذاتيا و أالطبيعة نفسيا 

وىذا الفعؿ يتـ عف طريؽ تنظيـ لمعناصر المكونة لمفكرة عمى وفؽ نظاـ تكويني 
دراؾ وىنا يربط ما بيف اإل ،سموبية متميزةأقيمة جمالية و  إلىوتقنية مدروسة لموصوؿ 

نساف لصنعة. اف الفف في الحقيقة ليو حيمة يصطنعيا اإلا أووالفعؿ أي الميارة 
 .(7)اصح )ديالكتيؾ حسي( يقوـ عمى الفعؿ والصنعة معً و ىو عمى األأالصانع 

ا ا وثيقً ويرى بعض الباحثيف أف أساليب التعبير الفني لممصمـ ترتبط ارتباطً 
الجانب العقالني بالواقع االجتماعي  إلىومنيـ مف يرى إسنادىا  ،بالواقع االجتماعي

وتؤكد قدرة  ،ا مف نماذج االبتكار واإلبداعفيي قد تظير أنموذجً  ،الذي نشأ فيو
وخمؽ األنماط الحديثة مف  ،المصمـ عمى التسامي عمى الظروؼ واألوضاع المادية

لمجتمعات مف أوضاع وتصورات وليس باإلمكاف ربطيا بما يقوـ في ا ،الفكرة الحقيقية
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 ،ذات المصمـ مع المحيط الخارجي –وفي ىذه الحالة تتفاعؿ الذات  ،فقط حضارية
نما خبرة شخصية فريدة ال يمكف إخضاعيا  ،ا ال يمثؿ تجربة عامةا فني  فتخرج إنتاجً  وا 

 .(8)لمتحميؿ في ضوء العالقة بيف الفكر والوضع االجتماعي
التصميمي يعد طريقو لتشخيص العالقات المتبادلة ما بين  األسموبمن ىنا نجد  

في وضع تاريخي اجتماعي  األسموبوينشأ ذلك  ،المنتج الصناعي وأسموب المصمم
كما يستمد ميمتو من الحاجات الجمالية  ،ويستمد ماىيتو من الخبرات ،محدد

كان  والوظيفية لممستخدم يحددىا ذلك الوضع االجتماعي واالقتصادي، أما إذا
 )البداع والتمقي( محكومين بواقع عممي محدد ذي مالبسات تاريخية واجتماعية

ومف  ،التصميمي محكوـ بيذا الواقع نفسو األسموبا ف التصميـ وخصوصً إف ،معينة
ف ىذه النشأة تتحقؽ إذا كانت الحواس الروحية إف ،جية المستخدـ لممنتج الصناعي
أي أف الذي يحدد الفنوف واألنواع  ،التصميمي وتذوقووالخارجية مييأة لخمؽ ىذا النوع 

ف إف ،.وبالنتيجة(9)السائدة في مراحؿ التطور ىو النشاط االجتماعي في ىذه المرحمة
فييا  األسموب( أصبح يغطي مجموعة مف الطرائؽ التي ال يتعدى األسموبمصطمح )

 .(11)إال مف خالؿ المجاؿ الفكري

نو قد ظير في منتصؼ القرف أنجد  موباألسمفيـو  إلىوعندما نتطرؽ  
وكانت تعني أف تمؾ الطرائؽ  ،ا فرنساوأخيرً  ،نكمتراإثـ  ،التاسع عشر في ألمانيا

وقد  ،بدراسة التعابير والمصطمحات في لغة ما ،المتعددة لتكممة الدراسات النحوية
وبمغت أوج ازدىارىا في مطمع القرف العشريف  ،اعممي   اية بعدىا نظامً األسموبعرفت 
  .*ظيور السيميائية إلى وصواًل 

دب داعي )األكمفيوـ في الحقؿ اإل األسموبية و األسموبف انبثقت أومنذ 
وتجد  ،دب والففراء الفالسفة والنقاد والميتميف باألآوالفف( المقروء والمرئي، تعدد 

 .األسموبية استعراض بعض المفاىيـ عف ىمالباحثة مف األ
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"ىو طريقة  األسموبف أية باألسموبو  األسموبذ يرى )بيير جيرو( في كتابو إ
فالطوف عف أ"، كما يستشيد جيرو بقوؿ (11)في التعبير عف الفكر بوساطة المغة

ىو" ما بو  األسموبف أ. ويرى آخروف (12)ف "شبيو بالسمة الشخصية"أب األسموب
 .(13)تتكشؼ شخصية الذات التي تتظاىر في طريقة التعبير نفسيا وفي صياغ جمميا"

التركيب النشيط والرفيع الذي يتمكف  مبدأنو " أب األسموب( *كما يعرؼ )غوتو
. وىذا ما عبر عنو الفناف (14)الشكؿ الداخمي لمغتو والكشؼ عنو"  إلىبو الكاتب النفاذ 

تسجيؿ مرئي لمعممية الجارية في النفس بيف الروح ىو " األسموبا عف )غوتو( أيضً 
جؿ تطميف أوىو يخبرنا عف عمؽ قدرة الروح عمى إعادة تشكيؿ المادة مف  ،والمادة

 .(15)حاجتيا في االنفتاح والتعبير عف أعمؽ الطبقات الشخصية"

ا بيرً ا كفقد وجو الحكيـ جانبً  األسموب( رأي في مفيوـ *وكاف ؿ)توفيؽ الحكيـ
 والً أف الفف أإذ يؤكد الحكيـ  ؛دراسة الفف والتعمؽ في فمسفة الجماؿ إلىفي عنايتو 
كبر. و المبدع األأصغر، لمحاكاة اهلل و المقمد األأسموب يصطنعو الفناف، أوبالذات 

وىنا يتالقى  ،ف نساؿ عف غايتوأفميس مف حقنا  ،(األسموبف الفف )أذا سممنا با  و 
ؿ عف غاية الحياة، وال عف غاية الفف وال أف نسأالحكيـ مع العقاد فنراه يقوؿ: ليس لنا 

نما المعنى كمو في الوسيمة. الحياة ىي الطريؽ. إف الغاية ال تيـ. إعف غاية العمـ. 
. ويشبو الحكيـ الفف (16)ما الغاية فال غايةأ. األسموبالعمـ ىو الطريقة. الفف ىو 

نو ال إف ،يعرؼ بو الزمف، ويعرفو الزمف المطمؽ، ومف ثـ انو شيء كائف دائمً أياة و بالح
ىراـ، يعرؼ وال ينحصر في نطاؽ مف بعض الحدود، لقد انقضت الغاية مف تشييد األ

 .(17)ىراماتا في األسموب الفف وحده خالدً أوبقي 

ف أويرفض  ،سموب التعبيرأكما يؤكد الحكيـ عمى منح حرية لمفناف باختياره 
ا بعينو وال ف نممي عمى الفف اتجاىً أفيقوؿ )ال ينبغي  ،اا معينً يممى عمى الفناف اتجاىً 

ف أال إالوقور  اإلصالحو رداء أف نوصيو بارتداء لباس الحكمة الرزينة أيجوز لنا 
ف الفف ال إ( التي يقوؿ فييا "*يشاء ىو ويرضى( والحكيـ يستشيد بعبارة )اندريو جيد
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ف الفف العالي ليس إا" ثـ يعقب عمييا بقولو "ف ينفي شيئً أا وال ف يثبت شيئً أينبغي لو 
ف الفناف إ. أشياءالنفوس فيحدث فييا  إلىنما ىو شيء كالسحر ينفذ إداة لمجدؿ. أ

 .(19)ولكنو صانع المصمح" ،اليس مصمحً 

نما ىي تحوالت مستمرة ا  و  ،بداع ال تقؼ عند حدف عممية اإلأوىذا يعني ب
ا لالحتكاؾ الذي يحدث بينو وبيف يعد انعكاسً  األسموبعمى الفناف )المصمـ(، و  تممييا

 .المجاالت الفكرية
 :التصوري األسموبلدائرة الفكرية و ا -المبحث الثاني

( والتي تعبر بالضبط عف طبيعة الفف األسموبف الدوائر الفكرية التي يتجمى فييا )إ 
قد تراجعت لتحؿ  ،نتاج الماديوتقيـ الصمة بيف الفف وميداف اإل ،التكوينية النشطة

رؤية العالـ، وىي مقولة تعبر بالضبط عف  مبدأمحميا مقولة المنيج الفكري بوصفو 
الصمة ما بيف الفف والعمـ، فالفف يمثؿ وحدة قواميا نشاط عممي وروحي، وفي ىذه 

ما المنيج فيكوف جانبيا أالممارسة،  إلىقرب ( ىو الجانب األاألسموبالوحدة يكوف )
 األسموبف إف ،وبناء عمى ما تقدـ، (19)"الروحية الفكرية والمشاعر الذاتية" إلىقرب األ

ا بماىية المعرفة ا وثيقً نما يرتبط ارتباطً إفي جوىره عمؿ ال يتعمؽ بذاتو فحسب، 
 .(21)ذاتيا تعني عادة انقطاع في حركة الفكرة األسموبف االنقطاع في أوالفكر، و 

ف الفكرة ىي التي تحدد لممصمـ والوسائط المادية أوتستنتج الباحثة مما ورد ب
ومف ىنا  ،مثؿ لمتعبير عف الفكرةاأل األسموب إلىف يختارىا لتوصمو أالتي ممكف 
فكاره وبحيث تنطوي أا بوثيقً  االمميز لمفناف يرتبط ارتباطً  األسموبف أيمكف القوؿ ب

 ثير في الوعي االجتماعي بطريقة معينة.أالت إلىعميو طموحاتو الرامية 

وباختيار المصمـ الوسائط والخامات والتقنية التي يشتغؿ عمييا الفناف لمتعبير 
المتمقي ميما كاف  إلىنو يسير في الطريؽ الصحيح لعرضو نتاجو إف ،فكارهأعف 

عندئذ يكوف المتمقي يسير في الطريؽ المعاكس أي مف فيـ  ،العمؿ التصميمي
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المتكامؿ  األفكاردراؾ الدقيؽ الكامؿ لمصورة والشعور والفكرة وبناء اإل إلى األسموب
ال يتحسس  األسموب، فالمتمقي الذي ال يفيـ ب(21)التي ترتبط فيما بينيا برابطة وثيقة

لييا متكاممة ولذلؾ ال إية وال ينظر لواف العمؿ التصميمي وال مقوماتو المادأتفاعؿ 
وؿ عناصر الصورة المرسومة الذىنية ألواف ىو مف ف تفاعؿ األأل ؛يفيميا في الحقيقة

 لمعمؿ الفني التصميمي. 

ف ىذا الترابط ما بيف العناصر المكونة لمعمؿ التصميمي في شكمو أوترى الباحثة 
الروابط متينة بينيما ويتجمى في خطة ذا كانت ىذه إ الظاىري والباطني يكوف متكاماًل 

وتمؾ القيمة الشاعرية المتميزة التي  اإليقاعذلؾ  ،ولياتو ومسوداتوأالنتاج التصميمي و 
تظير في النتاج بعد اكتمالو، وتنطوي قيمة العمؿ في شكمو النيائي بكامؿ حيويتو وحركة 

صر الفيـ الصائب المتدفقة نحو غايتيا بيف ثنايا منيج محدد، ولذلؾ ينح األفكار
ظيار الروابط ا  شكاؿ والتقنيات المستعممة واالستعارات و سموب في فض خصوصية األلأل

ف أشكاؿ والمساحات وخصائص البناء والتكويف، وعمينا جساـ واألالتي تؤلؼ بيف تمؾ األ
 إلىا االنتقاؿ ومف ىنا يمسي طبيعي   ،نتممس في كمييما طريقة التفكير التي تخمؽ الصورة

 األفكارقوة تتوضح  األسموبكشؼ شكؿ النتاج التصميمي الداخمي برمتو وعندئذ يكتسب 
ية والقوة ىمساليب الصور لألفكار المبنية مف حيث األألييا، وتنطوي إيضاح إوتتوصؿ 

يسعى المصمـ  إذ ؛وتمكيف الخبرة السابقة لممصمـ، ويتيسر بيا إجراء العمميات الفكرية
فإنو  ،ومف المعمـو عندما يريد التعبير عف صيرورة أسموب الفكرة ،اع،لمنمو والتطور واإلبد

يبدأ بيا، لذات التحوؿ والتطور مستفيدة مف نزعة التأثر لمتعبير عنيا ثـ ينتقؿ الفكر 
لتعزيزىا وزيادة زخميا لالرتقاء مف مراحؿ اإلنتاج أو التوليؼ لتكويف البناء الذي يطرح 

ائية وتدعى ىذه العممية؛ عممية المعالجة الذىنية في بشكؿ لغة، أو عناصر بصرية بن
، ولقد وضعت االستراتيجية التي يسمكيا العقؿ حوؿ محور (22)جانبييا التحميمي والتركيبي

وحؿ إمكانات المشكالت وأسموب  ،العممية التصميمية في التوصؿ مف حيث المعرفة
عماؿ سموب واألالدراسة الفمسفية لأل مبدأف إ. (23)شخصي لألحكاـ موضع في الفمسفات

والفكرة وفي فيـ انعكاس فمسفة  األسموبدراؾ العميؽ لرابطة التصميمية ينحصر عمى اإل
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و االستعارات أو المواد أالمصمـ الحياتية في بناء استخدامو ليذه المفردات والعناصر 
ب عمى سموب تنصف تكوف الدراسات النقدية لألأالشكمية، وبذلؾ مف الضروري 

ومف ىنا  ،خرى المؤثرةاالنعكاسات التي تحدث بيف المصمـ وبيف المجاالت الفكرية األ
ف أرىافيا لكي يمكف ا  و المتمقي و أف يؤخذ بنظر االعتبار تربية حاسة المستخدـ أيجب 
في سبيؿ  األسموبفيـ وتوضيح قوة  إلى، فالعمـ يرمي األسموبعبر  األفكارليو إتصؿ 

ىما متقابالف عمى وفؽ شرطية  األسموبف الفكرة و إإذ  ؛بث الخطاب البصري لممتمقي
( عف فعالية 1وجودية التقنية والمادة لمعمؿ التصميمي، وىنا يوضح مخطط الشكؿ )

 وفؽ جدلية العالقة ما بيف المادة والتقنية. األسموبالفكرة و 
 الفكرة  

   
 

   
  المادة 

  
 األسموب                    

 التقنية
 
 

    
ما بين الفكرة  ( جدلية العالقة2الشكل ) 

 والمادة والتقنية األسموبو 
 

  المصدر: الباحثة 
وبعكسو يقودنا في ىذا  ،عف الواقع الميداني األسموبلذا ال ينبغي عزؿ  
غني بمضموف  األسموبف "إإذ ؛ نتائج تشوه جوىر العممية التصميمية إلىالشأف 

في الوحدة االستثنائية لمنغمة  األسموبويخمع ظالؿ معانيو عمى الحقائؽ، ويتكشؼ 
 .(24)اليدؼ المحدد" إلىالشاعرية التي تقودنا 
يعترؼ منذ  إذ ؛( في نظرتو حوؿ عالقة الفناف بعممو الفني*ويرى )يونج

ف النشاط ف العمؿ الفني ىو نتاج قد صدر عف ضروب عديدة معقدة مأالبداية ب
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ف أرادية شعورية واضحة، و إقؿ صفة ف كاف ليذا العمؿ في الظاىر عمى األا  النفسي، و 
عمالو الفنية عف قصد ورؤية، بؿ ىو أا يبدع ا عادي  الفناف بنظر يونج ليس مخموقً 

ف عمؿ إف ،ا لذلؾداة في يد قوة عميا ال شعورية ىي الالشعور الجمعي، وتبعً أمجرد 
الروحية لممجتمع الذي يعيش كنفو، وال يمكف تحقيؽ  -ف يشبع الحاجةأالفناف البد 

  .(25)سموب التعبير الفنيأال مف خالؿ إالعالقة ما بيف الفناف والمجتمع ىذه 

عادة خمؽ إ( ىو طريقة خاصة في األسموبو )أف الطراز إ( *إذ يقوؿ )مالرو
( األسموبالطراز ) إلىنو ال ينظر إف ،نساف الذي اكتشفوالعالـ عمى وفؽ قيـ ذلؾ اإل

ليو مف إو الصياغة بؿ ىو ينظر أمف وجية نظر الفناف الذي يقوـ بعممية التكويف 
 .(26)وجية نظر الجميور الذي يحكـ مف الخارج

ليس  األسموبف إذ يقوؿ إ ؛األسموبوىذا ما يتفؽ مع )أ ؼ تشيتشريف( بنظرتو حوؿ  
خصائص المعالجة الفنية، فالعيف  أىـبؿ ىو  ،ا خارجي  )مجموعة مف الطرؽ( وال شكاًل 

دراكيا والتقاط الخيط إذ ينبغي إ ؛األسموبال تقع مباشرة عمى الظواىر الدقيقة في 
والفكرة تمؾ الفكرة التي تحيا وتتنفس مف  األسموبالرفيع المتيف الذي يربط بيف مظاىر 

 .(27)نفسو األسموبمظير 

وأسموب العمؿ الفني وحدة جدلية يتداخؿ بييا الحس نابع مف أفكار ومشاعر  
مكانات األحاسيس، وما يتـ طرحو الفناف في قوالب جمالية جديدة واالقتباس  منيا وا 

، والخياؿ لدى يتيا وعمقياأىمعزيز االنسجاـ مع ، ينبغي تواالنتفاع بيا تتناسب معيما
غوارىا التي تجمع كؿ ذلؾ وتوجو الوجية أوسبر  داة عمى آليات عممياالفناف ىو األ

ف المتمقي المعاصر وىو إ .(28)الرؤية لممتمقي افنية والفمسفية بحسب مراده مطمقً ال
التساؤؿ عف  إلىيواجو ىذا الفيض مف الطرائؽ التي سمكيا الفنانوف المحدثوف يدعو 

ساليب مف )األصالة القيـ والنوايا التي تضميا ىذه المعطيات الواسعة أمدى 
ف أمكاننا إف بأو  ،وقد خمقت ىذه فجوة ما بيف المتمقي والفناف )المصمـ( ،والتقنيات(
وال )الصيغ أف يتقبؿ ألكف قبؿ ذلؾ يشترط عمى المتمقي  ا عبر ىذه الفجوة،نقيـ جسرً 
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وؿ وىمة غير أفنية تصميمية قد تبدو  عمااًل أفيو حيف يواجو  ،الجمالية الغريبة عنو(
ف يمنح الفناف أف يفيـ الفف المعاصر، أ إلىا ف ىو شاء وسعى حق  إى عميو ذات معن

ف إ :خذ باالحتماؿ القائؿأف يأفرصة ليزرع في نفسو الشؾ في البدء، وعمى المتمقي 
ا عف عدـ ماـ ناظريو قد يكوف ناجمً أعماؿ المعروضة عدـ قدرتو عمى استيعاب األ

 (.3( ورقـ )2كما في الشكؿ رقـ ) ،(29)اوعيبً أا فييا فيمو وليس مرده نقصً 

   
  ( تصميـ آخر3الشكؿ ) ( تصميـ مقاعد جموس2الشكؿ ) 

 ئبية الألشكاؿ الغر  الخارجية يعتبر مف المقاعد 

 المصدر:
 http://www.lamsaegy.com https://abunawaf.com  

يعد محصمة مجموعة مف المالمح  األسموبف أ إلىننا خمصنا إكما 
ف المممح الواحد ال يشكؿ أنجاز، بمعنى والمعطيات المرجحة بنظاـ خاص في اإل

يقاع محدد تقترحو الضرورات التركيبية إلكنو يتجمى في التكرار ب ،سموبيةأسمة 
 .(31)سموبيةأوالجمالية لمنص الفني مما يؤسس سمة 

ف ا  و  ،ولكؿ فناف أسموبو الخاص بو ،فقد تنوعت األساليب في مختمؼ الفنوف ،ال سيما 
تعدد األساليب ناجـ عف شخصية المصمـ ورؤيتو الذاتية، وطريقة معالجتو لمعمؿ 
مكانات انتقاء المفردات والعناصر التشكيمية البنائية يبدأ  التصميمي أيا كاف نوعو وا 

مف نتاج المصمـ وطريقتو في التعبير وطرائؽ األداء التي تكمف في أساسيا  األسموب

http://www.lamsaegy.com/vb/t74009/
https://abunawaf.com/
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ويتحدد  ،جاؿ التصميـ وما نجـ عنو مف التطوراتعوامؿ الخبرة والمعرفة في م
إذ إف شخصية المصمـ تتأثر بالبيئة والثقافة  ؛دوف تحديد الرؤية وتكامميا األسموب

 اختالؼوالديف والطبائع وأف ىذه التأثيرات تظير في العمؿ التصميمي عمى 
بحسب الزماف والمكاف كذلؾ القيـ الدينية واالجتماعية، وىنا نرى أف  ،األساليب
التصميمي ىو لصيؽ الصمة بالمصمـ حتى يكاد مف يرى العمؿ التصميمي  األسموب

  .(31)يتعرؼ عمى صاحبو مف مجرد رؤيتو

بؿ يقتصر ىذا عمى السمات  ،وليست كؿ سمات العمؿ التصميمي أسموبية
ا ألحد األساليب، أي تمؾ التي يشترؾ صميمي بوصفو نموذجً التي تميز ىذا العمؿ الت
نفسو، والتي ال تظير في غير المدرؾ أكثر السمات  األسموبفييا بأعماؿ أخرى مف 

ية ليذا العمؿ األسموبغمب السمات أف وذلؾ أل ؛نيا ال تكوف أسموبيوإبروزا، غير 
ية تالـز األسموبف السمة أنفسو، و  األسموبالتصميمي التي تظير في نماذج أخرى مف 

ا في البحث عف التميز داخؿ العمؿ التصميمي، وتعطي قيمة المصمـ وتأخذ دورً 
استخداميا في توظيؼ األبعاد البنائية لمديات عديدة، مع دالالت فكرية  أجمالية، ويمج

ترتبط حقيقة بجوىر ذي طابع مطمؽ لممفاىيـ الرؤية التي ينشدىا المصمـ، بؿ يشمؿ 
 مات المواد المستخدمة )التقنية(.ا سأيضً 
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 :النتائج

 ىوا في عممية الجوىر النمطي ا فكري  كثرىا تعبيرً أساليب و جمؿ األأف مف إ -1
سواء  ،قناع لممتمقييعبر بمصداقية عالية عف توضيح صيغة اإلالذي  األسموب

جزاء المنتج أ مفو في جزء منيا أكاف في مجمؿ التكوينات االستخدامية أ
 الصناعي.

فغالبية المنتجات تحتوي عمى  ،شكاؿ الفكريةتتبايف المنتجات مف حيث استقراء األ -2
 داء التركيب.أوتعبر بأسموب مباشر عف سمات الميارة و  ،اختزاؿ وظيفي

جزاء ذات المعرفة الذىنية التي تصاغ بأشكاؿ مالمح الطبيعة تمتمؾ بعض األ -3
سموب خاص يعبر مف خاللو عف نمط أفمكؿ منتج  ،واليندسية مختمفة التصميـ

 معيف. 
في  بداعإساليب أصياغة  نتاج التصميميخمؽ اإل مبدأ ساليبأ يظير في بعض -4

وبعد ذلؾ يقوـ باختيار  ،تطور النشاط الجمالي والطاقة الكامنة ألداء التشغيؿ
 .أفضؿ عناصر العمؿ التصميمي واختيار التقنية والخامة المناسبة

 األفكارواقع بناء  إلىقرب أف غالبية المنتجات الصناعية جاءت بأسموب إ -5
شكاؿ جزاء واألظيار روابط الوعي التي تؤلؼ بيف تمؾ األا  وخاصة االستعارات و 
 وخصائص البناء والتكويف. والشروط التصميمية

التعبير الشكمي لدى  وبشكؿ عاـ أسمى درجات الجماؿ ىذه النتاجاتتحقؽ في  -6
في  اختمؼ الذي فمؾ المصمـ الصناعيوبأساليب حديثة تعكس فيـ  والوظيفي

 . دائياأل الغرضقيمة 
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Hoboken, NJ, USA: Wiley Blackwell.2011,p22.. 
 .5ية، مصدر سابؽ. صاألسموبو  األسموببيير جيرو،  (11)
 .6ص  ية، مصدر سابؽ،األسموبو  األسموببيير جيرو،  (12)
 .39، ص 1987فكرة الجماؿ، ت جورج طرابيشي، بيروت،  (13)



 م.م. شيماء مؤيد مصطفى&  أ.م.د. صالح نوري محمود     األسموب الفكري في تصميم المنتج الصناعي       

Forty-seventh year - Vol. 66 August 2021 444 

  :باأللمانية( يوىاف فولفغانغ فوف غوتوJohann Wolfgang von Goethe)  (28  أغسطس
ا ا وثقافي  ا أدبي  ( ىو أحد أشير أدباء ألمانيا المتميزيف، والذي ترؾ إرثً 1832مارس  22 - 1749
لممكتبة األلمانية والعالمية، وكاف لو بالغ األثر في الحياة الشعرية واألدبية والفمسفية، وما زاؿ  اضخمً 

التاريخ األدبي يتذكره بأعمالو الخالدة التي ما زالت أرفؼ المكتبات في العالـ تقتنييا كواحدة مف 
أبدع في كؿ منيـ، واىتـ ثرواتيا، وقد تنوع أدب غوتو ما بيف الرواية والكتابة المسرحية والشعر و 

في  اعمى العمـ، متعمقً  األفؽ مقباًل  بالثقافة واألدب الشرقي واطمع عمى العديد مف الكتب فكاف واسع
 -https://en.oxforddictionaries.com: ينظر دراساتو،

(14) Johann Wolfgang von Goethe at Encyclopædia Britannica. 

سمسة كتب الشيرية تصدر عف  : كاظـ سعد الديف،تر ية،األسموبو  األسموب: غراىاـ ىاؼ (15)
 193، ص1985، بغداد، كانوف الثاني ،(1العدد ) دار اآلفاؽ العربية،

 ( ولد في اإلسكندرية 1987يوليو  26ىػ/ 1417 -ـ1898أكتوبر  9ىػ/ 1315توفيؽ الحكيـ ،)
والكتابة المسرحية العربية ومف األسماء وتوفى في القاىرة. كاتب وأديب مصري، مف رواد الرواية 

البارزة في تاريخ األدب العربي الحديث، كانت لمطريقة التي استقبؿ بيا الشارع األدبي العربي 
خفاقا كبيرا تارة أخرى األثر األعظـ عمى تبمور  نتاجاتو الفنية بيف اعتباره نجاحا عظيما تارة وا 

-: أجياؿ متعاقبة مف األدباء. ينظر خصوصية تأثير أدب توفيؽ الحكيـ وفكرة عمى
Goldschmidt Arthur, Biographical dictionary of modern Egypt. Lynne 

Rienner Publishers,2000. 

(16) Goldschmidt ،Arthur. Biographical dictionary of modern Egypt. Lynne 

Rienner Publishers.2000.p67. 

 .323، ص 1988فف في الفكر المعاصر، مكتبة مصر، زكريا ابراىيـ، فمسفة ال (17)
 بالفرنسية:أ( ندريو جيدAndré Gide( )1951فبراير  19 - 1869نوفمبر  22، أنجريو جيد )

المغة الفرنسية ووضع دراسات نقدية جديدة في األدب  إلىكاتب فرنسي. ترجـ عدة كتب إنجميزية 
 الفرنسي، وحصؿ عمى شيادة الدكتوراة الفخرية مف أكسفورد. ينظر: 

Wallace Fowlie, André Gide: His Life and Art, Macmillan ,1965, p. 11- 

 .325المصدر نفسو، ص  (18)
مراجعة د. سعد مصموح، عالـ المعرفة، غيورغي غاتشؼ، الوعي والفف، ت. د. نوفؿ نيوؼ،  (19)

 .51ـ شباط ص 1991الكويت، 
-ت الدكتورة حياة شرارة، منشورات وزارة الثقافة والفنوف، األسموبو  األفكارا.ؼ. تشيتشريف،  (21)

 .38، ص 1978الجميورية العراقية، 
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 .61، ص 1994، 1شولز، روبرت، السيمياء والتأويؿ، تر: سعيد الغانمي، ط( 21)
(22) Hellige, J., Unity of Thought and Action, In Myers, D., (Ed), 

PSYCHOLOGY, (4th Ed), Worth Publishers, New York, 1995.p273. 

(23) Morris, C., G., & Maisto, A., A., PSYCHOLOGY, (10thEd.), Prentice 

Hall Inc., New Jersey, 2004.p488. 

 .31ؽ ذكره، ص ب، مصدر ساألسموبو  األفكارأ.ؼ. تشييتشريف،  (24)
  :باأللمانية( كارؿ غوستاؼ يونغCarl Jung ىو عالـ نفس سويسري ومؤسس عمـ النفس ،)

 :Dunne, Claire.Carl Jung-( ينظر : 1961يونيو  6 - 1875يوليو  26التحميمي. عاش )

Wounded Healer of the Soul: An Illustrated Biography. Continuum,2002. p. 

5. 
 .184-179براىيـ، مشكمة الفف، مصدر سبؽ ذكره، ص إزكريا  (25)
 ( ىو فيمسوؼ وروائي  1976نوفمبر  23 -ـ باريس 1911نوفمبر  3أندريو مالرو )كريتيؿ
مفكر وناقد أدبي وناشط سياسى فرنسي. تؤرخ حياتو بمعنى مف المعاني لكؿ أحداث القرف و 

العشريف، صاحب رؤية موسوعية و يمتمؾ معارؼ دقيقة في اآلثار و تاريخ الفنوف و األنثروبوجيا. 
 Hérubel, Jean-Pierre "André Malraux and the French Ministry of-ينظر: 

Cultural Affairs: A Bibliographic Essay from Libraries & Culture, 2000 p. 

562. 
 .156-155براىيـ، فمسفة الفف في الفكر المعاصر، مصدر سبؽ ذكره ،ص إزكريا  (26)
 .317، مصدر سبؽ ذكره، ص األسموبو  األفكار (27)
، 2113الحداثة ، دار التنوير ، بيروت ،  إلىناظـ عودة ، جماليات الصورة مف الميثولوجيا  (28)

 . 26ص
تذوؽ الفف والتجربة الجمالية، ت، فخري خميؿ، مراجعة:  إلىناثاف نوبمر، حوار الرؤيا، مدخؿ  (29)

 .21، ص 1987براىيـ جبرا، دار الماموف لمترجمة والنشر، بغداد، إا جبرً 
فاؽ الجديدة، ، منشورات دار اآل، بيروت1: مبادئو واجراتو، طاألسموبصالح فضؿ، عمـ  (31)

 .119، ص 1985
 .74، ص1982: التكويف في الفنوف التشكيمية، بيروت، لبناف، عبد الفتاح رياض. (31)
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