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 الممخص:

تيا إلى دور اإلنسان في آسيالقد أصبحت حمقات التقدم العممي ترتكن في أس
واالنسياق في ذلك التعدد والتنوع ضروب من القيم المتنوعة والمختمفة  ،القبول والرفض

سيما الفنية واإلبداعية ال عمى مستوى االبستمولوجي وباقي العموم واالتجاىات،  أحياًنا
ن المدارس واالتجاىات إلمنظام في طبيعة الحياة، وعميو فمنيا، أن التغيير ىو سمة 

خالل الزمن وأثرت في الفن بوجو عام والتصميم  واألساليب التي مرت وال تزال تمر
الجرافيكي عمى وجو التحديد، من خالل تمك التطورات التي حدثت لمتصميم تحت 
تأثير التحول الفكري كنتيجة لتطور العموم والنظريات بشكل عام وعموم ونظريات 

مات عن دخول التكنولوجيا الحديثة والمعمو  فضاًل  ،ومدارس الفن عمى وجو الخصوص
في تركيبتو البنيوية، وما آلت إليو البنيوية وما بعدىا في االرتكاز عمى تيديم الماضي 

وألن التصميم الجرافيكي  ؛لمحقول المعرفية والفكرية وصياغتو بنمط جديد يمثل تحواًل 
نيا تتأثر وتؤثر إف ،من الفنون التي تعمل عمى وفق أىداف وسياقات عمل شمولي

وتفكيك  ،حالة التغيير من خالل رصد تمك التحوالت ومفاصميابفمسفة العموم وتعكس 
عادة تنظيميا عمى وفق أساليب التطور والتقدم الحضاري، من ىنا تولدت  بنيتيا وا 

أمام المصمم، ضمن اشتراطات اإلنتاج  ااستراتيجي   اوباتت ىدفً  ،أىمية تمك التحوالت
 الجرافيكي وانعكاسو في المجتمع.

  



 2222 فبراير –السبعون الثاني و  العدد            واألربعون   الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 72 Febreuary  2022 222 

Abstract: 

Through the developments on design Under the influence of an 

intellectual change As a result of development in science and theories 

in general And the sciences, theories, and schools of art in particular. 

As well as the entry of modern technology and information. Inits 

structural composition, and what has become of structuralism and 

beyond. Destroying the past to a new style. It represents a change in 

the cognitive and intellectual aspects And because graphic design is 

one of the arts that work on according to goals and contexts It is 

influenced by the philosophy of science. And reflects changing 

monitoring those transformations and their joints And deconstructs its 

structure. And reorganize it. According to the methods of 

developments in life, From here, the importance of these 

transformations was established, and they have become a strategic 

goal. In front of the designer. Within the requirements of graphic 

production and its reflection in society. 
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 الفصل األول

 المقدمة:

نو يمتاز أسيما و ال ُيعد الفكر أرقى ثمار الحضارة اإلنسانية بكل مسمياتيا، 
مل شمولية تتأثر وتؤثر بالعموم وفق أىداف وسياقات ع بالتنوع تارة واالختالف تارًة أخرى

من الفنون التطبيقية، فإنُو يعتمد عمى  االمجاورة وأنظمتيا، والتصميم الجرافيكي بوصفِو فنً 
 نحٍو واسع رؤى فكرية نظرية، أو مؤسسات فمسفية تبني رؤيتُو وتوجو أىدافُو.

 مشكمة البحث: -أواًل 

حد روافد الرؤى الفكرية التي حّركت الفكر أ عد التحوالت التي شيدىا التاريختُ 
ما تبقى من رؤى ىا عمى ؤ مستحدثة تم بنااإلنساني المعاصر نحو منظومات فكرية 

ات والمؤِسسات ومن ىنا يجد الباحث ضرورة دراسة ىذه المنطمق ؛النظريات السابقة
وليا عمق  ،كُأسس عممت عمى وفق رؤية فكرية وفمسفية معاصرة الفكرية وتحوالتيا

 تاريخي في التصميم الجرافيكي، وقد ُبني البحث عمى أساس التساؤل اآلتي:

 الفكرية في التصميم الجرافيكي المعاصر؟ .كيف أثرت التحوالت -

التحوالت الفكرية وانعكاسيا عمى  إبرازن يسيم في أيمكن  أىميـة البـحث: -اثانيً 
التصميم الجرافيكي المعاصر، فضال عن رفد الجانب المعرفي الذي يشخص 

 إسيام التحوالت الفكرية في رفد عموم التصميم الجرافيكي. 
الكشف عن دور التحوالت الفكرية وانعكاسيا عمى التصميم  ىدف البحث: -اثالثً 

 الجرافيكي المعاصر.

  حدود البحث:-ارابعً 
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التحوالت الفكرية المتنوعة والمتتالية وانعكاسيا عمى التصميم الجرافيكي  الموضوعية:
 المعاصر.

 .ٕٕٓٓ-ٕٜٓٔمن عام  اتحدد البحث زمنيً  الزمانية:

 ة المتاحة لدى الباحث من الدول كافة.التصميمات الجرافيكي المكانية:

 تحديد المصطمح:

من صيغة معينة إلى أخرى باعتماد أسموب  اىو االنتقال تدريجيً  :االتحول إجرائيً 
 الحذف أو اإلضافة أو اليدم والبناء.

نشاط جماعي يتصف بالعمم والبحث والتطوير عمى : التعريف اإلجرائي لمفكر
شاممة لممجتمع تحقق إضافة لما توصل إليو  المستويات كافة مما يشكل نيضة

 العقل البشري الواعي.

االنتقال التدريجي من نسق فكري إلى آخر وفق شرط أن يكون  ا:التحوالت الفكرية إجرائي  
بإضافة عممية عمى مستويات عدة نتيجة اليدم والبناء أو الحذف  ذلك االنتقال محماًل 
 واإلضافة أو التقويم.

 )اإلطار النظري(الفصل الثاني 

 الحركات والتحوالت الفكرية في القرن العشرين. المبحث األول:

 مؤِسسات الحركات والتحوالت الفكرية لمقرن العشرين: -ٔ

ا، أدت تمك ا واسعً تنوعً  أوروبالقد شيدت التيارات الفكرية إبان القرن العشرين في 
مع فتح آفاق جديدة لمثقافات  االتطورات إلى تقويض دور الكنيسة المتصمب، متزامنً 

وتعاظم دور االقتصاد ورأس المال والفكر االستعماري الذي نتج عنو تالقح ثقافات 
ذ إ ؛الفكرية التي شيدىا عصر النيضةالغرب مع الشرق، فضال عن التحوالت 

بالحركة األدبية التي نيضت بإحياء اآلداب اإلغريقية،  اتدرجت بدايًة من إيطاليا بدً 
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بحركات اإلصالح الدينية التي "سعت بدورىا في االتجاه نحو الميبرالية  امرورً 
انتقاالت فكرية  أوروبا(، ثم ما لبث أن حدثت في ٖٚٔ، صٕٕٔٓالجديدة")جوردن، 

أخرى، أفرزت نظريات عممية متتابعة وصوال لمقرن العشرين الذي مّثل المحصمة لما 
، أثمرت آسيافي الغرب، وأجزاء من تم تأسيسو في تمكم المدد من اتجاىات ومدارس 

فرزىا "الحراك المتنوع في أة عن متغيرات في نمط التفكير عمى وفق نظم حديث
اعية")جوردن، مجاالت السياسة، واالقتصاد، واألدب، والفنون، والنظريات االجتم

"ثورة المناىج الفكرية والنقدية" في القرن  ،ثر ذلك ظيرتأ(؛ وعمى ٖ٘ٔ، صٕٕٔٓ
 أحياًناعمى تدعيم بعضيا اآلخر أو ُتعارضيا  أحياًناالعشرين، مولدة أفكارا جديدة تقوم 

أخرى، أدت إلى التأثير بمجمل توجيات الفن، وىيمنت عمى الفكر الغربي، مما أدى 
كر التصميم الجرافيكي ا، ليستثمر فاث التغييرات الميمة في تاريخ الفن عمومً أحدإلى 

تأثيرات في المجتمع، كونو مّثل أداة حديثة آنذاك أسيمت في  اتمك المعطيات محققً 
ثت الثورة الصناعية االختراعات أحدنشر األفكار وتحقيق رضا المجتمع بعد أن 

الجديدة التي "أسيمت في نمو مفاجئ لمتصميم الجرافيكي وأساليبو وتنوعاتو" )نصيف، 
لقد أنتجت تمك المدة اتجاىات متنوعة لالشتغال الفكري بكل صنوفو (؛ ٜ، صٖٕٔٓ

، ٜٜٛٔوأنساقو وفق تمك ا"لمعطيات والمنطمقات المكممة بعضيا لبعض")العشري،
 (، وُقسمت تمك االتجاىات إلى:ٖٗص

: ُبنيت عميو الكثير من التفسيرات ودراسة الظواىر الحياتية، الفكر الفمسِفي-أ-ٔ
بسبب فقدان  ؛اإلنسان من حالة اإلفقار عن استخدام "العقلانتقال  ومّثل

( إلى ٖٖص ،ٕٙٓٓباسم، ة والشجاعة لتوجيو نفسو بنفسو" )العزيمة القوي
صناعة اآلراء والنظريات الفمسفية، وتوجيييا نحو مستوعب يستقطب القضايا 

موم ا ميما في بناء العالرئيسة لإلنسان وتطمعاتو، وشكّل الفكر الفمسفي رافدً 
احتواًء لمجمل العموم والنظريات بضمنيا التصميم  اوالمعارف المتنوعة محققً 

 الجرافيكي.
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التصنيفات التي نيمت مؤسساتيا  أحد: ُيعد الفكر االجتماعي الفكر االجتماعي-ب-ٔ
من الفكر الفمسفي، وىو الفكر الذي بحث في مجال عمم االجتماع، والتغيير في 

عادة تشكيل المجتمع، أي  دراسة جميع الظواىر  -بصفة عامة  -الثقافة، وا 
االجتماعية المصاحبة لمتطور الطبيعي ويحوي عدة عناصر وفروع أخرى مثل 

النفس الفسيولوجي، واالقتصاد والتأريخ، والدراسات السياسية "االنثروبولوجيا، وعمم 
 (. ٔٔ، صٜٓٛٔوالقانون")سكينر، 

ا في بنية الفكر بشكل ا ميمً : لقد شغمت اآلراء السياسية مكانً الفكر السياسي-ج-ٔ
عام وتشكمت منو أساليب وطرائق لألداء المتنوع الذي يدخل في صميم العمل 

"كونو المرتكز الرئيس لمخطط الشاممة السياسي لألمم والشعوب 
(، إذ يؤثر بشكل فاعل في ذات المصمم ٛ٘، صٜٓٛٔلمبمدان")األنصاري، 

وأفكاره عمى المستوى الشخصي، ويقوده في الكثير من األحيان لتبني التوجيات 
السياسية التي تنتجيا القيادات صاحبة القرار في وضع المنجز التصميمي، 

إذ يعبر الفكر السياسي فيو عن اآلراء  ؛ذج االشتراكيومن أمثمة ذلك األنمو 
واألفكار السياسية التي طرحيا المفكرون عبر التأريخ "من منطمق تأثرىم بالبيئة 

(؛ ويعد الفكر ٕٖٚ، صٜٗٚٔوبالمرحمة التي يعيشون فييا" )الكيالي، 
التنوعات الفكرية التي أسست لمعطيات فكرية دخمت ضمن  أحدالسياسي 
 لمفاصل البنية التصميمية. اىامً  االمنجز الجرافيكي وشّكل محركً محددات 

ا في تركيب البنية ا حيويً : شغل الفكر االقتصادي حيزً الفكر االقتصادي-د-ٔ
إذ ييتم الفكر االقتصادي بـدراسة التطورات التي َحصمْت في االقتصاد  ؛المجتمعية
عمماء االقتصاد ا في النظرية االقتصادية، "فضال عن األفكار التي قدميا خصوصً 

 أحدالجرافيكي  التصميم نإ  (؛ٙ، صٜٙٛٔالبستاني، عبر الزمن" )
بمعطيات النظم االقتصادية، فالمنجز التصميمي  ااالختصاصات التي تتأثر دومً 

المحفزات  أحدوىو  ،والترويجي لمختمف الصناعاتيرعى الجانب التسويقي 
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 أغمبف ،البصرية الترويجية التي تدخل ضمن منظومة العمل والفكر االقتصادي
المشاريع االقتصادية بأنواعيا المختمفة الصناعية والعسكرية والترويحية وغيرىا، 

و ا بعممية التسويق والترويج التي يتبناىا التصميم الجرافيكي بأنواعا وثيقً ترتبط ارتباطً 
التحوالت االقتصادية في القرن الماضي كان  أبرزالعديدة؛ ويؤشر الباحث عمى أن 

ظيور الرأسمالية بشكميا األولي وتشعبيا إلى االتجاىات كافة ومرورىا بمراحل عدة 
 وىي:

جاءت إثر االكتشافات الجغرافية خالل القرن  مرحمة الرأسمالية التجارية:-ٔ
 الخامس عشر.

 .ٛٔاعية: جاءت إثر الثورة الصناعية خالل القرن الرأسمالية الصن-ٕ

، حيث أوروباالرأسمالية المالية: برزت إثر الثورة الصناعية الثانية في  -ٖ
 أصبحت البنوك تساىم في االستثمار، وتحكمت في النظام الرأسمالي،

(، ٘ٙ، صٕٕٔٓفأصبحت مؤسسة بنكية رأسمالية صناعية )جوردون، 
دية والمالية واالجتماعية المعززة لمنظام الرأسمالي وحتمت التحوالت االقتصا

خالل القرن التاسع عشر، انتقال الدول األوربية نحو حركة توسعية 
استعمارية اتسمت بالتنافس الشديد في مطمع القرن العشرين، أفرزت الحرب 

 العالمية األولى ومتحوالتيا الجّمة.

ا ا حيوي  مثّمت العقيدة بمعناىا الداللي وتطبيقاتيا األدائية رافدً  الفكر العقائدي:-ىـ-ٔ
من روافد التنوع الفكري، يرتبط التعاطي معيا بالنتاج الفكري الديني الذي تتبناه 
المجتمعات أو الدول أو األشخاص، وقد خضع الفكر العقائدي في الغرب إلى 

شك فيو لَدى ُمعتقده  يقبل المتغيرات جّمة ، فمم تعد العقيدة ىي الحكم الذي ال
تي بل لم تعد العقائد من المعطيات الفكرية ال ،(ٖٔ، صٜٙٛٔ، )محمد أركون

ثر بنيوي وقيمي في التعامل مع ثوابت العقيدة أيغمب عمييا الثبات وتكون ذات 
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الفكرية والحرص عمى عدم االنزياح عن تمك الثوابت بعد أن ناليا الكثير من 
كري، وتغير الفكر العقائدي ليشمل المعتقدات الفكرية الوضعية مؤثرات التغير الف

التي تؤمن بيا جماعات أو أفراد عمى أساس تبني فكرة معينة وجعميا معتقدا 
 يتمسك بو المؤمنين بو، في تحول فكري شمل معظم القارات.

إن المنجز الجرافيكي بما يحممو من مضامين فكرية فانو تأثر بالجانب 
روافد التنوع الفكري التي تنعكس عمى رؤية المصمم واختياره لعناصره  أحدالعقائدي ك

 البنائية العديدة.

 المبحث الثاني:االتجاىات الفمسفية ومفكرييا المؤثرة في التحوالت الفكرية. -ٕ
المناىج  أحديمكن القول بأن البنيوية ُتعد  :(Structuralism)البنيوية -أ-ٕ

 االنظم المغوية وتاريخ تطورىا، وال يولي اىتمامً  العممية الذي يتضمن قوانين
نما يركز عمى شكل المضمون وبنا ،بالمضمون المباشر اكبيرً  و وعناصره ئوا 

التي تشكل كمية العمل، فالبنية تنطوي عمى عناصر يمكن ترتيبيا أو إعادة 
، ٕٙٓٓترتيبيا و"ستؤدي ىذه الترتيبات إلى تعديل البنية" )عبد العزيز، 

وقد اىتمت البنيوية بتحميل أنماط العالقات المتعددة لمظواىر، فضال (؛ ٙٚص
ا ا فكري  عن الكشف عن األنساق المؤسسة ليا، وىذا ما جعل من البنيوية منيجً 

تضم العديد من العموم مثل، العموم االجتماعية  أيًضاوليس فمسفة، وجعميا 
(؛ ومع ٓٙٔص، ٕٛٓٓ)الحسيني، أيًضاوالمنطق والرياضيات، والفيزياء 

مجمل التراشقات الفكرية اتجو الفكر الغربي إلى تحوالت واضحة وبناء أنظمة 
المجاالت سيما بعد أن  أغمبفكرية جديدة عمى ركام الفكر السابق في 

توسعت دائرة المعارف لدى البنيويين وعمماء النفس منيم خاصة الذين أسسوا 
ىم الفكري ؤ إذ كان لقا ؛االقواعد األىم التي أسست عمييا البنيوية الحقً 

ا" )داسكال، ا واضحً ا جعل من البنيوية منيجً ا منيجي  ذىني   اوالتنظيري "لقاءً 
 ىؤالء ىم: أبرز(؛ ومن ٕٛ، صٜٚٛٔ
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(: بحث - Strauss Claude-Léviبالفرنسيةكمود ليفي شترأوس )-ٔ-أ-ٕ
في مشكمة األساليب المؤسسية التي تربط البنى ذات الجذور  اشترأوس معمقً 

العميقة بالتنظيمات السطحية، كما "قام بإجراءات عممية التحميل والوسائل 
(. وقد انبير شترأوس ٜٜ، صٜٛٛٔالتأسيسية لمبنى الثقافية" )روزي، 

بالبنيوية حتى صنفيا بأنيا المفتاح الوحيد لفتح مغاليق الظواىر البشرية 
االجتماعية، وآرائو ىذه شكمت مرتكز لمتحوالت الفكرية الالحقة والتي ىي و 

 موضوع البحث.

(: يعتقد إن البنية ذات Foucault Michel-)بالفرنسية ميشيل فوكوه-ٕ-أ-ٕ
طابع شكمي خالق تسعى نحو كشف وتفسير طبيعة البنية اإلدراكية 

ذ نظر إلى الجنون إالتوجو الشمولي لمغة والمعايير، السكونية، لقد خالف 
ذ عده يتيح آفاق إمغاير لمن عاصره من المفكرين،  إيجابيمن منظور 

 ىذا الميدان بابا من أبواب المعرفة. اواسعة لدراسة الجنون بحد ذاتو، عادً 
صنع فرضية جديدة ُسميت   )Jacques Lacan:(جاك الكان -ٖ-أ-ٕ

، وقد المكون النفسي لمفردوالتشيء" في أو "جدلية النظرة  "نظرية المرآة"
أىم مفكري عصره إذ  أحدجعمت ىذه األطروحات واالشتراعات من "الكان" 

التحميمي، الذي أعطى الصدارة  –ُعّد من قادة الناىضين بالخطاب النفسي 
 -"لمبنية" عمى "الذاتية" في مضمار عممي صعب أال وىو مضمار التحميل 

يمكننا القول  ،وعمى وفق ذلك (؛ٙ٘ٔ، صٜٙٚٔ ،ذاتو" )زكريا -النفسي 
بانبثاق اتجاىات عديدة عن البنيوية قامت بتطوير الفمسفات المعروفة وفق 

 المنيج البنيوي، تمخض عنيا :

صياغة نظرية جديدة في المغة تناول أصميا وظيفتيا وتراكيبيا )وىي  -أ
 البنيوية الثقافية( عمى يد "فوكوه".
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عمى يد " شترأوس" ألنو سعى لتأكيد نثروبولوجية وير الدراسات اإلتط-ب
 .دور"العقالنية العممية" في تأسيس "الظاىرة االجتماعية"

أعاد الكان، صياغة الفرويدية، وُعدت كتاباتو في مجمميا صدى لتمك  -ج
 .النظرية

: من أكثر الحركات النقدية التي أثارت  )Déconstruction(التفكيكية -ب-ٕ
، حيث أتت أحدوموجات من اإلعجاب واالمتعاض في آن و  اجدال واسعً 

التفكيكية بقراءة جديدة لمنص تحت مفيومين ىما اإلشارة"، و"التعبير" وىو إرادة 
ي خارج الوعي، أا . أما اإلشارة فتكمن في داللتيا عمى شيء خارج األن.القول

في النص "كما  فـالنقد التفكيكي ال يفك النص ويعيد تركيبو ليبين المعنى الكامن
نما يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات  ىو الحال مع النقد التقميدي"، وا 
داخل النص وتعددية المعنى واالنفتاح الكامل، بحيث يفقد النص حدوده الثابتة 
ويصبح "جزءا من الصيرورة ولعب الدوال، ومن ثم تختفي الثنائيات واألصول 

وعمى وفق ذلك  (؛٘ٔٔ، صٕٕٓٓ)رافند، الثابتة والحقيقية والميتافيزيقيا"
توصف التفكيكية بأنيا فكر التشظي واليدم لغرض إعادة الصياغات المعرفية 
لكل المسممات والبديييات، وال ينشد البحث عن الحقيقة، "إنما يتطمع إلى البحث 

(، وىذا ٜٕٛ، صٕ٘ٔٓعن كيفيات تشكل الحقائق، ونقضيا" )الناصر، 
ت عنوان البحث لما قامت بو التفكيكية من تحول فكري بالضبط يتواءم ومتطمبا

 في زمن البنيوية وما قبميا. اعما كان سائدً 
 مؤشرات اإلطار النظري:

 أسفر اإلطار النظري عن مجموعة من المؤشرات أىميا ما يأتي:

عمى عدة أصعدة وىي حقيقة واقعة كمما  االتحوالت الفكرية حالة متكررة تاريخيً -ٔ
 تطور الفكر بمجممو.
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، وبذلك قد أحياًناأكدت البنيوية عمى تفعيل المنجز وتحييد المؤلف بل وموتو  -ٕ
 ا عما سبقيا من معطيات فكرية.فكري   حققت تحواًل 

يتصدر العامل الثقافي والعامل البيئي والمخزون الفكري )الذاكرة( كل  -ٖ
  .تشكيل الفكرة في التصميم الجرافيكي المعطيات في

عمى تفكيك الخطابات والنظم الفكرية لتقويض النص  اتعمل التفكيكية فكريً -ٗ
والبحث بداخمو عما لم تقمو بشكل واضح، وبذلك تؤشر عمى أنيا امتداد 
لمبنيوية وبنيت عمى أساس تحول فكري مدروس استطاع التأثير بالعموم 

 يم الجرافيكي وصوال لممعاصرة.المجاورة وبضمنيا التصم

 .لممفكرين الدور األكبر في تطوير الفكر وتحوالتو-٘

 الفصل الثالث 
 )إجراءات البحث(

اعتمد الباحث المنيج الوصفي طريقة )تحميل المحتوى( الذي  :منيجية البحث-ٔ
يعتمد عمى )وصف العينات وتجميع المعمومات عنيا ثم مقارنتيا وتحميميـا 

 (.ٕٛٔ، صٜٚٚٔلموصـول لتعميمات مقبولة()أحمد، 

: تّكون من ممصقات متنوعة تناولت عدة نشاطات، وبمغ عدد مجتمع البحث-ٕ
 (اإلنترنتحصيمة المسح الميداني في الشبكة الدولية )" عينة وىي ٓٔالعينات "

 والتي صنفت كأفضل ممصقات ليذا العام.

ستبعد وا ،لمتحميل كونيا تدخل ضمن نطاق البحث ني: تم اختيار عينتعينة البحث-ٖ
ن تكون ضمن )عينات التحميل( ألسباب ترتبط أ( عينات ال تصمح ٗالباحث )

ير مطبوعة، مما استدعى أن تكون العينتين ( ممصقات غٗبالحياء؛ كما توجد )
 أفضل تمثيل لمتحميل.
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 ما يأتي: العينتين من خاللسوف يتم تحميل  التحميل:-ٗ

-ج        توظيف األشكال. -ب       الوصف العام.-أ
 األبعاد الفكرية.

 (ٔعينة )
 .ٕٙٔٓسم ،  ٓٙ x ٓٙ، سم العمل والحجم والتاريخ: سكوترا

 .Rutger Paulusseاسم المصمم:  

وىي حسب األىمية  ،تكون التصميم من عدة وحدات تصميميةالوصف العام: 
"سكوتر عمود ستانمس ستيل، خمفية متدرجة" ويمثل التصميم بمجممة دعاية لموح تزلج 

أن بنية التصميم تخمو من ألوان اإلثارة الحارة مثل  اجديد، ولمعبة بمجمميا ويظير جميً 
 "األحمر" مما أعطى طابع اليدوء والطمأنينة لمتصميم بعموميتو.

سكوتر"، وأكثر ما يعانيو يمثل التصميم حالة دعائية لمعبة الـ" توظيف األشكال:-ب
أن ن فييا ىو صالبة الموح وقمة مرونتو، لذا حاول المصمم اإلشارة إلى و الرياضي

ىذا المنتج يتميز بالميونة المحدودة والمرونة العالية بوساطة الحركة المولبية التي 
أضافيا لو، فضال عن التعاشق الذي صنعو المصمم بين الموح والعمود المائل 

في إشارة ضمنية لسالمة استخدامو بيذه الطريقة والتي ىي جزء ميم من  اأفقيً 
لولبي المصمم تعمد وضع الموح بشكل أصول المعبة ومجرياتيا، ونالحظ أن 

بينيما إشارة منو إلى "الطوفان اليوائي" الذي حول العمود دون أي احتكاك 
شارة إلى االنسيابية  تحتاجو المعبة وقمة االحتكاك التي تخفض السرعات فييا، وا 

 " زائدا إشارة ليذا المضمون.نو أضاف لو "طواًل أو  ،عالية التي يمتمكيا الموح سيماال
صرة اشتمل تنفيذ فكرة التصميم عمى وحدات تصميمية معا األبعاد الفكرية:-ج

ن وحدة التصميم الرئيسة الـ"السكوتر" أو لوح إوحركات ما بعد حداثوية، حيث 
التزلج، ُنفذت بحسب معطيات االتجاه التفكيكي، وانتيجنا ىذا الرأي لمتشابو 
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الواضح بين البنية الشكمية لموحدة "لوح التزلج" وبين بنيات األشكال التصميمية 
جاه التي صممتيا ووظفتيا المعمارية العراقية الراحمة "زىا حديد" بحسب االت

ذ يغمب عمييا إالتفكيكي في تصاميميا المعاصرة، 
ءات واالنحناءات، وعمى وفق ذلك التموجات وااللتوا

ن البعد الفكري الذي يشتمل عميو ىذا األنموذج إف
ىو تأثره باالتجاه التفكيكي ومعطياتو الفكرية في 

 التصميم.

 (ٕعينة )
 .ٕ٘ٔٓ ،سم ٓٓٔ xٓٛوالحجم والتاريخ: االركيدو،  اسم العمل

 .Natasha Jen اسم المصمم:

تكون التصميم من عدد من الوحدات التصميمية وىي "زىور الوصف العام:-أ
األوركيد"، نص كتابي، خمفية بيضاء مستطيمة" ، شكميا المصمم باعتماده عمى 
عالقات التصميم مثل التراكب، والتجاور، والتداخل، والييمنة، واالتجاه، 

المعالم، وشكمت زىرة "األوركيد" الوحدة الرئيسة في  بأسموب غير معقد وواضح
 مشتقات المون األحمر. أحدالتصميم سيما وأنيا ذات لون ناري وىو 

ى حدائق مدينة أحديمثل الممصق حالة دعائية لعشاء في توظيف األشكال: -ب
ا مع مكان "نيويورك األمريكية"، وقد وظف المصمم "زىور األوركيد" تماشيً 

عن تضمين التصميم نص كتابي  ا لمواقع، فضاًل اء التوظيف مطابقً الدعوة، وج
بحجم كبير ومعناه "عشاء األوركيد"، ونص ثانوي أسفل الوحدة الرئيسة من 

وىو "حديقة نباتات نيويورك"، وبيذه  ،التصميم فيو إشارة إلى مكان الدعوة
 النصوص تكتمل اإلشارة إلى ىدف الدعاية.
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اشتمل أسموب تصميم الممصق عمى اتجاه ما بعد الحداثة  األبعاد الفكرية:-ج
الظاىر في التنظيمات الشكمية والعالقات، وقد استخدم ىذا األسموب في مدرسة 
"البوب أرت" التي تأثرت بدورىا بالفكر الحداثي، وانعكس ىذا التأثر في أعمال 

بيرة الفنان )اندي وارىول(، فضال عن توظيف األشكال الطبيعية بأحجام ك
ن ىذا األنموذج متأثر بفكر ما بعد إف ،والنصوص كذلك؛ وعمى وفق ذلك

 وىو متمايز عن األنموذج السابق في التحميل. ،الحداثة

 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها

من خالل ما تقدم ومن خالل فيم تضمينات التحميل التي تحيل إلى نظام االنعكاس الفكري 
النتائج التي تصب في تحقيق ىدف البحث  إيجادعمى التصميم الجرافيكي المتحقق. يمكن 

 من عدمو وىي:
استقت الوحدات التصميمية خمفيتيا الشكمية من أساليب تصميمية تأثرت -ٔ

 .وقد انعكس ذلك في العينات كافة ازمنيً  بتوجيات فكرية سابقة
عادة النظر -ٕ إن المنيج التفكيكي يعمد إلى تفكيك الخطابات ونظميا الفكرية، وا 

إلى تركيب البؤر األساس المطورة فييا وفق رؤيا جديدة ليا امتدادات  إلييا وصواًل 
 .(ٔزمنية فكرية، وقد انعكست بالتصميم الجرافيكي كما في األنموذج رقم )

إن التفكيكيو تقوم عمى تقويض الشكل "الخام" لمبحث بداخمو عما لم يقمو بشكل -ٖ
 (.ٔصريح وواضح كما في أنموذج رقم )

االتجاىات الفنية والمدارس التي عاصرت التحوالت الفكرية لم تستطع أن تختط -ٗ
خارج ىذه التحوالت، فاتسقت معيا واستقت معايير جمة منيا كما  النفسيا مسمكً 

 ي نماذج التحميل كافة.ف
، انعكس في االتجاىات الفكرية الالحقة كالتفكيكية، امعرفيً  اشّكمت البنيوية رافدً -٘

 .(ٕواألساليب الفنية كـ"البوب أرت"، كما في األنموذج رقم )
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 :االستنتاجات

  -لييا الباحث ىي :إىم االستنتاجات التي توصل أ

 بنيو التصميم الجرافيكي. جّسد التنوع الفكري المفاىيم األساس في -ٔ

 التنوع الفكري ُجسد في أشكال العالمات الدالة إليصال المعنى. -ٕ

االتجاه التفكيكي والبنيوي والمادي أعمن توافقو الشديد مع فنون ما بعد الحداثة  -ٖ
 والمعاصرة بمستويات عديدة.

 :التوصيات

 تي:ائج واالستنتاجات يوصي البحث باآلعمى وفق النت

لممقتربات الشكمية بين فن التصميم الجرافيكي لما قبل الحداثة وفن التصميم قراءة -ٔ
 الجرافيكي المعاصر وفق مفيوم النقد البرجماتي.

توسيع دائرة الفمسفة التخصصية وتعميق موضوعة الترابط الشكمي في التصميم  -ٕ
 مع منطمقات الفكر وتنوعاتو لطمبة الدراسات األولية.

 المفاىيم. الفكرية كخطاب تواصمي ينبع من تنوع اعتماد المتحوالت-ٖ
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 والمراجع المصادر
، وكالة المطبوعات، كويت، دار غريب لمطباعة، أصول البحث العممي ومناىجوأحمد بدر، -ٔ

 .ٕٛٔ، ص ٜٚٚٔ
 .ٜٗٚٔ، ٔ، المؤسسة العربية، بيروت، طالموسوعة السياسيةلكيالي، عبد الوىاب، ا-ٕ
، سمسمة عالم المعرفة، تحوالت الفكر والسياسة في الشرق العربياألنصاري، محمد جابر، -ٖ
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