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 ((بنائية الشكل التصميمي لمطبوعات الحفاظ على البيئة  في ضوء النظرية الجمالية)) 
(Structural shape design publications preserve the environment in the 

light of aesthetic theory) 

 نادية خليل اسماعيل. د.م

 الجامعة التقنية الوسطى-كلية الفنون التطبيقية 

 :ثملخص البح 
يخضع أي عمل تصميمي سيما المطبوعات التي تعد تكوينًا متحققًا من اتحاد العناصر مع         

والتي هي سلسلة من االختبارات . بعضها البعض، لمحددات الفكرة ولقدرة وخبرة المصمم 
واالختيارات للعناصر الشكلية المنتخبة لتحقيق، بنائية شكلية بآليات بناء معرفي جمالي محدد 
بالوظيفة والهدف ،وأفكار تصميمية تعطي فعاًل مؤثرا يحققه المصمم من خالل أظهار النهائية 

 -١:الحالي، في بيان القيمة الجمالية فيه من خالل طرح السؤالين اآلتيينفتحددة مشكلة البحث .
 ˝هل للنظرية الجمالية ارتباطا-2مدى تحقق العالقات  في بنائية الشكل لتصاميم المطبوع ؟

بيان بنائية الشكل التصميمي  :ب هدف البحثوحدد لمطبوعات الحفاظ على البيئة ؟ مفاهيمي
فحددد الباحثة محاور .،ومدى ارتباطه المفاهيمي بـ النظرية الجمالية في تصميم المطبوعات 

وجاءت  اجرءآت البحث في المبحث .أساسية تضمنها الفصل الثاني اإلطار النظري بـ مباحثه الثالث
ابع بإتباع منهج تحليل المحتوى،لمجتمع البحث وعينته التي انتخبت عشوائيًا العتبارات توختها الر 

وفق .نماذج لمطبوعات الحفاظ عى البيئة ولمناشىء عالمية ( 3)لـ .الباحثة، ذات عالقة بموضوعه
الباحثة ضرورات بررتها الباحثة ،وحددتها وفق مرتكزات استنبطت من إطاره النظري، استندت إليها 
 -1:في تحليل نماذج العينة المختارة واظهار النتائج واالستنتاجات ،في الفصل الثالث واذكر منها

بنائية الشكل وعناصره ضمن نظام تصميمي يحمل فكرة وغاية نحو  القدرة على اإلفصاح عن 
متآلف المعاني والدالالت للمطبوعات كونه وسيلة اتصالية بعالقات تصميمية ترابطية ،وبشكل 

جمال الشكل يظهر من خالل اجزائة ،وبنائية عالقاته  -2.ليعطي تأثير جمالي لتحقيق الهدف منه
ونظمه ،والتي قد تتخطى الواقع نحو الالمألوفية ،من خالل تنظيم األلوان ،أو المبالغة الحجمية 

صميمية فاعلية للعالقات الت -3.المدروسة وفق تناسب وانسجام،لتحقيق  أثارة االنتباه وسحب بصري 
في أظهار القيم الجمالية من خالل أحداث العمق الفضائي ،وااليحاءآت االتجاهية الشكلية 

                                                                                                                                                         .والتعبيرية

Research Summary: 

  Any work that my design is subject to particular publications that are 

considered accrued configuration of the Federation of elements with each 
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other, and the idea of the determinants of the ability and experience of the 

designer. Which is a series of tests and options for elements of the formal 

elected to achieve, constructivism formality build knowledge-based esthetic 

specific function and purpose mechanisms, and the ideas of design actually 

gives influential achieved by the designer through the final backs .vthddh 

problem of current research, in a statement aesthetic where value by 

subtracting the questions the following two: 1 - the extent to which relations 

in constructivism hard copy format? 2-designs Is the theory aesthetic 

Artbata˝ conceptual publications preserve the environment? and set the goal 

of Search by: statement structural shape design, and how it relates to the 

conceptual b aesthetic theory in the design of publications .vhddd researcher 

axes contained in Chapter II theoretical framework for discussing it 

Althelat.ujaet Ajraat search in the fourth section to follow the curriculum 

content analysis, the research community and appointed by elected randomly 

considerations foreseen researcher, related Bmoduah.l (3) models for 

publications maintain Ay environment and origins global .ovq imperatives 

justified researcher, and identified according to pillars derived from the 

theoretical framework, based on which a researcher at the selected sample 

models and show the results and conclusions of the analysis, in the third 

quarter, including: 1 structural shape and elements within my design system 

carries the idea and very mention about the ability to disclose the meanings 

and connotations of publications as a means of communication relations 

design associative, in monolithic to give the aesthetic effect to achieve the 

goal Menh.2- beauty of form shown by its parts, and building relationships 

and systems, which may go beyond the fact about Allamolovih, through the 

colors to organize, or to exaggerate volumetric studied according to the suit 

and harmony, to draw attention and pull Besra.3- relations design to show 

the effectiveness of the aesthetic values through the creation of space depth, 

and nods directional formal and expressive. 

 :ـ مشكله البحث1: مشكلة البحث واهميتة/الفصل األول
إن االظهـارات الشــكلية الناتجـة عــن عمليــه التصـور الــيهني اإلبـداعي وتحويلهــا إلــى مفـردات مــوثره ،بمـا تحملــه مــن         

يلـــة مضــامين تخـــدم الهـــدف منهـــا كونهـــا مطبوعـــات لهـــا مســـا، مباشــر باإلنســـان وحاجاتـــه، بر يـــة جد ـــدة ، وفـــق صـــي  مخ
المصــمم المبــدع ومــؤثرات الواقــع وانعكاســاته عليــه، فأغلــب التصــاميم التــي تعنــى بالمطبوعــات غيــر مجســدة بفاعليــة مــؤثرة 

والتــي تشــكل وســيله اتصــاليه فعالــه .إلبــراا القــيم التعبيريــة ،واظهارهــا بكيفيــات تــتالئم مــع اإلنســان كــأعلى قيمــة فــي الوجــود
شـكليه وجماليـه وأفكـار تصـميميه تحقيقـا للهـدف االظهـاري لمطبوعـات الحفـاظ علـى لترويج ،لما تحمله من معاني وعالقات 

فأرتات الباحثة إن تكشف اإلطار العام لبناء الشكل التصميمي في ضوء النظرية الجماليـة، محاولـه منهـا السـتقراء   .البيئة 
الجماليــة وفــق المفهــوم الفلســفي الجمــالي،  التصــورات اليهنيــة للعمــال التصــميمية المنجــزة لتحليــل هــيه البنــى وابــراا قيمهــا
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 ˝خصــبا ˝مجــاال تــوفر ولكونهــا ، المطبــوع فــي ˝وأن كانــت متجســدة.لتفســير المتغيــرات كونهــا لــم تحضــي بالدراســة والتحليــل 
ليـة تكزات فـي بيـان القيمـة الجماكمر  بها المرتبطة  الدالئل ،واهم المتغيرات وأهم المفاهيم أهم عن للكشف ˝متماسكا ˝ومنهجا
مــدى تحقــق العالقـــات  فــي بنائيـــة الشــكل التصـــميمي  -١:ويمكــن بلــورة مشـــكله البحــث فــي الســؤالين اآلتيـــين .والفكريــة 

 لمطبوعات التصميمية ؟ ا في مفاهيمي ˝هل للنظرية الجمالية ارتباطا -٢لمطبوعات الحفاظ عن البيئة ؟
عرفية للبناء الشكلي ،والمفاهيم الجمالية الفلسفية بما تتجلى  أهميه البحث بما يشكله من إطاللة م :ـ أهميه البحث 2
 :يأتي 
كونه يسلط الضوء على أسا، بناء الشكل وتنظيم تلك األساسيات التي من شانها تكسب التصميم صورته االتصالية -١

نائها الشكلي فسح المجال الستخدام التصورات اليهنية والمنطقية المبتكرة في تحليل التصاميم وب-٢.وقيمه الجمالية 
 .تسهم هيه الدراسة في تحفيز الجانب ألتنظيري في جماليات التصميم عامه والتصميم البيئي خاصة   -٣.جماليا

بـ  النظرية .بيان  بناء الشكل التصميمي ، ومدى ارتباطه ألمفاهيمي  -: هدف البحث الحالي إلى  : أهداف البحث -3
 .لبيئةالجمالية في تصميم مطبوعات الحفاظ عن ا

دراسة البنائية الشكل التصميمي في ضوء مفهوم النظرية :الحدود الموضوعية -١:  تحدد البحث بـ : حدود البحث  -4
 2112وشملت على دراسة المطبوعات العالمية للعام :الحدود الزمانية  -2.الجمالية  قي لمطبوعات الحفاظ عن البيئة

 .نشورة بمختلف الوسائل منها االنترنيتالعالمية والم  Fotos Earchالمنفيه لشركة 
من بنى، يبني، بناء،  ، جمع بوان، " هو-:من البناء في اللغة -أ:البنائية  -1: تحديد المصطلحات -4
طريقة جمع األشياء مع  "وهو(.111،ص6)" ينظم ينشئ، بناء، التركيب إلى يشير"˝وهو ايضا (.111،ص22)

  (pp. 858)،38، "بعضها، أو تنظم
العالقـات الباطنـة البابتـة التـي تقـدل الىـل علـى أجـياءال، بحيـث   : ) البنائيـة عـرف علـى انهـا : ˝اصـطالحا بنائيةال-ب

ترتيــب األجــياء المختلفــة التــي ): والبنائيــة هــي(.11،ص33)( يفهــم هــلا الجــيء بصــورة م ــتقلة عــن المنظومــة الىليــة
التـــــنليا مـــــن " وهـــــي عمليـــــة، (222،ص 9(.)يتـــــنلا منهـــــا الشـــــيء ولهـــــا معنـــــى، وتطلـــــق علـــــى الىـــــل الم لـــــا

: ومـــن خـــالل ماتقـــدم تؤســـر الباحثـــة تعريفهـــا اإلجرائـــي وتعـــده بمثابـــة المفهـــوم الـــيي تقصـــده وكـــاألتي(.2،ص9")األجـــياء
التنليا من األجـياء وجمعها،وترتيبهـا بعالقـات لتعطـي معنـى للىـل العـال وفـق " هي عملية: البنائية :والتعريف اإلجرائي

المفاهيم والتعريفـات  مجموعة مترابطة من ":حيث عرفت بأنها : معنى النظرية اصطالًحا -أ:النظرية -2."تنظيم معين
تحديـدها للعالقـات بـين المتايـرات ، بهـدف تف ـير الظـواهر  والقضـايا ، التـي تىـون ر يـة منظمـة للظـواهر عـن طريـق

لتعريفـات والفرضـيات التـي تعـره ةـاهرة المفـاهيم المترابطـة وا "مـن مجموعـة˝وهي أيضا(.12، ص 12) " والتنب  بها
الظـاهرة ومحاولـة توقـع  منظمة ، حيث تحدد العالقات القائمة بين العوامل المتايرة بهدف تف ير حدوث معينة بطريقة

 على أسس ثابتة من الحقائق جيئية أو مطلقة ، تقول "لموضوع، عام تصور˝وهي أيضا . (٥٩٤، ص  22)".حدوثه
ليقـول علـى هـلا  ؛....تصـور القضـية  ألبحـاث والتجـارب ، وعلـى ترتيـب النتـائا ، حتـى يجمـعوعلـى جميـع النتـائا وا

ومـن خـالل (. ٢٢،ص31")والممارسة والتطبيق ، وتتطور باإلضافة أو الحلف أو التعديل...التصور النها والتخطيط 
                          :                                                                                                                            األتي التعريفومن تعريفها اإلجرائي وتعده بمثابة المفهوم اليي تقصده وك.ماتقدم تؤسر الباحثة
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داء أو هي مجموعة من الفرضيات التي يمكن من خاللها التوصـل إلـى مبـادف تف ـر طبيعـة أو أ: النظرية اإلجرائـي
ــات  ــد العالق ةــاهر ة ،بطريقــة منظمــة سحــو تف ــر مــا هــو مفتــره وفــق تخطــيط وتصــور منهجــي مــن خــالل تحدي

 .ل،وتتطور باإلضافة أو الحلف أو التعدي والمتايرات، وإيجاد الحلول لها
 -:ـ النظرية الجمالية  :المبحث ا ول/ الفصل الباسي 

ال لـه ارتبـام مباشـر بالفن،وجـاءت نظريـة الجمـال الفنـي لتبـرا قيمتـه تؤكد اغلب البحوث والدراسات بـان الجمـ        
مـــن خـــالل النشـــام وخبـــرة الفنـــان والمصـــمم عبـــر العصـــور،والتي تـــؤدي ببراعـــة ومـــدى تحقيقـــه لغرضـــه،وقد أوضـــحها 
ــ .يـةالفالسفة بتفسيراتهم عن الجمال لماهو نفعي وخير، بل تعدى ذلك كونه علم التعبيـر عـن الـروح والتصـورات اليهن

ـــا ور  ـــة فيت إن أســـا، نظريـــة فيتـــاغور، هـــي انعكـــا، لفلســـفته العامـــة التـــي تصـــور العـــالم مـــن خاللهـــا   *:سظري
اإلعــداد واألشــكال والحركــات واألصــوات التــي تمبــل أســا  تىــوين ) بــين العجيــب التقابــل أعجبــه فقــد ˝رياضــيا˝تصــورا

الطبيعـة ااتهـا هـي سظـم رقميـة ، والعـالم  العالم ،وهي أصل الموجودات ح ب تصورال ،وحتى أصـل الموجـودات فـي
إي أعطــى الفهــم الموضــوعي للفــن بكونــه لــه عالقــة بالبنــاء النظــامي ( 222،ص 4(. )  كلــه عبــارة عــن عــدد وساــم 

سظـم عدديـة وهـي مـادة توافـق بـين أعـداد الج ـد، "  كنتاج ايجابي للعملية اإلبداعية ، وان الـنفر البشـرية عبـارة عـن
هي إ  مركب من مواد متضـادة كالجمـاد واللـين والرطـب واليـابس ، والتوافـق والتنـا م إ  شـكال واألج ال الحية ما 
،وهـو بنظـره يمثـل نتاجـا هدفـه ايجـابي  نتقـل إلـى  (.11،ص 22".)مابين األضـداد المتصـارعة .من إشكال ا س جال

 **:سظريـات ال ف ـطائيون .اان وكونـه نتـاج مكـون مـن نظـام عـددي تـوافقي متـو  اإلنسان نفسه للسبب المـنعكر ذاتـه
كـل شـيء فـي الوجـود س ـبي ترجـع س ـبته إلـى اإلس ـان )ومـنهم الـيي عـد إن،هم يشـتركون فـي بعـض اآلراء العامـة 

كــون إن األشــياء تبــدو تـدرب كمــا تبــدو بــالوجود بصــورة رئيســية نســبية ترجــع (119، ص22(.الــلي يــدرا هــلا الوجــود
ربــط مفهــوم اإلدراب بـــالواقعية فــي وفــق نظريــة الــوهم . حقيقــة مــايحر بــه نســبيتها كمــا تظهــر للمتلقــي ،ورد فعلــه هــو

 ـرى سـقرام جـود نـوعين مـن األشـياء *** :ـ سظريـة سـقرا  .واإل هـام الجمـالي  أن االحسـا، كونـه مصـدرا للمعرفـة 
خضــع ســقرام  فقــد أ.  أولهــا الصــورة أوالمثــل العليــا وثانيهمــا األشــياء المحسوســة فــي عالمنــا الحســي الــيي نتعامــل بــه

 وإ  مــا سحـو علـى˝ينباـي أسيكـون سافعـا" وأوضـح أن الشـيء حتـى  وصـف بــ الجمــال ( النفعيـة) الجمـال لمبـدأ الغائيـة
الن كل شيء في الكون لدية غاية يسعى إلى بلوغها وفيـه  تحقـق كمالـه بشـرم أن (. 34،ص29") للااية˝قبيحا كان

 وان الجمال من وجهه نظر سقرام يجب .يكون موجه نحو الخير والقيم األخالقية العليا 
_______________________________________________________________________

_____ 
ولد في أ ونيا وهو فيلسوف وعالم رياضـي  ونـاني ،ومؤسـر اإلخـوة الفيتاغورية،صـاب المبـاد  التـي أثـرت علـى (م.ق211-281)فيتاغور، *

طائفـة مـن :السفسـطائيون (.**222،ص7..)لالسـتزادة انظـر .هم في تطوير الرياضـيات والفلسـفية العقالنيـة الغربيـةفكره بالتوافق العددي ، وسا
قيقـة المعلمين في عهد اإلغريق القدماء،واحترفوا مهنـه تعلـيم النـا، فـن الكالم،فلسـفتهم مؤداهـا أن الحقيقـة نسـبية وغيـر مطلقـة ،وان مقيـا، الح

والسفسطائية ميهب فكري نشاء في اليونـان أبـان نهايـة القـرن السـاد، وبدايـة القـرن الخـامر فـي بـالد اإلغريـق هو اإلنسان بمصالحة ورغباته،
وفيهـا حصـل علـى ثقافتـه ، كـان يطـرح فلسـفته ( م  .ق311-م .ق371)  فيلسوف إغريقي ولد في اثنا: سقرام(. ***161،ص32.)اليونانية

تجسد اإلشكال ،وان ماعداه هو خيـالي ووهمـي واليمكـن التعبيـر عنـه (.   33،ص21)تزادة أنظر لالس...وآرائه و أفكاره وتدون من قبل طلبته 
 ، ووصفه لغويا
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مصـدر )ويـرى أفالطـون إن   *:ــ سظريـة أفالطـون أن يحقق هدف وغاية سامية وهـي الكشـف عـن الخيـر والقـيم العليـا 
را لجمال باإللهام وهو عالم المثل ليجسد فهو مثل مصد.  ( 32، ص23.)  ** (الجمال هو الهال من ربات الفنون 

الفن فيها ليقدم اإلبـداع واالبتكـار بعمليـة إلهاميـة تمنحهـا اآللهـة لـبعض البشـر ، أذ عـد الفنـان مجـرد وسـيط إلـى اآللهـة 
ماسدركــه يعكــس عــالم الصــور الخــالص وهــو عــالم الحــق والخيــر والجمــال الــلي يتجــاو  )وان . التــي تمنحــه اإلبــداع 

ــى المجــال المعقــول مــدركاتنا  كــون مانــدرب هــو محاكــاة لعــالم المثــل المجــرد مــن  ،( 32،ص22(. ) المح وســة إل
الصـــور الحـــر ، والنظريـــة الجماليـــة هنـــا هـــي مجموعـــة مـــن المحـــددات التـــي تتضـــمن صـــور مـــاهو مثـــالي مجـــرد مـــن 

ــ سظريــة أرســطو. .الحــوا، ،والتــي تحــاكي المثــل العليــا لالبتعــاد عــن الواقــع المحســو، أمــا أرســطو فيــرى إن   ***:ـ
        (. ˝مواضــيعا أل˝الجمــال يــنظم البيئــة الح ــية ويكشــا للنــا  المكــامن الخفيــة فــي التىوينــات إا كاســ  أشــكا )
فهو يفسر الجمال ويحاول إن  رفعه من عالم الماديات الحسية إلى المثل والصور األالية المطلقة ،إذ  (12،ص24) 

وهـــيا . يكشـــف مكـــامن الجمــال فـــي عــالم الحـــر ل وواعــي مفكـــر والفنــان.˝لـــق معـــاإن الجمــال عنـــده الموضــوعي والمط
سظريـــه الجمـــال عنـــد العـــرب - .ما تعـــارع مـــع أفالطـــون كـــون الفنـــان مجـــرد وســـيط إلـــى اآللـــة التـــي تمنحـــه اإلبـــداع 

فكريــة حيــث ظهــر الكثيــر مــن الفالســفة والمنظــرين الــي ن تنــاولوا موضــوع الجمــال مــن خــالل أطروحــاتهم ال :الم ــلمين
ــ سظريــة الفــارابيوكــاآلتي  جــاءت نظريتــه التوفيقيــة بــين رأي أفالطــون وأرســطو ورفــض أي اعتبــار لخالفهمــا  ****:ـ

وفـي ، (99،ص 3") تحصل في النفس بطريقـة الحـوا   أن المعارف إسما "،وأكد على أهمية الحر والحوا، بقوله 
الجيئيات تحصل الىليات ،والىليات هي التجارب على  إن إدراا الحوا  إسما يكون الجيئيات ومن)  موقع آخر  بـين

إي إن مجمـــوع التجـــارب تكـــون المعـــارف واألشـــياء الماديـــة تـــدرب بعـــد إن تتحـــول فـــي العقـــل (.99،ص3(.) الحقيقـــة 
. ،لتحصل الصورة المفردة للمادة لكن هيه الصورة تحتاج إلى تـراكم القـوى عقليـة عليهـا سـماها الفـارابي بـالقوى النفسـية

تحصـل المعرفـة بمجــرد مباشـرة الحـر بالمحسوسـات، األبعــد تـداخل قـوى نفسـية متعــددة تظهـر مـن خاللهـا وســائط  فـال
ان كـل مـاهو جميـل محبـوب ، الـ  ) وتظهـر متجسـدة فـي قولـه   *****:وسظرية الايالي .في انتقال صورة األشياء

ان بــالجالل والعظمــة واألخــالي والخيــر عنـدما ســدرا الجمــال إاا كــان بالصــورة يـدرا عــن طريــق الحــوا  ،إمــا إاا كـ
، ذلك إن الجميل محمود الصفات ، الجميـل فـي صـورته ،ونظريتـه هنـا تصـف ( 22، ص1(. ) يدرا بحاسة القلب 

ــ ( .الوجــداني)الجمــال  كــل مــاهو معنــوي  تصــل بالصــفات الباطنيــة للمــدرب ،  إي همــا أداة أدراب الجمــال المعنــوي  ـ
فان الجميل  يتضايق ...ر ية الىون وضعية هي في جوهرها ر ية مادية ) أن ين حيث ب: ******سظرية ابن رشد

فهـو .(  29،ص1(.)و  يتواجد مع قيمة الىمال الفائق، وإسما مع مفهومي الترتيب والنظال، وهمـا قـابلين للمالحظـة
النظـام ، واإلدراب الجمـالي يحدد طريقة التفكير الجمالي ، وفق مباد  منطقية تتعلق بـ قـوانين الطبيعـة وضـمن مفهـوم 

 ـ سظرية أبن . ضمن اإلطار المعرفي من خالل إدراب المحسو، بالعقل
_______________________________________________________________________

________ 
 12،ص23)رام،لالســـتزادة أنظـــرمـــن عائلـــه ارســـتقراطية،تتلميا علـــى  ـــد سق(م .ق373-م .ق327)فيلســـوف إغريقـــي ولـــدفي أثنـــا : أفالطـــون *

ــــــق  ــــــرون إن للفنــــــون ربات،وكــــــل ربــــــه تخــــــت  برعايــــــة فــــــن مــــــن الفنــــــون تشــــــكل رمــــــزا(.**  جمــــــال فكــــــرة عــــــن يعبــــــر˝حيــــــث كــــــان اإلغري
تتلمي على  د أفالطون سماه العقـل ليكائـه الخـارق والقـراء الطالعـه الواسـع ( اسطاغيرا)وهو فيلسوف إغريقي ولد في (***37،ص23..)اليات
هـــ فــي  261الفــارابي وهـو أبــو دمحم بـن دمحم بــن طرخــان ولـد فــي سـنة( . ****12،ص23) السـتزاده انظــر ...ؤســر األول لعلـم المنطــقهـو الم

ى مد نة فارب جاء إلى بغداد متعطشا للعلم وكان حاد اليهن متوقد اليكاء ،،در، علوم الفلسـفة بالـدر، والشـرح والتعليـق ودر، علـم النحـو علـ
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وهوابوحامـــد دمحم بـــن دمحم بـــن احمـــد الغزالـــي *****  (371،ص6..) لالســـتزادة انظـــر ..بـــن الســـري المعـــروف بـــابن الســـراج ـــد أبـــي بكـــر دمحم 
والمفكـــر الطوســـي النيســـابوري الفقيـــه الشـــافعي االشـــعري أشـــهر علمـــاء واعـــالم عصـــره وأشـــهر علمـــاء الـــد ن فـــي ( م1111-1128)الفيلســـوف 

كــان فيلســوف وطبيــب ،فقية،قاضــي ( م1118-1126)وليــد دمحم بــن احمــد بــن دمحم ابــن رشــدوهــو ***** * ( .22،ص1.)التــاريا اإلســالمي
 16-12،ص 22..) قضاة عاش في اسبانيا،اشتهربفلسفتة ،وترجمة لفلسفة أرسطو لالستزادة انظر 

 أن كل جمال مالئم وخير بتالي يكون مدرا ومحبوب ومعشـوي ، ومبـدأ )وهومن الفالسفة العرب اليي  رى  *:سينا
إدراكه الحس والخيال والوهم والعقل ، وتوفيق بين الدين والفل فة فقد كـان الجمـال بالن ـبة لـه تحقيـق القـيم الخيـرة 
في األشياء الجميلة من خالل بنائها وترتيبها فصل بين الجمال الـدسيوي األدسـى عـن الجمـال اإللهـي األسـمى ، وان 

ل في تفسيره  نبعث من الحـق ،والحـق هـو اسـم مـن أسـماء   إي إن الجما ( 49،ص1(.)  الجمال هو اسعكا  للل 
عنده هو الجمال السامي المطلـق وهـيا المفهـوم  ـدرب مـن االرتبـام الروحـي ( عز وجل)،إذ الخالق (عز وجل)الحسنى 

بالضــياء والنــور، فالجمــال عنــده فكــري خــال  ويضــعه ضــمن نطــاق الســمات الســامية الخيــرة والتــي هــي مــن ســمات 
، والنظريـة الجماليـة هنـا الجمـال الحقيقـي وهـو السـعي والتأمـل فـي السـمات الروحيـة مـن خـالل (بحانه وتعـالىسـ)الخـالق

بنظم التصـوف والتجلـي )إن الجمال من خالل رسائلهم المؤلفة ،هو متمثل **:ـ سظرية أخوان الصفا. التفكير والحد،
جيـه سحـو رفـل المح ـو  ومعطياتـه الماديـة ،وهو رياضة النفس من تدريب وتو ( عي وجل) الروحي سحو الخالق 

إي ســمو الـروح إلــى كــل مــاهو روحــاني ،وهـو تــدريب الــنفر مــن أدراب الحقــائق األشــياء ، (129،ص12(.) الارائييــة 
النظريــة الجمــال فــي  -والموجــودات وعللهــا ،واهتــداء الــنفر مــن المحســو، إلــى المعقــول ومــن الجســم إلــى الروحانيــة 

النظريــة الجماليــة عنــد الــي ن لــد هم طروحــات فلســفية تخــ  موضــوع الجمــال والبحــث فيــه فســرت   :العصــر الحــديث 
فيلســوف اشــتهر مــن خــالل موقفــه مــن الجمــال الــيي اتســم بالطــابع النســبي  *** : ـ سظريــة رينيــه ديكــارت :وكــاآلتي

لة الجماليــة بــين مرحلــه اللــ) الــياتي الــيي يفســح مجــاال لتــدخل األهــواء الفرديــة فــي تقــد ر الجمــال ويميــز ديكــارت بــين 
الحس ومرحلة اللهن، وهي  يمكـن تصـورها بـدون الحـس واللـلة الحقيقيـة وهـي التـي تتـداخل فيهـا عناصـر الحـس 

، فالجمـــال األشـــياء  رجـــع إلـــى عـــالم الحـــوا، وعـــالم الـــيهن فـــي وقـــت واحـــد ، فلشـــعور ( 333،ص33()˝والـــلهن معـــا
 ****:ـ سظريـة الى ـندر بوماـارتن. ه عالمي الحسي والعقلي معـابالجمال  رجع إلى  المجال األوسط اليي يشارب في
 بالن ـبة األرسـطي الصوري  كالمنطق الشعور لمجال˝وضع منطقا) در، مظاهر الجمالية ومســائل اليوق الجمالي ،و

العليـا فالمعرفـة (  72، ص26(.) للفىر،واهم ماقدمة هو تميـيال لعلـم الجمـال مـن بـين المعرفـة العليـا والمعرفـة الـدسيا
ــــل الهندســــة والرياضــــيات والمنطــــق  ــــا، ومرتبطــــة بالحقيقــــة مث تقــــدم مفــــاهيم وتصــــورات تتســــم بأنهــــا عقليــــة قابلــــه للقي

المعرفة الدنيا فهي التي لها عالقة بالحر والشعور غير القابل للقيا، والبعيد عـن المنطـق والتعيـين، حيـث اعتبـرا .،أما
بالجمـال ينخـل ) ونظريتـه تبـين إن اإلحسـا، *****:عماس يـل كاسـ ـ سظريـة و  ..لجمال مـن ضـمن المعـارف الدنيويـه

           .باتجـــاهين بفعــــل اتجاهـــات اإلدراا العقلــــي وهــــي اإلح ـــا  الجمــــالي ا بتــــدائي ،واإلح ـــا  الجمــــالي ال ــــامي
آنيــة فاإلحسـا، الجمــالي االبتـدائي هــو المــرتبط بالمحسوسـات البيئيــة المحـدودة التــي تنــتج مـن مــوثرات ،(29،ص32) 

محددة ، واإلحسا، الجمالي السامي،وهو عملية عقلية تحليلية مدركـة تعمـل علـى كشـف الحقـائق الخالصـة مـن المـواد 
ــي ن يحققــون الجمــال الحقيقــي أو الجليــل بحســب وضــعة ــدري  .واإلشــكال وهــي صــفة القلــة مــن البشــر ال ــة فري ــ وسظري ـ

 الفن ارفع مكاسة من جمال الطبيعة إن الجمال أو الجمالية في "التي أوضح فيها  ******:هيال
_______________________________________________________________________

_______ 
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عـالم أشـتهر بالطـب والفلسـفة واشـغل بهمـا ولـد فـي قريـة (هــ181-371)وهو ابن علي الحسن ابـن عبـد   ابـن الحسـن ابـن علـي ابـن سـينا (.*
ــالقرب مــن بخــارى فــ إخــوان الصــف ** .(31،ص 11..) لالســتزادة انظــر ..كتــاب فــي مواضــيع مختلفــة 211ي أوابكســتان وقــد إلــف افشــنه ب

هــم جماعــة مــن الفالســفة عاشــوا القــرن فــي الرابــع الهجــري العاشــر المــيالدي ،مــوطنهم البصــرة ،لــم يعــرف مــن أشخاصــهم ســوى :وخــالن ألوفــا 
لالسـتزادة انظــر ..رسـالة مقســمة إلـى أربـع أقســام ( 22) فية فــي رسـائل مؤلفــة مـن خمسـة،وقد عـرف عــنهم الغمـوع والشـك جمعــوا آرائهـم الفلسـ

وهـــو فيلســـوف ورياضـــي وفيزيـــائي فرنســـي  لقـــب بــــ أبـــو الفلســـفة الحد ثـــة وهـــو ابـــرا (م1621-1226:) رينيـــه ديكـــارت( *** 171،ص 11)
ــــــرع نظــــــام رياضــــــي ســــــمي باســــــمه  ــــــ)مفكــــــري العصــــــر الحــــــد ث، اخت ــــــى للهندســــــة ( ة نظــــــام اإلحــــــداثيات الديكارتي ــــــواة األول الــــــيي شــــــكل الن

وقصــد .وهــو أول مــن جعــل لفظــة اســتيطيقيا كاســم لعلــم الجمــال (م1762-1713:) الكســندر بومغــارتن( ****333-332،ص33.)التحليليــة
ولـد  (م1813-1723)وهـو فيلسـوف :امانويـل كـانط (. *****72،ص26.)ربط الفنون بالمعرفة الحسية ممـا جعلـه يعـد كمؤسـر لهـيا العلـم 

فريـدريك هيغـل (****** 71،ص21) لالسـتزادة انظـر ..في كونجتزبرج في اللمانيا ،وفلسفته كانت واسعة وبعيـدة المـديات الفكريـة واالتجاهيـة
 (. 113،ص32.)وهو احد الفالسفة األلمان الكالسيكيين ،مثالي ،موضوعي ،وهو احد كبار المنظرين للفلسفة آنياب( م 1771-1831:)

       "  الطبيعــة مــن أســمى˝اع الــروو وخلــق الــوعي وستــا  الحريــة ، ومــاهو مــن إستــا  الــروو يحمــل طابعــاألســه مــن إبــد
والتـي تضـمنت ر يـة المثاليـة المطلـق للجمـال والتــي تبحـث عـن فكـرة ونتـاج أبـداعي، والجمـال فكــرة  (. 113،ص32) 

آرثــــر _ـــــ سظريــــة .الف الــــوعي موجــــودة لــــدى اإلنســــان بفعــــل اإلدراب ،والتــــي يختلــــف مــــن شــــخ  ألخر،بســــبب اخــــت
تجـاو  الـلات سـلطة اإلرادة أو الخـالص مـن إرادة الحيـاة، إي )إن عملية إدراب الجمال وحصوله بفعـل  *:شوبنهاور

،  22.() اطــر اإلرادة و اياتهــا ،بمــا يتجــاو  العقــل والحــس وقيــود اإلرادة وتــرتبط بــاإلدراا البــاطن والحــس البــاطن 
وهيه السيطرة ألتكون مطلقة إذ أن نسـبيتها تعتمـد . والتتغير وهي المسيطرة على اليات حيث إن اإلرادة ثابتة، (42ص

والتحـرر مـن القيـود المكانيـة والزمنيـة ،فيتحقـق اإلدراب للشـيء ليصـل .مدى إمكانية اليات لتجاواها ،أو السيطرة عليها 
حيــث  **:سظريــة هنــري بروك ــن.الهــدف  إلــى عمليــات إدراب المثــل أو الحقــائق فــي األشــياء ليــتم إيصــالها باعتبارهــا

ولــيس الحــد  ســوى معاصــرة لموضــوع والنفــاا إلــى  ***إدراا الجمــال إسمــا يــتم عــن طريــق الحــد "أشــار إلــى إن 
فطرحــة هــيا مثلبــة إلــى حــد . إي محاولــة لتحليــل الجمــال تكــون نتيجتهــا تفتيــت الجمــال ونها تــه  (22، ص21" )باطنــه

بين العالم المادي والحسي إثناء تحليله لشخصية اإلنسان ، حيـث يسـتطيع المصـمم كبير للجمال األفالطوني ، ففصل 
خارقــة لفهــم أبــداع العمل،وكــان اإلدراب الجمــالي إنمــا هــو  مقــداره يمتلــك كونــه إلــى والموضــوعات دمــج فــي˝تحقيــق نوعــا

اسه علم التعبير " ين الجمال بــاليي ب****:  سظرية بنديتوكروتشية ـ.مجرد أداة من أدوات الواقع أو المعرفة المطلقة 
كون الحد، المحقق للصورة اليهنية والتي تبدو فيها األشـياء المدركـة ، فالجمـال (. 11، ص23" ) والفن هو الحد 

هنــا تجســيد للصــورة الباطنيــة اليهنيــة،وهي اكثــرمن المظــاهر الخارجيــة بــالتعبير ، والــيي يقــود إلــى اإلبــداع مــن خــالل 
فالمقـدرة علـى تكـوين ،(112، ص21(.)بالجمال محكول بطاقة الحد  والتعبير عنه باطنيا اإلح ا  )الحد، ،فأن 

بالتــالي فــان الصــورة اليهنيــة ، الصــورة الباطنيــة والتــي تعبــر عــن األشــياء هــو الــيي يقــود إلــى اإلبــداع بواســطة الحــد،
النظريـة الجماليـة هنـا مرتبطـة بطاقـة المعبرة سواء في ذهن الفنان المبدع أو في ذهن المتلقي المتأمـل لتلـك الصـور،  و 

الوقـائع )ويـرى إن *****:ــ سظريـة جـور  سـاستياسا ،اإلنسـان داخـل البـاطني التفاعـل عـن˝الحد، والتعبير عنه ناتجـا
فاإلحكـام واألذواق تختلـف بـين البشـر ( 29،ص1)،( التي يبحبها علم الجمال هي إما قيم، وإما وثيقة الصلة بـالقيم 

الجماعات إال أنها يمكن إن تكون للقيم الجمالية ارتبام وثيق الصلة بالتيوق والفن ،وادراب ماهو خير اختالف اإلفراد و 
اعتبــر (قــيم األخـالي ،قــيم عقليــة ،قـيم جماليــة) ونافع،حيـث قسـم القــيم اإلنسـانية أو مفهــوم القـيم إلــى ثالثـة أقسـام وهــي

ألخالقية والعقلية ،قيم سـلبية تقتصـر علـى اجتنـاب األلـم ومحاربـة القيم الجمالية قيم ايجابية تمد بليات حقيقية ، والقيم ا
. وعــالم األخــالق علــم الواجــب اإللــزام والصــراع ضــد الخطيئــة ، وعلــم الجمــال والفــن هــو عــالم الحريــة والنشــام . الشــر
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ومات العمل وقد حدد مق.  تحقق اإلحسا، بالجمال باتحاد بين اليات وبين الشيء الجميل،واليي يكون أساسه الخيال 
فهــو  بــين إن المــادة هــي عنصــر مــن عناصــر  (49، ص 11()المــادة والشــكل والتعبيــر) الفنــي لثالثــة عناصــر،وهي 

 الجمال لها أثرها في تحقيق البنية الجمالية األساسية
_______________________________________________________________________

________ 
در، فــي بـرلين فرانكفـورد ،ودر، الفلسـفة فـي الجامعــات األلمانيـة جنـب هيغـل ، وتعــد (م1861-1788) ثـالي ألمـاني وفيلسـوف م:شـوبنهاور*

مـن أسـرة ( م1131-1821) ولـد فـي بـارير: هنـري بركسـن(**76-72،ص1) لالسـتزادة انظـر ..مثاليته اإلرادية شكل من إشكال العقالنية 
م 1127مـــنح جـــائزة الســـالم لـــ داب فـــي ..ب الـــيي وضـــع األســـر األولـــى مـــن الفلســـفة العلميـــة قـــدمت مـــن انكلترا،وهـــو أشـــهر الفالســـفة والكاتـــ

ـــة إدراكـــا وهـــو اإلدراب المباشـــر الـــيي  ـــدرب بـــه : الحـــد،( .***321،ص33".)˝مباشـــرا˝اســـتخدام العقـــل المنهجـــي إي إدراب الديمومـــة الخالق
 26)لالســتزادة راجــع المصــدر ..ديــة قــائم علــى الزمــان ولــير المكــان الموضــوع إدراكــًا  تصــف بديمومــة خالصــة ، وموضــوع المعرفــة الحســية ل

فيلسـوف ومفكـر لـه ر يـا .. كان مولعا بـالقراءة والمطالعـة فـي التاسـعة مـن عمـرة( م 1122-1866)ولد في ايطاليا : كوتشية( **** 76،ص
فيلســـوف ( 1122-1863: )ســانتيا جــورجهــو ( *****61، ص21) لالســتزادة انظــر ...فــي الحــد، ،ولــه كتــاب المجمــل فــي فلســـفة الفــن 

وكاتب ولد في اسبانية وترعرع في أميركـا مـن أنصـار الواقعـة النقديـة ووضـع نظريـه تفسـير تطـور المجتمـع بغرائـز حفـع الـيات والسـعي للمنـافع 
 (. 33،ص8) لالستزادة انظر.. المادية
وان قـوة التعبيـر بمـا تضـيفة مـن .لعـين البشـريةوان إدراب جمالية الشكل تنحصر فـي العمليـة الفسـيولوجية وامكانيـات ا.

ح ي وعقلي ويرتبط بقيمـة المتـراكم العقلـي التجريبـي )الجمال عنده  *:ـ سظرية جون دوي .شحنات عاطفية للموضوع
إي اإلنســان اختـار الفـن والجمــال كقيمـة لكونــه  (.129،ص 33() الـلي امتلــ  الخبـرة فهــو فـي النتيجــة م ــتوى وعـي

ين الخبرات وهي أسا، إبداعه ،قد رفض كل اآلراء التي تقسم الفنـون وتميـز بينهـا الن الفـن باعتقـاده عمل تجريبي وتكو 
صفه إس اسية أساسها الخبرة،وهو عمل إستاجي تشوبه ر بات المنفعة والتي تحقق التوا ن بين الىائن الحـي والبيئـة )

ية أساسية الن الشـكل هـو ما دركـه المتلقـي حيث أعطت للشكل أهم ** :ـ سظرية سو ان  سجر(.  211،ص  21( ) 
الفنان ي قط إشكال الوجدان "فــ ،وان هيا الرمز  رتبط بمعنى ويعبر عنه . وانه يصبح أكثر إبداعا من خالل رمز مبدع

ولهـلا يكـون إسـقاطا لفىـرة الفنـان فـي بعـل ....في إشكال مرئية أو شعرية ،لهـلا فـالفن يـرتبط بكـل اإلعمـال الفنيـة 
إي  ــرتبط الشــكل بمعنــى ومــن خــالل رمزيــة يحمــل قــدرات تعبيريــة تجلــت (.11، ص12) التــي يمكــن إدراكهــا  اإلشــكال

 . و يكون معبرا عن المضمون ولير بمعنى مجرد عنه ،ويدخل الخيال دورًا رئيسي في إبداعه.أبعاده الجمالية 
   .بنائية الشكل التصميمي :المبحث الباسي/ الفصل الباسي -

اد بناء أي شكل أساسا على ترابط أجزاء التصميم مع بعضها وفق تنظيم معين للوصول إلى نظام كلي اعتم       
،ولتحقيق ذلك البد من اتحاد عناصر التصميم ضمن األسر المعتمدة في الضم والتأليف والتوحيد لتظهر األشكال 

باختزال  منها ما يكون بشكل بسيط على الفضاء التصميمي ،وتعدد وتنوع األشكال المستخدمة في تصميم المطبوع
أن العملية التصميمية تحقق أهدافها بأسر وقوانين ترتبط بالتنظيم البصري و. بعناصر مكثفة عناصرة اويكون معقد

وباستخدام الصحيح والمدرو، لبنائية هيه العناصر ،مما تجعلها تؤدي إلى فعل مؤثر من الناحية الجمالية والتعبيرية 
بنائية تصميمية  ون الفكرة فمهما كانت الفكرة بسيطة األثر تكون طوع ر يا وخبرة المصمم لتحقيقوصواًل إلى مضم

 :للشكل من خالل دراسات البنوية التي ابرات من خالل
 .تحول البنيوي عن دراسة الظواهر الواعية الى دراسة بنيتها التحتية الالواعية) -1
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 .كياسات م تقلة، بل على أسا  العالقات التي تنظمها  تتعامل مع الم ميات أو الىلمات بوصفها  -1
 .تطرو مفهول الن ق -2
 (.29، ص2(. )الىشا عن القواسين الىلية با ستنبا  أو ا ستد ل مما يعطي هلال القواسين صفة مطلقة -3

مكنة،اذ ان اي وجود بنية معرفية تؤكد لثوابت بنائية للفكر الممكن فضاًل عن وجود بنائية ثابتة لكل التنظيمات الم
النشام الالواعي للفكر  تمثل بافتراضات شكلية على مضمون، الن هيه األشكال واحدة في الجوهر بالنسبة للمتلقين ، 
قدامى ومحدثين،   توجب الوصول الى البنية الالواعية في كل مضمون للحصول على تأويل يصلح للتطبيق على 

ة منظومة عالقات وقواعد تركيبية تربط بين مختلف عناصر فالبنائي .اخرى ناتجة من هيا االفتراعمضامين 
المجموعة بحيث تعين العالقات والقواعد معنى كل عنصر من العناصر،وقد أكدت الدراسات اللغوية واألنثروبولوجيا 

البنى )تشكل وتؤثر في تشكيل ( بنية عميقة)دراسة بنائية تزامنيًا، وأوضحت أن بنائية الشكل تتكون من بنية أساسية 
 وتظهر البنى السطحية المختلفة باختالف البنى العميقة التي تولدها، ( السطحية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهو عـالم نفـر أمريكـي ،در، اللغـة اليونانيـة والالتينيـة ، حصـل علـى الـدكتوراه وعمـل مدرسـا ثـم أسـتاذ للفلسـفة (م1122-1821:)جون دوي *

-1812)سواان النجر ولـدت فـي ألمانيـا ** (.181،ص33.)في جامعة مشكان،وهو اعيم الفلسفة البرغماتية وله مؤلفات وبحوث عد ده
درست المنطق،واهتمت بدراسة الفن والفلسفة ،وعل الجمال وعلم اللغة، وتـأثرت بارنيسـت كاسـير األلمـاني األصـل ولهـا ( م1172

 .(11،ص36)لالستزادة أنظر..كتاب المنطق الرمزي 
 

هو تأكيد على الجانب الشكلي، فالبحث عن جوهره ومعاملته كاسا، ال بوصفه تشكياًل لعقل إنساني وعدم إعطائه 
مستلبًا ومنحها قوامًا أنثولوجيا بدل من التعامل معها بوصفها أحد نتاجات الفكر اإلنساني، فاإلنسان هو منتج  تصوراً 

تدر، البنية .لكل ما هو إنساني، والبشر هم الي ن  وجدون التحوالت باللغة واألساطير والبيئات والمجتمعات المختلفة
. موضوعات تحكمها قواسين تنبع من داخلها وليس من خارجها) هافي اولى دراسة محا ثة وتفسر ذاتها، ومن حيث إن

، 2(. )والدراسة الباسية عبارة عن دراسة البنية اللاوية أو النص األدبي لبنية سظيرة ألس اي عامة أخرى لي   أدبية
مل، اي سمتل  اا ان كل فرد يمتل  القدرة لتىوين الج) بينما قدم مفهوما للتحول من خالل البنى التركيبية(.221ص

فهما للىلمات عرفها بالبنى العميقة التي تىمن في كل جملة يمكن تىوينها  والتي تشكل البنية ال طحية إا سعبر 
  (p 129,37) (.عن أفىارسا من خالل مجموعة من القواعد التوليديـة

مال غير المحدد لعناصر محددة، فتاتي النظرية التوليدية التحويلية، لتوضح إن نظام القواعد هو القدرة على االستع
واالهتمام بالصفات العامة المشتركة في بنائه، إذ أن نظام القواعد عبارة عن مجموعة قوانين تولد ما النهاية من البنى 

واعتمد مفهوم البنائيتين العميقة والسطحية، حيث يمكن إنتاج عدد غير محدد من البنى السطحية ومن البنى .الظاهرية
ساسية من خالل القواعد التوليدية، أي أن التحول يحدث في العالقات بين البنى العميقة إلنتاج شكل التحتية األ

ولكن لم  تم وصف ما معنى البنى العميقة والى أي درجة يمكن أن يعني هيا العمق المشار , ومعنى جد د في اللغة
ة الشكلية في عّدها ظاهرة داخلية تحدث داخل البناء لقد تبا نت الدراسات البنيوية في تفسير التحول في البنائي.اليه 

بفعل عوامل داخلية أو تحول خارجي يحدث بفعل قوى خارجية، في حين أن التحول يحدث في البنى السطحية نتيجة 
تعتبر المطبوعات اصدق تعبير النعكا، ثقافة الشعوب وتطور االمم لشكل معبرعن كفاح (.قواعد التحول)قوانين 
واحيانًا يكون ارتباطه رمزي ليحمل معاني كثيرة مما تحمله .نتصاراتة وهزائمة وشكل القوة والفقر والضعفاالنسان ا
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العالقات الترابطية،او التنظيمات الشكلية والتي لها القدرة على على التطور والتغير دون ان يكون لها تنظيم نهائي 
ناصره وتغير بنيته الشكلية  اما باضافة خصائ  جد دة فالمصمم يمتلك القدرة على هيكلية ع.محدد بتقدم الزمن 

تحمل سمات التطور والوعي والتغير والتكيف واالبتكار اوبحيف خصائ  اخرى بقصد اظهارات جمالية جد دة 
واالشكال بقيمها تعطي معلومات تؤدي دورها كوسيله اتصالية .ومبتكره تؤدي دورها التصميمي في البناء الشكلي 

ليب وطرق جد ده تؤثر على بنائه الشكلي وتتغير وفقًا لر ى وتوجهات المصمم عبر الزمن تغيرًا واعيًا ،اليجاد اسا
ا سظمة المطابقة جيئيًا ) فترتبط عناصره الشكلية بشبكة واسعة من .للوصول الى تحقيق اهداف الرسالة االتصالية 

ت ،فيمكن القيال على سظال قائمًا في الوق  اللي اوكليًا لىل جيء فيه ضمن سظال كلي يحمل في بنائه قيم وثقافا
ونتيجة التقدم التقني ظهرت العد د من التغيرات في بنائيه الشكل اثر (.p2,37(.)  يحمل في طياته التاير والنمو 

ر الثورة الرقمية معتمدًا على تقنية اليكاء واستخدام الحاسوب االلكتروني فتغيرت المفاهيم البنائية للعناصر بتوف
الخدمات التقنية  لتالشي المسافات ولينضغط الزمن والفضاء باالضافه الى تغيرات شكلية كتحوالت نشأت نتيجه لتلك 

 ،( 1)التطورات كما في شــكل رقم 
 واختلفت تلك االنظمة والتنظيمات بخصائصها ومالمــحها تبــعًا 

 ة الشكل التصميمي تمبل مجــموعة واسع)للفكره الناتجة فبنائي 
 (p7,38.( )من العمليات الرقمية والتي تمبل الجاسب المادي لها 

 لما لها من قدرات اتصالية وفرتها التـقنية بـكل حمــوالتها النــشاء  
 بنائه ضمن فضاءات متداخله اكثر فاعلية تسهم في اظهارات الحركة 

 بتجسيد التقنية والمعلومات فــي فضاءات فـــكرية . والعمق الفضائي
 ابتكارية بادوات تزيد من قدرة المصمم الفكرية  للوصول الى افــاق 

 لقدرة على المناف ة العالمية تعتــمد بشــىل كبير على )جد ده فا
لبلوب عصر جد د مختلف يقوم على معالجة (p 112,40(.)ا بداع وا بتىار اكبر منه ماكاس  عناصرطبيعية 

اعها اعتمادًا على الفكرة لتحد د بنائية شكل باستخدام تطبيقات برمجيه تعمل البيانات والمعلومات وتخزينها واسترج
على اندماج العناصر لصياغة تعكر غالبًا التجربة الخيالية  جد دة لمحاكاة كرافيكية من خالل فضاء االلكتروني 

فالتقنية . ي  معبر ضمن عالم الشبكة الواحدة كبناءات االشكال التجريدية التي تعني تخفيض عناصر لبناء شكل
تؤدي تصاميم مطبوعات الحفاظ على  .التقتصر على الشكل المعبر بل ادخال المؤثرات الشكلية واللونية لبناء مختلف

موضوعاتها تعكس الهوية الرمييه سواء كاس  ملصقات اما ثقافية،او توجيهية )البيئة دورا مهما في تمييزها ، كونها 
ما يفصح ولو بشكل  ير مباشر عن مالمح ا تجاال الفىري لهلال المطبوعات،  ال شعارات  متخصصة و يرها من

حيث تلتقطها عين المتلقي وتجيب (. 113،ص19()   واألساليب الفنية التي تتبعها لتىريس والتميي لهلا ا تجاال 
تلفة تجعل من المتلقي المصمم في بنائه الشكلي من اعتبارات مخ)انتباهه مما تولد لديه الرغبة للتعمق في ما يعبره 

كما في شكل رقم .(p 6,37) .(يتخل قرارا ، لالسضمال إلى التواصل الحضاري والبقافي في جميع صورال وأشكاله 
 فترى الباحثة ان بنائية الشكل التصميمي( . 2)

 في ظل التطور التقني تميز بالبساطة ونقاء االلوان والتركيز على الناحية التعبيرية
 :  كما تميز بــلمضمون الشكل 

شعارلبناء بيئة  (1)شكل رقم 

خضراء
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 .تمييز باظهار بنائية شكلية معبره للبيئة وأساليبه اإلخراجية المتنوعها -1
 .وتتحقق من خالل التصميم الجيد الجياب للمطبوع: الجاذبية  -2
 من خالل توظيف الصور والرسومات والعناوين والتنوع :إثارة االنتباه  -3
 .الواني واالظهارات الشكلية -3
 .ارات الحركه لتعطي اهمية البيئة وسبل الحفاظ عليهااحداث الد ناميكية باظه -2
 :ـ سقد النظرية الجمالية:المبحث البالث/ الفصل الباسي-
من خالل ماتقـدم لـم تجـد الباحثـة مـن خـالل دراسـتها فـي هـيا البحـث ،إلـى تشـخ  سـمات نظريـة متكاملـة لتفسـير     

تسلسـل منطقـي لتطـور الـر ى الفلسـفية والتنظيـر الجمـالي  وان الطروحات السـابقة كانـت. النظرية الجمالية في التصميم
ـــة ليكـــون التصـــميم عمـــال تصـــميميا ـــه ذو توافـــق " فـــي الفـــن، وتـــرى الباحث ناجعـــا ،كلمـــا كـــان النظـــام العـــددي المكـــون ل

 الجمالية عند فيتاغور، ،كون الفن هو بناء نظام منسجم لألرقام ،وعـد العمليـة اإلبداعيـة  فـي الفنـون مـاهي إال.واضح
وعـــد إن الـــدماب األســـا، لكـــل األفعـــال ، وهـــو أســـا، .محاولـــة إيجـــاد التوافـــق الرقمـــي ،المكـــون ألســـا، البنـــاء الشـــكلي

فىـرة بتـنثير مـن حولـه مـن )العاطفة والخوف والتفكير،والعمل الفني نتاج عقلـي فـي أساسـه، فالبنـاء الشـكلي وهـو نتـاج 
، أي باعتمـاد توافـق الـدقيق (11،ص12()عددي جال او سظالالم ثرات، بفعل صراع األضداد ا يجابي اللي يولد اس 

وجاء تأكيد السفسطائيين إن اإلنسان هـو المقيـا، والغايـة والوسـيلة فـي آن واحـد يمثـل الحقيقـة ،وكـل شـيء . ومحسوب
يم وكيلك وتحليالت اإلدراب الحسي وآثار االنفعال النفسي فـي الفـن، فالتصـم. موجود أسا، وجوده هو الفكر اإلنساني

ـــة  ـــو كـــان تمويهـــا أو خـــداعا أو غيـــر مطـــابق للحقيق وهـــو غايـــة ،والمصـــمم يقـــدم مايفضـــله المتلقـــين ويرضـــيهم ،حتـــى ل
سـقرام )وفالسفة العقل . الموضوعية بحسب رائيهم، بالتالي يفقد التصميم مصداقيته كوسيلة اتصالية لبعده الموضوعي

إذ أعتبر أفالطون القيم . العدل والجمال وسائر القيم األخرى واقروا بوجود مباد  مطلقة للخير و (،أفالطون ، وأرسطو 
 دعــوا ممــن ،˝األفالطونيـة هــي المقيــا، ، الـيي اعتمــده أكثــر فالسـفة اليونــان ،و علمــاء وفالسـفة عصــر النهضــة أيضـا

 أن عتبـــرواوا  بالمنفعـــة الجمـــال رأى مـــن الجماليـــة،ومنهم ر اهـــم إليهـــا أضـــافوا أن بعـــد األفالطونيـــة الفلســـفة إلـــى للعـــودة
 إلــى الجمــال ســقرام  فيخضــع.˝جميلــه واعتبــر آخــرين لــير بالضــرورة أن يكــون المفيــد والنــافع جمــيال النافعــة األشــياء
 وهــيه كمالــه،  تحقــق وفيــه بلوغهــا إلــى يســعى وهــدف غايــة الموجــودات مــن شــيء لكــل بــان ، لألشــياء  الغــائي التفســير
ال يجــب إن يكــون مــن خــالل وجهــة نظــر الجمــ لهــيا.  العليــا خالقيــةاأل والقــيم الخيــر نحــو موجــه تكــون  إن يجــب الغايــة

 مـن ˝كـامال ˝الصـعب إن تجـد أس ـاسا" سقرام جمال هادف يحقق الغاية منه في الكشف عن الخير والقيم العليـا ،فمـن 
 أجمــل النــا  مــن عــدد مــن ف ــينخل جمــيال أس ــاسا رســم فعنــد شــائبة، إي جمالــه تشــوب   إي ، الجماليــة الناحيــة

فقـد ربـط الفـن بالطبيعـة  (122،ص12")  ˝صل على إس ان يمكن إن ت ميته جمـيالليح رسمه في لتج دال اعندهمم
فالمصمم يجمع ماهو جميل .،وبين انه ايجابي لموجودات الطبيعة والفن هو بفعل التحليل العقالني للموجودات الواقعية

الطبيعــة أو بيئــة أو تراثــه مــن اإلشــكال وفــق مــن صــفات شــكليه وعناصــر مــن الموجــودات مــن حولــه ســواء كانــت مــن 
تصــوره ولغايــة وهــدف ليضــيفه إلــى تصــميمه لبنــاء شــكل أو إشــكال جميلــه وتــؤدي إلــى توصــيل الرســالة البصــرية نحــو 

والفيلسوف أفالطون بين في نظرية المعرفـة أنهـا  نظـام متـدرج مـن األدنـى إلـى األعلـى ،وهـيا التـدرج محكـوم .وظيفة ما
  مـــن معوقـــات الحـــر للمـــادة وكـــل المعطيـــات الفسيولوجية،والســـيكولوجية والوصـــول إلـــى مســـتوى مـــن بإمكانيـــة الـــتخل

وكشــكل  ــرى ويــدرب .التجــرد نحــو أفــاق العقــل ، وان المعرفــة الحقيقيــة بنظــرة هــي المعرفــة العقليــة التــي تتجــاواا لحــوا،

شعار الحفاظ (2)كل رقمش

 .على البيئة
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ئـي كــون مر  مضـمون  عـن يعبـر كشــكل متـهقي يفقـد بالتـالي معنـاه واسـتيعاب وفهمــه وضـوحه لعـدم معنـاه يفهـم ،وال˝حسـيا
وهــي عمليــة تعتمــد علــى القــدرة العقليــة للنســان ، . التصــميم المطبــوع لــه هــدف وغايــة يفهــم ويــدرب معنــاه نظــرة واحــدة

اقر أرسطو بنهمية الللة كنتيجـة ) و.فأرسطو يعتقد أن المحسوسات موجودات في اليهن والحقيقة المادية في آن واحد
فر يته تأخي جانـب نسـبي ألدراب اإلشـكال، اللـية ليسـت غايـة فـي ذاتهـا بـل كمـا الحظنـا ( 9، ص24() لرد فعل سف ي

عنــد السفســطائيين هــي نســبية باتجــاه الخيــر أو الشــر، وان التصــميم وموضــوعه أكثــر فاعليــة نحــو الفكــرة بــياتها فهــي 
وهـــيا الطـــرح يختلـــف عمـــا جـــاء بـــه أفالطـــون إذ رفـــض مبـــدأ اللـــية  ألنهـــا صـــفة .نظيماتهـــا األســـا، لبنـــاء اإلشـــكال وت

 اإلحسـا، إحـداث علـى األلـوان وتعمـل كمـا. للتصـميم الكلـي الشـكل بنـاء فـي˝المحسوسات المتدنية واليي يشكل ضـمنا
 إبــراا أو معينــه نفعــاالتا إحــداث فــي مهــم دور للــون  ويكــون . المنغلــق بالفضــاء اإلحســا، تثيــر مثلمــا المفتــوح بالفضــاء
. التــي يكـون لهـا دور فـي لفــت االنتبـاه اواحـداث تـأثير محــدد،و  التصـميمي الفضـاء داخـل معينــه ايحائيـه أو رمزيـه قيمـة

ويتوافــق مــع مــا راه أرســطو فــي معنــى إن الجمــال فــي الشــكل هــو جــزء مــن جــوهره ، وأفالطــون فــي العالقــة بــين الجــزء 
كـل ال فـي الجمـال يكـون  ،وانمـا˝جمـيال الجـزء اليكـون  ذلـك ،وعلـى˝تناسـبها يكسـبها جمـاالوالكل إذا بين تناسـق األشـياء و 

وتختلـف االتجاهـات مـن مصـمم إلـى آخـر .،إي الكل  تصف بالجمال مما  تطلب إن تكون األجزاء تحمل نفـر الصـفة
شـكلي الجد ـد فـي اسـتخدام ومهمـا كـان توجـه المصـمم وفكرتـه للبنـاء ال. للوصول الى الر يا الجمالية المحددة للمطبـوع 

وســائل التنظــيم ،فــأن المحصــلة النهائيــة هــي أعطــاء ســمات جماليــة إلظهــار الشــكل كنــاتج يضــاف الــى ذلــك مــا يضــفيه 
ــة"مــن ــه فــي ااتــه قيمــه جماليــه كامن امانظريــة الجمــال عنــد العــرب   (.349، ص11") التنظــيم الشــكلي حيــث ان ل

قيـــه والكـــرم والجـــود ،والتـــي جـــاءت نحـــو تأكيـــدها علـــى الحـــوا، فـــي المســـلمين والتـــي كانـــت مرتبطـــة بالفضـــائل االخال
استحصال المعرفة والمزج بين النظام الحسي ،وأهميته بتجريد العقل نحو عالم المثل ،وان الجمال  درب بصفته المادية 

التـي  ـتم  فجمال الشكل التصميمي بكل مايحمله مـن صـفات ظـاهره خارجـه وبـاطن،.الظاهرة والعقلية لكل ماهو باطن 
ويعطــي وضــوح لفكرتــه ولتصــور .أي  الجمــال هــو نتــاج فكــر عقلــي وفــق مقيــا، وقــوانين ونظــام .إدراكهــا بالمــدركات 

أبعــاده الشــكلية ، والفــارابي بتصــوراته الجماليــة وهــي محاولتــه الجمــع بــين فلســفة أفالطــون، وأرســطو وتــأثر تــأثيرًا كبيــرا 
،  3(.)س ية صوفية تحمل في طياتها الـروو الشـرقية اإلسـالمية وبينهمـافمي  بين سيعة روما)، بنظريتهما الجمالية 

وان  وارتــبط الفنـــان عنـــده بالمحسوســـات بشـــكل صــوفي ،رافـــض للجزئيـــات الشـــكلية ألدراب الكليـــات بتصـــوفه( 122ص
نقـى بفعـل وهـي نتـاج خـالق يمكـن أن يضـفي جمـاال اكبـر وأ.العملية اإلبداعية عنده تتصل باإلنسان وأمكانياتـة الفكريـة 
فيتفـق معـه فـي تأكيـد الحـر والحـوا، فـي استحصـال المعرفـة .فيض العقل الفعال ،والتي تبـرامن خـالل تـأثيره بأرسـطو

ومنها الفنون ، ويتفق مع أفالطون في تأكيده على اشراقية المعرفة واالبتكار بـالفيض الصـادر مـن العقـل الفعـال واهـب 
تصــميمي ،إي مــزج بــين النظــام الحســي بكــل محصــالته وأهميتــه بالنظــام  الصــور واإلشــكال عبــر الفكــرة المجســدة لبنــاء

 المثالي االشراقي ، 
 

إدراكنـا لموضـوع ) ـتم بعـد * ونظرية الغزالـي والتـي فيهـا يصـف الشـعور باللـية.بواسطة التجريد العقلي نحو عالم المثل 
 ما من جمال 

لعقـل والقلـب والشـعور ، فميـي الجمـال ببالثـة ةـواهر في دي إلى حبه،ويتم ال  من خالل قوى اإلدراا البـاطن فهـو ا
ــة ــة وعقلي ــة ومعنوي فالماديــة كــل مــا تعلق باإلشــكال بصــورها الخارجيــة المظهريــة ،والعقليــة كــل ،( 33، ص2(. )مادي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102بغداد  –وقائع مؤتمر التصميم والبيئة الثالث   

 561 

بصــفات البــاطن ويحمـــل قيمــة أخالقيــة ،وصــفات خاصـــة ،والعقليــة والتــي هــي صـــفات يمكــن تمييزهــا بالعقـــل  مــا تعلق
 شكال ظاهرها وباطنها والجمال فاإل.والمدركات

يشملهما وتدرب صورها الظاهرة بالبصر والباطن بالبصيرة فمن خالل هيا الرأي  تحول اإلدراب الجمالي للشكال نحـو 
 مدخل 

ألدراب حقائقهــا أعمــق ويصــف الجمــال ابــن رشــد بأنــه نتــاج التفكيــر العقلــي ،وفــق مبــاد  وقــوانين ووفــق نظــام ، كــان 
أن أي تصميم يصمم مـن قبـل ) البن رشد اثر كبير في تحد د البنية الجمالية في فلسفته فيوضح ذلك لالتجاه المادي 

 وضـع اجلـه مـن اللي والهدف عملة، في عنها التعبير الفنان يتوخى التي للحكمة ، بفهمه˝اإلس ان مشرو  أساسا
 ،كمـا تحديـد دون  شـكل لـه يكـون  إن ميالتصـمي العمـل لهـلا ،ف يظهر الحكمة هلال سفهم لم وإاا. الفني اإلستا  هلا

ــه يكــون  أن يمكــن ــاييس حجــم  ل ــه ، ،مق ــق لترتيــب أجيائ ــ ..طري إي يجــب إن يعطــي التصــميم  (.22،ص12(.) ال
عـن  مضـمونه المباشـر ، والهـدف الـيي جـاء مـن اجلـه هـيا التصـميم  . وضوح لفهم فكرته والتي جاء من اجلها للتعبيـر

رى أن إدراكــه الجمــالي والمتمثــل بالنبــل والنظــام  ــتم ضــمن اإلطــار المعرفــي للمتلقــي ويــ.وطريقــة ترتيــب اجزائــة الشــكلية.
بالعالم من خالل إدراب المحسو، والمستوعب بالعقل أو الحر كشرم للمعرفة ،ونظرية أبن سينا التي اتسمت بالعقلية 

ام الروحــي ،فجمــال الشــكل عنــده فــي أصــولها فهــو كالفــارابي  ــؤمن بالعقــل الفعــال مصــدر للعلــم والمعرفــة ،ومصــدرالالله
مفهـــوم متعـــدد األطـــراف  ـــدخل فـــي جمـــال فكـــري خـــال ، والجمـــال عنـــده هـــو الســـعي وراء التأمـــل فـــي ســـمو الخصـــال 

وعــدت نظريــة أخــوان .والســمات الروحيــة الخيــرة مــن خــالل التفكيــر والحــد، فــي بنــاء شــكلي متكامــل يحمــل قــيم جماليــة
لجمــال عنــد أفالطــون، وهــو رياضــة الــنفر مــن تــدريب وتوجيــه نحــو رفــض الصــفا الجمــال بــنظم التصــوف والتجلــي كــا ا

إي . المحســو، ومحصــالته الماديــة الغرائزيـــه ،أي نحــو وعــي باإلشــكال وصـــفاتها الظــاهرة ،بنظمهــا الرياضــية الخفيـــة
وان .يعتمــدون علــى الرياضــيات فــي تحليــل بنــاء اإلشــكال وصــفاتها كنظــام للوصــول بالتصــميم إلــى أضــفاءاتة الجماليــة 

وهــو  (32،ص12)(.حكــم جمــالي كعمــل وإح ــا  يــرتبط بالــلهن والعقــل عنــد اإلس ــان)التــيوق الجمــالي والفنــي هــو 
خــالي مــن النفــع المــادي او المصــلحة،وهيا مــا التتفــق معــه الباحثــة لكــون تصــميم المطبــوع فــي غاياتــه وأهدافــه الحكــم 

فــي العصــر الحــد ث كنظريــة ديكــارت الــيي ميــز اللــية أمــا نظريــه الجمــال .الجمــالي يكــون مــرتبط بالمنفعــة واالســتهالب
ــة الــيهن،  فالشــعور بجمــال اإلشــكال  رجــع إلــى العــالم الحســي والعقلــي معــا ــة الحــر ومرحل  ˝الجماليــة بمــرحلتين مرحل

 شـــامله قاعـــدة هنـــاب ،ولـــير ومســـتوياتهم وثقافـــاتهم وتـــاريخهم وذكريـــاتهم المتلقـــين أهـــواء علـــى يعتمـــد الجمـــالي ،والحكـــم
جمـالي ال الحكـم وان للـية محـدد مقيـا، وجـود ال إي العقـل مرتبـة بعـد  بلـ  لم الشكل جمال وان ، اإلحكام هيه إلطالق

يخضــع إلــى دورة فــي لفــت االنتبــاه واثــارة االهتمــام ،وشــد بصــر المتلقــين ممــا  نفــي صــفته الموضــوعية ويؤكــد نســبيتة 
الـدنيا ومعـارف تتعلـق بـالطموح والمثاليـة وتتجسـد  ونظرية الكسندر بومغارتن حيـث اعتبـر الجمـال مـن ضـمن المعـارف.

في الخير وذلك بتأثر من المنهج العقلي الديكارتي ،في انه قسم الحقائق واتبع أسـلوب التحليل،وأكـد علـى التناسـق بـين 
م األجزاء،إي انه عند بناء الشكل التصميمي ، ضرورة التناسق بين أجزاءه كي  ـدرب بأكملـه ويعطـي الشـعور باالنسـجا

ونظريــة عمانوئيــل كــانط أوضــح فيهــا إن اإلحســا، بالجمــال يأخــي اتجــاهين بفعــل ..واآللفــة وفقــدان التــوتر والشــد المثقــل
 اتجاهات اإلدراب العقلي والتي طرحها في تحليله للحر 

الســامي ، واإلبـــداع عنـــده هـــو إبـــداع عقلـــي أساســـه الكشـــف عـــن الجمـــال الحقيقـــي للشـــكال  بواســـطة المعرفـــة للمصـــمم 
يتحقق بواسطة من يمتلك إحسا، مرهف ،اليي يحوله إلى إدراب حسي لينتج تصميم يحمل صفه ذلك مـن الفـن، فـن و 
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اإلحسا،،فنظرية فدريك هيغل اليي حـدد نـوعيين مسـتوى الـوعي ومسـتوى العقـل ،والفـن . متقدم وفن هابط ،وذلك بحكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــو عمليــة عقليــة تــتم بواســطة أدراب ـــــــــــــــــــــــــــ وهــي التــي توجــه اهتمامنــا إلــى أحــد : اللــية *ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وانمــا االهتمــام اليعــوق  العضــو فيهــا يكــون  الجماليــة ،واللــية˝الموضــوعات وضــوحا أجــزاء الجســد والتــي يكــون فيهــا العضــو التــي تنشــا فيــه أكثــر
 (. 32،ص8) لالستزادة انظر ..ضوع الخارجي المو  إلى مباشرة  وجه

بنســه الصــادر عــن تجلــي الفىــرة بطريقــة ح ــية وهــي )القــوانين ،وأعلــى مرحلــة يصــل فيهــا الفــن الــى اإلبــداع والجمــال 
إي جمــال التصــميم أرقــى مــن الجمــال الطبيعــي ،ألنــه مــن . (23، ص12()روو المطلــقالحتميــة جمــال معبــر عــن الــ

وهي انتقاله متدرجـة مـن اإلدراب الحسـي المبسـط إلـى اإلدراب العقلـي المتعـالي، إلـى أعلـى درجـات الـوعي .إبداع الروح 
 مـا مـع والمكـان الزمـان تجـاوا المبـدع، المصـمم عقـل يسـتطيع ،إي منطقيـا ˝وهـي الـدرجات التـي تحقـق تصـورا. والفكر

ويتجسد فـي .  تعامل به بحيث  بتكر شكل، أو صورة ،أوصفات مظهريه لهما بفكرة جد دة مبتكرة تؤدي غرع وظيفي
بنــاء التصــميم مــن خــالل آليــة بنــاء معرفــة تخضــع آلليــة التحليــل واالفتــراع، وفــق تصــورات ذهنيــة تعبــر عــن اإلشــكال 

ثر شوبنهاور امتداد لميتافيزيقية أفالطون إلى كانت ،والتي فيهـا التشـابه والتـرابط وتعد نظرية آر .والتي تؤدي إلى اإلبداع
ويتحقــق عنــده بفعــل تجــاوا الــيات ســلطة . فــي عمليــة حصــول الجمــال وادراكــة وأساســه رفــض معطيــات العــالم الحســي

وهــي عمليــات التحليــل . ماإلرادة ،أو الخــالص مــن إرادة الحيــاة، بتجــاوا آليــة البنــاء المعرفــي للوصــول بعمليــة التصــمي
إن جمال الموجودات البشـرية ) والبناء ،وتشابه مع هيغل في تفضيل جمال التصميم على الجمال الطبيعي حيث بين 

ونظريــة هنـري بركسـن التــي تكشـف أن الجمـال هــو الجمـال البـاطن فــي . (492،ص11( )هـو أسـمى ضــروب الجمـال
فالجمـال عنـده  مشـابه إلـى حـد كبيـر .الحسية والعقلية، بصيغها التقليديـةالمواد واإلشكال والظواهر ،بعيدا عن المظاهر 

وقـد جعـل مـن الفـن والجمـال أدوات إلثبـات أفكـاره ، أي مـن خـالل ابـرا فاعليـة الحـد، والتـي قـد .الجمال األفالطوني 
لقــيم الجماليــة يعتمــد تتجــاوا العقــل وآلياتــه والفكــر ، كشــكل يظهــر للمتلقــي المعــاني والمضــامين التــي يحملهــا ،وادراب ا

على  اإلدراب الحر المباشر وما  ثيره من تصورات ذهنيه وتخيليه تعتمد على الخبرات المعرفية ،فإثـارة قدراتـه النفعيـة 
ونظرية بند تو كوتشية إذ تبين إن الجمال هو الحد، المحقق للصورة اليهنية أو سلسـلة مـن الصـور تبـدو .واالتصالية 

رب فالجمال منتمي للصور الباطنية أكثر من مظـاهر الصـور الخارجيـة والتـي هـي فـي حقيقتهـا فيها ظواهر الشكل المد
لكـون الفـن فـي . تجسيد للصور الباطنية  فالجمال والفن هما عنده حب وتعبير، ورفض التفريق بين الشـكل والمضـمون 

بـدون ميـيان أو قيـا   تركيب جمالي م لا من العاطفـة والصـورة أو الشـكل والمضـمون علـى شـكل حـد )رأيه هـو
ذلـــك إن  الشـــكل والصـــورة بـــدون العاطفـــة جوفـــاء والعاطفـــة بـــدون صـــوره عميـــاء،إي احـــدهم يكمـــل ،(113،ص 21(.)

اآلخر،والتصميم العمل الفني هـو أجمـل مـن الطبيعـة لكـون المصـمم ،يعطـي الجماليـة لبنـاء اإلشـكال تحقيقـا إلظهارهـا، 
ق الباحثــة معــه فــي رأيــه ،لكــون وتصــميم أي مطبــوع يشــكل القيــا، فيــه وتتفــ.ليتقــدم بشــكل جميــل فــي عيــون المتلقــين 

فنظريــة جــورج ســانتيانا ونتيجــة الرتباطــه بالمــيهب  .العــام بالكــل األجــزاء مقارنــة وفــق وتناســب لنســبة˝وخاضــعا˝محــددا
احــد الطبيعــي ،رفــض تقســيم اإلدراب إلــى إدراب حســي وادراب عقلــي ،ودعــا إلــى إن المــدرب هــو عقلــي وحســي فــي آن و 

،واليمكن فصلهما بأي حال من األحوال ،واإلحسا، أو التيوق الجمالي عملية إدراكية محكومة بالعقل والحـر فـي آن 
، 11()المـادة والشـكل والتعبيــر) ، وقـد حـدد مقومـات العمــل الفنـي بثالثـة عناصـر وهـي (3)واحـد كمـا فـي الشـكل رقـم 

التـي لهـا أثرهـا فـي تحقيـق البنيـة الجماليـة، وان بمجـرد فهو  بين إن الشكل هو عنصر من عناصر الجمـال ( 113ص
 إن 
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 يختفي الشكل من إي موضوع لتصميم جمالي  رتبط باالنفعال ويصبح
  جمالية إدراب جمالية،و قيم يحمل الشكل أن إلى وخل ˝.ضعيفا˝شكال 

 الشكلتنحصر في العملية الفسيولوجية وامكانيات عين المتلقي ،وان التناظر
 اإلحسا، بالتكافؤ  نتيجة تواان توترات العضلية التي تقوم بها يعبر عن  

 والتناظر عنده حالة من الحاالت .العين حين تدرب اإلشكال المتناظرة 
 .الخاصة المتمثلة بإيقاعية جمالية، تحقق نوع من االرتياح وركود النفر
 وفي نظرية جون دوي اليي رفض صي  اإللهام والحد،، وربط الجمال 

إن الفــن يرفــع اإلس ــان مــن التمــيي "إذا جــاء قولــه.ن بــالخبرة والتجريــب ،وهــو فنــًا إنســانيًا بســبب اندماجــه بالحيــاة والفــ
والتشت  إلى الوحدة والتىامل والفن يمكن اإلس ان من فهم الواقـع وي ـاعدال فـي عملـه ويييـد مـن تعميمـه قـي جعـل 

نفعيــة ووظيفيــة ،وبــين انــه أداة لتنميــة وتحقيــق القــيم حيــث أعطــى للفــن صــيغة  (213، ص13") الواقــع أكبــر إس ــاسية 
ــــة ــــة والتجريبي ــــة دورا. الحســــية والعقلي ــــة والنفعي ــــدخل صــــي  الوظيفي ــــن مــــن الفنــــون ت ــــار التصــــميم ف ــــي ˝باعتب  أظهــــار ف

جمــال هــو ال كــون  فيهــا أوضــح الــيي ســارتر بــول جــان ونظريــة. الشــكلي لبنائــه األســا، الفكــرة تصــورات مضــمونه،وفق
ل الــوعي  ،لبنــاء خيــالي لتحقيقــه فــي الواقــع أكثــر حريــة ،مــن خــالل القــدرة علــى التحليــل والبنــاء أساســه شــكل مــن إشــكا

وبفعل الخيال  تحقق اإلحسا، بالجمال ،واليي يكون أساسه الخيـال مـن . الوعي، الستحضار اليات األكثر نفورا وقلقا
ماهيتــه ،والكشــف عــن جزئيــات الشــكل ومفــردات واالفتــراع فــي وعــي الوجــود أو وعــي الــيات ل. خــالل إمكانيــة تحليــل 

ونظريــة ســواان النجــر .البنــاء للعالقــات والــنظم ،فيتحــول إلــى إعــادة بنــاء كــافتراع وفــق إرادة واعيــة متحــررة للمصــمم
أوضحت في إن إدراب الشكل ،وهو رمز  بدعه الفنان ليوحي إلى مضمون، أي أنه لير معنى مجرد عن العمل الفني 

أي إن الشــكل ويــوفر نوعــا مــن المعرفــة البصــرية فعــن . مزيــة ،تعبــر عــن معــاني عقليــة بعيــدة المــدى وان الفــن لغــة ر .
فهو يصدر حقائق عالمنا الباطن بما يحتويه من وجدان،وانفعال ومشاعر لتقـدم فـي رمـوا .طريقه  تم التواصل البشري 

الشـكل التجريديـة التـي يصـاب فيهـا ليـوحي  وان رمزيـة. تصاب من خالل الخيال ،ويكون له الدور الرئيسي في إبـداعها 
عن مضمون ،وليعبر عن معـاني بعيـدة المـدى ليكـون لـه دور رئـير فـي اإلبـداع ،والـيي يعكـر ذاتيـه المصـمم ، الـيي 
يعمـل علـى مخاطبــه المتلقـي إلثــارة دوافعـه فــي الظـاهر والبــاطن، بإتبـاع أســلوب  تميـز بالبســاطة والموضـوعية، لتفــاوت 

والتعبير عنها بطريقه بسيطة وسهله من خالل بلورة أفكاره لتحقيق فكـره لتصـميم  ـؤدي .بين المتلقين  مستويات اإلدراب
غرضــه الحقيقــي،من خــالل بنائــه الشــكلي، لتصــميم يخاطــب العقــل البــاطن والظــاهر للمتلقين،وانــه  يحمــل داللــه وقيمــه 

قـدره علـى اإليحـاء بالمعـاني وفـق هـدف الفكـرة و إن المطبوع يحمل في طياتـه مضـمون تعبيـري تكمـن فيـه ال.كافيه فيه 
 إظهـار فـي˝فاعال ،ليكون  الوظيفة،وهدفيته ومتطلبات.المطبوع من االتصالية او النفعية القدرات تحفيز لغرع ˝وتحقيقا
 . جماله وابداع
 :منهجية البحث وتطبيقاتة: المبحث الرابع /الفصل الثاني -
لمحتوى للوصول إلى أهداف البحث ونتائجه المرجوة من خالل تحليل تم إتباع منهج تحليل ا:  منهجية البحث-1

 .نماذج مختارة عن مجتمع البحث

 تصميم لبيئة جمالية (3)شكل رقم 
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والبالغة Fotos Earch)) تضمن مجتمع البحث الحالي تصاميم المطبوعات العالمية لشركة   : مجتمع البحث -2
شورة بالوسائل اإلعالمية المختلفة والمن 2112مطبوعًا تبا ن بين شعارات وملصقات واغلفة كتب للعام  (82)بحدود

 . ومنها االنترنيت 
أنموذجًا منتخب ( 3) العينة ** وبل  عدد نماذج.تم اختيار عينة البحث بطريقة عشوائيه   : عينة البحث-3

توافر األسباب الموضوعية  -أ-:وذلك لألسباب اآلتية. تقريباً % 2ألغراع التحليل من مجتمع البحث الكلي اي بنسبة
جودة المطبوع وخصوصية ،ورصانة البناء التصميمي للشكل  -.كل ومطبوع، التي تخ  موضوع البحث وأهدافهفي 

استخدام أحدث التقنيات في تنظيم التصاميم  -ج.تنوع موضوعاتها وتنوع هدفها ووظيفتها -ب.والفكرة المقدمة
بناء -أوالً : سية استنبطت من إطاره النظري هيوقد تم تحليل النماذج المختارة وفق مرتكزات أسا.  واخراجها،وحداثتها
-رابعاً .القيم الجمالية المتحققة-ثالثاً .المطبوعات.األسر الشكلية وتنظيماته البنائية في تصميم-ثانياً .الشكل التصميمي 
 .االرتبام الجمالي
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 http//www. Fotos Earch.com لالستزادة يمكن اياراة الموقع     *
 http://www.fotosearch.com/photos-images/go-green.html العينة موقع نماذج**
 
 :النظرية الجمالية في بنائية الشكل في التصميمي اسعكاسات  -:تطبيقات البحث-3

ولغرع الوصول إلى نتائج البحث واهدافة ،قامت الباحثة بتحليل النماذج المختارة وفقًا للمرتكزات األربعة التي        
 :استخلصتها من اإلطار النظري ومؤشراته وكاالتي

 (1)اسموا  رقم -
 .Green Eco:عنوان المطبوع -
 غالف كتاب بوجهين : نوعه  -
 سم26*17:القيا،  -
 .2112:    السنة - 
اعتمد  :بنائي الشكل التصميمي-

المصمم في االنموذج فـي بـنائه 
الشكلي ضمن تآلف الوحداتضمن 
كل واحد والتركيز على تقسيم 

لحركة الفضاء لمساحات متساوي معالجات تكرارية لثـماني صور تضمنت حركات متنوعة احتلت كل منها صوره 
حيث جاء ترتيبها وفق تجاور وتما، وتراكب و لحركات االشكال الهندسية .االوراق النباتية الثمانية في الغالف االول

وباتجاهات مـتعددة تمثاًل لنظريه سقرام، وبتنوع أقيام اللونية واالظهارية ولون الفضاء الرصاصي ومنتهيًا باالغمق منه 
ها ،لتعزيز وضوحها ولجيب االنتباه يشبه وصف نظريه افالطون والغزالي،وجاء اسم قلياًل واإلشكال المتضمنة لكل من

الكتاب بــلونين األخضر المفرب  والبيض لتــعزيز الـداللي للبيئة الخضراء وأسفل الكتاب للوجهين ، لتعزيز الســحب 
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ة ،والقيم اللونية البيضاء للمادة الكتابية البصري الـنـاتج مـن تتابع الوحدات الشكلية المتبا نه فيه واالتجاهية المحدث
اظهـر : القيم الجمالية المتحققه –. للوجه االول والرصاصي باتجاهات متعددة للوجه الثاني للداللة بهيئة بناء حروفي

لـوحدة التصميم  تحقـق واضـح للتواان لكـافة وحـداته الشكـلية، بقيـم لونـية متـبا نة وبمعاالت اظهاريـه رقـمية ، فا
المتحـققة من خالل تكرار شكل الفـضاءوالوحدات البنائية  وتـنوع اإلشـكال المسـتخدمة وفـق إظهار لوني بتـضاد وتبا ن 
أقيامها من قيم جمالية المالوفه تتوافق مع نظرية جورج سانتيانا بتتابعيه نحو مضمون الفكرة واحتواء المادة الكتابية 

البصري والشد نحو المادة الكتابية في االسفل ،ثم السحب أالتجاهي نحو أجزائه األخرى،  في  األعلى لتـعزيز التـتابع
نحو الشكل دون آخر،بتنظيم يحمل تقسيم ثنائي للفضاء األسا، بتوايع رباعي ، . التركيز على الدور التقني

مساحات المكونه لغالف الكتاب لمساحات إشغال ثمانية بتكرارية إيقاعية واخر بتوايع هرمي ،وفق تناسب اإلشكال وال
فمن خالل عالقة الشكلية كالتما، والتجاور .كما وتحقق ترابطية اجزائة بحسب نظريه ابن رشد وبند توكروتشيه 

وذلك إلظهار الحركات .والتشابه في المساحات والمقاسات ،والتراكب والتداخل والمتمثل باالختراق للفضاءات المجاورة 
نوعة لالوراق النباتية والمادة الكتابية والسحب ابتجاه تتابعي للحركة مع إضفاء التأثيرات الخطية ،بمعالجات تكرارية مت

باقيام لونية خظراء، توافق مع نظريه عمانؤيل كانط والتبا ن مع الفضاء نحو اتجاهات ممتدة مما عزا أ هام الحركة 
قنية واالظهارية في النموذج للصور إلحداث سيادة  جاءت المعالجات الت. عند األسفل والسحب البصري لكافة أجزائه

وا هامية الحركة لالوراق النباتية واالشكال الهندسة  وفق أظهارات لونية وظليه المألوفه، أعطى قدر كبير من التنوع 
ونية كما وأظهرت الفاعلية الل.ضمن بنائه التنظيمي تمثاًل لنظريه أفالطون وابن رشد ،عبر تقنية ومعالجات رقمية 

 وجون  أفالطون  نظريه وفق وحداته بين والتراكب والتشابه وتداخل جمالية كقيمة بعالقاتها الشكلية الظهارات˝تأكيدا
 االتجاه فاعلية الشكلي بنائه وحقق كما.المحدثة للحركات والتتابعية التقنية المعالجات مع الجمالية وقيمتها دوي،
ظهرت فاعلية العالقات .ان مع محتوى الكتاب اليي شغل جزئيه كقيمه جماليهيه لتعزيز التركيز نحو اتجاه متواوتتابع

كقيمه جماليه في بنائيه الشكل والناتجة من تجاور وتما، للمادة الكتابية والمساحات المتكرر بإيقاعية إلحداث تألف 
وإلحداث . رشد وجورج سانتياناهارات الظل والضوء وفق نظريه ابن واظ اللونية الموائمة˝شكلي اتجاهي ،وبتتابع معتمدا

قوى سحب بصري يمتد بفعل حركاتة المحدثة والمرتدة نحو الخلف للداللة على إحداث العمق الفضائي اليي برا 
وفق نظريه الكسندر بومغارتن  كقيمة جمالية فيه،ومن خالل التضاد اللوني،وقيمه اتزانية بين أجزاءه باظهارت جمالية

 . يظهر التصميم. ق استخدام تقنية ومعالجات رقمية حرفية  ترويجيكما وله دور اتصالي ، وف
 (.2)اسموا  رقم -
 .GLOBAC WAR ING:عنوان المطبوع  - 

 ملصق الحفاظ على البيئة : نوعة   -
 سم21*32: القيا،  -  
 2112: السنة  -

جـــاء التصـــميم فـــي النمـــوذج بإظهـــار عمـــودي : بنـــا ئيـــة الشـــكل التصـــميمي
ق ما ناســـب عرضـــة عـــــلى مساحــــة وفــــق نســــب تصـــميمية بحســـب حــــاجة وفـــ

ــــظريه بنـــد تو كروتشـــية ســـاهم اللـــون المستــــمد مـــن البيئـــة  محـــدده ، تمثـــياًل لنـ
 الخـــــصائ  عـــــلى˝والطبيعــــة لتكـــــوين تــــأثير جماليــــه عـــــبر تجســــيده ،اعتمــــادا
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جزء مـن االشـكال  بإظـهـار والمـتمثلـة واالظـهارية الـلونـية
ـــــاالحرف  ـــــة ب ـــــي المـــــاء ومنهـــــا المتمثل منهـــــا الغـــــاطر ف

الطـــافي إلبـــراا القيمـــة الرمزيـــة للمـــادة الكتابيـــة بتمثيلهـــا 
الجزئـي بالـــمبالغة الشـكلية والحجميـة بسـيادة تامـة للجـزء 

وشغـــلت االظهـارات . وفـق نظريه هيغل وجـورج سـانتيانا
الملمسية والمتمثلة المساحات المكونه لها بإظهـار تـدرج 

صـيل الواقعيـة ،إلثـارة االهتمـام  نحـو قيم للون الواحد لتف
مضـــمون الفكــــرة التصــــميمية بشــــد وســــحب نحــــو المــــادة 
الكتابيـــة واتجاهيتهـــا المتحققـــة،وذلك لتحقيـــق الالمألوفيـــة 

تحقق التواان المتماثل في النموذج  بارتكااه الجزء االعلى منه من خالل المادة الكتابيـة .  فـــي التنظيم اللوني والشكلي
ل األســا، واظهــارة ثالثيــة االبعــاد ،بإظهــار الحركــة باتجــاه واتجــاه الحيوانــات فــوق المــادة الكتابيــة وهــي فــي تمثيــل الشــك

خلــف المــادة الكتابـة مــن األعلــى والمتمثلــة بلــون الغيــوم واالشــعة البيضــاء  البيضــاء المســاحات عــن˝حالـة حركــة  فضــال
بتنظــيم شــعاعي متمركــز بامتــدادات . شــد وتتــابع بصــري  وفــي األســفل والقيمــة اللونيــة ،واتجــاه حركــة االشــعة ممــا أتــاح

متعــددة ، واعتمــد المصــمم المبالغــة الحجميــة النســبية بإظهــار الجــزء وتضــخيمه ألحجمــي بحســب نظريــه هيغــل وجــورج 
ســانتيانا ســيادة شــكلية، باعتمــاد إظهــار جــزء مــن الشــكل لتعبــر عــن مضــمون المطبــوع ،والموائمــة اللونيــة أثــر الفاعليــة 

ظهـر : القيم الجمالية المتحققه-.ية المتحققة للشكل نحو األعلى األسفل ،مما أتاح تتابعيه بصرية نحو أجزائهاالتجاه
بناء الشـكل المتحقـق مـن عالقـات تصـميمية فـي النمـوذج  مـن خـالل االتجـاه الشـكلي كقيمـة جماليـة بالتراكـب والتمـا، 

مثلــــة بحركــــة المــــادة الكتابيــــة واالشــــكال فوقهــــا  كالحيوانــــات والتــــداخل والتشــــابه بالمســــاحات المتحققــــة والتجــــاور ، والمت
لليحــاءات التعبيريـــة ،وهــيا  تفـــق مــع نظريـــه الغزالــي ونظريـــه هيغــل، واالمتـــداد خــارج حـــدود الفضــاء ،ومبالغـــة شـــكلية 

الــيي  وعـزا ذلــك عنوانـه. وحجميـه غيــر مألوفـة كقيمــة جماليـة ، تفــق مـع نظريــه الكسـندر بومغــارتن ، والموائمـة اللونيــة
 .امتد وفق اتجاهية عزات تواانه ووحدته

  (3)اسموا  رقم -
  WORLD ENVIRONMENT DAY - :.عنوان المطبوع

 شعار  وم البيئة العالمي                                          : نوعة -
 سم21*32: القيا،  -
 .2112: السنة  -
ـزائه عبر تـكرار المساحات الشكلية لفضاء أفقي ومحوري، كآلية ظهر التصـميم بتألف أج :بنائية الشكل التصميمي-

ارتكاا لبنائيه شكلية، وفق الـتما، والتراكب للصور االشكال  المحيطة  بتنظيم  شعاعي المـــتناثرة عبــر المساحات 
ونية البيضاء للداللة تشكل الكرة االرضية وما عليها من تقسيمات للدول ماتحتويه من اشكال ومادة كتابية بالقيمة الل

على نقاء وصفاء هيه البيئة كمطلب مهم واساسي ،و محقـــقه عمق فضائي ، لمقاسات متـــنوعة لالشكال ،وطريقة 
عرع كل منها ،وأن إحداث تأثير للــدخان للضــفاء خصوصية شـكليه واظـهارية تعطي دالله مجسدة 

وجاءت فضاًل عن  لون الفضاء الرصاصي اليي أعطى .يانالموضوعة،تمثاًل بنظريه عمانؤيل كانط وجورج سانت
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وضوح  معزا إلظهار اإلشــكال  باللوان االخظر وتدرجاتة،والمادة الكـتابية وغزات من ثبات المطبوع والمادة الكتابية 
انا البيضاء اادت من إحداث السحب البصري ألسفله لتفح  محتويات المطبوع،تمثاًل لنظرية ديكارت وجورج سانتي

، اعتمد التكرار كآلية لبنائه عبر تكرار المساحات الشكلية كأرضية محدثة العمق الفضائي من تجاور وتشابه  .
وتراكب والبعد االظهاري للمطبوع ،وفاعليته الشكلية كقيمه جماليه ناتجة من عالقات من تما، الوحدات 

. ليعبر ع مضمونه،بحسب نظريه أفالطون وبومغارتن وتداخلها،وتواانها المتماثل لتكافؤ وحداته ،وتناسبها الشكلي
 االنتباه لفـت˝مجسدًالمحتوى هيا الشعار قاصدا .واالقيام اللونية المتحققة لتأكيد تواان التصميم ووحدته وانسجامه

لمـتلقي لغرع اظهار موضوع المطبوع لكونه يجـسد عرع لالرع وطبيعة هيه البيئة وفق اتجاهات ا اهتمام وجيب
دة فضال عن إ هامية حركة  في شكل االشجار وفق اسلوب شعاعي  اليي يحتل مركز االشعار ،ليظهر السرعة متعد

  .في الحـركة المحدثة
 .نتائج البحث ومناقشتها: الفصل الثالث

 .توصلت الباحثة من خالل اجراءت التحليل إلى النتائج اآلتية والتي تحقق هدفي البحث      :ستائا البحث -1
 :بناء الشكل التصميمي: أو 
ظهر التصميم وفق ضم وتألف األجزاء عبر تكرار المساحات الشكلية وتـالف األجـزاء ضـمن كـل تصـميمي فـي  -1

 (.1،3)االنموذجين
االعتماد في بناء الشكل على تقسـيم الفضـاء والمسـاحات المتسـاوية عبـر عالقـات محـددة عبـر معالجـات تكراريـة -2

ار عمـودي بحسـب مـا  ناسـب  غرضـه وبنسـب محـددة لتحقيـق العمـق الفضـائي كمـا فـي ، وبإظه( 3)كما في نموذج
 (.2،1)النموذجين

إتبــاع اســلوب اال هــام الشــكلي الفضــائي فــي بنائــة الظهــارات شــكلية  باعتمــاد معالجــة رقميــة للصــور والمــؤثرات -3
ق الفاعليـة الشـكلية بـاختالف التالشي الفضائي لتحقيـ( 2)لتجسيد مضمون واقعي وداللي للموضوعن كما في نموذج

 (. 1)أقيامها اللونية في النموذج
جـــاء تمثيـــل تكـــوين اإلشـــكال وفـــق منظـــور واضـــح مـــن خـــالل االظهـــارات اللونيـــة والملمســـية والمتمثلـــة بـــالخطوم -3

فــي والمســاحات ،والتأكيــد علــى المبالغــة الشــكلية والحجميــة لجــزء معــين ،وســيادته إلضــفاء الطــابع التــاثيري والتعبيــري 
 (.2)المضمون كما في نموذج

،ونظريــه الغزالــي (1)ونظريــه أفالطــون فــي النمــوذج ( 1)انطبــاق تضــمين نظريــه ســقرام  وابــن رشــد فــي نمــوذج -2
، ونظريــــه ( 3)ونظريــــه ديكــــارت فــــي نمــــوذج( 3)،ونظريــــه عمانؤيــــل كــــانط فــــي االنمــــوذج (2)وهيغــــل فــــي نمــــوذج 

 (2،1)نا في النموذجين ونظريه جورج سانتا(1)بند توكروتشيه،في نموذج 
وســاهم اللــون بخصائصــه االظهاريــة إلعطــاء تــأثير جمــالي ،وإلبــراا القــيم الرمزيــة واإليحائيــة أو توضــيح لطبيعــة -6

أعطــى لــون الفضاءالرصاصــي وضــوح معــزا الظهــارات اإلشــكال والمــادة الكتابيــة ( .3،2،1)معينــة كمــا فــي نمــاذج 
 (2)تجسيم للمادة الكتابية كما في انموذج ،واظهارات ال(1،3)البيضاءكما في نموذجين

جـاءت الالمألوفيـة فـي تنظــيم األلـوان لتحقيـق إثـارة االهتمــام نحـو مضـمون الفكـرة التصــميمية عبـر الشـد والســحب -7
 ( .2)البصري نحو المادة الكتابية كما في نموذج 

 : ثاسيًا أسس وتنظيمات شكلية وعالقتها بالمضمون 
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 (.1)ة متعددة وبتنوع شكلي وفق عالقات تصميمية كما في نموذجتكرار االشكال بإيقاعي-1
تنوع القيم اللونية و المبالغة إلحداث سيادة شكلية بتبا ن لوني لتعزيز القـوة التعبيريـة ،والعمـق الفضـائي بعالقاتهـا -2

 (.2)االظهارية كما في نموذج
كل والمـادة الكتابيـة بتتـابع بصـري نحـو كافـة اجزائـة ، أتاحت الموائمة اللونية اثر الفاعلية االتجاهية المتحققة للشـ-3

 (.2،1)كما في نموذجين .والتضاد والتبا ن ومن خالل الفضاء مع اإلشكال المستخدمة
إظهار إ هامية الحركة لتعزيز أظهـارات المضـمون،وتحقيق قـوة السـحب البصـري نحـو خصوصـية اتجـاه اإلشـكال -3

 ( .3،2،1)ذج بتتابعيه وتنوع ومقاساتها كما في نما
جـــاءت التصـــميم وفـــق تـــواان متماثـــل بتكـــافي توايـــع اإلشـــكال واقيامهـــا اللونيـــة ،وبتأســـير نقـــام ارتكـــاا إلحـــداث -2

 (.3،2،1)السحب ولفت االنتباه كما في نماذج 
االظهــارات التقنيــة جــاءت معــزاة مــن فاعليــة التــواان والحركــة لبنائــه التنظيمــي بأحــداث اتجــاهي متعــاكر بحســب -6
 (.1،2)ه كما في النماذج فكرت
ـــن رشـــد فـــي نمـــوذج -7 ـــاء التصـــميمي وفـــق نظريـــه اب ـــه الكســـندر بومغـــارتن فـــي (1)وتنظـــيم البن ، وجـــاء وفـــق نظري

 (.2)،ووفق نظريه هيغل وجورج سانتيانا للنموذج (1،3)االنموذجين 
نـــاتج مــن تقســـيم ،وبتنظـــيم ربــاعي (1)جــاء التنظــيم متمركـــز لســيادة الشـــكل فــي وســـط الملصــق كمــا فـــي نمــوذج -8

مســـاحات الفضـــاء إلشـــغال اإلشـــكال بتكراريـــة وبتنظـــيم شـــعاعي متمركـــز بامتـــدادات متعـــددة وفـــق عالقـــات ترابطيـــة 
 (.3)تصميمية كما في نموذج 

ولم يظهر فـي نمـوذج ( 1،3)إحداث تنوع مكاني إلعطاء قوة اظهارية اكبر للتعبير عن المضمون كما في نماذج-1
(3.) 
وبتكــرار المســاحات .،(2)لشــكلية باظهــارات متقدمــة لتعزيــز مضــمون المطبــوع كمــا فــي نمــوذجأتاحــت الســيادة ا-11

 ( .2)لتأكيد التعبير عن المضمون كما في نموذج 
 :القيم الجمالية المتحققة: ثالباً 
مـن خـالل إحـداث ( تما، وتجاور ،وتشـابه،وتراكب ،وتـداخل )البناء الشكلي المتحقق وفق عالقات تصميمية من-1
 ( .3،2،1)كما في نماذج .مق الفضائي واالظهاري ،واتجاهية كاإليحاء والتعبير الشكلي برا كقيمه جماليةالع
اظهـر التضـاد اللـوني كقيمــة جماليـة إلحـداث إ هاميـة الحركــة وصـفة معـزاة للوضـوح واظهــار المضـمون كمـا فــي -2

جماليـه متحققـة مـن فاعليـة الظـل والضـوء  وقـيم(.2)والظهارات الملمسية كقيمه جماليه كما فـي نمـوذج( .1،3)نماذج
 .إلظهار تأثير الحركات نحو سحب بصري فاعل

 (.3،2،1)تمثل التواان المتكافي كقيمة جمالية تعزا التركيز نحو اتجاه متعادل كما في النماذج -3
ظريـه ابـن رشـد ون( 1)،ووفق نظريه الغزالي فـي نمـوذج(1)برات القيم الجماليه وفق نظريه أفالطون في النماذج -3

،ونظريـه هيغـل فـي ( 2)،ونظريـه عمانؤيـل كـانط فـي النمـوذج(2)،ونظريه الكسندربومغارتن في النماذج(2)في نموذج
ونظريه بند توكروتشيه وجورج سانتيانا ونظريه جون دوي في نمـوذج .،ووفق نظريه هنري بروكسن ايضاً (2)النموذج 

 . (3)،وديكارت وجورج سانتيانا كما في انموذج(1)
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اظهارات المبالغة الحجميه كقيمه جماليه بتناسق وانسجام غيـر مألوفـة بحسـب الفكـرة التصـميمية للملصـق وداللـة -2
 .،ولم تستخدم المبالغة الحجمية في النماذج األخرى (2)كما في نموذج

دة الشـكلية والتنـوع ،والوحـ(2)تناسب الشكل مع الفضاء والقيم اللونيـة المتبا نـة كقيمـة جماليـة فيـه كمـا فـي نمـوذج -6
 (3،1)واالنسجام لثبات اإلشكال كقيمة جمالية كما في نموذج

 :استنتاجات البحث-2
 :في ضوء النتائج وأدبيات البحث التي توصلت إليها الباحثة تدرج االستنتاجات اآلتية     
لغـة خاضـعة لعناصـره لبناء الشكل آليات من ضم وتأليف من األجـزاء ضـمن كـل تصـميمي  نقـل المصـمم افكـارة ب -1

 .وفق هدف ،يعطي بعالقاته التصميمية من تقارب واحتواء لتصميم ذا بعد جمالي
لبناء الشكل وعناصره ضمن نظام تصميمي يحمل فكرة وغاية نحو  القدرة علـى اإلفصـاح عـن المعـاني والـدالالت  -2

 .طي تأثير جمالي لتحقيق الهدف منهللمطبوع كونه وسيلة اتصالية بعالقات تصميمية ترابطية ،وبشكل متآلف ليع
تظهــر قــوة جــيب الشــكل مــن خــالل أتبــاع أســلوب اإل هــام الشــكلي الفضــائي الظهــارات شــكلية باعتمــاد المعالجــات  -3

 .الرقمية والمؤثرات ،لتجسيد مضمون واقعي وداللي بمصداقية كبيرة للمطبوع
والتأكيـد علـى المبالغـة .الملمسية ،وفـق منظـور واضـح تمثيل تكوين اإلشكال من خالل االظهارات اللونية، ونسجته -3

 .الشكلية والحجمية لجزء معين ،وسيادته إلضفاء طابع تأثيرية والتعبير عن المضمون 
 .اللون بخصائصه االظهارية يساهم بإعطاء تأثير جمالي ،وابراا القيم الرمزية واإليحائية إلظهار مضمون الفكرة -3
لمطبــوع هــو نتــاج فكــر عقلــي وفــق أنظمــة ،وغايــات وأهــداف ، يكــون مــرتبط بالمنفعــة جمــال الشــكل فــي تصــميم ا -2

 .والوظيفة التي  ؤد ها
ونظريــه ديكــارت وبومغــارتن ،وعمانؤيــل .انطبــاق نظريــه ســقرام وأفالطــون والفــارابي والغزالــي وابــن رشــد ،وابــن ســينا -6

ولم تنطبق نظريـه كـل مـن .ون دوي، وسواان النجركانط ،وهيغل، وهنري بروكسن وبند توكروتشيه ،وجورج سانتيانا وج
 . أرسطو ،واخوان الصفا ،وشوبنهاور وبول ساتر

وتنـوع لـوني وحجمـي ،بموضـوعه واإلثـارة وابعـاد . رتبط تكرار المسـاحات بإيقاعيـة متعـددة وفـق عالقـات تصـميمية  -7
 .الرتابة والملل،لتحقيق إظهار جمالي

ولالظهـــارات .فــي الفاعليـــة االتجاهيــة المتحققــة بتتـــابع بصــري لكافــة أجـــزاء التصــميمللموائمــة اللونيــة والتبـــا ن أثــر  -8
 .إ هامية الحركة دور في تعزيز اظهارات المضمون بتتابعيه للسحب البصري 

اعتمـــاد تـــواان متماثـــل بتكـــافي توايـــع اإلشـــكال وأقيامهـــا اللونيـــة كقيمـــة جماليـــة تعـــزا التركيـــز نحـــو اتجـــاه متعـــادل  -1
 .بصري ولفت االنتباه من خالل تأسير نقام ارتكاا فاعلة فيه ،وأحداث سحب

للتنظيمات البنائية صفة جمالية متأتية من طبيعة أجـزاء اإلشـكال المتكونـة بحسـب الفكـرة ،تنظـيم متمركـز لسـيادة  -11
،وفــق  شــكل ،أو تنظــيم ربــاعي نــاتج مــن تقســيمات مســاحات الفضــاء ،أو تنظيمــات شــعاعيه متمركــزة بامتــدادات متعــددة

 .عالقات مترابطة
لم يظهر أي تشخي  لسمات النظرية الجمالية في التصميم ،وانما وجود  قيم جمالية يمكن إن تتجسد  في بنـاء  -11

 .اإلشكال التصميمية  بعناصره وأسسه وعالقاته ،ونظم بنائه، كصفات جمالية مرافقة لصفاته وغاياته 
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ورة مباشــرة واإلحســا، بــه ،وفــق متطلباتــه كصــفه موضــوعية ،ونســبية للشــكل قيمــة جماليــة مرتبطــة بــاإلدراب بصــ -12
 .وليست مطلقة

جمال الشكل يظهر من خالل اجزائة ،وبناء عالقاته ونظمه ،والتي قد تتخطى الواقع نحو الالمألوفيـة ،مـن خـالل -13
 .اه وسحب بصري تنظيم األلوان ،أو المبالغة الحجمية المدروسة وفق تناسب وانسجام،لتحقيق  أثارة االنتب

للســيادة الشــكلية والمبالغــة الحجميــة أثــر فــي تعزيــز مضــمون الملصــق بحســب هدفيــه وغاياتــه االتصــالية ، كقيمــة  -13
 .جمالية فاعلة فيه

للعالقــات التصــميمية فاعليــة فــي أظهــار القــيم الجماليــه فــي البنــاء الشــكلي مــن خــالل أحــداث العمــق الفضــائي  -12
 .شكلية والتعبيرية،وااليحاءآت االتجاهية ال

 .للتناسب الشكلي مع الفضاء قيمة جمالية برات في وحدته الشكلية المتحققة والتنوع -16
 :التوصيات-3

 :في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها البحث توصي الباحثة بما يأتي        
ر والعالقــات ،والتقنيــات وأقيامهــا علــى المصــمم إن  تمتــع بمســتوى مــن الــوعي والــيكاء والمعرفــة العلميــة ، بالعناصــ -1

 .الجمالية ليساهم في توظيفها في تصميم المطبوع
ـــنية الرقميــة الحـــد ثة ،واإلســهام الفاعــل فــي تطــوير القابليــات  -2 ـــجدات التق ضــرورة اطــالع المصــمم علــى آخــر المست

 .والقدرات التصميمية ،وفق جماليات بناء الشكل والمضمون االظهاري 
ليب تصـــميمية غيـــر مألوفـــة بطـــرح أفكـــار تعبيريـــة ذات معنـــى موضـــوعي ودالالت جماليـــة لمطبوعـــات اعتمـــاد أســـا -3

 .الحفاظ على البيئة
أظهـــار المعـــاني والـــدالالت التـــي يحملهـــا المطبـــوع وفـــق رمزيـــه تـــوحي بمعـــاني بعيـــدة المـــدى لهـــا الـــدور رئـــير فـــي  -3

 .اإلبداع
مالية تؤسـر لتصـميم يجسـد الطـابع التأثيريـة ويعبـر عـن مضـمونه التأكيد على فاعلية العالقات التصميمية كقيم ج -2

 .كمطبوع
وضــرورة اســتخدام الشــكل أوالصـــورة .االهتمــام بتفعيــل إ هاميــة الحركــة مــن خــالل المعالجـــات الرقميــة واالظهاريــه  -6

 .الفاعلة والمؤثرة للبيئة كقيمة جمالية وفق ما  نسجم وطبيعة فكرته،وموضوعة وغاياته
 :ت المقترحا-4

 :بعد االنتهاء من إظهار نتائج و استنتاجات وتحد د التوصيات ترتئي الباحثة إن تقترح ما لي        
 .القيام بدراسة الفلسفة البنائية واالفتراضية الحد ثة في تصميم مطبوعات البيئة  -1
 .وعالقيام بدراسة مقارنة بين النظرية النسبية ونظرية التحول السيمائية في التصميم المطب -2
 .القيام بدراسة التحوالت الشكلية في ضوء الفلسفة المعاصره والمستحدثة لتصميم مطبوعات  وشعارات البيئة-3
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 :المصادر العربية -
 .  1181، القاهرة ، دار الفكر العربي،   تاريا الفلسفة اإلسالميةاالتومي ،حسام ،  -1
 .113، ص 1182دار افاق عربية، بغداد، عصر البنيوية، تر جابر عصفور ، : اد ث، كيراويل -2
 .ت.ب.، ترجمه وتعليق إبراهيم حمادة ،القاهرة ،مكتبة االنجلوالمصرية  فن الشعر، أرسطو -3
 .۱٠٨٩، اإلسكندرية ،ألطباعي ألعربي للطباعة والنشر،، تصميم ألمطبوعات اإلعالميةأشرف صالح     -3
 1137، القاهرة ،دار الفكر العربي، ارترفلسفة الجمال من أفالطون إلى س،أميرة مطر -2
 . 1183،ترجمه محي الد ن صبحي،بيروت،دارالطليعة، عصر اال دولوجيا، أيكن،هنري   -6
 .2111،مكتبة وحدة المعرفة،القاهرة،للفارابي. الجمع بين رأ ي الحكميننصري نادر ، الببر، -7
 .۱٠٧٩زيز ، مراجعة نظمي لوقا ،القاهرة ، دار النهضة ،،ترجمة أنور عبد العبحث في علم الجمالبرتليمي ،جان ،  -8
 .1181،، دار العلم للمال ين، بيروت قامو، الموردالبعلبكي ، منير،  -1
 .۱٠٨٩،ترجمة غالب هلسا ،بغداد ،العراق ،جمالية المكان  بالشا ،نما ستون ، -11
 .1117مجلر األعلى الثقافي للنشر ،،ترجمه سعيد توفيق ،عمان ال تجلي الجميل، جادا مر،هانز جيورج -11
 .1163، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، الموسوعة الفلسفية ، ج جميل صليب -12
 .1172،مكبة  االنجلو المصرية ،  1،م ، السلوب واالدرأب ،مدخل إلى علم النفر الد دي، عبد الفتاح -13
 .1161هواني، القاهرة ،دار أحياء الكتاب  العربي،  فؤاد اال.،ترجمه البحث عن اليقينــــــ،ــــــــــ، -13
 .ت. وسف ميخائيل، القاهرة،دار الكتاب  ،د.،ترجمه التيوق الفنيـــــــ،ــــــــــ ، -12
 .1166دمحم مصطفى بدوي ، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة ، : ،ت اإلحسا، بالجمال،  سانتيانا،جورج -16
 .1173،بيروت ،دار التنوير،ميتافيزيقا الفن عند شوبنهاورفيق،سعيد دمحم تو   -17
 ,2،۱٠13، دار النهضة للطباعة ،ألقاهرة ،  م ، أسر التصميمسكوت،روبرت جيالم  -18

 . 313، ص2118، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوايع ، 1، ماإلخراج الصحفي  ،سمير محمود -11
 .١٠٧٠، بغداد ، دار الرشيد للنشر، يليآفاق النقد التشكالصراف ،عبا، ، -21
 ,۱٠٧٣، 1، القاهرة ،دار النهضة ألعربية ، طـ ، ألتكوين في الفنون ألتشكيليةعبد الفتاح رياع  -21
 .1186،بيروت ،عالم الكتب ، دراسات في علم الجمال،، عبد المنعم مجاهد -22
 .هـ١١١١،  ٢ة ،  التربوي ، ج النظرية العامة للتربية ر ية إسالمي، عبد الرحمن صالح  -23
 . 1173  ، ، دار الفكر العربي ، القاهرة دراسات في سلوكيات المدار،،  عبلة عابد ن -23
 .1111، دار الفك العربي، القاهرة ،  3،م ، األسر الجمالية في النقد العربيعز الد ن إسماعيل  -22
 . 1173المجلد األول، , بيروت, ار الحضارة العربية،د  الصحاح في اللغة والعلومالعال لي، عبد  ،  -26
 ,۱٠٨٣،ترجمة فادي الحسني ،منشورات عويدان،بيروت،  ، تقنية الصحافةغايار ،فيليب   -27
 .  سامي ألدروبي،دار الفكر العربي،ب ت.،ترجمة  المجمل في فلسفة الفنكروتشيه،بندتو، -28
،مراجعة سلمان الو اسطي ،بغداد،دار الشؤون الثقافية العامة  اصر التكوينعن -، الرسم كيف نتيوقه مالنز ، فردريك  -21
 ,١٠٠٣، ١،م
 .1171،بيروت،منشورات عويدا،من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة االسالميه ،  دمحم عبد الرحمن مرحبا  -31
 .1111، 2،مكتبة مدبولي،القاهرة،معلم الجمال بين الفلسفة واإلبداع، مصطفى عبده -31
د ،كلية اآلداب أطروحة دكتوراه ، جامعة بغدا،۱٠٨٢موسى،انتصار رسمي، إخراج وتصميم ألصحف ألعراقية من عام - 32

 . 1113، ،قسم األعالم
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 .هـ١١٢٩الرياع، ،، ،دار النحوي التربية في اإلسالم النظرية والتطبيق، النحوي ،رياع -33
 . ۲٩٩۲، جامعة بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، أسر التصميم الفنينصيف جاسم دمحم واميله ،  -33
 .         ۱٠٦٨القاهرة ، ، ترجمة رمزي عبده جرجير ،القاهرة ،مطبعة جامعة ، فلسفة تاريا الفنهاوا،أرنولد  -32
 .ت.سلسلة كتاب الجيب، د –،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة  الجمالفلسفة ،  ×  ×  ×-  -36
 :جنبيةالمصادر األ-

37-Chaplin, Sarah, Alexandra Stara, “Curating Architecture and the City”, British Library    

            Cataloguing in Publication Data, London,2009. 

38-Droege, P. (ed.)," Intelligent Environments - Spatial Aspect of the Information 

Revolution",             

 Oxford, Elsevier,1997. 

39 -E-M.Bartlett:"Types of Aesthetic judgment", London ,Unwrin .1990. 

40-Komninos, Nicos,  “Intelligent Cities and Globalization of Innovation Networks “270 

Madison Avenue, New York, NY10016,2008. 

 :وسماا  العينة مصادر ا شكال  -        
http://www.fotosearch.com/photos-images/go-green.html- 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


