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فن التصميم بين النّظريات الجمالية

آمال يوسفی 1، خالد خالدی 2

1-  أستاذ بکلیة العلوم انسانیة و اجتماعیة .جامعة تلمسان - الجزائر
2- كلیة اآلداب  - جامعة تلمسان - الجزائر

ملخص البحث:-
اإلنسان على وجه  منذ وجد  المعنويّة  والقیم  الماديّة  القیم  بین  أزلي  هنالك صراع     
األرض. وإّن فّن التّصمیم من الفنون القديمة التي أضفت جانبا جمالیا معاصرا سواء في 
العمارة أو الصناعة أو الطباعة والتي اقترنت بالعصور المتأخرة، عصور المكتشفات 
والتقنیات الصناعیة الحديثة والتي لها عالقة بالقیم المادية الّصناعیة عموما، ولكن القیم 
الماديّة في التّصمیم ال تشبه تلك القیم المادية التي تمتاز بها األعمال الفنیّة العظیمة فضال 
عن قیمتها المعنوية. ألّن القیمة في األعمال الفنیّة هي قیم معنوية تؤدي إلى خلق قیم 
ماديّة وأّن القیمة المادية في فّن التّصمیم تبرز من خالل القدرة األدائیة والوظیفیة والنّفعیة 
وهذه الخصائص والممیزات هي الّتي تحدّد القیم المادية في فّن التّصمیم. كما نجدها في 
القصر أو طائرة أو سیارة أو عمارة محققة قیم جمالیة قادرة على إشباع حاجات اإلنسان 
المتنوعة، والقصد هو حصر هذه القیم بین جانبین هما الجمال المعنوي والجمال المادي.
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المقّدمة: 
    ترّسخت فكرة الجمال في الفنون عبر العديد من المناهج والنّظريات 
واآلراء وعلى مدى زمن طويل، وكان لكل من تلك الرؤى ونتائج قويّة 
بحركة الحیاة والمجتمع في كّل زمان ومكان، والتي أدّت بالتالي إلى تغیر 
مفهوم الجمال ومعناه تبعها تغییر أهداف الفّن ووسائله، ورغم التّحوالت 
المحتوى  أّن  إال  ومعناه،  للفّن  متناقضا  فهما  أحیانا  خلقت  التي  الكبیرة 
فن  ربط  الذي  المضيء  الخّط  ذلك  كان  الجمالیة،  للتّجربة  اإلنساني 
الكهوف بفنون ما بعد الحداثة، رغم تغیر االتجاهات واألسالیب واختالف 
الجمال ومن أخر سلسلة  يكن علینا نحن متذوقي  التّأويل والتّفسیر. ولم 
األجیال فیه إالّ إن نقدّس ذلك اإلرث اإلنساني الذي كتب لنا أولى أبجدية 
الجمال، بل أّسس لنا تلك الذّاكرة الحیّة التي سوغت لإلنسان سبب وجوده 
وشقائه، وأنتجت له في ذات الوقت تراثا زاخرا باألعمال الفنیّة العظیمة 
اإلنساني. اإلبداعي  العقل  أنتجها  والتي  والعمارة  الفنون  مجاالت  في 

أهمیة البحث: إّن القیمة الجمالیة في الفّن التّشكیلي تنطلق من كونه يرتبط 
أخالقیة،  يؤدي خدمات  معینة،  فائدة  أو  أداء معین  أو  منفعة  أو  بوظیفة 
اجتماعیة و اقتصادية وعلى رأس هذه اآلراء وجدنا حقیقة مهّمة، ألنّه في 
الفنون الجمیلة عموما و الثّقافة البصرية والّسمعیة والحركیة  نجد خبرات 
الّسلوكي  أثرها  ولها  بجمالیاتها  يستمتع  حین  اإلنسان  يكسبها  عظیمة 
فوائد في  تفكیره وعمله وذوقه وكل هذه  والتّربوي والعملي وتنمي من 
بناء شخصیة اإلنسان والمجتمع سواء قبل الفنّان أو من قبل المستعمل لها.

موضوع البحث: بداخل كل منّا يوجد مصّمم، فالتّصمیم هو رغبة إنسانیة 
يتحلّى بها اإلنسان و تدخل في شتّى نواحي الحیاة بدءا من اختیار الّطريقة 
التي يرتدى بها مالبسه و تنسیقه لغرفته وصوال إلى الطريقة التي ينظم 
تلبي  ذاته و  إلى طريقة يعبر بها عن  أفكاره. فاإلنسان بحاجة دوما  بها 
احتیاجاته. و المقصود بالتّصمیم هنا لیس فقط تصمیم الجرافیك والتّصمیم 
في مفهومه الشاّمل الذي يتضمن تصمیم المنتجات و األثاث والخزف و غیر 
ذلك من األشیاء التي يستخدمها الفرد في حیاته الیومیة. بل التّصمیم الذي 
يتعدّ حدود الجمال المادّي هو الجمال المعنوي والذي يغوص في الحیاة.

من  العلمي  البحث  في  سبب  أّي  يخلو  ال  للموضوع:  إختیارنا  أسباب 
تجعل  موضوعیة  أو  ذاتیة  دوافع  خالل  من  سوى  موضوع  أّي  إختیار 
الباحث ينشغل فیها، فأما ماهو موضوعي، يندرج ضمن حیثیات المعرفة 
وتنوعه  الفنّي،  الجانب  في  واسعا  حیزا  شغل  التّصمیم  فّن  أّن  كون  في 
جانبا فضولیا  لنا  مما سبب  الحیاة،  في  المتنوعة  المجاالت  خالل جمیع 
حدّ  إلى  نهتّم  كوننا  فیندرج  الذاتي  الجانب  وأّما  فیه،  والتعّمق  للغوص 
خفیا  وحبّا  ذاتیة  هويّة  جعل  مما  التصمیم  لفّن  التّطبیقي  بالجانب  ما 
المعرفة  بین  العالقة  نمزج  أن  فأردنا  التّصمیم،  فّن  ممارسة  لجمالیات 
الدّراسة: هذه  في  التّلیة  اإلشكالیة  لطرح  يسوقنا  ما  وذلك  والتّطبیق. 

لفّن  الماديّة  و  المعنوية  الجمالیة  القیم  نعتبر  هل   - اإلشكالیة: 
التي  والتراثیة  التّاريخیة  والداّلالت  الّرموز  من  التّصمیم 
؟ الفضیلة  أو  الخیر  أو  المنفعة  وتحقق  األصالة  معاني  تحدّد 
التالیة: المشكالت  بعض  على طرح  أجبرتنا  اإلشكالیة  هذه  ومن خالل 

أين تكمن الخصوصیات الجمالیة في فن التصمیم؟ 	 
هل يمكن الحديث عن عالقة بین القیم الجمالیة لفّن التّصمیم  فیما 	 

بینها ؟ 
وهل يعدّ العمل الفنّي مظهرا من مظاهر فّن التّصمیم؟	 
كیف ساهم الفّن في العالقة بین المصّمم والفنان الّرسام ؟	 
وما العالقة بین تصمیم فنّي ولوحة فنیّة؟	 

تأسس  يكون  قد  ربّما  التّالیة:  الفرضیات  طرح  على  يجبرنا  مّما      
من  العديد  تشهدها  الّتي  التّحّوالت  لكثرة  التّصمیم  بفن  اإلنسان  اهتمام 
الفنون ومظاهر الحیاة نحو التّصمیم حیث االختزال والبساطة، وسرعة 

التي تسدّ  التقنیات العصرية  التّأثیر واالستجابة واشتراكه مع العديد من 
الفكرة  في  الفنّانین  بعض  به  تنبّأ  ما  وهو  الّضرورية،  اإلنسان  حاجات 
التالیة:)بإمكانیة حدوث تغییر في اتجاه الفّن من الجمال إلى المذهب النفعي (.  
المادي والمعنوي،  الجانبین  التصمیم فن جمالي يخدم  فّن  أو ربّما جعل 
اإلشهار  في  المتمثلة  التّجارية  قیمته  أو  للمجتمع  النّفعیة  قیمته  في  سواء 
شهدتها   تحّوالت  هناك  ربما  أو  اإلنساني،  الفكر  على  والتّواصل 
الفكرية  المتغیرات  هذه  مع  التّفاعل  على  أجبرت  الظروف  بعض 
إعتمدنا  البحث  هذه  وفي  الفنّي،  التفكیر  نمط  من  يغیر  بما  والمادية 
الدراسة. هذه  خالل  سیمّكننا  الذي  التّحلیلي  الوصفي  المنهج  على 

أّوال: الفّن والتّصميم
البعض بین  الفّن و خلط  التّصمیم و  التّشابه بین  الّرغم من         على 
الفروق  يدرك  أن  مصّمم  ألي  الّضرورى  من  أنه  إال  المصطلحین 
بتصمیم  قمت  »لقد  يقول  شخصا  نجد  ما  فكثیرا  بینهما.  الجوهرية 
فّن حقیقي«. المنتجات  إّن تصمیم   « يردّد  أخر  أو  رائعة«  زيتیة  لوحة 
هو  المحترف  المصّمم  يمیز  ما  الواقع  في  ولكن  التّصميم:  1.تعريف 
فكلمة  إنتاجه.  عن  خاللها  من  يبّرر  التي  للكلمات  اختیاره  حسن  عدم 
الّصناعي  التّصمیم  لجمعیات  الدّولي  المجلس  يعرفها  وكما  تصمیم  
أساسه  في  يستند  ما  كّل  إلى  لإلشارة  تستخدم  المتحدة   لألمم  التابع 
»نشاط  أنه:  على  التّصمیم  يعرف  و  واالقتصاد  التكنولوجیا  على 
الخدمات  أو  لألشیاء  األوجه  متعددة  جودة  تحقیق  إلى  يهدف  ابتكاري 
يعتبر  ولهذا  الحیاة،  مجاالت  كل  في  بها  المرتبطة  والنّظم  العملیات  أو 
مجال  في  اإلنساني  لالبتكار  والرئیسي  المحوري  العامل  التّصمیم 
التكنولوجیا، كما هو عامل حاسم في عملیات التّبادل الثّقافي واالقتصادي 
»  كما تّم وصف المصّمم بأنه ذلك الّشخص الذي يمارس مهنة فكرية 
تجارية. مؤسسة  خالل  من  بخدمة  القیام  أو  حرفة  ممارسة  ولیس 
      إّن استقاء فّن التّصمیم لرؤياه الجمالیّة ومعايیره الفنیّة من جانبي الفّن 
الفنون  العديد من  الباب واسعا الن تضّم تحت تسمیاته  قد فتح  والحرفة 
والحرف والّصناعات في أن واحد، وكنتیجة لتطور الحیاة ووسائلها والدّعوة 
إلى اكبر تنظیم لمفرداتها جعل نواحي شتى من حیاة اإلنسان تخضع لذلك 
التّنظیم فلم يعد مصطلح التّصمیم يطلق على فّن العمارة أو الّصناعة أو 
الّطباعة وإنّما شمل العديد من االنجازات التي يقوم بها اإلنسان والّتي تتّصف 
بالتّنسیق والتّذوق والمظهر الجذّاب أو الفائدة، واألداء والمتعة، كما يمكننا 
المواضیع ذات عالقة بفنون ومهارات  مالحظة نقطة هاّمة أن كّل هذه 
دائما. المستقبل  نحو  تتوجه  كفكرة  التّصمیم  فّن  أّن  يؤّكد  مما  مستقبلیة 
   وكان من أبرز النّشاطات اإلنسانیة التي شملها فّن التّصمیم هي كاآلتي: 
التصمیم الثالثي األبعاد، تصمیم اإلعالن، تصمیم الفضاء، تصمیم األفالم 
المتحركة، التصمیم المعماري، تصمیم الكتاب، تصمیم الخزف ، تصمیم 
االتصاالت، تصمیم الحلي الكاذبة، التصمیم الهندسي، تصمیم العرض، 
تصمیم  األزهار،  تصمیم  السینمائیة،  العناوين  تصمیم  األزياء،  تصمیم 
الطعام، تصمیم األثاث، تصمیم اللعب، التصمیم العام، تصمیم الزجاج، 
تصمیم  الصناعي،  التصمیم  التوضیحي،  التصمیم  التخطیطي،  التصمیم 
المعلومات، التصمیم السطحي، التصمیم الداخلي، تصمیم المجوهرات، 
تصمیم المناظر، تصمیم اإلضاءة، تصمیم الشعارات والعالمات، تصمیم 
المجالت، التصمیم البحري، التّصمیم االنضباطي، تصمیم التعلیب، التصمیم 
اللوائح،  تصمیم  اإلقلیمي،  التصمیم  الّطباعي،  التّصمیم  الفوتوغرافي، 
تصمیم  الدمى،  تصمیم  األقمشة،  تصمیم  الشعر)التّسريحات(،  تصمیم 
االنترنیت. مواقع  الحضري،تصمیم  التصمیم  المطبعي،  التصمیم  النقل، 
2. تعريف الفّن: وبینما يعبر التّصمیم عن رؤية موضوعیة أو يستخدم 



381 Volume 2, Issue 1, january 2021

كحل لمشكلة ما، يعد الفّن فقط وجهة نظر صاحبه تجاه قضیة أو موقف أو 
شعور إنساني. و تحدّد موضوعیة التّصمیم بمدى قدرته على أداء الوظیفة 
الّتي صّمم من أجلها ويمكن التّحقق من ذلك عن طريق القیاس أو االختبار، 
و في معظم األحوال، تطلق كلمة الفّن على كل ما يهتم بالجوانب الجمالیّة 
كافیة  التكنولوجیا  أساسیات  أن  نجد  لذلك  و  العملیة  الجوانب  من  أكثر 
لممارسة الفنون. بینما من أّسس التّصمیم الجیّد المعرفة العمیقة بالخامات 
و طرق اإلنتاج و الدّراسة المتعّمقة للمعارف التكنولوجیة.   فعند رسم 
لوحة، ال يجب على الفنّان إجراء أي من دراسات الّسوق أو معرفة میول 
التّصمیم تعبر هذه األنشطة من األساسیات إلنتاج  بینما في  المشاهدين. 
تصمیم جید باإلضافة إلى ارتباط التّصمیم بعملیات اقتصادية مثل حساب 
التّكلفة و الوصول بها إلى حدود تسمح بالمنافسة مع المنتجات األخرى.

فیه  علیه  يطلق  فقط  بصريا  اتصاال  بالفّن  اإلنسان  اتصال  يعد  وبینما 
الحواس  طريق  عن  مباشر  اتصال  بالتّصمیم  اتّصاله  فإن  متذوق، 
في  الفّن  و  التّصمیم  من  كال  يشترك  بینما  و  مستخدم.  علیه  فیه  يطلق 
التّفرقة  في  حاسما  عامال  هناك  أّن  إالّ  إبداعیتین،  عملیتین  كونها 
بینما  علیا  مرتبة  الوظیفیة  القیمة  فیه  تحتّل  التّصمیم  أّن  هو  و  بینهما 
الفنون.  تقییم  عند  عالیة  مرتبة  الجمالیة  و  الّرمزية  القیمة  تحتّل 
في  توّظف  التي  األداة  تؤلّف  التي  المنتجات  تلك  الفّن  يعتبر  كما        
إرضاء متطلبات الحاجة الجمالیة،  و التي تشمل القطع الفنیة كالعمارة 
الحاجة  التي ترضي  السلوكیات  تشمل  كما  الخّط،  و  الرسم  و  النحت  و 
تعمل  والّتي  عاّمة.  اللّعب  و  الّرياضة  و  الغناء  و  كالّرقص  الجمالیة 
تلك  هو  والجمالي،  اإلنساني  العقل  في  الوجداني  الجانب  تنمیة  على 
و  األشیاء،  و  المنتج  معالم  إلى  الفرد  ذاتیة  تمنحها  التي  الحّسیّة  القیمة 
بهذا  و  وتفرح.  تسّر  معها  السیكولوجیة  الحّسیة  القدرات  بتعامل  الّتي 
لوجودها،  قیمة  الذات  سیكولوجیة  منحت  تكون  االستمتاع،  و  الّسرور 
من  غیرها  و  العربة  و  الموسیقى  و  النّحتیة  الفنیّة  القطعة  و  فالعمارة 
الّتي يسخرها الفرد و المجتمع في إرضاء متطلبات الحاجة المركبة هي 
منتجات ابتكرها فكر، و فاعل رؤيته مع مادة خام، فكانت المحصلة كیان 
يتم التعامل معه، بهدف إرضاء حاجة ما.  المنتج، فیظهر شكال ملموساً 
في  الجمال  وقیمة  المثال  صفة  اعتبار  غیر  من  العمارة  بحث  إن   «
سیصبح  اإلنتاجیة،  الدّورة  في  متأّصال  جزءا  الفرد  سیكولوجیة 
و  األشیاء،  كیان  ماديّة  واقعیة  عن  وخارج  وغیبیا،  مثالیا  البحث 
إلى  نشیر  أن  قبل  المفید  من  سیكون  لذا  اإلنسان.  الفرد  وجودية  ماديّة 
المبادئ الرئیسیة للدّورة اإلنتاجیة، أن نشیر إلى مقوماتها و حركاتها«. 

ثانيا: أساسيات فّن التّصميم:
متفاعلة  و  متداخلة  وهي  التّصمیم  لفّن  أساسیات  ثالثة  هناك       
ولذا  االجتماعیة.  و  الحیاتیة،  الوجودية،  وظیفتها  منها  لكّل  لكن  و 
يتعین  أصبح  مّما  مركبة.  هي  بطبیعتها  اإلنسان،  عند  فالحاجة 
بین  متوازنة  بعالقة  بذاته،  قائم  ككیان  منها  كل  إرضاء  الفرد  على 
وإتّفق   بالّضرورة،  مركبا  كیانا  باعتبارها  إرضائها،  أداء  و  وظائفها 
الجمالیّة.  و  الّرمزية،  و  وهي،النّفعیة،  أسايات  ثالثة  على  النّقاد 

بقاء . 1 تأمین  هي  النّفعیة،  الحاجة  ووظیفة  النفعية:  الحاجة 
المأكل  تأمین  تتضمن  حیث  تكاثره،  و  نموه  و  إدامته  البدن، 
الیومیة.  المعیشة  ملجأ  و  البدنیة  الراحة  و  الحماية  و 

الحاجة الرمزية: وظیفة الحاجة الّرمزية هي إرضاء متطلبات الحّس . 2
السیكولوجي لعالقات الذات الواعیة بكیانها. حیث تحدد هذه العالقات 
مع موقع و مقام الذّات بین األشیاء و الّظواهر الّطبیعیة، و بین العالقات 
والتّراتبیة االجتماعیة، أي مركب هوية الذّات. كما إن هذه الحاجة 

هي وعي سیكولوجي يواجه و يعالج مسألة بقاء و زوال كیان الذاتـ  
أي الوعي الوجودي بالحیاة و الموت. تؤلف وظیفة هاتین الحاجتین: 
القاعدية.  الحاجة  أو  بالوظیفة  النفعیة والّرمزية، بما نصطلح علیه 

متطلبات . 3 إرضاء  هي  الجمالیة  الحاجة  وظیفة  الجمالية:  الحاجة 
معنى  و  قیمة،  فتمنحه  بالوجود،  االستمتاع  في  الفرد  سیكولوجیة 
وجوديا حسیا مستمتعا. و ذلك بعد أن يحصل تأمین البقاء عن طريق 
تحقیق إرضاء الحاجتین القاعدية. فسیكون سؤال الذات: و ماذا بعد 
هذا البقاء غیر الزوال؟ و ما أن يتحقق تأمین البقاء بإرضاء الحاجة 
يصبح  و  التّعامل،  تكرار  من  الفرد  سیكولوجیة  ستمل  القاعدية، 
الوعي بالوجود حالة مملّة. بمعنى، إن واقع تأمین البقاء البیولوجي 
مع  الجمالیة،  الحاجة  ظهرت  هكذا  العبثیة.  و  السأم  تبعث  حالة 
كحاجة  االبتكارية،  قدراته  تطور  و  العاقل،  اإلنسان  دماغ  ظهور 
سیكولوجیته.  في  تأصلت  و  القاعدية،  بالحاجتین  أسوة  مستقلة، 
الحماية  لتأمین  النّفعیة، كملجأ  الحاجة  فالمنزل مثال، يوّظف إلرضاء    
للخلوة  تأمین حیز  إلى  العدو، إضافة  المناخیة و من خطر  العوامل  من 
و العزلة و خصوصیة المعیشة، كما أنها ترضي الحاجة الّرمزية ألنها 
لآلخرين،  بالنسبة  المجتمع  في  الّساكن  مقام  موقع  عن  لتعبّر  توظف 
هويّة  عن  و  فیها،  الّساكنة  الذّات  هوية  عن  للتّعبیر  البیت  يوّظف  أي 
المنزل  أخیرا  و  الّساكن،  ذلك  مقام  مع  هويتها  تقترن  التي  الجماعة 
لذا  المشاهد،  إلى  بالنسبة  و  للّساكن،  بالنّسبة  واستمتاع  سرور  أداة 
الجمالیّة، و هي حاجة  الحاجة  أداة تسخر في إرضاء  المنزل هو كذلك 
فیها،  نعیش  التي  األحیاء  دونها ألصبحت  من  وإالّ  بالوجود،  االستمتاع 
المصنع.  جامدة  مادة  اآلخرين  مع  فیها  نتعايش  لتي  والمدن  والقرى 

4. مراحل فّن التّصميم:
    التّصمیم ما هو إالّ حّل لمشكلة ما مرئیّا و للحصول على تصمیم جیّد 
يتالقى مع المشكلة المراد حلّها، البد من إتّباع مجموعة من الخطوات، و 
على المصّمم أن يفّسر و يحلّل و يقوم بإخراج التّصمیم بناءا على التّطورات 
العلمیّة و التكنولوجیة المتّصلة بمجاله و ذلك حتى يتّصل إلى حّل لمشكلته 
في هیئة صور و رموز و أشكال و عالمات ومعرفة طرق إتّباع عملیات 
مثل التّبسیط و االستبعاد و غیرها، و المراحل األساسیة لعملیة التصمیم هي:

يقوم 	  المرحلة  هذه  في  و  التّصميم:  من  الهدف  تحديد 
الّتي  المشكلة  عن  الاّلزمة  المعلومات  بجمع  المصّمم 
منها  مصادر  عدّة  على  معتمدا  حلّها  إلى  التّصمیم  يهدف 
أجله. من  المنتج  بتصمیم  يقوم  الّذي  المستخدم  و  العمیل 

نقوم 	  حیث  المراحل  أهّم  من  المرحلة  هذه  تعدّ  الفكرة:  إيجاد 
األفكار  من  مجموعة  وتولید  واستنباط  المعلومات  هذه  بتحلیل 
نقوم  ذلك  وبعد  التّصمیمیة،  للمشكلة  حّل  تشّكل  الّتي  المبدئیة 
بمقارنته  ونقوم  نهائي  شبه  حل  واختیار  البدائل  هذه  بتقییم 
الّسابقة.  المرحلة  في  جمعها  تّم  التي  المشكلة  بمعطیات 

سريعة 	  اسكتشات  بعمل  المرحلة  هذه  في  نقوم  االسكتش*: 
تحويل  خالل  من  الّسابقة  المرحلة  في  إيجادها  تم  التي  لألفكار 
بعد  ونقوم  الفكرة  ماهیة  توضح  ورموز  ألشكال  األفكار 
تنفیذها.  يسهل  واضحة  فتكون  الّرسومات  هذه  بتطوير  ذلك 

رسم 	  أو  بجمع  المرحلة  هذه  في  نقوم  التصميم:  عناصر  جمع 
)الّصور  مثل  األفكار  هذه  بها  ننفّذ  سوف  التي  العناصر 
......وهكذا(. باأللوان   – الكتابة  خطوط   – األشكال   –

من 	  أّي  على  المرحلة  هذه  في  األفكار  بتنفیذ  نقوم   : التّنفيذ 
نهائیّة.  تصمیمات  على  والحصول  المختلفة  التّصمیم  برامج 
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النّهائیة 	  التّصمیمات  بمقارنة  المرحلة  هذه  في  نقوم  التّحليل: 
للحصول  األولى  المرحلة  في  علیها  حّصلنا  الّتي  بالمعلومات 
التّصمیم.  من  األساسي  الغرض  عن  يعبر  جیّد  تصمیم  على 

5. قيم نظرية الجمال في فّن التصميم
الوظیفیة  أهدافها  التّصمیم  فّن  في  الجمال  نظريّة  تحقیق  ألجل      
من  مجموعة  على  ترتكز  فإنّها  واالستخدامیة  والتّداولیة  والنّفعیة 
التّصمیم  أهداف  اشتراطات  وفق  الجمال  ترتیب  تعید  التي  القیم 
المناهج  مستوى  على  العصر  وأسئلة  العريضة  بیئتها  في  المختلفة 
هي: النظرية  هذه  تعتمدها  التي  القیم  ابرز  ومن  الّسائدة،  الفكرية 

القيمة التقنية: وفقا لجوهر التّصمیم  الذي يتخذ من منهج اإلبداع 	 
واالبتكار أساسا في تحقیق أهدافه الجمالیة والوظیفیة فإّن معنى الجمال 
فیه يعتمد أساسا على أخر المستجدّات التّقنیة، وتشمل سلسلة جديدة 
من الخامات والمواد واألدوات وأسالیب العمل واإلنتاج، وإّن عدم 
اعتماد أخر التّقنیات في التّصمیم يعني عدم االتّساق مع االشتراطات 
التي فرضتها التّقنیة الجديدة على جوانب الحیاة المختلفة وإيقاعاتها 
عدم  في  مخاطر  من  جديد  كل  يجابهه  ما  أّن  ورغم  المتسارعة. 
امتالك المتلقّي الخبرة عن هذا الجديد فإّن االستمتاع بوظیفته وجماله 
المصّمم والمتلقي رغم  التي تحسب على  المغامرة  يحمل نوعا من 
أن وسائل اإلنتاج ومؤسساته قد ضمنت قدرة التّصمیم على األداء، 
حیث ال مجال للتّجريب أو الفشل في ظّل العملیة اإلنتاجیة الواسعة.

القیم 	  منظومة  في  الكبیرة  التّحوالت  على  بناء  المادية:  القيمة 
اإلنسانیة، من خالل سطوة القیم المادّية وانحسار القیم المعنوية، وفي 
المادّة ومظهرها  فإن جمال  المادية،  القیم  إلى  التّصمیم  احتكام  ظّل 
يؤديان دورا كبیرا في الّشكل النهائي لوظیفة التّصمیم وقد يكون هذا 
الدّور اكبر من القیمة الحقیقیة للتّصمیم نفسه. مما يجعل تأثیر جمال 
المظهر سابقا على كفاءة وجودة الجوهر وسابقا له، كما تؤدي الكثیر 
المتلقي  قناعات  األهمیة في  ذات  التّصمیم  في  المادية  الجوانب  من 
المجتمع.  في  واالقتصادي  االجتماعي  دورها  من  أساس  وعلى 

منفعة 	  المتقدمة  بمظهريته  التّصمیم  يحقّق  أن  وهي  النّفعية:  القيمة 
والوظیفیة  الجمالیة  المتلقي  حاجة  إشباع  على  قادرة  واضحة 
التي  المادّية  والحاجة  الجمالیة،  والخبرة  الذهنیة  للّصورة  وفقا 
تغیر  من  وبسبب  التّصمیم،  وجود  لحظة  المتلقي  يستشعرها 
خبرات  يمتلكون  الذين  المتلقین  لدى  وخاصة  الجمالیة  خبراته 
تكون  لن  الحاجة  تلك  إشباع  عملیة  فإن  عالیة  تصمیمیة  جمالیة 
نفعیة  قیم  ذات  تصامیم  إيجاد  المصّممین  على  يتوجب  كما  يسیرة. 
الكلف  اختالف  من  ذلك  على  يترتّب  لما  المستويات،  متعدّدة 
المنتجة  الجهات  تسعى  ما  وغالبا  المنتفعة،  الفئات  ازدياد  وبالتالي 
الجوهر وظیفیا.  قیمة  المظهر جمالیا على حساب  ذات  تزوير  إلى 

القيمة االتّصالية: إن فن التّصمیم من الفنون البصرية التداولیة التي 	 
تكتسب قیمتها الحقیقیة من خالل حسن عملیة التّلقي، والتي تبدأ بإثارة 
الجوهر،  وظیفة  جودة  مستوى  بارتفاع  وتنتهي  المظهر  جمال  قیم 
بكل  المتلقي  مع  االتّصالي  دوره  التّصمیم  يحقق  أن  يعني  وهذا 
الوسائل وعلى مدى زمن ومراحل الّرسالة البصرية، ألجل اكتمال 
الّصورة النّهائیة للتصمیم في ذهن المتلقي. والشك أن إيقاع عملیة 
المتعدّدة،  التّصامیم بأصنافها  أنواع  االتّصال وسرعتها تختلف بین 
االتّصالیة. القیمة  ازداد تحقق  النّفعیة والتّداولیة كلما  القیمة  وتزداد 

القيمة الجديدة: إّن أساس فاعلیة التّصمیم كفّن وعلم هو التّطلع إلى 	 
والوظیفة، وبسب  الجمال  الجديدة واستكشافها على مستويي  القیمة 

من تعدّد الخیارات أمام االختیار اإلنساني القائم على تداخل األنساق 
الفكرية والمفاهیمیة على بعضها، فقد أصبحت قیم األخر ذات أهمیة 
اكبر من القیم الخاصة، بعد أن استنفذت العديد من الثقافات المحلیّة 
خیاراتها الجمالیة القادرة على التأثیر واإلقناع ألسباب عديدة. كما أن 
القیمة الجديدة بحد ذاتها تعني إضافة جديدة إلى منافع اإلنسان وخبراته.

يعیش 	  وال  المستقبل  يستشرف  فّن  التّصمیم  إّن  المستقبلية:  القيمة 
والمستقبل،  والحاضر  الماضي  قیم  بین  القائمة  الّصراع  حلقات 
الحاضر  وقیم  وفاعلیتها،  ديمومتها  استنفذت  الماضي  قیم  الن 
تغیره،  المصّمم  متناول  في  يعد  لم  زمن  في  لبنائها  التّخطیط  كان 
يتبقى  ولم  التصمیم،  عملیة  تعقب  التي  اإلنتاجیة  الحلقات  بسبب 
قدرته  من  أساس  وعلى  الغد،   جمال  قیم  استكشاف  إال  للمصمم 
إنّما  مستقبلیة  قیمة  أي  أّن  في  شّك  من  وما  التنبؤية،  اإلبداعیة 
قیمة  فیه  أصبحت  القیم،  من  طويل  لتاريخ  حقیقیة  وريثة  هي 
اإلنساني. للخیار  والوحیدة  النّهائیة  المحّصلة  هي  المستقبل 

القيمة الجمالية: الجمال هو قیمة مرتبطة بالغريزة والعاطفة والّشعور 	 
اإليجابي، وهو يعطي معنى لألشیاء الحیوية، لیس له وحدة قیاس فكل 
إنسان يراه بشكل مختلف، مثل: الخصوبة و الّصحة و السعادة و الطیبة 
و الحب و اإلدراك، كما أن الجمال يفّسر األشیاء وتوازنها وانسجامها 
في  والبهجة  والعاطفة  االنجذاب  تجارب  يعتمد على  و  الطبیعة  مع 
عمق الوعي الحّسي، الجمال ينشأ من تجربة صامتة إيجابیة، وإّن 
النّظريات الحديثة للجمال ترجع مقايیسه إلى أعمال اإلغريق الفلسفیة 
والجمال،  الرياضیات  علم  بین  بالعالقة  تربطه  و  فترة سقراط  قبل 
و هذا ما يؤيده بعض الباحثین الجدد. والّتي تنقسم إلى قسمین هما: 
	 أ.الجمال المادي: هو الجمال الحّسي المدرك بحواس اإلنسان من جمال في 
الّطبیعة أو البشر أو األشیاء األخرى التي يمكن رؤيتها والتّحقق منها ماديا، 
وفي تناسق األشیاء وتنظیمها كما يعدها بعض الفالسفة من أشكال الجمال 
المادي. كما يعد البعض أن الجمال المادي نسبي، فما يراه البعض جمیال 
قد يراه البعض اآلخر قبیحا وهكذا، لذلك ال يعد الجمال المادّي مطلقا،كما 
يمكن أن يفنى مع تقادم الّزمن، لكنه أحیانا قد يرتبط مع الجمال المعنوي. 
وأشمل  أعمق  معنى  ذا  المعنوي  الجمال  يعدّ  المعنوي:  ب.الجمال   	
مثل  سامیة  معان  معانیه  في  يحمل  فهو  أكبر  وتعدّده  المادّي  الجمال  من 
أكبر  وديمومته  األخرى  األشیاء  من  وكثیر  والّصدق  والقیم  األخالق 
ال  حیث  مطلقا  المعنوي  الجمال  يعدّ  البحت،كما  المادّي  الجمال  من 
من  رؤيته  ولكن  الحمیدة  اإلنسانیة  الفطرة  مع  يتوافق  بما  إنكاره  يمكن 
لألفكار.  طبقا  واآلراء  النسبیّة  نطاق  في  يدخل  يجعله  أخرى  زوايا 
وإّن تواصل القیم في األعمال الفنیّة هي قیم معنوية تؤدّي إلى خلق قیم مادّية. 
فالعديد من األعمال الفنیة الخالدة كانت تهدف في أفكارها ومواضیعها إلى ما 
يعّزز الخیر والنّبل والقیم الّصحیحة من صدق وشجاعة وإخالص وشرف. 
ورغم اعتبارها موقفا كالسیكیا من الجمال إال أنّها كانت تتّفق إلى حدّ بعید مع 
الفلسفة المثالیة في كون الجمال شقیق الحّق والخیر والعديد من هذه األعمال 
كانت مخزونا هائال للمعاني والداّلالت التي جعلتها خالدة لعصور طويلة. 
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باوهاوس إسم ألماني يعني )Bau«  بناء، haus- بیت(، وهو مصطلح 
الحرفة  بین  الدمج  مهمتها  وكانت  ألمانیا  في  نشأت  فنیة  بمدرسة  خاص 
والفنون الجمیلة، أسسها الفنان المعماري األلماني )والتر غروبیوس( في 
مدينة فايمار في األلمانیة عام 1919م بعد الحرب العالمیة االولى, كان 
الهدف من إنشائها توحید كل أشكال النشاط الفني التشكیلي، وإعادة تنظیمها 
ووضعها في منصة واحدة تحت لواء فن العمارة أو مدرسة الباوهاوس. 
نشأت في اوروبا )المانیا( ثم انتقلت إلى أمريكا ومن ثم تأثرت بها الیابان.
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1. تفصيل مفهوم مصطلح » الباوهاوس« وشعارها:
والذي  الباوهاوس  »فمصطلح 
يظهره هذا الشكل وهو يمثل شعار 
ومعناها  الباوهاوستیة  المدرسة 
األصّح  أّما  المنزل  بناء  الخاص 
عن  يعبر  وهو  بناء  فّن  فهو  منه 
بین  جمعت  التي  الفنیة  المدرسة 
الجمیلة  والفنون  والحرفة  القّوة 
التّشكیلیة،  بالفنون  يسمى  ما  أو 
الیونانیون  قدماء  عند  نجد  وقد 
وهي  أنواع  بستّة  صنّفت  الفنون 

أظیف  وقد   ، والّرقص(  والعمارة  النّحت،  الّشعر،  الموسیقى،  )الرسم، 
إزالة  إلى  المدرسة  نهج  سعى  سابع«،  كفّن  السینمائي  الفّن  الحقا  إلیها 
يتعلم  أن  منهجها  ومن  التطبیقیة,  والفنون  الجمیلة  الفنون  بین   الحواجز 
طالب الفنون الجمیلة ولمدة ستة أشهر من بداية درا سته الحرف الیدوية 
المراسم  فتجد الطالب مجبرا أن يمارس تلك الحرف في ورش بدال من 
مع  جنب  إلى  جنبا  يعملون  حرفیون  الحرف  بتدريس  ويقوم  التقلیدية, 
الطالب فیكتسب خبرات عدة منها النسیج، والتصوير الحائطي، الدهانات 
»لذلك  المعادن،  أعمال  المسرح،  ديكور  الزجاج،  تعشیق  وأنواعها، 
ترتكز انها نتائج مجموعه يقوم بها المعماري بدور المنظم لكل االعمال 
.. وكانت عمارتهم  مبدأ غروبیوس  الالئق وكان هذا  والمستوى  بالشكل 
 . نشأتها  منذ  الباوهاوس  مدرسة  اهداف  احد  وهذا  الجماعة  فكر  ناتج 
تزاوج  وهو  الجماعي  العمل  بعد  للباوهاوس  االساسي  الهدف  وايضا  
 .« الحديث  العصر  لتناسب  التصمیمیة  المباديء  وتنظیم  والعمارة  الفن 
أغلب المدرسین الذين يدرسون في هذا المعهد ونادوا بفن العمارة هم أصال 
فنانون تشكیلیون مثل الفنان األمريكي فینجر والفنان الروسي كاندنسكي 
واأللماني  الزلو  ناجي  موهولي  والمجري  شلیمر  أوسكار  واأللماني 
فنونهم ويعدون من  نوابغ عالمیون في  المدرسون هم  جوزيف, »هؤالء 
كبار الفنانین المثقفین والمدركین التجاهاتهم والمؤمنین بالحداثة  واالبتكار، 
والشك فقد كان عطاؤهم على نفس الدرجة مما جعل من مدرسة الباوهاوس 
الحديث«.  الفن  على  قوي  تأثیر  ذات  عالمیة  لها شهرة  معروفة  مؤسسة 
الشكل،  هندسة  مع  والطريقة  المادة  بتوفیر  الباوهاوسي  النمط  اتسم 
وبتصمیم ينسجم مع المواد المستخدمة لتنفیذه، مبادئ هذه المدرسة خلقت 
أفكار  ولكن  واألكاديمیین.  الیمینیین  السیاسیین  من  االستنكار  من  نوعاً 
الباوهاوس من تصمیم معماري ومفروشات وطباعة، بقیت ووجدت تقبالً 
كبیراً في مناطق كثیرة من العالم وخصوصا الواليات المتحدة األمريكیة.

2. أفكار مدرسة الباوهاوس: 
الصراحة 	  و  بالوضوح  يتمیز  أن  يجب  المعماري  اإلبداع  إن 

بصلة.  الحقیقیة  للعمارة  يمت  ال  ما  كل  عن  االبتعاد  و 
التنفیذ 	  و  المحتوى  حیث  من  السكنیة  المباني  إقامة  إن 

هنا  من  و  االقتصادية,  اإلمكانیات  مع  يتوافق  أن  يجب 
المتمثلة  االقتصادية  بالجوانب  الباوهاوس  اهتمام  يأتي 
النفقات.  و  البناء  مواد  و  الفراغ  و  الوقت  اقتصاد  بمتطلبات 

 يجب أن تكون المفروشات و تجهیزات المبنى سهلة المنال جمیلة و متینة. 	 
توحید و نمذجة تصمیم المباني السكنیة، و التأكید على أهمیة اتباع أسالیب 	 

البناء الجاهز و المسبق الصنع الذي سیساعد مع الزمن على تقريب 
األفكار المعمارية حول العالم في سبیل الوصول إلى عمارة عالمیة. 

الجماعي 	  المعماري  العمل  في  العمارة  مستقبل  الباوهاوس  ترى 
المحدد. الفكري  التوجه  و  الديمقراطیة  و  بالعطاء  يتسم  الذي 

3. سمات مدرسة الباوهاوس: 
التبسیط والتجريد من العناصر التفصیلیة دون ان يفقد العنصر 	 

شكله الحقیقي واالبتعاد عن الزخارف التي كانت تمیز اوروبا 
انذاك .

االعتماد والتركیز على األشكال الهندسیة كالدائرة والمربع 	 
والمثلث.

الجمع بین التكعیبیة والتعبیرية.	 
االعتماد على استخدام الوان اساسیة كاالحمر واالصفر واالزرق .	 
الربط بین الشكل والوظیفة. 	 
الدمج بین روحانیه فان دروه  وفكر لوكوربیزيه .	 

رواد  مدرسة الباوهاوس: 
القادم  الموضوع  في  بالتفصیل  عنه  سنتحدث   _ غروبیوس.  والتر   -

- هانس ماير.
- مارسیل بروير. 

للباوهاوس تأثیر كبیر على الفن والهندسة المعمارية والديكور و التصمیم 
في  الباوهاوس  أسلوب  يعتبر  الجرافیك.  وتصمیم  والطباعة  الخارجي 
والتصمیم  الهندسة  في  تأثیراً  الحديث  الفن  تیارات  أكثر  من  التصمیم 
المعاصر. الفن  مدارس  على  قوي  تأثیرها  يزال  وال  المعاصر  الفن  في 

القيم الجمالية المستقبلية المستدامة لفّن التّصميم:
إّن توسع أفكار ومفاهیم التّصمیم المعماري خاّصة في الفنون   
اإلسالمیة التي حدثت خالل القرون الماضیة قد خلقت واقعا جمالیا متنوعا 
التّعدّدي والمتنوع في  في هذين المجالین. »تم إنشاء هذا الواقع الجمالي 
األرض  مشارق  بین  المختلفة  اإلسالمیة  المعمارية  التصامیم  حركات 
الحداثة،  مثل:  المختلفة  والصناعیة  المعمارية  التّصامیم  وكذا  ومغاربها 
التعبیرية  الحديثة،  الكالسیكیة  البنیوية،  بعد  ما  التفكیك،  الحداثة،  بعد  ما 
القیّم  من  عددا  تمثل  الجمالیة  الحقائق  هذه  كّل  الفائقة.  الحداثة  الجديدة، 
والنظريات  العامة  القیم  في  االختالفات  إلى  باإلضافة  المتباينة،  الجمالیة 
في  الموجودة  األسلوبیة  الفروق  بعض  الحركات.  هذه  داخل  الموجودة 
التّصمیم  قیّم  في  عمیقة  اختالفات  تعكس  المتنوعة  الجمالیة  الحقائق  هذه 
األسلوبیة«،   الفروق  لجمیع  بالنسبة  الحال  هو  لیس  هذا  ولكّن  والتّفكیر، 
مشابهة. وقیم  تفكیر  على  تقوم  األسلوبیة  الفروق  بعض  أن  حیث 

»هذه القیّم الجمالیة وتعبیراتها الجمالیة المتنوعة هي إلى حد ما انعكاس 
للتطور الذي حدث في المجتمع الفني. باإلضافة إلى ذلك، حدثت تغییرات 
التكنولوجي  التطور  بسبب  الغربیة،  المجتمعات  في  عمومیة  أكثر 
فإّن  ذلك،  ومع  السیاسیة«.   والتغیرات  الجديدة  االقتصادية  والحقائق 
التعبیر الشخصي  أيًضا تعبیر عن  المتنوعة هي  الجمالیة  التعبیرات  هذه 
يمیلون  الّذين  المصّممین  بناء على  الصناعیین،  للمعماريین والمصممین 
ساحرة.  ومفردات  جديدة  جمالیة  أنماط  لخلق  والمواد،  الشكل  لتجربة 
»لقد كانت التّغییرات في األنماط والتعبیرات الجمالیة، وال تزال، متزامنة 
ومبتكرة، حیث يتم إنتاج وترويج أنماط جمالیة مختلفة في وقت واحد، ولقد 
أثر عدد من القیّم الّتي ال يمكن تصنیفها كقیم تصمیم جمالي على تطور الواقع 
الجمالي، كما ساهم في الواقع الجمالي التّعدّدي الّذي يمیّز الهندسة المعمارية 
األسلوب  أن  يتّضح  هنا  ومن  الفنّي«.   الصناعي  والتصمیم  المعاصرة 
الجمالي في التّصامیم يحتاج إلى قیم جمالیة ثابتة الفروق بین المهندسین، 
يلي: ما  إلى  والتاريخ  المعمارية  الممارسة  بناء  وإعادة  بنقد  المتعلقة 

التّدريب 	  إلى  المتساوي  الوصول  أجل  من  النضال 
والتصمیم. المعمارية  الهندسة  في  واالعتراف  والوظائف 
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االجتماعي 	  النوع  على  القائمة  النظريات  على  التركیز 
الثقافیة. القیمة  ونظم   ، المعماري  والخطاب  المبنیة،  للبیئة 

عادة ما يركز المصّممون الّذين يلتزمون بقیّم التّصمیم القائمة على 	 
الجنس على إنشاء مبان لیس لها نفس العوائق التي يواجهها األطفال 
واآلباء وكبار السن في كثیر من البیئة المبنیة. كما أنه ينطوي على 
جمالیات  من  أكثر  “أنثوية”  تعتبر  التي  الجمالیات  على  التّركیز 
“الذكورية” التي غالبا ما يتم إنشاؤها بواسطة المصّممین الذّكور.

“الّرسومات” 	  بأن  االعتقاد  على  التّصمیم  فّن  يعتمد 
للمباني  المفضالن  والقالب  التّصنیف  هي  العقائديّة  التقلیدية 
و“وظیفیة”. خالدة  تصمیمات  “تخلق”  ألنها  والمنتجات، 

: الخاتمة 
     وفي آخر مستهل هذه الدّراسة المتواضعة، وصلنا إلى أّن فّن التّصمیم 
بالعصور  اقترنت  والتي  الّطباعة  أو  الّصناعة  أو  العمارة  في  سواء 
المتأخرة، عصور المكتشفات والتّقنیات الّصناعیة الحديثة قد اقترنت بالقیم 
المادّية الّصناعیة عموما، ولكن القیم المادّية في التّصمیم ال تشبه تلك القیم 
الفنّانین  التي رسمها كبار  العظیمة  الفنیّة  بها األعمال  تمتاز  التي  المادية 
من  تبرز  التّصمیم  في  المادّية  القیمة  وإنّما  المعنوية.  قیمتها  عن  فضال 
خالل القدرة األدائیة والوظیفیة والنّفعیة وهذه الخصائص والممیزات هي 
التي تحدّد القیم المادّية في فّن التّصمیم. هكذا تسعى التّصامیم في الغالب 
إلى تحقیق أعلى قدرة أدائیة ووظیفیة ونفعیة مقابل ارتفاع قیمتها المادية.

      وال يعني ذلك خلو التّصامیم من القیم الجمالیة المعنوية فالعديد من 
الرموز والداّلالت التّاريخیة والتّراثیة تعدّ من المعاني الخاّلقة التي تمثل 
األصالة والخبرة التي تستند إلى الماضي العريق والّذي تفخر به الّشعوب 
والّطباعة  والّصناعة  العمارة  في  األمر  هو  كما  انتمائها  تحدّد  كرموز 
النّاس يحتفظون بمقتنیات  العديد من  الدّاخلي، ونجد  واألقمشة والتّصمیم 
قديمة ال يمكن استعمالها الیوم لیس لشئ وإنّما فقط لقیمتها المعنوية التي 
تحمل عبق الماضي وذكرياته وتكسب من خالله قیما ماديّة عالیة ولكن 
قیما غیر نفعیة كما هو الحال في التّصامیم الحديثة ) أي أنّها تحمل قیما 
متحفیة (.ونجد ذلك في العديد من األمثلة ببالدنا العربیة كالجزائر، اللباس 
بالمالحق. أنظر  والترقیة...  القسنطینیة،  البزة  التلمسانیة،  البّزة  القبائلي 

     ومن خالل موضوعنا فّن التّصمیم بین هذه النظريات الفلسفیة المحصورة 
التالیة: النتائج  إلى  التّوصل  نحاول  والمادية  المعنوية  النظرية  بین 

فن التّصمیم هو فن قائم بذاته يندرج ضمن الفنون التشكیلیة التي 	 
يستمتع بها المتلقي.

إن التّصمیم فن يستشرف المستقبل وال يعیش حلقات الّصراع 	 
القائمة بین قیم الماضي والحاضر والمستقبل.

إن أساس فاعلیة التصمیم كفن وعلم هو التّطلع إلى القیمة الجديدة 	 
واستكشافها على مستويي الجمال والوظیفة.

إّن فّن التّصمیم من الفنون البصرية التداولیة التي تكتسب قیمتها 	 
الحقیقیة من خالل حسن عملیة التلقي، والتي تبدأ بإثارة قیم جمال 

المظهر وتنتهي بارتفاع مستوى جودة.
يحقق فّن التّصمیم دوره االتّصالي مع المتلقي بكل الوسائل 	 

اإلعالمیة.
يحقق فّن التّصمیم منفعة واضحة قادرة على إشباع حاجة المتلقي 	 

المعنويّة الوظیفیة وفقا للصورة الذهنیة والخبرة الجمالیة، والتي 
تعكس الحاجة المادية التي يستشعرها المتلقي لحظة وجود 

التّصمیم.
الجمالیة إذن، ترضي حاجة حس ووعي سیكولوجیة الفرد المعین 	 

باستمتاعه بوجوده، و سروره بنشوة هذا الحس، وإن األداة المادية 
لهذا الحس، هي صفة المثال القائمة في عالقات التكوين الشكلي و 

التي يجملها بدن المصنّع.
توصيات عامة:

إخضاعه 	   - ضرورة   - يستلزم  التّصمیم  فّن  تجديد  إن 
. المعروفة  الفنون  سائر  بین  يقارن  علمي  مقارن  لمنهج 

واآلثارية 	  والتاريخیة  التدوين  مفهوم  من  التّصمیم  فّن  إنتقال  إن 
الثابت  المادّي  التراث  من  من  أو  الجمالیة،  الصورة  مفهوم  إلى 
استحضار  يقتضي  الروحي   الحركي  المادي  التراث  إلى 
تستلهم  جديدة  نقدية  وقوانین  جمالیة  ومعارف  منهجیة  أدوات 
الحیز. أو  الفضاء  وهندسة  الفّن،  ونظريات  الجمال  علم  من 

إّن فّن التّصمیم من حیث هو عامل توصیل الرسالة فهو يشكل نواة 	 
غرافیكیة  ومادّة خامة تحتاج لبحث نظري موسع وتجريب عملي 
الفنّانین المصّممین أوال ثم الجمالیین فانّقاد. وعلمي معّمق من قبل 

والمعاهد 	  بالمدارس  التّصمیم  فّن  تدريس  تعمیم  ضرورة 
والجامعات، ولیس حصره كمقیاس دون تفعیل، فهو فّن قائم بذاته.
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قائمة المراجع والمصادر:
المراجع بالعربية:

أسعد علي، مسرح الجمال والحّب والفّن في صمیم اإلنسان، دار 	 
الرائد العربي، بیروت، لبنان،ط1،1975.

بنديتو كروتشه، علم الجمال،ترجمة إلى العربیّة: نزيه الحكیم، 	 
ومراجعة بديع الكسم، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، 

المطبعة الهاشمیة، دمشق، 1963.
تاريخ تصمیم الجرافیك، موقع أبحاث أكاديمیّة، أخذت 	 

https://www.baianat.  :يوم:2020/06/30،  من الموقع
com/ar/books/graphic-design/history-of-

20design%graphic
جامعة، كالیفورنیا ، معهد تقییم الشخصیة والبحث ، 1961 ، 	 

الفصل 6.
عبد اللطیف سلمان، تاريخ فّن التصمیم، الجامعة الدولیّة الخاصة 	 

والتكنولوجیا.
محمد فتحي، أسلوب التّصمیم وعناصره، تّم أخذه 	 

https://www.alarabimag. :يوم:2020/06/12، من الموقع
- 11542/com/books

هويغ رينیه، الفن وتأويله وسبیله، دار المعارف،ج 1، مصر، 	 
.1998

هیجل، فینومنولوجیا الفكر، ترجمة وتعلیق مصطفى صفوان، 	 
الفصل الثالث، منظمة الیونیسكو،الشركة الوطنیة للنشر والتوزيع 

الجزائر،1981.
يوسف حالق، عالقات الفن الجمالیة بالواقع، ترجمة يوسف حالق، 	 

منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق،1983.

المراجع باألجنبية:
 	 Gogh, V.V. Letter to Anton Ridder Van Rappord,  

 In: The Creative Process, ed By B Chiselin, New
.1952 .York,: The new.Amer. libr

 	 Tony, A Creative Painting and Drawing , New York,
 .1966 ,Dover

 	 Weintraub , In the making: Creative Options for
 contemporary art, New York:D.A.P./Distributed Art
.2003,Publishers

المالحق:
أنواع التّصميم:

)فن  الغرافیكي  التصمیم  أو  الجرافیك  تصمیم  الغرافیكي:  التّصمیم   	
من  مجموعة  أو  مصمم  به  يقوم  إبداعي  نهج  هو  البصرية(  االتصاالت 
المصممین بناء على طلب العمیل أو الزبون ويتعاون على تنفیذ معطیاته 
الخ(  المنتجین)عمال طباعة، مبرمجین، مخرجین،  المادية مجموعة من 
من أجل إيصال رسالة معینة )أو مجموعة رسائل( للجمهور المستهدف. 
يشیر مصطلح تصمیم الجرافیك إلى عدد من التخصصات الفنیة والمهنیة 
أسالیب  وتستخدم  وطرق عرضها.  المرئیة  االتصاالت  على  تركز  التي 
تمثیل  لخلق  الكلمات  أو  والصور  الرموز  بین  والجمع  إلنشاء  متنوعة 
فن  مثل  تقنیات  الجرافیك  مصمم  يستخدم  وقد  والرسائل.  لألفكار  مرئي 
النهائیة.  النتیجة  الفنون البصرية، تنسیق الصفحات للوصول إلى  الخط، 
)التصمیم(  العملیة  من  كل  إلى  الجرافیك  تصمیم  يشیر  ما  وغالبا  هذا 
)التصامیم(. المنتجات  وكذلك  التواصل  إنشاء  يتم  خاللها  من  التي 

المجالت،  من  كل  نجد  الجرافیك  تصمیمات  فن  مستخدمي  ومن 
تشمل  قد  المثال،  سبیل  فعلى  والتغلیف.  التعبئة  ومنتجات  واإلعالنات 
مجموعة المنتجات شعار أو عمل فني آخر، ونص منظم وبعض عناصر 
المنتج  صیاغة  شأنها  من  التي  واأللوان  األشكال  مثل  الصرفة  التصمیم 
في قالب واحد. ويعتبر التكوين هو واحد من أهم سمات تصمیم الجرافیك 
المتنوعة. العناصر  أو  التحضیر  سابقة  المواد  استخدام  عند  وخاصة 

أخذ من هذا الموقع بتاريخ:30/09/2020
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA
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األنظمة  متعدد  مدخل  هو  العمراني  التصیم  العمراني:  التصميم   	
المواقع  بین  يربط  وهو  المختلفة  و  المعقدة  العمرانیة  المشاكل  يحل 
النواخي  و  االتصاالت  و  المواصالت  و  التقل  حركة  و  المعمارية 
االقتصادية. و  العمرانیة  و  السیاسیه  و  االجتماعیة  التخطیط 

	 مبادئ التصميم العمراني:
- إمكانیة الوصول توفیر وسیلة آمنة وسهلة للتنقل بین المساحات 

والمناطق.
-المجتمع المدني، توفیر مساحات للناس حیث يمكنهم االجتماع بحرية مع 
بعضهم البعض كمواطنین متساويین ، مشكالً عنصرا هاما في بناء مدينة 

اجتماعیة.
-البد من التعامل مع المنطقة بصورة شاملة ولیس بدراسة عنصر واحد 

لكي يصل إلى تخطیط مناسب لتلك المنطقة.
- التصمیم العمراني هو حلقة الوصل بین تخطیط المدن و التصمیم 

المعماري.
- البد من وجود الفراغات العامة للمدينة لكي تكون لها حیاة والبد من 

االهتمام بالشوارع والمییادين.
- كیفین لیتنس قال :البد من عدم االستعانة عند تصمیم المدينة أو 

التتصمیم العمراني برأي المصمم فقط ولكن البد من عمل استبیان الراء 
الناس كلها، فكلهم يشاركون في التصمیم و جمع االفكار، والبد من جمع 

افكار من كل الناس لكي يستطعوا ان يتعايشوا مع العمران.
	 تصميم األزياء: تصمیم األزياء هو فن من الفنون التطبیقیة المتخصصة 
يسعى  عادة  فاإلنسان  اإلنساني  السلوك  من  وجزء  المالبس،  لتصمیم 
ومعرفة  خیال  من  لديه  ما  يستخدم  هذا  سبیل  في  وهو  حاجاته  إلشباع 
وقتي  فن  والتصمیم هو  االحتیاجات.  هذه  له  يحقق  ما  ابتكار  في  ومهارة 
أو موسمي حیث يتأثر بما حوله ويعدّ من توابع الحیاة الثقافیه والتأثیرات 
موسم.  بعد  موسم  اإلبهار  والتنوع  بالتجديد  الفن  هذا  ويتسم  االجتماعیة، 
في  والمتجدد  المبتكر  الكیان  ذلك  بأنه  األزياء  تصمیم  تعريف  يتم  وقد 
مصمم  يحاول  التي  المتنوعة،  وخاماته  اللونیه  ومساحاته  خطوطه 
ومعايش  مستحدث  تصمیم  إلى  التكوين  عناصر  بها  يترجم  أن  األزياء 
الغرض  إضافیة،  عملیة  وهو  جمیلة.  تشكیلیة  بصورة  الواقع  لظروف 
أي  والجمالي،  المادي  منها  وظائف  عدة  يؤدي  جديد  عمل  ابتكار  منها 
جديد. شيء  بإضافة  غرضه  يحقق  مبتكرا  عمال  تعدّ  التصمیم  عملیة  أن 

    واتفق مصممي العالم على أن يكون هناك موسمین لألزياء سنويا، موسم 
محدد لفصلي الخريف والشتاء أوالربیع والصیف. من أشهر المدن المهتمة 
باألزياء هي باريس ومیالن ولندن ونیويورك، وتوجد في هذه المدن أشهر 

المصممین تاريخیا وفي وقتنا الحالي. مثل كوكو شانیل وهي صاحبة دار شانیل 
. و إيف سان لوران وكريستیان ديور ومن الجدد كالفین كالين ورالف لورين.
	 وتصمیم األزياء هو اللغة التي تشكلها مجموعة عناصر في تكوين موحد 
لتعبیره،  أساس  المتغیرات  هذه  وتعدّ  والنسیج(،  واللون  والشكل  )الخط 
واإليقاع  والتوازن  والتكامل  السیطرة  لتعطي  التصمیمیة  باألسس  وتتأثر 
والنسبة، لكي يحصل الفرد في النهاية على زي يشعره بالتناسق ويربطه 
بالمجتمع الذي يعیش فیه. ويخضع تصمیم األزياء إلى عناصر مرنة سهلة 
التبديل والتشكیل مثل الخامات، وهي األقمشة والمنسوجات سواء منسوجة 
واأللوان  األنواع  متعددة  الحاضر أصبحت  وقتنا  وفي  المنسوجة  أو غیر 
والتركیب النسجي، ويوجد منها اآلن العديد من الخامات المنتجة من األلیاف 
. خاصة  طبیعة  لها  التي  والمخلوطة  الطبیعیة  األلیاف  بجانب  الصناعیة 
المصمم  يعمل  حیث  تخطیط  عملیة  عن  عبارة  والتصمیم   	
والمعلومات  العمیل  متطلبات  علي  بناء  للمشكلة  حل  إيجاد  علي 
التجريبیة  الطرق  علي  االعتماد  ويجب  لديه  المتوفرة  واإلمكانیات 
المفروضة. والشروط  المتطلبات  كل  يراعي  التصمیم  أن  لضمان 
	 عالم األقمشة يؤثر كثیرا على عالم االزياء ونستطیع القول بأن صناعة 
االقمشة هي المحرك األول لوضع أساس الموضة في كل سنة طبعا باستشارة 
كبار المصممین في العالم. وقد بدأ هذا الفن بشكل عام في القرن التاسع عشر 
مع شارل فريدريك الذي كان أول شخص يضع عالمة تعبر عن منتوجاته. 
ازياء. تصمیم  عام 1858  بعد  انشئت  التي  المالبس  اعتبار  فقط  ويمكن 
	 وينقسم عالم االزياء إلى نوعین من المالبس : المالبس الراقیة والمالبس 
الجاهزة وقد نجد مصمم يقوم باالثنین وخاصة المصممین العالمیین ذوي 
كبیرة ومورد  تجارة  المالبس  العالیة جدا، وتعدّ صناعة  االموال  رؤوس 
قوي جدا في بعض الدول، والمصممین المشاهیر من أغنى الناس في العالم.

	 تصنيفات األزياء
	 هذا وتتنوع مجاالت وطرق وأسالیب تصمیم األزياء وتختلف باختالف 
هي: رئیسیة  أنواع  أربعة  إلى  األزياء  تقسیم  ويمكن  المستهدف،  السوق 

Costume Design :األزياء االستعراضیة 	
	 يستخدم مصطلح تصمیم األزياء االستعراضیة للتعبیر عن األزياء 
المستخدمة في العروض المسرحیة والسینما، وغالباً ما يقوم مصمم 

األزياء االستعراضیة بتصمیم األحذية والقبعات ومالبس الرأس وأحیاناً 
أيضاً تصمیم األقنعة والماكیاج الذي سیظهر به الممثل.

Haute Couture :األزياء الراقیة 	
	 إن تصمیم األزياء قبل عام 1950م كان مقتصر على األزياء الراقیة 

 Made- to- أو األزياء المصممة لمقاس ما Haute Couture
Measure )األزياء المصممة لعمیل معین(، وتصمیم األزياء الراقیة 

يستخدم لتعريف األزياء المصممة لفئة من المستهلكین الذين تم تحديدهم 
جیداً، وتتمیز أزياء هذه الفئة باألناقة والجودة العالیة واستخدام خامات 

مرتفعة الثمن ومحاكة بعناية فائقة في جمیع التفاصیل والتشطیبات 
النهائیة.

Ready- to- Wear :المالبس الجاهزة 	
	 والمالبس الجاهزة هي المالبس التي تجمع بین بعض صفات األزياء 
الراقیة ومالبس اإلنتاج الكمي. فهي لیست مصممة لعمیل بعینه، ولكنها 

تتمیز بعناية كبیرة في اختیار خاماتها ومراحل قصها وإنتاجها
Mass Market :اإلنتاج الكمي 	

	 نجد أن صناعة المالبس هذه األيام تعتمد بصورة كبیرة على اإلنتاج 
الكمي ويتم إنتاج هذه المالبس بكمیات كبیرة وبمقاسات ثابتة ومحددة 

وبخامات رخیصة نسبیا، ويستخدم مصممي مالبس اإلنتاج الكمي 
اتجاهات الموضة التي يحددها مصممي األزياء في بیوت األزياء الراقیة 

والمالبس الجاهزة.

أخذ من هذا الموقع بتاريخ:30/09/2020
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D
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	 زي جزائري تلمساني

الداخلیة  العمارة  أو  الداخلي  لتصمیم  الديكور:  تصميم   	
)باإلنجلیزية: Interior Design(  أو الديكور أو العمارة الداخلیة 
التخطیط  مجموع  هو    )Interior decoration )باإلنجلیزية: 
االحتیاجات  لتسخیر  تهدف  والتي  الداخلیة،  للفراغات  والتصمیم 
المادية والروحیة واالجتماعیة للناس ,والتي بدورها تضمن سالمة 
تخطیطیة،  و  تقنیة  جوانب  من  الداخلي  التصمیم  ويتكون  المبنى. 
بتخطیط  يقوم  كما  كذلك،  والفنیة  الجمالیة  بالنواحي  يهتم  كما 
ومصممین  مهندسین  من  المختصین  للمباني  الداخلي  التصمیم 
الجمالیة  الجوانب  الهواة  يصمم  أن  إمكانیة  عن   ً فضال  داخلیین، 
المستخدم. حیاة  تسبب خطر على  للمكان ألنها عناصر ال  والفنیة 

	 تصميم الديكور بين مراحله المتنوعة :

أخذ من هذا الموقع بتاريخ:30/09/2020
https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84

أخذ من هذا الموقع بتاريخ:30/09/2020
 https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D
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	 تصميم صناعي: التصمیم الصناعي هو عملیة ذات فكر هندسي وجمالي 
تتفرع من الهندسة المعمارية تهدف إلتخاذ قرارات تستخدم في تطوير أو بناء 
النظم التي يكون للبشر حاجة لهم فیها للحفاظ على إنسانیتهم عبر المنتجات 
الهندسیة واألعمال الصناعیة، ويعمل على تحديد مستويات التشغیل للمنتج 
فترة اإلنتاج وفترة االستخدام )ما بعد البیع(، وهو أيضا تنظیم ابتكاري ....

المساحات  بتصمیم  باهتمام  مصّممین  يقوم  الحدائق:  تصميم   	
اساسیة  مناطق  اربع  الى  وتقسیمها  المنزل  كحديقة  الخضراء 
المسبح  منطقة  و  للمنزل  رئیسیة  الساحة  و  المدخل  منطقة  منها 
و منطقة الجلوس و الشواء و االحتفاالت.  تعد المنطقة االساسیة 
الرئیسیة النها  الساحة  و  المدخل  منطقة  الحديقة هي  في تصمیم 
تعتبر الواجهة و اهم ما ينظر الیه في التصمیم ، بحیث يجب ان 
يكون تصمیمها فريد و متمیز لكي يجذب االنظار باالضافة الى 
لكي  الخارجي   المنزل  تصمیم  مع  متناسق  يكون  ان  يجب  انه 
اساسي  شیئ  هي  فالحديقة  الخارج  من  متكامل  التصمیم  يصبح 
و مكمل لتصمیم المنزل او الفیال.  يأتي بعد ذلك منطقة المسبح 
التي تعد منطقة تسلیة و ترفیه الفراد االسرة فهذه المنطقة مهمة 
جدا في تصمیم الحديقة بحیث يجب دراسة مكان المسبح وابعاده 
و  مريح  المكان  يصبح  لكي  الفیال  او  المنزل  مع  متناسق  بشكل 
سهل الوصول.  باألضافة الى ذلك يجب اختیار تصمیم ارضیة 
المسبح ة شكله بدقة لكي يعطي االنطباح المرغوب من التصمیم.

أخذ من هذا الموقع بتاريخ:30/09/2020
 https://www.google.fr/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AA



389 Volume 2, Issue 1, january 2021

	 واليقتصر فّن التّصمیم على نوع واحد فقط لكن إختیارنا لهذه النّماذج هو من أجل التوضیح والمنفعة فقط.

	 )شكل توضیحي للفلسفة العمرانیة التي تظهر سمات مدرسة الباوهاوس األلمانیة(
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