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PRAGMATISM AND ITS IMPLICATIONS FOR
GRAPHIC DESIGN APPLICATIONS
Ammar Mahdi ABDUL SAYED1
Abstract

The pragmatic philosophy is one of the most important modern and
contemporary philosophical trends that have expressed the mood of the new
society and its future needs, so the nature of the era in which we live was one of
the strongest pillars that require directing a sound social orientation. Today's
era is an era of radical and rapid change thanks to what people innovated
through experimentation Scientific of different innovations and inventions in
various areas of life, but this progress that occurred in the technological and
social fields does not go close to each other, as technological progress may
precede social progress, causing the so-called cultural chasm that results in
poor adaptation Immersive, and this justifies the avant-garde role of graphic
applications in community service.Design ideas remain incomplete as long as
they are ideas, hence they are temporary and application alone is the test of it
and it is the one that wears them the perfection of the meaning (function).
Therefore, it was necessary to give design ideas opportunities for
experimentation and health testing, we conclude from the above that design
thinking is a form of related behavior and that It has tools that it uses in the
graphic application, and design thinking is not raised except to satisfy specific
needs or desires, hence the reflections of pragmatic thought in directing design
thought towards teleological and functional, since the urgent need to employ
utilitarian utilitarian ideas is hidden and sometimes evident at the same time
that the designer and The recipients belong to the community with all its
variables and life conditions and have the same effect.
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الربمجاتية وأنعكاساهتا يف تطبيقات التصميم اجلرافيكي
م .م .عمار مهدي عبد السيد  -جامعة بغداد – كلية الفنون اجلميلة
ادللخص
تعد الفلسفة الربصباتية واحدة من أىم االذباىات الفلسفية احلديثة وادلعاصرة اليت عربت عن مزاج
اجملتمع اجلديد وحاجاتو ادلستقبلية  ,فكانت طبيعة العصر الذي نعيش فيو من أقوى الدعائم اليت
تتطلب توجيو التصميم توجيهاً أجتماعياً سليماً  ,فعصر اليوـ عصر تغَت جذري وسريع بفضل ما
أبتكره االنساف عن طريق التجريب العلمي من مبتكرات وأخًتاعات سلتلفة يف شىت رلاالت احلياة ,
ولكن ىذا التقدـ الذي حدث يف اجملالُت التكنولوجي واالجتماعي ال يسَتاف بشكل متقارب  ,فقد
يسبق التقدـ التكنولوجي التقدـ االجتماعي فيسبب ما يسمى ابذلوة الثقافية اليت يًتتب عليها سوء
يف التكيف االجتماعي  ,وىذا ما يربر الدور الطليعي للتطبيقات اجلرافيكية يف خدمة اجملتمع  .أف

االفكار التصميمية تظل انقصة ما دامت أفكاراً  ,ومن ىنا فهي مؤقتو والتطبيق وحدهُ ىو زلك
أختبارىا وىو الذي يلبسها كماؿ ادلعٌت ( الوظيفة ) لذلك كاف من الضروري منح افكار التصميم
فرص للتجريب وأختبار الصحة  ,نستنتج شلا سبق أف التفكَت التصميمي ضرب من السلوؾ ادلتصل
وأف لو ادوات يستخدمها يف التطبيق اجلرافيكي  ,وال يثار التفكَت التصميمي اال ألرضاء حاجات
او رغبات معينة  ,ومن ىنا تظهر أنعكاسات الفكر الربصبايت يف توجيو الفكر التصميمي ضلو الغائية
والوظيفية  ,أذ تربز احلاجة ادللحة لتوظيف افكار نفعية أدائية مستًتة أحياانً وواضحة جلية احياانً
اخرى كوف ادلصمم وادلتلقي ينتمياف للمجتمع بكل متغَتاتو وظروفو احلياتية وذلما ذات التأثَت .
الكلمات ادلفتاحية < الربصباتية  ،الربصباتية والفن  ،الربصباتية والتصميم اجلرافيكي .
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ادلدخل :
تعد الفلسفة الربصباتية واحدة من أىم االذباىات الفلسفية احلديثة وادلعاصرة اليت عربت عن مزاج
اجملتمع اجلديد وحاجاتو ادلستقبلية  ,فكانت طبيعة العصر الذي نعيش فيو من أقوى الدعائم اليت
تتطلب توجيو التصميم توجيهاً أجتماعياً سليما  ,ومل يكن فن التصميم بعيداً عن ادلنطق الربصبايت
يف توجيو الفكر التصميمي ضلو الغائية والوظيفية  ,ومن ىنا تتجلى مشكلة البحث يف التساؤؿ االيت

< هل ارتكزت تطبيقات التصميم اجلرافيكي على طروحات الفكر الربمجايت ؟
ولالجابة عن ىذا التساؤؿ يقتضي تقسيم الدراسة اىل قسمُت <
القسم االوؿ < نشأة الفلسفة الربصباتية ومفهومها  .والقسم الثاين < رلاالت أشتغاؿ الربصباتية يف
التصميم .

القسم االول  :نشأة الفلسفة الربمجاتية ومفهومها .
الربصباتية منهج فلسفي أجتماعي  ,يتتبع النتائج العملية لالفكار ,من خالؿ الربط بُت النظرية
والتطبيق  ،حيث أف النظرية يتم استخراجها من خالؿ التطبيق  ,وتعُد ادلنفعة والقيمة والنجاح
ادلعيار الوحيد للحقيقة  ,أذ تقوـ الربصباتية على أف األثر العملي الذي تعده ادل ِّ
حدد األساسي يف
ُ ُ
صدؽ ادلعرفة وصحة االعتقاد ابحلياة االجتماعية للناس ,ويعود أسم ىذه الفلسفة إىل الكلمة
احياان أسم الفلسفة العملية(انصر ,
اليواننية( )Pragmaوتعٍت ( العمل ) ولذلك يطلق عليها ً
,4002ص )332ومرت الربصباتية بثالث مراحل  ،كل مرحلة تنتمي إىل فيلسوؼ من فالسفة
الربصباتية وىم (بَتس  ،جيمس  ،ديوي ) وأطلق عليها عدة تسميات منها النفعية أو الذرائعية
وأمساىا البعض االدائية او الوسيلة  ,وأصبحت الربصباتية طابعاً شليزاً للفلسفة األمريكية ألهنا ذبعل
الفائدة العملية معياراً للتقدـ بغض النظر عن احملتوى الفكري أو األخالقي أو العقائدي  ,ووفقا
للمعايَت العلمية اليت تصنف الفلسفات إىل مثالية ومادية فإف الفلسفة الربصباتية ترسبي وبكل قوة يف
أحضاف النسق الفلسفي ادلادي .
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 -1نشأة الفلسفة الربمجاتية :
يف منتصف القرف التاسع عشر ادليالدي بدأ اجملتمع األمريكي حيدد مالمح شخصيتوُ ويرسم لنفسو
ويوجد فلسفة خاصة بو  ,أذ مل يتبعوا الفالسفة وادلفكرين األمريكيُت أساليب
خرائط للفكر ُ ,
الفلسفة األوروبية اليت درجت على وضع صيغ كاملة عن ادلسائل الكونية والعقلية والوجودية
تعبَتا واضحاً بسيطاً عن الروح األمريكية وأماذلا وفهمها للحياة
واألخالقية وغَتىا  ,وإمنا عربوا ً
فكانت الفلسفة الرباصباتية (العشماوي ,8;;: ,ص )23مث انتقلت ( الربصباتية ) بعد ذلك إىل
نظرا لتغَت
رلموعة من األساتذة اجلامعيُت ادلختصُت يف الدراسات الفلسفية يف جامعة ىارفارد ً ،
الظروؼ االجتماعية يف اجملتمع األمريكي وربوؿ الناس من زراع يف الريف إىل صناع يف ادلدف
الطبيعية  ,شلا أعلى من شأف العمل واليد  ،ومن مث كاف البد أف
واالىتماـ ابستغالؿ ادلوارد
حيدث رد فعل عكسي يرمي لألخذ ابدلنهج العلمي وازداد إقباؿ الناس على الدراسة العلمية يف حل
مشكالهتم  ،أذ شعر صباعة من خرجيي (ىارفارد) بضرورة التوجو ضلو الفعل وادلستقبل  ،فآمنوا

دبنهج العلم التجرييب واعتربوه منهجاً سليما يف التفكَت ،وقالوا< أف الفلسفة البد ذلا أف تقوـ على
أساس من العمل واخلربة والتجريب حىت تكوف أداة فعالة خلدمة اجملتمع البشري ومنهم < (تشارلز
بَتس) و (ولياـ جيمس)( .اليماين ,4002 ,ص);0
-2ادلبادئ األساسية للفلسفة الربامجاتية :
ديكن التعرؼ على منطلقات الفلسفة الربصباتية وأفكارىا الرئيسية حوؿ ادلسائل وادلشكالت
الفلسفية من خالؿ ادلبادئ واالسس التالية< (التوجيري ,4082 ,ص )8:
 -زلك الفكرة الصحيحة أو معيار احلكم الصادق عليها هو ادلنفعة النامجة عن إعماذلا :

أذ ترى الربصباتية أف احلكم على صدؽ الفكرة أو صحتها  ،سواء كانت ىذه الفكرة تتعلق دبفهوـ

معُت أو مبدأ زلدد أو نظرية ما من النظرايت  ،يرتبط بقدر النفع أو القيمة الفورية الناصبة عن ىذه
الفكرة ،فالفكرة تكوف صحيحة إذا ما أدت إىل نتائج عملية انفعة تفيد الفرد يف حياتو(.جيمس,
 ,8;81ص )428ويظل ىذا الصدؽ قائماً ما مل يعًتضو معًتض شلا يدخل يف حيز التعامل مع
ىذه الفكرة من مفاىيم أو مبادئ أو نظرايت ,وما دامت الفكرة قائمة على ىذه ادلفاىيم وادلبادئ
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والنظرايت اليت مل يعًتض عليها أحد ،فينبغي أف نسلك على أساسها لنحقق من جرائها ما ننشد
من نتائج .
 من الضروري تطبيق منهج البحث العلمي يف كافة رلاالت التفكري وما ترتبط به من جوانبحياتية :
أذ تنادي الرباصباتية بضرورة تطبيق ادلنهج العلمي وما يلزمو من تفكَت يف كافة جوانب احلياة ,
أضافةً اىل ذلك جيب أف يكوف التفكَت العلمي فلسفة حياة جلميع أفراد اجملتمع  ،أذ أف ادلنهج
العلمي يعد طريقاً للخروج من نطاؽ الفكر اىل نطاؽ العمل  ,وهبذا تصبح الفكرة أقًتاحاً حلل
ادلشكالت (.عويضة  ,8;:1 ,ص )81ابالضافة اىل ذلك يؤدي منهج البحث العلمي إىل صبلة
من االبتكارات واالكتشافات اليت ديكن توظيفها لتحسُت الظروؼ الراىنة وادلتعلقة هبا  ،خاصة وأف
األفكار اإلنسانية غالباً ما تكوف قاصرة أو يعوزىا بعض من الدقة  ،وابلتايل فهي ربتاج إىل
التمحيص والتدقيق من خالؿ البحث هبدؼ معاجلة ما هبا من قصور واستكماؿ ما ينقضها
ويعوزىا.
النظرية ما هي إال فروض تثبت مواقف احلياة صحته :

أذ أف النظرايت من وجهة نظر الرباصباتية إمنا ىي فروض للعمل  ،وخيترب مدى صحتها دبا ينتج عنها
يف ادلواقف الفعلية يف احلياة  ،وابلتايل يصبح العمل وسيلة أو معياراً لتقومي ىذه النظرايت  ,وقد
قدمت فلسفة العلم اذباىُت فيما يتعلق ابلفرض والنظرية وما يربط بينهما من إجراءات مادية  ،وكاف
االذباه األوؿ وىو السابق يف النشأة أف تبدأ النظرية ابدلالحظة  ،أي ابالستقراء التقليدي الذي
يكتنف اجلزئيات ليصل إىل ما بينها من قواسم مشًتكة من انحية  ،ومن مفارقات من انحية أخرى،

مث زلاولة تقدمي تعميمات خاصة هبا  ،وتفسَتات وأتويالت يف شأهنا واثنيهما أف تبدأ النظرايت
ابلفروض ابعتبارىا حلوالً مقًتحة لتفسَت الظواىر وحل ادلشكالت أو كتخمُت ذكي لتفسَت موقف
مشكل  ،مث االنتقاؿ إىل اختبار صحة ىذه الفروض من خالؿ ذبريبها يف واقعها العملي  ،فإذا ما
صدقت يف كل ادلواقف ادلتطابقة أو ادلتشاهبة  ،أصبحت مقبولة ،وإال أصبحت غَت مقبولة  ،شلا
يدفع إىل زلاولة وضع بدائل ذلا  ،وعند التثبت من بعض الفروض ادلتعلقة بظاىرة معينة  ،يتم
صياغتها يف بناء منطقي ىو النظرية اليت تتعلق هبذه الظاىرة.
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 -القيم نسبية وليس مثة قيم مطلقة :

ربتل القيم مكانة ابرزة يف الفلسفة  ,إذ تعد واحداً من أىم مباحثها  ،وذلك لكوهنا موجهات

سلوكية  ،وزبتلف النظرة إىل ماىية القيم من فلسفة ألخرى ،وترى الرباصباتية أف األشياء واألعماؿ
تستمد قيمها من النتائج ادلًتتبة عليها وادلتولدة عنها  ،فكل ما يؤدي إىل أو ينجم عنو نتائج مرغوبة
فهو خَت ،وأف ما يؤدي إىل نتائج غَت مرغوبة فهو شر ،ويكتسب الفرد قيموُ االخالقية عن طريق
خرباتوُ والتفاعل مع ما حولوُ مثلها يف ذلك مثل معارؼ ىذا االنساف ومهاراتوُ وعاداتوُ وأذباىاتوُ

اليت يكتسبها عن طريق اخلربة  (.الشيباين  ,4008 ,ص )321وابلتايل تعد نتائج األشياء معياراً
لقيمتها من انحية  ،كما أف الشعور واالرتياح لشئ ما يعد معياراً آخر يدؿ على أف ىذا الشئ ذو
قيمة من انحية أخ رى  ,أذ يتوقف صدؽ القيم او كذهبا على النتائج العملية وما صلنبوُ من شبار
ابلتجربة والعمل  ,فاحلق مثالً من صنع االنساف مثل مثلوُ الصحة والغٌت تربز يف سياؽ اخلربة ,
والصدؽ ال يعد قوة اىل بعد التحقق منوُ عن طريق التجارب  (.نبيلة ,8;9: ,ص)411
 الكون زلكوم بقوانني التغري والتقدم :أذ يعتقد الرب صباتيوف أف الكوف متعدد  ،وأنو ذو معامل كثَتة وسلتلفة ومتنوعة  ،وأنو ما زاؿ يف
مرحلة التكوين  ،وعليو فادلستقبل مفتوح  ،ويستطيع اإلنساف أف يشارؾ يف تكوين ادلستقبل  ،وىو
كوف تتصارع فيو القوى وتتعارض التيارات واالذباىات  ،وينفي االستقرار ,أذ أف التغَت ىو جوىر
ىذا العامل وحقيقتوُ  ,فليس شبة أماف حيث أننا النستطيع أف نثق يف أي شيء سوؼ يظل اثبتاً اىل
االبد ( .مرسي  ,4088 ,ص  )8:9فكل األشياء يف الكوف يف حالة من التغَت إىل األماـ فال
ديكن توقع النتائج أوالتغَتات ولذلك فالشك يعترب أمرا حتميا  ،أي أف اإلنساف يف زلاولة تكيفو
مع بيئتو جيابو مواقف و أحدااث قد تكوف مؤدلة أو سارة .
 -اإلنسان كانن بيولوجي مادي اجتماعي يي طبيعة متغرية ومرنة :

أذ ترى الرباصباتيوف أف اإلنساف كائن معقد ،وأنو كائن حي طبيعي يعيش يف بيئة اجتماعية
وبيولوجية  ،حيث يؤكدوف على اجلانب االجتماعي للطبيعة البشرية  ،أذ أف اإلنساف يعيش يف
ثالث دوائر بيئية ىي البيئة البي ولوجية النفسية  ،والبيئة االجتماعية ادلتمثلة يف عالقتو مع اآلخرين،
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خَتا أو شر ًيرا ،
والبيئة الفيزايئية ادلتعلقة بعالقتو ابلطبيعة  ,ومل تنظر الرباصباتية اإلنساف بطبعو أنساانً ً

بل آمنت بطبيعتو احملايدة  ،ومعٌت ىذا اف الطبيعة اإلنسانية متنوعة ونسبية  ,وتفسر الطبيعة

االنسانية يف الربمجاتية وفق ادلبادئ آالتية ( :حساف  ,400; ,ص)888

أ -الوحدة العضوية بُت االنساف والبيئة  ,دبعٌت أف نشاط االنساف نتيجة عضوية لالحواؿ الداخلية
وادلؤثرات اخلارجية .
ب-طبيعة االنساف متعددة ومرنة  ,أذ تنمو طبيعة االنساف وتظهر من خالؿ تفاعل الفرد مع عادلو

اخلارجي  ,وتعرب عن نفسها يف مظاىر سلتلفة  ,ومعٌت ىذا أنو ليس ىناؾ سلوؾ سابق زلدد
لالنساف  ,ولكن االنساف مرف لديو القدرة على التميز واالختيار من بُت عناصر البيئة دبا حيفزه على
النمو والتطور .
ت-قدرة االنساف على التعلم  ,أي مراجعة االنساف خلرباتو يف ضوء نتائج خرباتوُ السابقة وتوظيفها

يف مواقف احلياة .
ث-االنساف رلموع عالقات  ,دبعٌت أف شخصية االنساف تتشكل من خالؿ التفاعل االجتماعي

مع كل ما حييط بو .
 -ربط البيئة بثقافة الفرد واجملتمع :

إذ ترى الربصباتية أف اإلنساف ابن بيئتو يتمثل بثقافتها اخلاصة  ,ومن مث يكوف سبايز بُت األفراد بقدر
ما يكوف سبايز البيئات اليت ينشئوف فيها  ,وىنا يظهرأثر البيئة عن طريق اتصاؿ أعماؿ كل فرد بغَته

 ،إذ تشكل ادليوؿ العقلية والعاطفية يف سلوؾ األفراد  ,ويكتسب منها العادات عن طريق مواقف
احلياة ادلعتادة ابكتساب العادات العملية واالجتماعية ومعايَت الذوؽ السليم ومعايَت احلكم على قيم
األشياء .
 -ربط ادلعرفة بعامل التجربة ال من حيث النشأة أو األصل بل من حيث النتانج :

أذ ال هتتم الربصباتية بكيفية نشأة ادلعرفة أو األفكار بقدر اىتمامها ابلنتائج ادلرتبة عليها يف عامل
الواقع  ,فالتفاعل بُت اإلنساف وبيئتو أمر ضروري  ،واستخالص العرب أمر ابلغ األمهية يف عملية
اختبار ادلعرفة  ،وجيب فحص اخلربة موضوعيًا وبطريقة علمية  ،وعدـ االكتفاء ابلتحليل الشخصي
ذلا ,وأف الطريقة اليت يتم هبا اختبار األشياء ىي استكشاؼ ادلشكالت احلقيقية وحلها ابستخداـ
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الطرؽ العلمية  ,وميكن حتديد طرق اكتساب ادلعرفة حسب الربامجاتية كما يلي( :السورطي ,

; ,400ص)1;8

أ -اخلربة :إف اخلربة موقف لو زماف و مكاف معُت  ،يتفاعل فيو الفرد وينشأ عن ىذا التفاعل
استنتاجات وردود أفعاؿ تؤدي إىل حصوؿ اخلربة .

ب -الطريقة التجريبية < وىي طريقة يتم هبا التحقق من صحة ادلعرفة  ،سواء أكانت معرفة طبيعية
تتعلق ابلعلم وتطبيقاتو  ،أو معرفة تتعلق بقضااي اإلنساف اجملتمعية واألخالقية.
ت -التفكري :إف التفكَت السليم ىو الذي ينتج عن نشاط الفرد وتفاعلو مع بيئتو  ،وما يواجهو
من مشكالت يرغب يف حلها  ،ألف العقل ليس معزوال عن العمل  ,فالعقل والذكاء ذلما طبيعة
عملية فعالة ولذلك فإف التفكَت عند الرباصباتيُت يسَت وفق خطوات ادلنهج العلمي  ,فاإلنساف يبدأ
يف التفكَت إذا شعر بوجود مشكلة  ،مث يقًتح فروضا  ،و يبدأ ابختبار تلك الفروض ،واختيار
ادلناسب منها .وخالؿ عملية االختبار واالختيار يستبعد فروضا  ،ويبقي على اخرى حىت حيل
ادلشكلة  .يستخلص الباحث شلا تقدـ أف الربصباتية مذىب فلسفي نفعي يقًتب من الواقع االنساين
ويرى أف احلقيقة توجد من خالؿ الواقع العملي والتجربة اإلنسانية  ،وأف صدؽ قضية ما يكمن يف
مدى كوهنا مفيدة للناس  ,كما أف أفكار الناس ىي رلرد ذرائع يستعُت هبا اإلنساف حلفظ بقائو مث
البحث عن الكماؿ وعندما تتضارب األفكار فإف أصدقها ىو األنفع واألجدى  ,وابلتايل فادلنطق
أفكارا من خارج الواقع أو يستعَت بعض
الربصبايت يصوغ النظرية حلركة الواقع نفسو  ،دوف أف يضع ً
االفكار من واقع آخر ،ذلذا تعد الربصباتية دبثابة استنطاؽ للواقع بكل ما حيمل من شحنات
وذبدد وافق يتميز ابلقوة والدديومة اخلالقة .
-3الفلسفة الربمجاتية والفن :
جاءت نظرة الربصباتية للفن من خالؿ مفكرىا ( ديوي )  ,الذي ربط نظرتو للفن بتفاعل االنساف
بواقعو وىذا ما مساه ابخلربة او التجربة  ,الف الفن بتأملو دلوضوعاتو وزبيالتو اخلاصة يثَت فينا
صباليات ليست طبيعية عادية بل سلتلفة ومغايرة للمألوؼ  ،من ىنا ترسم اخلربة حدود جديدة
وعالقات تفرضها سليلة الفناف  ،بطريقتو اخلاصة يف التعامل مع االحتياجات االنسانية ادلستمرة اليت
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يشتغل عليها  ،لتصبح قادرة على االستقالؿ بنفسها لتبادر بتكويناهتا وألواهنا وجسمها ادلادي ،
على ربفيز ادلتلقي وتنقلو من رلرى حياتو اليومية  ،إىل الرؤية الفنية أو اخلطاب الذي يعرب عن
نفسو  ،بال حاجة لتفوىات الفناف نفسو أو شروحاتو من خارج نطاؽ عملو الفٍت ادلتعُت  ،ذلذا
يؤكد ديوي على اخلربة الرابطة بُت عامل االنساف الفناف وحياتو الواقعية  ،وانتقاؿ أثر ىذه اخلربة إىل
فنو  ،الف الفن عمل وجهد ال جهدا نظرايً مبتوت الصلة ابحلياة  ،وعلى أعتابو تلتقي أذواؽ أانس
سلتلفُت من شرائح اجتماعية شىت  ،من طريق عقل ذبرييب ،ال قوة غامضة ال حضور ذلا يف ادلمارسة
العملية للفنوف(.ديوي ,8;83 ,ص )843أذ أراد ديوي أف يقيم توازان ملتحماً بُت الفن واحلياة ،
ويلغي احلاجز الشفاؼ بينهما  ,فن يالمس الواقع و يتقاطع مع مظاىره ليوحد أذواؽ الناس  ,ويعد
موقف ديوي زلاولة كربى لالقًتاب من الواقع حيث ربط الفن ابلتػجربة أو ابخلربات  ،واضعاً عليو
صفة نفعية عملية  ،صابغا على اخلربات اإلنسانية بصفة عامة طابعا صباليا  ,ومن مث ليس ىناؾ
حد فاصل بُت اخلربة اليومية العملية واخلربة اجلمالية  ,كما ويرفض ديو ي الثنائية لعدـ وجودىا يف
الواقع  ،لذا يذىب إىل اندماج كل ما ىو صبايل داخل الطبيعة  ،ويرفض الفصل بُت اخلربة عند
ادلبدع وادلتذوؽ وذىب إىل أهنا واحدة يف النوع (.عبد احلفيظ ,4002 ,ص )838ومثلما جاءت

الربصباتية بفكرة جديدة للفن  ,فكذلك فعلت يف منهج التعامل مع الفناف  ,أذ جعل جوف ديوي
اشًتاؾ يف اخلربة الواقعية للمبدع وللمتذوؽ لينتج ذوقا صباليا موحد( ديوي ) عرب عن الفن واجلماؿ
ابرتباط االعماؿ الفنية ابلواقع لكي تعكس ذبديد اخلربات ادلتمثلة ابالحتياجات االنسانية ادللحة
وادلستمرة  ،حبيث أنو يقوؿ < كاف العمل الفٍت احلقيقي ىو ما صنعو االنتاج الفٍت من اخلربة أو ما
سيحدثو يف صميم اخلربة (.بومنَت ,4083 ,ص )838أذ نظرت الربصباتية للخربة الفنية أبهنا
الزبتلف عن أي خربة من اخلربات اليومية اال لكوهنا اكثر نظاماً وأدؽ تركيبا من غَتىا  ،فاخلربة
اجلمالية تتميز يف قدرهتا على التنسيق والتنظيم بُت سلتلف الدوافع وادلتطلبات االنسانية ويف النهاية
ديكن بلوغ لذة وتوازف ومتعة  .أف االحساس اجلمايل لدى جوف ديوي يتم من خالؿ أستجابة او
أستقبالية ادلتلقي دلدركات حيثيات الوسط البيئي اخلارجي ومقدار توافقو وأنسجاموُ مع ىذا
الوسط  ,أذ أف اجلماؿ يقًتف ابلغائية والنفعية  ,فمن خاللو حيقق االنساف وظائف معينة ,
فاجلماؿ ىنا أمنا يصطبغ ابلصبغة االنسانية دوف ترحليو خارج حدود التجربة واخلربة التطبيقة يف
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قضااي فلسفية سبتاز ابلتطرؼ ادلثايل  ,وىو يرفض أف خيدـ الفن نزعة طبقية معينة فيكوف حكراً
على الطبقة االستقراطية والنخبوية  ,والفن لديو الينفصل اترخيياً عن سبثيالتوُ التطبيقية النفعية
أجتماعياً والتنفصل عن ادليداف اخلربايت لتلك الشعوب  ,ووفق ىذا التوجو فأف جوف ديوي يرفض
التفريق بُت اجلميل وادلفيد وبُت الفنوف اجلميلية والفنوف التطبيقية  ,او بُت الفن والصناعة (.شناوة,
 ,4088ص )80أذ دخلت الفنوف مضمار الصناعة والتصنيع وتلقف التقنيات اجلديدة اليت
سامهت بصورة فعلية ابشاعة الفن وتداوليتو على اوسع نطاؽ ،ودخل طرفا يف اشاعة وترويج
ادلستجد وادلكتشف  ،شلا يليب حاجة معرفية وذوقية صبالية وذبارية يف الوقت ذاتو  ,دبا جعل
النتاجات الفنية االبداعية ابيدي الكثَتين من الناس  ،سواء أكانوا شلن يهتموا ابلفنوف أـ ال ويفهم
من ذلك اف التكنلوجيا سامهت جبعل الفن شعبيا  ،دبعٌت االرتقاء ابلذائقة اجلمالية على نطاؽ واسع
وابلتايل فاف برصباتية الفن  ،شكلت نواة اجلمع الوظيفي واجلمايل للمنجزات الفنية فاجلانب النفعي
بعدا صباليا لو أعتباره وقيمتو وىذا االمر يشَت اىل
يبقى أساساً يف أصلازيتها ويف الوقت عينو ربقق ً
اف الفن بصورة عامة التقط ادلتطور يف التكنلوجيا وزاد من نطاؽ انتشاره وتوسيع مدى أتثَته.
يستخلص الباحث شلا تقدـ مل يعد الفن منزىاً عن الغرض  ,بل أف الغرض اضحى جزءًا ال
يتجزأ من خاصية الفن  ،لقد دخلت ادلنفعة طرفا جوىراي ابلفن  ،والتكنلوجيا ادلعاصرة أاتحت لو
األنتشار ،وبذلك ربقق اجلانب النفعي للفن ،لقد أضحى الغرض مرتبطا ابلفن ،بعد االنقالب
اذلائل الذي أحدثتو الثورة الصناعية والتكنلوجية  ،وىو جزء من برصباتية الفنوف  ،بوصفها تليب

حاجة اساسية لألنساف .

القسم الثاين  :رلاالت أشتغال الربمجاتية يف التصميم اجلرافيكي:

مل يكن فن التصميم بعيدأً عن ادلنطق الربصبايت ادلتمثل ابلذرائعية  ,واليت الترى يف االفكار
والتصورات والنظرايت اال رلرد وسائل وأدوات لتحقيق نتائج وغاايت انفعة للفرد واجملتمع  ,فكاف
ذلذه الذرائع أتثَتىا الواضح يف فن التصميم كفن لو موضوعوُ االنساين يضطلع بتحقيقوُ يف أي
زماف ومكاف وظهر ذلك منعكساً من خالؿ تطبيقاتو ادلختلفة اليت ذبمع بُت الوظيفة واجلماؿ يف
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إطار موحد  ,وفق غاايت وظيفية ونفعية تليب احلاجات االنسانية ادلستمرة لبناء احلاضر ادلقبوؿ
وادلستقبل االفضل .
أذ شكلت نظرية ( أبراىاـ ماسلو ) للحاجات االنسانية منطلقاً للعديد من التيارات الفلسفية
والنظرايت اليت تطرقت دلوضوع احلاجات االنسانية  ,ومنها الربمجاتية اليت قسمت احلاجات
االنسانية اىل ثالثة مستوايت وهي )Drenth.1993.p183 (:
ويف

احلاجات ادلادية < سبثل احلاجات الفسيولوجية وحاجات االمن .
احلاجات االجتماعية < سبثل حاجات االنتماء وحاجات التقدير .
احلاجات الروحية < سبثل احلاجات اجلمالية والتطوير واالبداع .
نظرة أتملية اىل تسلسل ماسلو اذلرمي لالحتياجات االنساف  ،توضح الصورة الًتتيب ادلرتبط

ابلوظيفة بشكل أساس  ,فقد صور ( ماسلو ) احلاجات على شكل ىرـ تكوف قاعدتوُ احلاجات
الفسيولوجية وتقع حاجة ربقيق الذات على قمة اذلرـ  ,وقسم االبداع الفٍت اىل نوعُت < النوع
االوؿ يؤدي اىل أنتاج اجلديد من االشياء  ,وىو الذي يعتمد على ادلوىبة واخلربة والعمل اجلاد
ادلتواصل  ,أما النوع الثاين فهو ربقيق الذات وىنا يصبح وصوؿ الفرد اىل مستوى مناسب من
ربقيقو لطاقاتو االبداعية مرادفاً لوصولو اىل مستوى مناسب من الصحة النفسية السليمة او وصولو
اىل مستوى مناسب من االنسانية ادلتكاملة  (.الكسندر ,8;:; ,ص )49أذ قاـ ماسلو بصياغة
نظرية فريدة ومتميزة يف علم النفس ركز فيها بشكل أساسي على اجلوانب الدافعية للشخصية
اإلنسانية  ,حاوؿ فيها أف يصيغ نسقاً مًتابطاً يفسر من خاللو طبيعة الدوافع أو احلاجات اليت
ربرؾ السلوؾ اإلنساين وتش ّكلو  ,يف ىذه النظرية يفًتض (ماسلو) أف احلاجات أو الدوافع اإلنسانية
تنتظم يف تدرج أو نظاـ متصاعد من حيث األولوية أو شدة التأثَت ،فعندما تشبع احلاجات األكثر
أولوية أو األعظم حاجة وإحلاحاً فإف احلاجات التالية يف التدرج اذلرمي تربز وتطلب اإلشباع ىي
األخرى  ،وعندما تشبع نكوف قد صعدان درجة أعلى على سلم الدوافع وىكذا حىت نصل إىل
قمتو .ينظر ادلصمم اجل رافيكي اىل احلاجات االنسانية على أهنا زلور العملية التصميمية  ,وىنا يقف
التصميم ببعده الوظيفي االدائي يف خط عمودي مع اذلرـ ادلذكور لتلتف حولو كل احلاجات
الرئيسية لالنساف من خالؿ دخولو بشكل أساسي يف تلبية تلك احلاجات  ,أذ أف الوظيفة يف
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التصميم هتدؼ إىل ربقيق االتصاؿ مع ادلتلقي من خالؿ إيصاؿ فكرة ما إليو  ,ويعد ىذا اذلدؼ
ادلقياس الذي تقوـ على أساسو العملية التصميمية كوهنا تسَت وفق االذباه الصحيح او ال شلا
يستدعي من ادلصمم الًتكيز على اجلانب الوظيفي كونو يساىم مع عناصر أخرى فنية وصبالية للتأثَت
يف ادلتلقي  ،فالوظائفية مرحلة مهمة من مراحل تطور الفكر الفٍت -العملي لصياغة الوسط ادلادي
ذلدؼ ما (.ادلبارؾ  ,8;:0 ,ص )80:أذ تعد الوظيفة العنصر األساس الذي حيدد يف ضوئو
إعداد اخلطة ألي عمل تصميمي منظم يهدؼ إىل إيصاؿ رسالة ما  ،والرسالة ربقق ىدفها من
خالؿ التأثَت يف ادلتلقي وجذبو واستمالتو  ،وىذا التأثَت حيقق غرضو من خالؿ ادلعرفة بنظرايت
االتصاؿ والعوامل اليت تؤدي إىل إيصاؿ الرسالة اإلعالنية حيث تساىم ىذه ادلعرفة يف بناء الفكرة
وسهولة ربقيق اذلدؼ  ,أذ إف الشرط األساس الذي تعتمد عليو الفكرة يف صلاحها ىي بناؤىا ادلتقن
لوظائفها فالتصميم اجليد تكمن قوتو يف ربقيقو أعلى درجات الًتابط يف العالقات البنائية والتقنيات
االظهارية لألشكاؿ ادلختارة ودبا يتناسب واذلدؼ التصميمي فلكل تصميم وظيفة يقوـ هبا وىي
مؤثرة ومتأثرة يف عملية اإلخراج الفٍت (.الصقر  ,400; ,ص)829
يستخلص الباحث شلا تقدـ أف الوظيفة تشكل أساس فكري ومادي يف التصميم  ،تتمظهر ضمن
توفرعالقات تكاملية بُت أجزاء التصميم حىت ديكن ربديد ماىيتها ونسقها  ,تعمل على ربقيق
حاجات معرفية وذوقية صبالية وذبارية كذلك  ,وىو ما يعرب عن مصاديق الربصباتية من خالؿ
ادلنفعة  ,وعليو فاف حاجة الوظيفة يف التصميم تنحصر عملياً ابلدور النفعي لغرض الوصوؿ ابالداء
التصميمي اىل أرقى انواعو .

 -1الوظيفة من خالل عناصر بنية التصميم :

تعد عناصر ادلنجز التصميمي جزء ال يتجزء من االداء الوظيفي لو  ،دبعٌت ال انفصاؿ للعناصر
التيبوغرافيكية سواء كاف وجودىا صبايل او لو دور ولو بسيط يف تكملة ادلنجز  ,أذ أف وظيفة

التصميم تستند على وظائفية عناصره وبدورىا – اي العناصر  -هتدؼ اىل ربقيق الغرض يف جذب
انتباه ادلتلقي اىل استيعاب الرسالة االتصالية للمحتوى التصميمي بيسر وسهولة  ،وعلى ىذا
االساس ديكن للمصمم اف يتبٌت اي اذباه او اسلوب فٍت مبٍت على نظرايت واذباىات متنوعة
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ويستعرض العناصر التيبوجرافيكية حسب امهيتها النسبية  ,من ىذا ادلنطلق جيد الباحث اف الرسالة
االتصالية للتصميم متأسسة على البعد الوظيفي لعناصرهُ  ,مع االخذ ابالعتبار احلل للمشلكة

ادلنطوية داخل الفكرة التصميمة .
 -الشكل :

أف الدور الوظيفي الذي يؤديو الشكل يف العملية التصميمية مهم يف اضفاء التعبَت للمحتوى
التصميمي  ،فكل االشكاؿ اذلندسية وغَت اذلندسية مضامُت فكرية رمزية  ,سبثل عنصرا من عناصر

الشكل لذلك ديكن توظيفها يف التصميم بشكل يكفل ذلا سهولة صناعة ادلضامُت واألفكار
والتنتهي وظيفة الشكل بسرد وقائع الفكرة ولكنها تتعداه اىل أبعاد صبالية ايضاً بقصد جذب
االنتباه اىل الوظيفة الرئيسية  ،وىذه العملية تتطلب من ادلتلقي ادراؾ للمضامُت  ،اي أف الشكل
يتحوؿ يف بداية عملية االدراؾ اىل وسيلة للتعرؼ اىل وظيفة ادلنجز  ،ويستغل ادلصمم آلية االدراؾ
الجل ربط قيم الشكل اجلمالية بقيمة الوظيفية االدائية للتصميم  ,وللشكل وظائف عديدة يف
العملية التصميمية ىي< ( كماؿ  ,8;9: ,ص)89:
أ -إيصاؿ ادلضموف إىل ادلتلقي ال يتم إال عن طريق الشكل .
ب  -الشكل العنصر الرئيسي يف العمل التصميمي وال ديكن أف نستلم أي وحدة بصرية إال عن
طريقو
ت -كل التوصيفات الالحقة للوحدات البصرية ىي توصيفات لشكل .
ث  -وحدة الشكل وسباسكو جزء من وحدة العمل ككل .
كما ويرتبط الشكل يف التصميم ابدلضموف بطريقة مباشرة واحياانً اخرى بطريقة غَت مباشرة من
خالؿ أحداث حالة من التطابق والتوازف بينهما يف العمل الفٍت  ,أذ إف الشكل لو مل يوجو إدراكنا
وينظمو  ،لتعذر التذوؽ يف العمل الفٍت بعامة والعمل التصميمي خباصة  ,الف قيمة التذوؽ تعود إىل
ما تكتسبو العناصر البنائية من إاثرة وحيوية حُت ينظمها الشكل فضال عن كونو يزيد من جاذبيتها
ويثَت اىتمامها  ,وىذاف يعداف الوظيفة األساسية للشكل (.حيدر  ,4088 ,ص)489
كما أف الشكل يضبظ ادراؾ ادلشاىد ويرشده  ،ويوجو انتباىو يف اذباه معُت حبيث يكوف العمل
واضحا ومفهوما وموحدا يف نظره  ,فضالً عن أف الشكل يرتب عناصر التصميم على ضلو من شأنو
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ابراز قيمتها احلسية والتعبَتية وزايدهتػػا وابلتايل يكوف التنظيم الشكلي لو قيمة صبالية كاملة  ,الشكل
ىنا كأحد اركاف الوظيفة التصميمية يرتبط انشاؤه ابالفكار اوالً وابالذباىات واالساليب التننفيذية
اثنياً وابلتقنيات االظهارية اثلثاً  ،وىذه العوامل الثالث امنا ىي زلددات لو واف كاف للمصمم بعض
من احلرية االبداعية يف ربريك منحنياتو وحسب اخلربات لدى ادلصمم  ,أذ توجو ادلصمم اىل الشكل
ليؤكد من خالذلا على وظائفية الشكل يف ادلنجز اجلرافيكي .يستخلص الباحث شلا تقدـ أف
يعد احملرؾ الرئيسي جملرايت االحداث داخل اطار ادلنجز والذي ىو حبد ذاتو شكل ايضاً ،
الشكل ُ
وكلما ربددت الفكرة بشكل واضح وصريح كانت االدائية للوظيفة التصميمية اكثر أستيعاب
وارتباط بذاكرة ادلتلقي  ،شلا يكسب الشكل قوة يف التعبَت عن وظيفتو داخل الوظيفة االكرب للمنجز
التصميمي .

 -اللون :

يعد اللوف أحد عناصر التصميم االساسية  ,تبلغ أمهيتو يف الًتويج للفكرة ابتداءاً من شد االنتباه
وتوليد االنفعاؿ ادلتبادؿ من قبل ادلتلقي وانتهاءاً دبا حيملو من معاين سيكلوجية ذات دالالت بصرية
خطابية بُت ادلرسل وادلرسل اليو  ,وزبتلف االنعكاسات النفسية على اجلمهور ادلتلقي تبعا الختالؼ

ادلدراكات احلسية بينهم للوظائف اليت يؤديها اللوف سواء كانت صبالية او نفعية  ،كما أف
الستخداـ االلواف يف التصميم طاقة فنية تتيح للمصمم فرصة للتعبَت عن افكاره من خالؿ العديد
من االساليب ادلتنوعة  ,للوف وظيفة تكاملية مع ابقي عناصر التصميم  ،فادلصمم يوظفوُ يف تعزيز
فكرتو واحياان يكوف اللوف ىو الفكرة  ،وذلك من خالؿ دالالتو ادلرتبطو ابلثقافات ادلتنوعة وادلوروثة
عقائدايً للجمهور ادلستهلك  ،فااللواف ت ُكوف فينا مشاعر سلتلفة ذلا عالقة ابدلرجعيات السائدة ,
وتؤدي األلواف وظائف متعددة منها < (احللي  ,4001 ,ص)41
أ -يؤدي إىل زايدة جذب االنتباه إىل ادلوضوع  ،أذ ديتاز اللوف بقدرتو على جذب االنتباه إىل جزء
معُت شلا يؤدي إىل الًتكيز عليو.
ب -يؤدي إىل إضفاء الواقعية  ،تظهر األلواف بعض الصفات احلقيقية اليت تتميز هبا األشياء
وتضفي عليها ميزة الواقعية  ،وىذا يضيف إىل األشكاؿ قدرة على التعبَت احياان .
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ت -أتثَت اللوف على الذاكرة حيث إف ارتباط األلواف ابألفكار يؤدي إىل نوع من التأثَت يف الذاكرة
واالستقرار فيها وتدعيم األفكار لدى القارئ دبا يساعد يف عملية التذكَت واالستدعاء.
ج -لأللواف أتثَتات عاطفية ونفسية تعمل على خلق جو معُت لتقبل االفكار .
ويف ضوء التطورات التقنية احلديثة وانتشار أستعماؿ مواقع التواصل االجتماعي وادلواقع االلكًتونية
دبختلف ادلنصات  ،اصبح للوف وظائفية رقمية جديدة ذلا أتثَتاهتا ادلستقلة وادلختلفة عن ادلطبوع ،
اذ أف اللوف الرقمي سبيزت أتثَتاتو من خالؿ اشعاع الشاشة وبريقها شلا يعطي للوف تدفق حركي
متنوع  ,فالقيمة اللونية وتدرجاهتا تزيد من فعالية التصميم اجلرافيكي بدرجة كبَتة يف التأثَت على
ادلتلقي وجذبو ذلك دلا حيملو اللوف من طاقة تعبَتية ذات أتثَتات نفسية فمثال إف اإلعالف ادلطبوع
ابألسود واألبيض ال يقدـ نفس الفعالية والتأثَت يف ادلتلقي من اجلذب اليت يقدمها نفس اإلعالف
ادلطبوع ابأللواف  ,أذ توجو ادلصمم اىل اللوف ليؤكد من خالذلا على وظائفية اللوف يف ادلنجز
الكرافيكي .
يستخلص الباحث شلا تقدـ أف احلاجة الوظيفية لوجود صورة منتج معُت كمفردة من مفردات
التصميم تكوف يف أغلب االحياف حباجة دلعاجلة لونية  ،أذ اف التقنيات احلاسوبية احلديثة قدمت
برامج وتطبيقات كثَتة  ,وىذا بدوره يقدـ حلوال ابداعية لتحويل وتطوير الصور ادلستخدمة يف
التصميم  ،ويف بعض االحياف تلك ادلعاجلات تؤدي غرض وظيفي مهم بقدر امهية ابقي العناصر
وادلفردات .
 -الصور والرسوم والتخطيطات :

عنصرا مهما ورئيسياً يف جذب
يعد توظيف الصور والرسوـ يف التصميم اجلرافيكي بشكل عاـ
ً
أىتماـ ادلتلقي إىل ادلوضوع ادلطروح  ,وذلك دلا ذلا من دوراً كبَتاً يف توضيح الفكرة فالصورة والرسوـ
تعد دبثابة لغة عادلية يفهمها صبيع الناس بوضوح  ،فهي تعد وسائل حيوية للفهم و تصويرا
للخربات ابلنسػبة لكل من ادلبتكر أو اجملتمع  ,وحيدد ادلهتمُت بشأف االخراج الفٍت والتصميم عدد
من ادلهاـ للصور والرسوـ واليت ذلا أتثَتاهتا ادلختلفة على ادلتلقي دبا يلي <( احلسن ,4088 ,
ص)808
أ -القياـ بعملية االتصاؿ بدرجة كفاءة أعلى من كفاءة الكلمات .
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ب -جذب انتباه نوعية ادلستهلكُت الذي يستهدؼ ادلنجز التصميمي الوصوؿ إليهم بصفة خاصة
ت -إاثرة االىتماـ دبوضوع الرسالة التصميمية .
ث -إظهار مزااي ادلوضوع ادلعلن والتأكيد على عناصر اجلذب فيو.
ج -إلقاء الضوء على مالمح أو خصائص معينة خلدمة ادلعلن .
ح -شرح النص ادلعلن وتوضيح ما جاء بو بطريقة مصورة ومبسطة .
د -ربقيق النتائج الًتوجيية ادلطلوبة عن طريق تصوير مشكالت القراء ونتائج استخداـ ادلنجز .
وىنا ديكن القوؿ ابف ادلصمم لو حرية وحبسب السياؽ ادلتبع فيو اختيار الصور والرسوـ دبا يراه
مناسب وظيفياً وصبالياً ومؤدايً للهدؼ من الفكرة التصميمة  ،آخذاً بنظر االعتبار أف للرسوـ أتثَتىا
وللصور قوهتا وكل حسب مستوايت تنفيذه التقنية والفنية  ،فعلى سبيل ادلثاؿ أسلوب تصميم
االخبار اليت ربتوي على أرقاـ وأحصائيات تتناسب معو الرسوـ اكثر من الصور  ,أذ أف للصور
أتثَتاهتا ادلبنية على واقعيتها سواء كانت ابلصدفة او مت انشاؤىا الغراض تصميمة  ,أذ توجو ادلصمم
اىل الصورة االعالنية ليؤكد من خالذلا على وظائفية الصورة يف ادلنجز اجلرافيكي .
يستخلص الباحث شلا تقدـ أف االستخداـ الوظيفي للصورة يعد مرتكزا أساسيا يف بناء اذليكل
التصميمي اجلرافيكي وذلك لألداء الوظيفي ادلتنوع الذي تؤديو الصورة من ربقيق أنعكاسات
عاطفية ونفسية وجذب االنتباه وإاثرة االىتماـ وإيصاؿ الرسالة بطرؽ سريعة ومؤثرة وإضفاء جواً من
ادلصداقية والواقعية على التصميم ىذا ابإلضافة إىل ربقيقها اذلدؼ األساسي للفكرة الرئيسية للمنجز
التصميمي.
 -احلروف والعناوين والشعارات :

تعد حروؼ العناوين من العناصرالتيبوجرافية اذلامة واألساسية يف بناء التصميم اجلرافيكي  ،إذ ال
تكاد زبلو أي عملية تصميمة مطبوعة او رقمية منها  ،اذ تؤدي العناوين وظائف متعددة منها
اجلاذبية للتصميم  ،أذ توجو ادلصمم اىل ادلنظومة الكتابية ليؤكد من خالذلا على وظائفيتها يف ادلنجز
كذلك تشرح ادلعلومات بشكل سلتصر ولكنها
اجل رافيكي .
تتفاوت يف األمهية  ،تبعاً جملموعة زلددات يضعها ادلختصوف ابلًتتيب التاىل <
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أ  -شكل العناوين <
ونعٍت بشكل العنواف ذلك الشكل الذي تظهر بو حروؼ العنواف بعد الطباعة  ،وكلما كاف شكل
احلرؼ بسيطا  ،جاء العنواف اكثر وضوحاً ( .امساعيل  ,ص ,4081ص; ، )8و ىناؾ نوعاف من
العناوين من حيث شكل احلرؼ ( نوع اخلط ) مها < العنواف اجملموع اليها بواسطة احلاسوب
(الربامج الرقمية ) وادلكتوب يدواي  ،أو ادلصمم جرافيكيا
ب – حجم العنواف <
يعد حجم العنواف من وسائل التمييز التيبوغرايف ادلهمة يف عنواانت التصميم  ،فمن ادلتفق عليو أنو
كلما زاد حجم العنواف زادت قوة جذب أنتباه القارى وإاثرة اىتمامو  ،ويف كثَت من االحياف يرتبط
حجم العنواف ليس فقط بقوة اجلذب امنا ابلذاكرة أيضاً  ,ويفًتض يف العنواف أف يكوف زلدداً

وواضحاً ليحدث التأثَت ادلطلوب يف ادلتلقي أي إف وظيفتو الرئيسية ىي إعطاء فكرة سريعة لدى
ادلتلقي عن ادلادة ادلعلن عنها أبسلوب فٍت مبتكر حيقق الفكرة ويشيع احليوية واحلركة يف التصميم ,
وديكن إصباؿ وظائف العنواف يف التصميم كااليت <( ابسم  ,8;:: ,ص):3
أ -جذب انتباه القارئ فضال عن الصور والرسوـ ،فالعنواف حيمل الفكرة الرئيسة أو أقوى األفكار
الرئيسية للرسالة التصميمية .
ب -يساعد على تركيز اىتماـ األفراد على أىم األفكار الواردة يف التصميم ويف أختيار العناوين
سواء أكانت الطويلة أو القصَتة .
أذ أف اال مكانيات اليت يوفرىا أستخداـ العناوين يف االداء الوظيفي للتصميم  ،ذلا دور احياان يكوف
رئيسي ومتفرد يف صياغة الرسالة االعالنية للفكرة ادلصممة  ،وذلك من خالؿ سيادة العنواف على
ابقي العناصر التيبوج رافيكية االخرى ادلستخدمة  ،وىناؾ العديد من التطبيقات احلديثة اليت وفرت
للمشتغلُت يف اجملاؿ التصميمي من حيث عدد اخلطوط واشكاذلا وحىت تصنيعها  ،وىي وفرة
أعطت للمصمم احلرية يف التنوع واالعتماد على العنواف يف أداء الوظيفة الكاملة للمنجز التصميمي
.
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 -احلجوم وادلساحات :

تؤدي مساحة التصميم وحجم العناصر الداخلو ادلتوافرة فيو دوراً وظيفياً مهماً يف جذب انتباه

القارئ  ،اذ اف كلما زاد حجم التصميم زادت مقرؤية ووضوح تفاصيلو واستمالة ادلتلقي لو فمن
ادلهم أف يراعى التنوع يف احلجوـ وادلساحات للتصميم  ،سواء كاف للمنجز ككل او دلفردة تصميمة
داخل ادلنجز كأف تكوف صورة او شكل او عناوين  ،فربوز عنصر على حساب االخر يؤدي أداء
وظيفي مهم  ,من خالؿ ايالء االىتماـ لو كونو اكرب العناصر وامهها  ،فقد ازدات قوة التصميم من
خالؿ اجياد خطط جديدة والقياـ بوضع معيار حلجم التصميم  ,ما زاد يف اساس العالقة الطردية
بُت قوة ادلنبو واالستجابو االنتباىية اليت حيصل عليها ( .نضاؿ  ,4009 ,ص )38
أذ توجو ادلصمم اىل مساحة التصميم وحجم العناصر اليت ربتوي فيو ليؤكد من خالذلا على
وظائفيتها يف ادلنجز اجل رافيكي  .لذلك صلد ادلعلنُت يتنافسوف يف نشر أعالانهتم أبحجاـ كبَتة سواء
داخل ادلطبوعات الورقية كاجملالت والصحف او يف أعالانت الطرؽ او يف االعالانت ادلرتبطة
ابالنًتنيت وتطبيقاتو  ،كل ذلك مرتبط ابلغرض الوظيفي من خالؿ احلجم ادلناسب وما لو من أتثَت
على ادلمتلقي كما اف ىناؾ تقنيات أظهارية من خالؿ االختالفات التدرجيية ما بُت االصغر
واالكرب على وفق اساسيات التكرار ادلتشابو او غَت ادلتشابو  ,ربقق يف جوىر االمر ىدفُت اساسيُت
لدى ادلصمم  ,أوذلما وظيفي يتلخص يف االشغاؿ وربقيق العمق الفضائي واثنيهما صبايل يتمثل
ابلتعددية احلجمية وتدرجها يف الفضاء .يستخلص الباحث شلا تقدـ أف كرب حجم التصميم
دورا مهما يف جذب االنتباه ومن جانب آخر يرى الباحث أف بعض التصاميم
ومساحتو يؤدي ً
تفشل يف ربقيق اذلدؼ واف كانت أبحجاـ كبَتة وذلك لعدـ خضوعها اىل احملددات اليت تفرضها
عدة عوامل منها البيئة او ثقافة اجلمهور ادلتلقي او االمكانيات الطباعية .
 -2الربمجاتية ومدارس التصميم :

جاءت مدارس التصميم احلديث متوافقة مع طروحات الفلسفة الربصباتية  ,بعدما سعى أغلب
الفنانُت يف تلك الفًتة اىل مواكبة الفن للمسَتة العلمية  ,من أجل تدعيم أساليبهم الفنية أبسس
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علمية  ,ذبعل من الفن أكثر مالمساً للواقع  ,وىو ما دعت اليو الربصباتية تلبية للحاجات ادلستمرة
لالنساف واجملتمع  ,ومن ىذه ادلدارس <
أ -الباوهاوس :

جاءت مدرسة الباوىاوس متوافقةً مع تطلعات الفكر الفلسفي الربصبايت  ,أذ أدخلت مفاىيم ادلنفعة
والتجربة كأساس للنظرة الفنية اجلمالية  ,وذلك لتنظيم اجلهود االبتكارية يف الفن والتصميم  ,خدمة
للمجتمع وحاجاتوُ ادلستمرة  ,زلققة بذلك ادلزاوجة ما بُت اجلميل والنافع أي اليت ذبمع ما بُت ىو
صبايل مؤثر وما ىو نفعي أدائي  )William.1980.p537(.أذ واجهت ىذه ادلدرسة
مشاكل الفن والتصميم بطريقة واقعية  ,تناسب عصر العلم والصناعة والتكنولوجيا  ,فقاربت بُت
مبادئ الفن النظرية وادلسائل العملية  ,وزبطت اذلوة الفاصلة بُت الفنانُت والصناعة وبُت الفنانُت
واجملتمع  ,فكانت مثاالً عملياً على أمكانيات التصميم احلديثة  ,وتطبيقاً لنوع العمل والتعاوف بُت
الفنانُت والصناع ادلهرة للعمل يف ادلصانع لتكوف مركزاً استشارايً ذلم  ,نظرت الباوىاوس للتصميم
اجل رافيكي على أنو وسيلة ذبريبية لالتصاؿ والتعبَت الفٍت  ,مع التشديد على الوضوح البصري قبل
كل شيء  .أذ أمتازت تصاميمها الفنية ابالبتعاد عن الزخرفة الزائدة والعودة اىل التبسيط اذلندسي ,
زلاولة منها توفَت وظيفة للشكل التصميمي  ,من خالؿ أستخدامها لالشكاؿ اذلندسية االساسية
كالدائرة وادلربع وادلثلث  ,أضافة اىل أستخداـ االلواف االساسية كاالضبر واالزرؽ واالصفر  ,مع
الًتكيز على اخل طوط ومنط معُت من احلروؼ واالبتعاد على ادلركزية يف وضعية الصورة  ,كما ديكن
مالحظة الفراغ الواسع نسبياً يف أغلب تصاميمها  ,أضافة اىل أدخاؿ التصوير ومونتاج الصور يف
تصاميمها  ,يعد أسلوب ىذه ادلدرسة من أكثر التيارات احلديثة أتثَتاً يف اذلندسة والتصميم يف
الوقت ادلعاصر  ,وتركت بصمتها يف شىت رلاالت الفنوف .
ب -مدرسة نيويورك :

جاءت ىذه ادلدرسة متوافقة مع الفكر الربصبايت االمريكي ادلواكب للتغَتات االقتصادية واالجتماعية
والعلمية  ,أذ أستفادت ىذه ادلدرسة من ذبربة احلداثة االوربية يف الفن والتصميم لتشكل أوىل معامل
الفن االمريكي اخلاص ابلتصميم الكرافيكي  ,أذ أعتمد االمريكيوف على البديهيات التنظيمية يف

توزيع عناصر التصميم  ,وأبتعدوا عن القوالب والقيود الصارمة يف أستخداـ الفضاء  ,سعياً منهم
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على أف حيلو مشاكل االتصاؿ ويف نفس الوقت أظهروا أرائهم اخلاصة وأسلوهبم اخلاص ( .رمزي ,
 )4089فأضافوا أشكاؿ ومفاىيم جديدة إىل التصميم اجلرافيكي التقليدي من خالؿ القدرة على
ِ
الشكل البصر ِي ( شكل  ،لوف  ،فضاء  ،خط ) والًتكيز على جوىر التصميم من خالؿ
معا َجلَة
َ
استعماؿ الرموز ،بدوف االنتقاص من قيمة التصميم ومدلوالتو لينتج تصاميماً تتميز بقوة األشكاؿ
وبواقعية تنظيم الفضاء يف التصميم  ،واليت مل تكن متوافرة يف التصميم الكرافيكي األورويب ,
وأصبحت عامالً مهيمناً ومؤثراً جداً يف التصميم اجلرافيكي يف فًتة األربعينات واخلمسينات من

القرف العشرين .

ج -ادلدرسة ادلستقبلية :


جاءت ىذه ادلدرسة متأثرةً ابالفكار الفلسفية اليت تضع ادلستقبل وعالقة االنساف ابلبيئة ادلتغَتة

موضع أىتماـ كالربصباتية كونو العامل دائم التغَت  ,معلنة أف كل االساليب الفنية السابقة تنتمي
للماضي وأف احلاجة ماسة اليوـ الساليب ونظم تتوافق مع االزمنة احلديثة والتحوالت واالمكانيات
العلمية والتقنية  ,أذ امتازت االعماؿ الفنية يف ىذه ادلدرسة بتفعيل مفاىيم جديدة للشكل تضفي
عليها الديناميكية ادلستمرة وااليقاعات احلركية  ,وذلك أبالعتماد على وسائل االتصاؿ احلديثة
وتقنيات التصوير احلديثة واالضاءة كأسلوب يواكب التطورات التكنولوجية يف رلاؿ الفن والتصميم
معلنةً القضاء التاـ على ادلوضوعات ادلعتادة يف الفن وأستبداذلا دبوضوعات تتصل بصميم احلياة
ادلعاصرة  ,حياة التطورات ادلتسارعة وادلكائن والسرعة اخلارقة ( .بندر )4082 ,فكانت نتاجات
أعماؿ ىذه ادلدرسة تؤكد صباليات احلضارة ادلعاصرة واليت أصبحت بدورىا جزءاً من االمناط
احلداثية للفن الكرافيكي ادلعاصر .
فكرايً
يستخلص الباحث شلا تقدـ أف الفكر الربصبايت ساىم يف تبٍت مدارس الفن منهجاً
– تطبيقياً  ,أيخذ بنظر االعتبار اجلمع بُت الوظيفة واجلماؿ كمنجز فٍت  ,يليب حاجات االنساف
واجملتمع ادلستمرة ويواكب ادلتغَتات وادلواقف ادلختلفة .
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اخلامتة
 قصد من وراء أستخداـ ادلنهج الربصبايت اىل أتكيد اخلطاب االتصايل والنفعي للمصمماتاجلرافيكية بكافة تطبيقاهتا ومنها ادللصق الدعائي .
 تبنت الربصباتية منهجاً فكرايً تطبيقاً  ,جعلت من العملية التصميمية أكثر مالمسة للواقع منخالؿ تغيَت البعد الوظيفي واجلمايل للفن .
 أف أغلب التحوالت اليت طرأت على البنية التصميمية أمنا حصلت وفق منهجية أخراجية واضحةواقعة ربت التنوع ادلستمر يف ادلخرجات التصميمية  ,وىو ما أكدت عليو الربصباتية وفق عامل متعدد

ومتغَت وحاجات أنسانية مستمرة .
 تكمن قيمة الفكرة يف ادلنجز اجلرافيكي على طبيعة االظهار الشكلي للعناصر وما ربققوُ من أبعادصبالية ووظيفية .
 يستمد ادلصمم اجلرافيكي مقوماتوُ التصميمية من االنعكاسات الفكرية والشروط الضاغطة اليتتفرض عليو  ,لتكوف مولد الفكرة االساسية للمنجز التصميمي .

التوصيات :
بعد أسباـ االجراءات وأظهار النتائج واالستنتاجات  ,فأف الباحث يورد التوصيات اآلتية <
 أيالء ادلضامُت اليت يروج ذلا اخلطاب االتصايل الربصبايت أىتماماً أكرب من حيث التحليل والتفسَت ,دلا ذلا من أمهية يف معرفة االراء االخرى وكشف أبعادىا التعبَتية والداللية .
 االفادة من االساليب التصميمية اليت يستخدمها اخلطاب االتصايل الربصبايت يف ادللصق الدعائيالغريب لكونثوُ مستفيداً من التقنيات التصميمية احلديثة .

ادلراجع :
 -8أندريو الالند  ,موسوعة الالند الفلسفية  , ,ترصبة خليل أضبد خليل  ,أشراؼ  ,أضبد
عويدات  ,منشورات عويدات  ,ط. 4008 , 4
 -4أايد دمحم الصقر  ,معٌت الفن  ,دار ادلأموف للنشر  ,االردف . 400; ,
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 -3امساعيل ابراىيم  ,أذباىات حديثة يف االخراج الصحفي  ,دار الفجر للنشر والتوزيع  ,القاىرة
. 4081 ,
 -2التوجيري  ,خلود عبد هللا  ,الفلسفة الربصباتية  ,رللة االصوؿ العقائدية الًتبوية  ,جامعة دمحم بن
سعود االسالمية , 4088
 -1صبيل صليبا  ,ادلعجم الفلسفي  ,دار الكتب اللبناين  , 8;4: ,ص . 404
 -8جيمس  ,وليم  ,الربصباتية  ,تر< دمحم العرايف  ,القاىرة  ,دار النهضة العربية . 8;81 ,
 -9حساف دمحم وأخروف  ,مقدمة يف فلسفة الًتبية  ,دار وائل للنشر  ,االردف . 400; ,
 -:احلجيلي  ,منصور عبد العزيز  ,الربصباتية عرض ونقد  ,رللة الدراسات العقدية  ,السعودية ,
. 4080
; -احلسن  ,عيسى  ,أخراج الصحف واجملالت  ,دار زىراف للنشر والطباعة  ,االردف . 4088 ,
 -80ديوي  ,جوف ,الفن خربة  ,ترصبة < زكراي ابراىيم  ,دار النهضة العربية  ,القاىرة .8;83 ,
 -88الشيباين  ,عمر التومي  , ,تطور النظرايت واالفكار الًتبوية  ,دار ادلناىل للنشر  ,االردف ,
.4008
 -84روشكا  ,الكسندر  ,االبداع العاـ واخلاص  ,تر< غساف عبد احلي ابو فخر  ,موسوعة عامل
ادلعرفة  ,اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف  ,الكويت . 8;:; ,
 -83رجاء وحيد دويدي  ,البحث العلمي أساسياتو النظرية النظرية وشلارستو العملية  ,دار الفكر
ادلعاصر  ,بَتوت .4000,
 -82علي شناوة  ,فلسفة الفن وعلم اجلماؿ  ,دار صفحات للدراسات والنشر  ,االردف ,
.4088
 -81العشماوي  ,دمحم سعيد  ,الربصباتية نظرة أمريكية للعامل  ,رللة العريب  ,القاىرة . 8;;: ,
 -88اليماين  ,عبد الكرمي  ,فلسفة الًتبية  ,عماف  ,دار الشروؽ .4002 ,
 -89كماؿ بو منَت  ,القضااي اجلمالية من أصوذلا القددية اىل دالالهتا ادلعاصرة  ,مكتبة ادللك
فهد  ,الرايض . 4083 ,
 -8:كماؿ دمحم عويضة  ,االعالـ من الفالسفة  ,دار الكتب العلمية  ,بَتوت 8;:1 ,
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; -8كماؿ ,عيد  ,فلسفة األدب والفن  ,الدار العربية للكتاب  ,ليبيا – تونس .8;9: ,
 -40الكيايل  ,عبد الوىاب  ,ادلوسوعة العربية العادلية  ,مؤسسة أعماؿ ادلوسوعة للنشر والتوزيع
,ط. 8;;; , 4
 -48دمحم عبد احلفيظ  ,دراسات يف علم اجلماؿ  ,دار الوفاء للنشر  ,االسكندرية  ,ط, 8
4002
 -44دمحم منَت مرسي  ,االذباىات ادلعاصرة يف الًتبية  ,عامل الكتب للطباعة والنشر ,القاىرة .
.4008
 -43ادلبارؾ  ,عدانف ,الشكل والوظيفة  ,فنوف عربية  ,العدد ,9سنة .8;:0
عماف  ,دار وائل . 4002 ,
 -42انصر ،إبراىيم  ،فلسفات الًتبية  ،طّ ،4

 -41نبيلة ضبودة  ,االصوؿ الفلسفية للًتبية  ,مكتبة االصللو ادلصرية  ,القاىرة .8;9: ,

الرسانل واألطاريح :
 -8احللي ,سالـ ضبيد رشيد ,األبعاد الوظيفية واجلمالية يف تصميم اإلعالف التجاري ,رسالة
ماجستَت غَت منشورة  ,كلية الفنوف اجلميلة  ,جامعة اببل. 4001 ,
 -4بندر اجلرايف  ,ادلدرسة ادلستقبلية  ,حبث منشور على الشبكة الدولية  , 4082 ,ادلصدر<
https://www.scribd.com/do
 - -3ابسم دمحم صاحل  ,تصميم اإلعالف التجاري يف العراؽ ودوره يف خدمة التنمية القومية ,
رسالة ماجستَت غَت منشورة  ,جامعة بغداد  ,كلية الفنوف اجلميلة 8;:: ,
 -2حيدر ىاشم زلمود  ,الالمالوؼ الشكلي ودوره يف أثراء االتصاؿ البصري لتصاميم االقمشة
النسائية  ,حبث منشور  ,رللة االكادديي  ,العدد . 4088 , :8
 -1رمزي الطويل  ,اتريخ التصميم الفٍت وادلدراس الفنية  ,حبث منشور على الشبكة الدولية ,
 . 4089ادلصدر < https://www.slideshare.net/alraqamia/ss
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 -8عباس نوري خضَت  ,االبعاد الوظيفية واجلمالية وعالقتها بتصميم االعالف التجاري  ,حبث
 ,ادلصدر <
منشور على الشبكة ادلعلوماتية جامعة اببل 400: ,
http://www.grenc.com
 -9نضاؿ عبد هللا  ,أتثَت االنًتنيت على مراحل أزباذ قرار الشراء عند الشباب  ,رسالة ماجستَت
منشورة  ,جامعة غزة  ,فلسطُت . 4009 ,

اجملالت وادلقاالت :

 -8السورطي  ,يزيد عيسى  ,أتثَت الفلسفة الرباصباتية على الًتبية العربية< أسبابو ،مصادره ،نتائجو ،األردف< رللة
العلوـ اإلنسانية واالجتماعية , 400; ,.ص . 1;8

ادلصادر االجنبية :
1- DrenthD.Hochberg.F.Murray.(1993).op.cit.pp.183
2- william fleming . Arts and ideas. New York: Rinehart and Winston
,(1980). inc.p.537.
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