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األنظمة والعالقات التصميمية
  ودورها في إثراء التذوق الفني

في تصاميم األقمشة النسائية الحديثة

حيدر ها�سم حممود احل�سيني

الف�سل االأول
م�سكلة البحث         

      يعد فن �سناعة االأقم�سة نتاجا ح�سارة اإن�سانيا، وهو مقيا�ص رقي االأمم وتطورها وازدهارها 
مرتبط بازدهار املجتمعات التي يرتعرع فيها ، فقد اهتمت ال�سعوب ب�سناعة االأقم�سة لتزيد من 
انتمائها واأ�سالتها وهويتها التي عدت من اأوجه احل�سارة و�سكال من اأ�سكال التعبري عن �سخ�سيتها. 
لذا مل تعد االأقم�سة الن�سائية جمرد اأ�سكال ت�سميمية بل هي تفاعل النظم وعالقاتها والتي توؤدي 
فعال تعبرييا ووظيفيا با�سرتاط الفعل الت�سميمي ومدى تاأثريه الذوقي يف االآخرين ، ولكي تكون 
اإىل ذوق امل�سمم الذي يبني عليها فكرته مبا  اأف�سل حاالتها فهي تخ�سع  الت�سميمية يف  الفكرة 
الفني  للعمل  اجلمايل  البعد  الإظهار  عليها  يعتمد  التي  والتقنية  واخلامة  االأ�سلوب  نوع  مع  يتفق 

الت�سميمي.
     لذا تك�سف ت�ساميم االأقم�سة املطبوعة،مبظهرها ال�سكلي وم�سامينها الفكرية،عن الذوق الفني 
وفل�سفته ومدى تاأثره وتاأثريه بغريه من ثقافات املجتمعات االأخرى،وال�سيما اأن ت�ساميم االأقم�سة، 
الن�سائية منها خا�سة تتـاأثر ب�سكل كبري بالنمو ال�سريع يف احلالة املادية واالجتماعية ، فقد احدث 
املجتمع  يف  مكانة  املراأة  ارتقاء  واالجتماعية  االقت�سادية  احلالة  وال�سريع،يف  املفاجئ  التغيري 
املراأة  حاجة  فظهرت   ، احلياة  جماالت  جميع  يف  امل�سوؤولية  اأعباء  حتمل  يف  الرجل  وم�ساركتها 
والتطور  التغيري  مع هذا  تتما�سى  متنوعة،  ووظيفية  موا�سفات جمالية  اأقم�سة ذات  اإىل  العراقية 
وتنمي وترثي الذائقة الفنية، وتتنا�سب واملكانة املظهرية التي ت�سبو اإليها لتواكب احلركة والتجدد 

يف جمال ت�سميم االأقم�سة .
املحلية وجد  االأ�سواق  املتوافرة يف  الن�سائية  االأقم�سة  لواقع  اال�ستطالعية  الزيارات     ومن خالل 
رفد  يف  ت�سهم  علمية  بدرا�سة  القيام  اأجل  من  للباحث  دافعا  متثل  الت�ساميم  هذه  اأن  الباحث 

التطورات الهادفة اإىل حت�سني االإنتاج وتطويره جماليا وتعبرييا ووظيفيا.  
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    وجاء هذا البحث تاأكيدا على هذا االهتمام الذي متحور يف النظم والعالقات التي تظهر البعد 
اجلمايل للعمل الفني الت�سميمي و�سوال اإىل اإثراء الذائقة الفنية للم�سمم واملتلقي.

 وعلى هذا االأ�سا�ص حددت م�سكلة البحث على فر�ص الت�ساوؤل االآتي :
  هل  توؤدي االأنظمة والعالقات الت�سميمية دورا يف اإثراء التذوق الفني من خالل ت�ساميم االأقم�سة 
الن�سائية احلديثة،وهل هنالك مرتكزات ت�سميمية الإثراء التذوق الفني من خالل النظم والعالقات 

الت�سميمية؟

 اأهمية البحث 
    تكمن اأهمية البحث يف :

�سناعة  يف  واملعنيني  امل�سممني  اأمام  وو�سعها  احلديثة  االأقم�سة  ت�ساميم  تطوير  يف  1-االإ�سهام 
االأقم�سة .

2-االإ�سهام يف تنمية الوعي التطبيقي لدى اجلهات ذات العالقة ومنها معامل الن�سيج داخل العراق، 
ودور االأزياء ، وكذلك اجلهات ال�سناعية ذات العالقة.

  اأهداف البحث 
    تكمن اأهداف البحث يف :

1-الك�سف عن الواقع الت�سميمي للنظم والعالقات الت�سميمية امل�ستخدمة يف االأقم�سة الن�سائية 
احلديثة املطبوعة . 

يف  امل�ستخدمة  والعالقات  االأنظمة  خالل  من  الفني  التذوق  الإثراء  ت�سميمية  مرتكزات  2-و�سع 
ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة .

حدود البحث 
1-حدود مو�سوعية : ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية املطبوعة 

2-حدود مكـــانيـــة : املتوافرة يف االأ�سواق املحلية على اختالف من�سئها .وذلك لعدم توافر اأقم�سة 
ن�سائية م�سنعة حمليا �سمن هذه املدة .  

3-حدود زمـانيــــة : �سمن املدة 2007م – 2009م . 

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 
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 حتديد امل�سطلحات 

1-النظـم
  اأي مبعنى النظام،عرف على اأنه))الكيان املتكامل الذي يتكون من اأجزاء وعنا�سر متداخلة تقوم 
بينها عالقات تبادلية من اأجل وظائف واأن�سطة تكون حم�سلتها النهائية مبثابة الناجت الذي يحققه 

النظام كله(()10،�ص206(.
التعريف االإجرائي للنظام:هو االآلية التي يتم بها توليف وترتيب الوحدات والت�سكيالت الت�سميمية 

لتحقيق البعد اجلمايل للعمل الت�سميمي.

2-العالقات الت�سميمية 
     عرفت على اأنها))تنظيم وتوحيد العنا�سر التي ي�ستخدمها-امل�سمم- يف بناء متداخل ومتما�سك 

لتحقيق وحدة الهيئة والتنويع والتعقيد(()50،�ص111(.
التعريف االإجرائي للعالقات الت�سميمية:هي القوى التي تتحكم بطريقة ت�سميم القما�ص،وتعمل 
اجلمايل  البعد  خاللها  من  يظهر  الت�سميمي،والتي  العمل  داخل  الوحدات  وترابط  متا�سك  على 

للمتكون العام للقما�ص. 

3-االإثراء 
    يف اللغة اأثرى الرجل )كرث ماله(، واأثرى اهلل القوم )كرثهم()4، �ص95(. ثرا الرثوة كرثة العدد 

من النا�ص واملال، يقال ثروة رجال وثروة مال.
     اأما ا�سطالحا : فقد عرفه‘ «اأندريه الالند» باأنه ))�سمة ما يت�سمن عنا�سر مت�سابهه قابلة للعد 

، لكنها غري معدودة بال�سرورة وال تعدادها قابل لالكتمال (( )12،�ص846(.
التعريف االإجرائي لالإثراء:هو تنمية ابتكاريه تاأتي من خالل تفعيل العنا�سر واالأ�س�ص الت�سميمية 
اجلانب  يظهر  مبا  ومتعددة  متنوعة  باإمكانات  املتكون  تزويد  خالل  من   . القما�ص  لبنية  املكونة 

الوظيفي واجلمايل . 

4-التذوق الفني 
    عرفه «الب�سيوين» على انه ))منو ح�سا�سية الفرد بحيث ي�ستطيع اأن ي�ستجيب الأنواع خمتلفة من 
العالقات ، وكذلك تذوقه للعالقات اجلمالية التي تقوم عليها. ويعد عامال من العوامل املهمة يف 

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 
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تكوينه . ويوؤثر هذا العامل يف �سلوكه ، وميكن اأن يجعل هذا ال�سلوك اأكرث تكامال، فقد يرتقي هذا 
يديه (()13،�ص228- يقع حتت  ما  لكل  ال�سخ�ص  معاجلة  اأ�ساليب  من  اأ�سلوبا  وي�سبح  التذوق، 

. )229
على  ويرتكز  وم�سطلحات  معلومات  يت�سمن  وو�سيلة  تعبري  :هو  الفني  للتذوق  االإجرائي  التعريف 
تعبريية  واأبعاد  الت�سميمية من قيم جمالية  الفنية  االأعمال  تت�سمنه  للك�سف عما  اأ�سا�سية  قواعد 

كناجت فعل االأ�س�ص والنظم والعالقات داخل العمل الت�سميمي ، ويكون املتلقي طرفها االأ�سا�سي . 
 

5-  ت�سميم االأقم�سة 
    عرف على اأنه))ال�سيغة التي حتقق ناجتًا اظاهريا لقوى مر�سومة مدركة ذهنيًا وفكريًا، ويقع 
ذلك �سمن اأ�س�ص وعالقات حتددها الفكرة الت�سميمية للتكوين اأو االبتكار اأو التطوير، مما يحقق 
افرتا�سا ت�سميميًا لتحقيق غاية وغر�ص وظيفي وجمايل، بالنتيجة تكون فكرة تطبيقية متكاملة(( 

)31،�ص9(. 
وجمالية  وظيفية  خا�سية  للقما�ص  النهائي  ال�سكل  :اإعطاء  االأقم�سة  لت�سميم  االإجرائي  التعريف 
من خالل االأ�سكال واملفردات الت�سميمية املبتكرة واملرتبطة بعالقات واأ�س�ص مدرو�سة،توؤ�س�ص يف 

�سوئها،العالقات العاملة يف البناء الت�سميمي .

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 
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الف�سل الثاين
املبحث االأول  

 2-1-1  مدخل عام
تكوين وحدات زخرفيه  منها  االأ�سا�ص  الغر�ص  فنية  اجتماعية  االأقم�سة )عملية  ت�سميم  يعد       
بطريقة اإيقاعية لتعطي �سكال كامالً ومتزناً يجلب االهتمام ويرفع من قيمة القما�ص،وت�سمل بذلك 
كالً من امل�سمم وم�ستعمل القما�ص والعامل املنفذ لطباعة الت�ساميم على االأقم�سة ()32،�ص7(.

وهو بذلك يكون ناجتا فنيا جماليا يظهر بخ�سائ�سه املرئية،كونُه يحقق فكرة اأو تعبريا من خالل 
�سمن  تتحقق  معينة  وظيفة  �سمن  الفني  الذوق  تلبية  هو  معني،  هدف  اإىل  الفني،و�سوال  الناجت 
يو�سح  الذي  القما�ص  على  الزخريف  العن�سر  اأو  الكاملة  الفكرة  ))ميثل  انه  اأي   ، معني  اأ�سلوب 
تكرارا واحدا مبينا به املوا�سفات الكاملة (()19،�ص59( ، الإظهار جوانب وظيفية وجمالية حتقق 
القما�ص وم�ستوى االأداء واجلذب اجلمايل،  الت�سميم، وهو رفع قيمة  الغر�ص االأ�سا�ص من وجود 

ومن ثم يحقق القيم اجلمالية للزي ، و�سوال اإىل االأناقة التي تعد مطلب كل �سخ�ص .
    اأي اإن  ت�سميم االأقم�سة يعد فنا ابتكاريا يت�سف ب�سمات وظيفية وجمالية على حدا �سواء،ُيعّزز 
من خالل اأتفاق اجلوانب الت�سميمية ذات العالقة التي تعطي الناجت الت�سميمي اأف�سلية يف جمال 
العر�ص والت�سويق الإحداث اأكرب اأثر يف امل�ستخدم )املتلقي( الإثراء- اإغناء – الذائقة اجلمالية . 
اإن )جمالية ت�سميم االأقم�سة الن�سائية ت�سرتك يف اأ�س�ص ثابتة تتعلق باالن�سجام والتوافق ، وت�سهم 
يف اإخراج اأعمال مبدعة من خالل ابتكار ت�سميمات جديدة وحديثة ي�ستخدم فيها امل�سمم كل ما 
اأو  الروحية  العاطفية  بحياتنا وحاجاتنا  تتعلق  ، ذات مو�سوعات  ومهارة  ومعرفة  لديه من خربة 
املادية ()48،�ص2(، فامل�سمم ي�سعى دائما اإىل ا�ستثارة االإح�سا�ص باجلمال فالرغبة يف ))االأناقة 
فطرية يف االإن�سان �ساحبتُه ُمنذ فجر حياتِه،وامللب�ص اجلذاب ي�سبه البناء اجلميل،فمن الطبيعي 
اأن املظهر العام يعك�ص جوهر الت�سميم اجلميل(()39،�ص108(.وبذلك نرى اأن االإن�سان بذل يف 
خدمة فن الت�سميم عامةً  وفن ت�سميم االأقم�سة خا�سةً عرب الع�سور من اجلهد والعبقرية ال�سيء 
الذي  واملبا�سر  املوؤثر  مكانه  له  اجلمال  اأن  ج�سدِه،ونرى  مع  مبا�سر  متا�ص  حالة  يف  كونها  الكثري 
يخ�سع لها االأ�سخا�ص عندما يختارون مالب�سهم )اإذ اإن زخرفة االأقم�سة كانت قوة ديناميكية يف 
تاأريخ احل�سارة االإن�سانية،فالدين واالقت�ساد وعلم النف�ص من العوامل التي اأ�سهمت يف ارتقاء فنون 

ت�سميم االأقم�سة( )33،�ص15(.
   اإن امل�سمم هو امل�سوؤول عن تقدمي االأفكار اجلديدة التي ت�ساعد على اأمناء واإثراء الذائقة الفنية 
هدف  لتحقيق  والالزمة  ال�سرورية  والتقنيات  االإمكانيات  بجميع  الفني  العمل  تزويد  خالل  من 

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 
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يف  لها  حدود  ال  طاقة  ميتلك  فهو  للم�سمم،  العالية  االبتكارية  القدرة  على  يعتمد  الذي  امل�سمم 
اأن ي�ستغل كل قدراتِه التخيلية ومهاراتِه  اأي ت�سميم يتطلب منه  م�سادر وحيِه واإلهامه ، ولتنفيذ 
التقنية  وقدراتِه  االإبداعية  اإمكانياته  جميع  ويحفز  م�ساعرِه  عن  التعبري  عن  والقدرة  وثقافتِه 
على  بقدرتِه  ميتاز  فهو  خا�سية  لُه  )فامل�سمم  املنا�سبة  واملو�سوعات  الو�سائل  باختيار  االظهارية 

االنتقاء من بني املوجودات املحيطة بِه ويقوم بنقلها للمتلقي يف �سيغة اأخرى( )9، �ص5(. 
    فال�سرورة تقت�سي من امل�سمم اأن يكون ملما بعمل االأ�س�ص والقواعد وطرق الطباعة التي ت�ساعد 
)فامل�سمم  وعليِه  املطلوب،  النهائي  بال�سكل  واإخراجها  الت�ساميم  بها  تنفـّذ  التي  الكيفية  على 
العبقري يحتاج اإىل ملكات اأربع هي: املخيلة والفهم والروح والذوق ()1،�ص178(، فيتبع اإح�سا�سه 
احللول  واإيجاد   ، تنفيذها  املراد  الفكرة  عنا�سر  بكل  واحتوائِه  عقله  اإ�سباع  طريق  عن  الداخلي 
للم�سكالت الت�سميمية التي تعرت�ص طريقه ، و�سوالً  اإىل اإخراج ت�ساميم تخدم الهدف الوظيفي 

واجلمايل. 
2-1-2  االأنظمة والعالقات البنائية التي تتحكم بطريقة ت�سميم القما�س الن�سائي

      تركز عمليات البناء الت�سميمي على جمموعة من املرتكزات، تكون مبثابة القاعدة التي توؤ�س�ص 
عليها اأن�ساق ذلك البناء،ب�سكل يجعل من الوحدة املرئية هدفا يعتمد عليه امل�سمم ويطمح لتحقيقه 
اأو  املنتظم  الكلي  )الكيان  يعد  والذي  ديناميكي  تنظيم  بفعل  يت�سكل  لنظام  تخ�سع  عمليات  وفق 
املعقد الذي ي�سم جتمعا لعنا�سر اأو اأجزاء تتكون من وحدة متكاملة،تنتظم اأجزاوؤها يف عالقات 
تخدم بع�سها البع�ص()10،�ص206(،ويف الت�سميم يتج�سد النظام يف كيفية التعبري عن املفاهيم 
واالأفكار الكثرية من خالل التنظيم ال�سكلي للمفردات واالأ�سكال املختلفة �سمن العمل الت�سميمي 
على وفق خ�سائ�ص حمددة تعك�ص فكرة معينة ، حتقق املالءمة بني ال�سكل واملعنى، اإذ اإن لتنظيم 
النظام �سمنا، وهذا  اأهمية  تاأتي  لذلك  )اأهدافا وظيفية وجمالية  متنوعة   الت�سميمية  االإعمال 
يجعل امل�سمم مدركا للرتتيب املحكم الأجزاء العمل الت�سميمي ()27،�ص124(،لذا ينبغي تنظيم 
املفردات واالأ�سكال تنظيما جيدا �سمن منوذج جذاب ومتجان�ص و�سوال اإىل ت�سميم ناجح يخدم 
اأكرث  االنتباه  اإىل جذب  ن�سق معني  تنتظم يف  التي  العنا�سر  والوظيفي .) متيل  اجلانب اجلمايل 
االأجزاء  بني  التجان�ص  ()53،�ص9(،واإن  مرتبة  اأو  منتظمة  غري  تبدو  التي  االأخرى  العنا�سر  من 
يعني  ال  لكن هذا  بالنظام   معينا  اإح�سا�سا  يخلق  الت�سميم  الوحدة يف  والتنوع �سمن  واالن�سجام 
موقع االأجزاء اأو املفردات �سمن ف�سائها فح�سب بل )يف قدرتها على التحرك نحو االأهداف وتاأكيد 
معرفة  النظام()7،�ص26(،فينبغي  �سمن  بينها  فيما  الربط  عمليات  بفعل  تنبعث  التي  الفاعلية 
االأنظمة التي يتم وفقها توزيع العنا�سر واملفردات يف الت�سميم ب�سكل عام وت�سميم االأقم�سة ب�سكل 
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خا�ص وهي كاالآتي: 
اأ-عالقات التوزيع املنتظمة: 

    متتاز الوحدات الداخلة يف العمل الت�سميمي بالوحدة والتماثل والت�سابه على اختالف الطرق 
املتبعة يف تنظيمها ، وهي على اأنوع :

1-التنظيم اخلطي : تظهر فيه الوحدات اأو الت�سكيالت على هيئة )خط م�ستمر اأو متقطع وبو�سع 
م�ستقيم اأو مائل ، وي�ستخدم مع الت�سكيالت الهند�سية التي متتاز بقلة مرونتها لتحقيق ا�ستمرارية 
واملقلمة  املقلمة  االأقم�سة  ت�ساميم  يف  مالحظته  اجتاهية()35،�ص24(.ميكن  وا�ستطالة  حركية 
جمموعات  �سمن  الن�سائية  االأقم�سة  ت�ساميم  يف  النظام  هذا  ا�ستخدام  عند  ،ويف�سل  املزخرفة 
واإعطاء  اال�ستمرارية  قطع  بهدف  التنظيم  تتو�سط  ت�سكيالت  من  وقفات  مع  االأطوال  يف  متفاوتة 

الت�سميم احليوية واإبعاده عن الرتابة وامللل .
2-التنظيم املركزي : الذي يعمل على )التحكم باملفردات اأو االأ�سكال املتعار�سة ، بالدوران حول 
اإىل  ن�سبة  ومنتظم  اأكرب  حجم  ذات  ال�سائد  ال�سكل  بوحدة  ،ويتميز  مركزية()28،�ص55(  نقطة 
االأ�سكال الثانوية ، التي قد تكون متكافئة من حيث احلجم واالأبعاد. ويظهر ا�ستخدامه ب�سكل كبري 
يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية، وال�سيما عند اعتماد ت�سكيالت هند�سية اأو نباتية،اإذ يكون الرتكيز 

على جزء اأو مفردة ويتوزع الباقي حولها �سمن ن�سق موحد. 
3-التنظيم ال�سعاعي : هذا التنظيم م�سابه للتنظيم املركزي، فهو )تنظيمات خطية متتد ب�سكل 
اأو حلزوين  �سعاعي من املركز ، وتظهر العنا�سر ب�سيغة ت�سكيالت تلتف حول خط وهمي دائري 
على �سكل اأ�سعة()34،�ص89( ، اأي يت�سمن �سكال مهيمنا )�سياديا( تنطلق منه تنظيمات خطية 

بطريقة �سعاعية.                      
4-التنظيم ال�سبكـي :  وهو التنظيم الذي توّزع من خالله االأ�سكال وفق تنظيم خطي متقاطع اأ�سبه 
بال�سبكة،التي تظم وحدات داخل جمالها املرئي، اإذ )تظهر الت�سكيالت �سمن نظام هيكلي حقيقي 
اأو وهمي ()31،�ص74(.وغالبا ما ت�ستخدم يف التكوينات الهند�سية ، ولك�سر الرتابة املتحققة من 
التكرار املعيني اأو االوجيه الذي يحقق هذا النوع من التنظيم ، ويف�سل عند ا�ستخدامه اختيار قيم 
لونية متباينة بني ال�سكل واالأر�سية و�سوال اإىل اإظهار املرونة واالن�سيابية يف ال�سكل العام للت�سميم 
فيه  الت�سكيالت  لتجمع  االأ�سكال هياأة عنقودية  فيه  تتخذ   :  ) العنقودي   ( التجميعي  ب-التنظيم 
على وفق متنا�سق ومرن ، معتمدا على عالقات التقارب والتجاور يف جماله املرئي ، وال ي�سرتط اأن 
تت�سابه االأ�سكال اأو االأجزاء فيه ، ونادرا ما تعتمد فيه االأ�سكال الهند�سية ، اإذ يعتمد على االأ�سكال 

النباتية والتي تت�سم بقابليتها على النمو والتغري من غري التاأثر يف خ�سائ�سها. 
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ت-عالقات التوزيع غري املنتظمة :   
   وهي التي ))تت�سم بانعدام التناظر والتماثل للت�سكيالت وامل�ساحات ، ُمظهر تعددية االجتاه ، مما 
اأجزاء الت�سميم غري  اأي تكون   ، التوزيع احلر للمفردات(( )31،�ص75(  ي�سعب حتديده نتيجة 

مت�سابهة لكنه يحقق التوازن واال�ستمرارية داخل العمل الفني .
 ومبا اأن النظام هو املعني برتتيب البنية الت�سميمية وتنظيمها داخل العمل الفني  اإال انه حتكمه 
جمموعة من املبادئ التي تنظم العمل الفني، وهذه املبادئ هي العالقات الت�سميمية التي تربط 
العنا�سر واالأجزاء ، وتعطي للعمل الت�سميمي الدالالت التعبريية واالأغرا�ص الوظائفية واجلمالية 

)باعتبار العمليات الت�سميمية نظاما من العالمات والعالقات()22،�ص208( .
     فالعالقات الت�سميمية هي اأحدى االأ�س�ص التي تتحكم بطريقة ت�سميم القما�ص الن�سائي ، اإذ 
اإنها املحدد التي تربط بني اأجزاء العمل الت�سميمي ومدى تاأثريه باالأجزاء املحيطة به ، وبوحدة 
بتنظيم  تقوم  كونها  بالغة  اأهمية  وذات  الوا�سعة  )فعالياتها  العالقات  ،ولهذه  وترابطه  الت�سميم 
بع�ص  مع  بع�سها  وتتداخل   ، منف�سلة  وظيفة  وتعطي  منفردة  تعمل  التي   ، لها  البنائية  العنا�سر 
مكونة وحدتها الت�سميمية التي تظهر فيها القيم الفنية واجلمالية ()24،�ص57( . ويرى الباحث 
اأن العالقات الت�سميمية لها دور مهم وبارز، كونها تقوم بتنظيم جميع الوحدات واالأجزاء الداخلة 
يف العمل الت�سميمي �سواء بني اجلزء واجلزء االآخر، اأو بني اجلزء والكل الت�سميمي ، وعن طريق 
متا�سكها مع بع�سها يتم اإن�ساء الوحدة ، اإذ اإن املظهر املرئي للت�سميم يرتبط باالأ�سلوب الذي تنظم 

به االأ�سكال اأو كيفية بناء العالقات ال�سكلية للعمل الت�سميمي . 
     اإن الوحدة تعمل على اإيجاد نظام ميكن اإدراكه من خالل ترابط ومتا�سك العنا�سر داخل العمل 
الت�سميمي ، والعالقات البنائية تعمل على اإيجاد نظام ميكن اإدراكه من خالل ترابط العنا�سر ، 
التي تعطي للت�سميم معنى ، فالت�سميم �سكل وال�سكل بناء والبناء جمموعة من العالقات ، لذلك 
حتقيق  اجل  من  العنا�سر  فيها  حتدد  التي  الكيفية  على  لل�سيطرة  تنظيمية  خطة  العالقات  تعد 

ت�سميم متكامل يوؤدي الغر�ص الوظيفي واجلمايل .
     هنالك اأنواع من العالقات منها ) التداخل ، الرتاكب ، التالم�ص ، التقاطع ، التجاور ، الت�سابه( 
ولكل منها خا�سية ت�سيفها على التكوين العام و�سوال اإىل الت�سور العقلي الذي يحدد لنا احل�سيلة 

النهائية . 
كح�سيلة  اأكرث  اأو  ثالثة  اأو  �سكلني  اخرتاق  اأ�سا�سها  على  يجري  ))التي  التداخل   عالقة   اإن      
لالمتزاج التام ، متكن امل�سمم من اأن يحدد عليها الكثري من القدرة على التاآلف والتجميع ال�سكلي 
العنا�سر(()31،�ص69( .اأي انه عملية تداخل بني عن�سر واآخر ب�سكل جزئي اأو كلي ، اإذ يعطي 

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 



ء
119العدد - 54 لسنة 2010

االإح�سا�ص باحلركة ويك�سر الرتابة ويحقق قيما جمالية متنوعة ترثي التذوق الفني عند ا�ستخدامه 
يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية . 

     و ميثل  الرتاكب  اخلا�سية الثانية واملهمة للحقل املرئي )و يتحقق من خالل حجب احد االأ�سكال 
جزءا من �سكل اأخر ، ويفيد يف ابتكار جتميع �سكلي على اأ�سا�ص �سد ف�سائي ()28،�ص126( . اإذ 
يعد تقنية اإيحائية الإظهار الف�ساء وذلك يت�سح من خالل االأجزاء ال�سكلية املرتاكبة معا من غري 
اإلغاء واحدة منها ، بحيث ينتج امتداد وات�ساع �سكلي اأو انغالق نحو ف�سائه املحدد ، فتبدو االأجزاء 
تتقدم وتتاأخر يف ظهورها �سمن الف�ساء املحدد ، معطيا تنوعا يف مظهرية االأ�سكال ومينح العمل 
الن�سائية   االأقم�سة  ت�ساميم  يف  عليها  الرتكيز  يجب  اخلا�سية  وهذه   ، واحلركة  االإح�سا�ص  الفني 

احلديثة .
     وياأتي التالم�ص )الذي يعمل على ترا�ص االأجزاء ()36،�ص716( ،مبعنى تالم�ص �سكلني وفق 
تنظيم �سكلي حمققا �سكال اأو ت�سميما معينا . ويظهر دور هذه العالقة من خالل تنظيم ات�سال 

العنا�سر وب�سكل مبا�سر على م�ساحة القما�ص الكلية
     ويعد  التقاطع  العالقة التي ت�سهم يف حتقيق الربط بني االأجزاء ، ويكون على ثالثة اأنواع)) 
تقاطع خمرتق ، مت�سابك ، مغلق (()46،�ص32(، ميكن حتقيقه يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية 
من تقاطع اخلطوط االأفقية والعمودية �سمن نظام �سكلي كاأقم�سة املربعات التي متنح الت�سميم 

االن�سجام. 
اأنواع العالقات البنائية التي حت�سل )نتيجة تقارب        كما و  تعد عالقة  التجاور  من اب�سط 
الوحدات اأو املفردات بدرجة معينة ، مما توؤدي اإىل التجاذب بع�سها مع البع�ص ، فعقولنا تدرك 
جميع الوحدات املتجمعة ك�سكل واحد()28،�ص 30( نتيجة التوترات احلا�سلة يف املجال الب�سري 

فتزداد قوة ترابطهما مما يجعلنا ندركهما ك�سكل واحد من عن�سرين .
اأما الت�سابه فهو ياأتي من خالل )اأدراك الوحدات املتماثلة يف �سفاتها املظهرية مما يجعل        
وجودها املادي يف حال موحد تبعا للتنظيم ال�سكلي()31،�ص70( ،اإذ تبدو الت�سكيالت مت�سابهة 

من حيث ال�سكل اأو اللون اأو القيمة  وتبعث اأح�سا�ص بال�سكون والركود والرتابة وامللل .
     وبناء على ذلك يرى الباحث اأن اأي خلل يف العالقات يعمل على تفكيك الوحدة الت�سميمية ، 
اإذ اإن املظهر املرئي الأي ت�سميم يرتبط باالأ�سلوب الذي تنظم به االأجزاء اأو االأ�سكال ، اأو الكيفية 
االأدائية  العمليات  اأ�سا�ص  هي  البنائية  العالقات  الن  ال�سكلية،  العالقات  اأ�سا�سها  على  ُتبنى  التي 

واالبتكارية ، التي تو�سل العمل الفني اإىل الغر�ص الذي �سمم ) نفذ ( من اأجله .
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2-1-3  جدلية العالقة ال�سكلية الف�سائية يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية
     اإن جمالية العمل الفني تربز من خالل العالقات اجلدلية الرابطة بني ال�سكل والف�ساء الت�سميمي 
اأن يجد م�ساحته ال�ساغرة ويتقدم على االأ�سكال  اإن كل �سكل يحاول من خالل تنوع وحداته  اإذ   ،

املحيطة به .وهكذا تتفاعل االأ�سكال مع ف�سائها، تتقدم تارة وترتاجع تارة اأخرى .
      وقد ورد م�سطلح اجلدل )فن اجلدل( يف املو�سوعة الفل�سفية وهو يعني فن النقا�ص والتجادل 
، فن ت�سنيف االأ�سياء اإىل اأجنا�ص واأنواع . وعرفه «هيكل» ))هو حياة ونف�ص التقدم العلمي ، انه 
الدينامية التي تعطينا وحدها رابطة و�سرورة كامنتني يف ج�سم العلم (()25،�ص160 – 161(.

فالتناق�ص مهم والزم الإدراك ال�سكل اأو الف�ساء واإن ))التناق�ص هو ال�سرط ال�سروري وهو يدفع 
النف�ص اإىل التاأمل . وهذا الفن يف راأي اأفالطون هو «فن اجلدل»(()25،�ص160(.

      يعد ال�سكل �سرطا اأ�سا�سيا ومالزما يف العملية الت�سميمية بوجه عام وت�سميم االأقم�سة بوجه 
خا�ص ، يعمل كمح�سلة جتمع العنا�سر البنائية التي ت�سرتك فيما بينها لتن�سئ ت�سميما ب�سريا 
اللونية  للم�ساحات  املكاين  الرتتيب  عن  ف�سال   ، املتلقي  يتذوقه  اأن  ميكن  جمالية  جوانب  يحمل 
وبقية العنا�سر البنائية االأخرى . اإن ما يجري يف ال�سكل ما هو اإال تنظيم يف العالقات املتحققة 
للتما�سك والتاآزر من خالل الوحدات املكونة للعمل الفني داخل ف�سائه املقرر . فالف�ساء )ميثل 
يحوي  الذي  احليز  فهو ميثل   ، منه  يتجزاأ  ال  ويكون جزءا  معه  يتمف�سل  لل�سكل  عن�سرا مالزما 
جميع العنا�سر والتكوينات ويرتبط بعالقات ترابطية بينه وبني العنا�سر االأخرى ، ليزيد من حالة 
اإدراكه يتم من  ال�سكل، وان  اإدراك  اأن الف�ساء هو جمال  اأي  التوازن و اال�ستقرار()46،�ص48(، 
نظمت  ما  اإذا  فاعلية  ذات  وت�سبح  املتلقي   انتباه  ي�سد  حيزا  لتن�سئ  جتتمع  عنا�سر  عدة  خالل 

حمددات الف�ساء .
الن�سائية ك�سطوح يف عالقتها مع ف�سائها ))تتباين يف  االأقم�سة  االأ�سكال يف ت�ساميم  وتعمل      
حجمها ومييل بع�سها بالتقدم وبع�سها بالرتاجع .... تتحرك اأو تبقى �ساكنة يف �سياقها اخلا�ص، 
فهي كيفما تكون لها دالالت تكوينية اأو رمزية تقود اإىل احليز املكاين اأو الف�سائي (()29،�ص256( 

،حمققة حالة ديناميكية يدركها املتلقي. 
     متثل العالقة بني ال�سكل والف�ساء عالقة متبادلة ، اأي مبعنى اآخر يحدث تبادل بينهما، فقد ي�سار 
اإىل اأن ال�سكل ميثل امل�ساحات االيجابية، وان الف�ساء ميثل امل�ساحات ال�سلبية ... اأو بالعك�ص فالف�ساء 
االيجابي ))هو ما يحيط بال�سكل ال�سلبي ، اأما الف�ساء ال�سلبي هو ما يحيط بال�سكل االيجابي ، واأن 
االأ�سكال االيجابية حتتوي على الف�ساء ال�سلبي(()24،�ص24(، اأي اأن االأ�سكال املوجبة هي التي 
تتقدم يف العمل الت�سميمي فتعطي اأح�سا�سا، اأي تكون قريبة اإىل املتلقي ، ويكون الف�ساء يف موؤخرة 
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التكوين الفني وميكن ترجمتها بعمليات الرتاكب ، وقد يتبادل )ال�سكل والف�ساء االأدوار بينهما يف 
جمال الروؤية يف اآن واحد مما ي�سكل �سعوبة ب�سرية يف عملية االإدراك()20،�ص259(. 

    هنالك عالقة وارتباط وثيق بني ال�سكل والف�ساء من جميع اجلوانب ، اإذ يغدو ال�سكل غري فعال 
من دون ف�ساء يحيط به ، الن الف�ساء هو الذي ي�ستوعب االأ�سكال  فاإذا عزل كل منها عن االآخر فال 
ميكن اأن يكون هنالك عمل ت�سميمي، واإمنا بعالقتهما معا ، تلك العالقة اجلدلية التي يكمل من 
خاللها اأحدهما لالأخر )اإن التداخل بني ال�سكل والف�ساء قد ي�سبح على قدر من الرتابط والتعقيد 
بحيث يكون من ال�سعب الف�سل بني ال�سكل والف�ساء كوحدات م�ستقلة ()50،�ص78(.وبناء على 
ذلك فاإن طبيعة العمق الف�سائي توؤثر يف خ�سائ�ص ال�سكل ، يتعامل معها امل�سمم بو�سائل متعددة 
ليظهر العمق الف�سائي، ويتحقق ذلك با�ستخدام درجات لونية متعددة اأو بطريقة تراكب العنا�سر 
بع�سها فوق البع�ص، مما يعطي احليوية واحلركة يف الت�سميم ، ففي ت�سميم االأقم�سة يظهر دور 
الف�ساء،كونه ميثل االأر�سية التي يتم توزيع العنا�سر عليها،اإذ ُيدرك الف�ساء ح�سيا من خالل ف�سل 
�سكل عن �سكل اآخر، وهذا يعتمد على خربة امل�سمم يف اإظهار قيمة الف�ساء وترك اأثره ليتذوقه 

املتلقي . 
2-1-4 االأبعاد الوظيفية واجلمالية يف ت�سميم القما�س الن�سائي

      تعد العمليات الت�سميمية ناجت فعاليات ذهنية واأدائية ومهارات يدوية وتقنية،وان لهذه الفعاليات 
جمتمعة غاية نفعية ت�ستلزم ا�ستخداما وظيفيا معينا.وان اإظهار الناجت الت�سميمي ب�سيغ وعالقات 
تخدم اجلانب الوظيفي هي االأ�سا�ص،فالت�سميم الذي يخلو من املنفعة)الوظيفة(يكون جمردا من 
املعاين والدالالت،لذا ينبغي اأن يحمل الناجت الت�سميمي اأبعاد وظيفية ب�سكل ر�سالة جمالية متتلك 

قدرة النفاذ اإىل املتلقي . 
للقما�ص (( االإن�سان  تاأتي من تنوع حاجات      فالوظيفة حتقق عمليات )) نفعية غائية متنوعة 

تلبي  التي  االأهداف  احد  من  يعد  ت�سميمية  اأمناط  من  مطلوب  هو  ما  فتحديد  )32،�ص236( 
متطلبات ال�سوق من احتياجات املراأة لالأقم�سة الوظيفية واجلمالية وهذا )يوؤدي اإىل اإيجاد �سيغ 
للبحث والتحري وتو�سيف ما هو مطلوب من ت�ساميم توؤدي الغر�ص ()21،�ص36( . فالوظيفة هي 
انعكا�ص للحاجة ومتطلبات الع�سر وعوامل التجدد، يعتمد عليها امل�سمم يف كل خطوة من خطواته 
، فهي فكرة معرفية حتقق وجودها من خالل اإدراك املتذوق )املراأة( انتماءه للت�سميم ب�سكل فعلي 
ممثال بكل مكوناته من مفردات واألوان وخامات ، فاأقم�سة املالب�ص الن�سائية هي جزء من راحة 
وان�سجام ورغبات وتطلعات، فعلى امل�سمم عندما يقدم ت�سميما اأن يدرك مقدار اأبعاده الوظيفية 
واجلمالية التي يحققها فيما بعد على اأذواق وميول الن�ساء وهذه نقطة مهمة يف توجيه عمل امل�سمم 
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 ، لت�ساميمه  خدمة  والفنية  الفكرية  ثقافته  توظيف  فعليه   . واجلمايل  الوظيفي  الغر�ص  خلدمة 
فالذي يرد منها الأغرا�ص مت�ص ذائقة املراأة يف تعاملها اليومي حتتاج منه اإىل و�سعها من يرفع من 
قيمتها اجلمالية لتتقبلها املراأة وتتفاعل معها وعلى نحو خا�ص تلك االأقم�سة التي ت�ستخدمها يف 

ت�ساميم اأزيائها والتي ت�ستخدمها الأغرا�ص التعامل اليومي . 
     اإن ما يخ�ص الن�ساء )يجب اأن يخ�سع حل�ساب الزمن «العمر» مع مراعاة القدرة اال�ستيعابية 
للمراأة وعاداتها وتقاليدها االجتماعية ()18،�ص121(. اإذ اإن للبيئة االجتماعية ومكوناتها الثقافية 
وم�سادرها الطبيعية دورا كبريا يف ت�سكيل الذائقة اجلمالية ، التي تتاأثر بنوع اال�ستجابة لتف�سيل 
ت�سميم ما على اآخر فكلما كان تنظيم االأجزاء من�سقا وفق خطوات منظم لها من قبل كانت قادرة 
على تلبية احتياجات الفرد املتعددة واملتجددة لتحقيق اجلمال والوظيفة ، اإذ اإن )الواجب االأ�سا�ص 
للت�سميم اأن يوؤدي االأغرا�ص التي �سمم من اجلها ، وان يكون لها من االأ�سكال تبعا لهذه االإغرا�ص(

)26،�ص39(. 
    اإن امل�سمم هو الذي ميتلك القدرة على التوزيع وحتقيق العالقات املبنية على تداخل املعطيات 
ت�سميمية  الأ�س�ص  خا�سع  ت�سكيل  هياأة  على  وا�سحة  تظهر  التي   ، واجلمالية  واالأ�سلوبية  الفكرية 
الت�سكيل وتنظيماتها داخل الوحدة الت�سميمية  . فالتعامل مع عنا�سر  م�سروطة بالفعل الوظيفي 
 ، اجلمالية  عنا�سره  حامال  يبقى  الوظيفي  اأداءها  فاإن  معطيات  من  ميتلك  مبا  حدود  له  لي�ص 
فالوظيفة ما هي اإال اأداء ينطوي على �سورة )اأال وهي تلك ال�سورة املتكيفة مع منافعها اخلال�سة 
التي البد اأن تتخذ �سورة جمالية حينما تنظم املادة وتكيفاتها بحيث ت�سلح بطريقة مبا�سرة الإثراء 

اخلربة ()17،�ص196(.
     وعليه فاإن على امل�سمم املعا�سر اأن يتخذ ، من اإخراجه الفني ملو�سوعاته اجتاها اإبداعيا نحو 
ت�سكيل لغة فنية جديدة تت�سم باأ�سلوبه اخلا�ص يف كيفية التعامل مع املفردات واالألوان واخلامات، 
املتلقي  لدى  اجلذب  وتفعيل   ، تعبريية  ورموز  جمالية  بدالالت  ت�سميمي  ناجت  حتقيق  اإىل  و�سوال 

)املراأة( .
2-1-5 عوامل اجلذب الت�سميمي

    يعد اجلذب ))عملية حتفيز ب�سري ناجم عن طاقة متحققة يف املجال املرئي نتيجة العالقات 
قادرة  «�سكلية وداللية»  وما متتلكه من خ�سائ�ص ذاتية ومو�سوعية  القائمة بني وحداته  البنائية 
على اال�ستحواذ على م�ساعر املتلقي واهتمامه(( )37،�ص6( اأي اأن اجلذب هو عملية اإثارة ترتبط 
بالعوامل ال�سكلية التي لها القدرة على جذب املتلقي وتن�سيط مراكز اال�ستقبال احل�سية لديه و�سحب 
انتباهه وهذا يتحقق باإن�ساء عالقات غري تقليدية بني اأجزاء البناء الت�سميمي ويتعزز ذلك باختيار 

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 



ء
123العدد - 54 لسنة 2010

وكذلك  باملتعة  ينتج )�سعورا  ، مما  املتلقي  اهتمام  ماألوفة تدخل يف �سلب  اأ�سكال ومفردات غري 
االهتمام والتاأمل والفهم يف الوقت نف�سه ()29،�ص29( .

عليها  يعول  التي  االأظهارية  الت�سميمية  العملية  االأ�سا�سية يف  الركائز  اإحدى  التقنية  تعد  اإذ       
امل�سمم ، فهي تقع �سمن اأ�س�ص حتددها الفكرة الت�سميمية لالبتكار والتطوير للعنا�سر املادية التي 
يعمل عليها وما ينتج من عالقات مر�سومة ومدركة ذهنيا وفكريا ملا �سيكون عليه الت�سميم،فهي 
متثل فكرة تطبيقية ،وعلى هذا االأ�سا�ص فالتقنية ))قبل كل �سيء اختيار لفكرة يوؤديها امل�سمم،فهو 
تقني لتنظيم العالقات الت�سميمية (()14،�ص89( وما �سيكون عليه من نواجت تقع �سمن خيارات 
اأما املتغريات ف�ستكون وفق عمليات التنويع لل�سفات ال�سكلية و�سوال اإىل  �سكلية حمددة ا�سا�سا ، 
اأظهار عن�سر اجلذب يف العمل الفني ، وهذا مرتبط باإمكانية امل�سمم الفنية والدور التقني الذي 
ميكن اأن )يلخ�ص باأ�سكال مرئية جذابة بطريقة حتاكي االأ�سكال الواقعية من �ساأنها اأن توجه االنتباه 

.)p64،54() نحوها، التي تبدو من خالل اال�ستجابة ال�ستعارة اخلزين الذي يق�سده امل�سمم
     اإن العني عندما تتعر�ص و�سمن جمال روؤيتها لف�ساء ت�سميمي فاإنها �سوف تنتقي من بني العنا�سر 
احلا�سرة يف الف�ساء الت�سميمي احد االأ�سكال اأو الوحدات داخل بنية الت�سميم التي متتلك من 
اخل�سائ�ص الذاتية واملو�سوعية ما يظهرها بكيفية قادرة على �سحب العني لها ، ومنها تنطلق العني 
مل�سح التكوين العام . وهذا يف�سر اأن العني تنتقل يف اأرجاء الف�ساء الت�سميمي من وحدة اإىل اأخرى 
نتيجة االختالف يف اخل�سائ�ص الذاتية يف بنية الت�سميم ، ومع وجود االختالف يعني اأن هنالك 
تباينا )وهذا اأ�سا�ص اإدراك الهيئة ()28،�ص16( اإذ يحقق التباين جذبا و�سحبا للعني باجتاهه، 
ويحدث عندما يختلف العن�سر عن جماوراته يف الف�ساء الت�سميمي  ويتخذ امل�سمم من التباين 
الت�سميمية يف  للبنية  التنظيمي  اأو االجتاه مع مراعاة اجلانب  امللم�ص  اأو  اأو احلجم  باللون  �سواء 

حتقيق نتائج موؤثرة وجذابة . 
    وهنالك نوعان من القوى تكون مبثابة حمفزات تعمل على توجيه حركة العني �سمن حدود املحيط 
الن�سائية،  االأقم�سة  ت�ساميم  الب�سري يف  تـاأ�سي�ص اجلذب  والتي من خاللها ميكن   ، الت�سميمي 
ومنها قوى داخلية  Interior Forces وهي)حمفزات تتعلق باملتلقي ، وتعد تلقائية ترتبط 
باهتمامات وميول املتلقي، حيث ي�ستغل امل�سمم على هذه االهتمامات ليحولها اإىل مفردات عمل 
 Exterior سمن املنظومة الت�سميمية الكلية( )30،�ص118(. والقوى الثانية هي قوى خارجية�
وهي )قوى �ساغطة خارجية ت�سرتعي انتباهنا وت�ستحوذ على اهتمامنا ، ت�سلط على   Forces
بفعل امل�سمم  تتحقق  اإرادية ()16،�ص66(  ت�سلك اجتاهات ق�سرية غري  اأن  العني وجتربها على 
�سمن نظام خا�ص يلجاأ اإليه ل�سحب عني املتلقي جتاه �سكل اأو مفردة معينة )اإن الذي تت�سلمه العني 
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هو �سكل () 49،�ص35( وهو اأ�سا�ص القوى تت�سلم نتيجة التباين كما اأ�سلفنا �سابقا والتي ت�ساعد 
على جذب االنتباه . كما اأن هنالك عوامل اأخرى غري التباين تتحقق بفعل مهارة امل�سمم واإبداعاته 

يف �سحب االنتباه  ومن هذه العوامل :
اأ-ال�سدة Intensity : التي تعد عن�سرا مهما يف جذب االنتباه )فاالأ�سكال املوؤثرة جتذب املتلقي 
اأكرث من االأ�سكال غري املوؤثرة ()30،�ص117(، نق�سد بذلك املفردات اأو االأ�سكال التي يتوخى من 

خاللها امل�سمم  الو�سول اإىل اأق�سى قدرة تعبريية من خالل التقنية الت�سميمية .
ب- التغري Change: اأي االنتقال من حالة اإىل حالة )اإن اأي �سيء يف هذا الكون ال يكون حيا اإال مبا 
ميتلكه من قوة يف التغري()45،�ص76( ، اإذ يحقق التغري اختالفا بني االأ�سكال الذهنية الرا�سخة يف 
الذاكرة واالأ�سكال الذهنية اجلديدة التي �ستكون اأكرث جذبا نتيجة تغري خ�سائ�ص ال�سكل املظهرية 
�سكلية  تغريات  اأي   ، املظهرية  ال�سفات  كاالختزال يف  تقنية  ت�سميمية  عليه معاجلات  اأي جتري 
جزئية اأو كلية . اإذ يعمد امل�سمم - على �سبيل املثال – اإىل حتويل املفردات الت�سميمية الن�سائية 
من واقعها الب�سري اإىل اأ�سكال جمردة اأو اإىل جمموعة من اخلطوط اخلارجية خالية من التفا�سيل 
الدقيقة اأو ينطوي عليها لون واحد خمالف اإىل لون االأر�سية )القما�ص( ب�سكل يتنا�سب مع املفهوم 

اجلمايل والوظيفي . 
ت- احلركة Movement : اإن االإيهام الب�سري الناجت من احلركة )يك�سب قيمة جذب اأكرث 
من العنا�سر اأو االأ�سكال ال�ساكنة، كونها عامل جذب و�سد ب�سري يثري االهتمام ()38،�ص114(، 
ويالحظ ذلك يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية من خالل التدرج باحلجم اأو ا�ستخدام القيم ال�سوئية 

)ظل و�سوء( فهي حتقق نواجت الإيهام حركي له القدرة على جذب ولفت االنتباه .
ث- احلداثة  Modernity  : مييل املتلقي اإىل )متابعة االأ�سكال غري املاألوفة التي يراها الأول 
مرة والتي تعمل على جذب انتباهه()15،�ص92( ، الأن االإن�سان لديه رغبة كبرية يف روؤية ما هو 

حديث فيكون ذلك كافيا لتحقيق اجلذب جتاه الت�سميم .
لفكرة  االنتباه  ))يجذب  �سيادي  �سكل  خالل  من  تتحقق  التي   :  Dominance ج-ال�سيطرة 
)) لها  ال�سكلي  التنظيم  اأو  العنا�سر  احد  طريق  عن  الت�سميمية  الوحدات  لها  تخ�سع  �سائدة 

)32،�ص115(، على اأ�سا�ص التفرد والتمييز، مما يحفز على اإثارة االنتباه من خالل االختالف يف 
خ�سائ�ص العن�سر ال�سائد الذي يجعل من بقية العنا�سر تتخذ دورا ثانويا بالن�سبة له ، فال�سيطرة 
التي يكت�سبها العن�سر الغالب ال تعني التقليل من بقية العنا�سر، واإمنا ميثل �سفة تكت�سبها بع�ص 
وعرب  عدة  بطرائق  ذلك  حتقيق  وميكن   . عليها  امل�سلط  واالهتمام  الرتكيز  اأ�سا�ص  على  االأ�سكال 
موجة  �سدة  على  الرتكيز  املثال  �سبيل  فعلى   ، وامللم�ص  واحلجم  كاللون  الذاتية  ال�سكل  خ�سائ�ص 
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اللون يف بناء نظام يعتمد على موؤثرات اجلانب التقني يف الرتكيب الن�سجي، مما يتخذ دورا بو�سفه 
عامال اإ�سافيا يف االإظهار، ويف الوقت نف�سه خمتزال من قيمة بع�ص العنا�سر االأخرى .

ح-التنظيم والرتتيب   Organization and Arrangement:اإذ متيل )العنا�سر املنتظمة 
يف ن�سق معني اإىل جذب االنتباه اأكرث من العنا�سر غري املنتظمة ()53،�ص9( ، الن البناء التنظيمي 
)) ومتما�سك  متداخل  بناء  يف  والت�سكيالت  العنا�سر  وجمع  التوزيع  ))عالقات  على  يعتمد 

)41،�ص21( اإذ يبداأ التنظيم بالتمايز والتحديد على �سكل �سل�سلة من االإجراءات تنظم يف خطوات 
حمددة حتى يكت�سب العمل الت�سميمي اكتماله ، تعمل على حتديد املحاور الب�سرية التي يدرك بها 

املتلقي العمل الت�سميمي الناجت على اأ�سا�ص التنوع والتبادل بني عنا�سر ومكونات الت�سميم . 
    وميكن اأن تتحقق تلك اخل�سائ�ص من خالل الفكرة الناجحة واملبتكرة والتي يطرحها امل�سمم 
حمققا بذلك جذبا ب�سريا للمتلقي،وعليه تخلق لديه الرغبة يف التاأمل واالإدراك ثم اال�ستجابة.لذا 
يجب الرتكيز على م�سمون الفكرة،ومن خالل العمليات التي حتقق الو�سوح فيها والب�ساطة اإذا ما 
جاءت هذه الفكرة املبتكرة من امل�سمم غري غام�سة ومعقدة فاإنها حتما �ستكون جذرية يف تاأثريها 

على املتلقي وحتقيق جذب االنتباه .
    وطاملا اأن احلاجات االإن�سانية لي�ست ثابتة اأو م�ستقرة و)كم(املعلومات يف ا�ستمرار ، لذا فخيار 
امل�سمم هو مواكبة التقدم والو�سول اإىل تنظيم بنائي و�سكلي ي�سمن حتقيق قيم جمالية جاذبة 
اإبداعية  وقدرات  وتقنيات  لديه من مهارات  ما  كل  ي�ستخدم  امل�سمم  فنجد   ، واالنتباه  لالهتمام 
لتحقيق اجلذب الب�سري للمتلقي ، اأي اأن اجلمال ال ينبع فقط من املنفعة وحدها، واإمنا تتحكم فيه 
جودة الت�سميم من خالل تنا�سق مفرداته وتوازن عنا�سره وتنا�سب مكوناته وغريها من العوامل 
)يدخل  البحث»  «مو�سوع  الن�سائية  االأقم�سة  ت�سميم  ففي   ، انتباهه  وت�سد  املتلقي  جتذب  التي 
التف�سيل واالختيار تبعا للذوق والرغبة والتاأثري يف املتلقي ()42،�ص19( فمن �سروط العمل الفني 
هي  تكون  ثابتة  عوامل  هنالك  لي�ص  انه  القول  ميكن  ذلك  وعلى   . املتلقي  يف  التاأثري  هو  الناجح 
امل�سارات التي يرتكز عليها امل�سمم بل يتعلق هذا بالقدرة على ترتيب املفردات والعنا�سر داخل 

البناء الت�سميمي ومبا يحقق اجلذب واالنتباه لدى املتلقي .
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املبحث الثاين
2-2-1 االآراء الفل�سفية ملفهوم التذوق الفني 

     تكمن الوظيفة االأ�سا�سية يف الفنون يف حدود حا�ستي ال�سمع والب�سر ، ورغم كونهما من اأجهزة 
احل�ص التي تتميز بدقتها وعمقها ، جندهما يهمالن عادة الأغرا�ص عملية اأكرث من غريهما ، فاللون 
يعدان  للمو�سيقى  بالن�سبة  فهما  والنغم  االإيقاع  اأما   ، الت�سميم  يف  االأ�سا�سية  املادة  هما  وال�سكل 
م�سدرا لكل فن وهكذا ) تتحول من جمرد كونهما مثريات للفعل واحلركة اإىل جماالت لالإمتاع (

) 8،�ص27(. وقد علل «اأر�سطو»مفهومه عن اال�ستمتاع اجلمايل ، الذي ح�سره يف االإح�سا�ص باللذة 
من خالل الفن وذلك يف ال�سياق االآتي: )نحب اإيقاع املو�سيقى ، الأنه خليط من عنا�سر متنافرة 
فيما بينها تبعا لن�سب معينة ()52،�ص44-45( هكذا نفهم اأن «اأر�سطو» علل �سر االإح�سا�ص باللذة 

باأنه راجع اإىل النظام يف االإيقاع واالن�سجام والتنا�سب .
    ويف راأي «�سارل الآلو»اأن املثل االأعلى للقيمة كمعيار جمايل متوفر يف املرحلة املتطورة من الفن 
وميكن اإدراكه اعتمادا على  التنبوؤ اخليايل، فهنالك من اأعمال الفن مناذج  قد تنكر قيمتها يف 
ع�سرها اإال يف نظر عدد حمدود من املتذوقني الذين يعّدونها قمة املثل االأعلى، وتظل هكذا حتى 
ياأتي االعرتاف بقيمتها يف مرحلة متطورة . براأي «الآلو» اأن الفن حقيقة قائمة بذاتها كان يق�سد 
اأن ي�ستقل بدرا�سة الظاهرة الفنية بعيدة عن االأحداث ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية التي 
كانت اأ�سا�سا لنظرية «تني»، فالفنانون ميتلكون الطرق الفنية من خالل مدر�سة فنية معينة ويقرها 

)يتذوقها( جمهور ع�سر معني . 
    و يعد «فخرن Fechner» من رواد االجتاه التجريبي يف درا�سة الظاهرة اجلمالية الذي حلـّل 
يف  الذهبي  القطاع  تعيني  وراء  �سعيا  والبيانية  االإح�سائية  اجلداول  وو�سع  االأ�سكال  من  العديد 
وحدات من اجلمال املح�سو�ص،وقد اأجرى تطبيقات على قانون االن�سجام اأو البناء القوي اخلا�ص 
 ، امل�ساهدين  الأذواق  االإعجابي(  الكم  )ميثل  الذهبي  القطاع  اأن  يرى  فهو   ، )اجلديد(  بال�سكل 
يحدث  مثلما   ، قيا�سية  درا�سة  اجلميل  درا�سة  يعني  وذلك  الغالبية،  اإعجاب  ينال  الذي  الكم  اأي 
يف مناهج العلوم التجريبية ، وقد ا�ستخدم «فخرن» تلك املناهج يف بحوثه لقيا�ص �سدة اجلمالية 
ومثريات االأحا�سي�ص الذاتية على اعتبار اأنها مو�سوعية . وكان من الطبيعي اأن ت�ستلزم حماوالت 
ا�ستخال�ص  تعوق  التي  ال�سخ�سية  اخل�سائ�ص  ا�ستبعاد   ( �سرط  الذهبي(  )القطاع  عن  الك�سف 
درا�سة  ي�سرع «فخرن» يف  فعندما  االأ�سياء()5،�ص121(.  امل�ستقة من طبيعة  ال�سرورية  العالقات 
ال�سبب وراء االإح�سا�ص بالتف�سيل جتاه اإبعاد �سكل معني عن اإبعاد �سكل اآخر ال يتمتع بنف�ص االأبعاد، 
فاإنه يعمل قبل كل �سيء على اإق�ساء كل العنا�سر االأخرى امل�ساحبة لل�سكلني يف جتربته ومنها القيم 
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ال�سوئية واللون وامللم�ص وغريها .
2-2-2 اآلية تذوق القيم الفنية واجلمالية 

   اإن املتلقي الذي يتاأمل عمال ت�سميميا يثري اهتمامه مبا فيه من قيم تكوينية ، اأو مبعنى اآخر مبا 
فيه من فعل مما يهم العني ، الن اال�ستمتاع يقت�سر على اخلطوط واالأ�سكال واالألوان واخلامة التي 
ت�سم هذه االأ�سكال. واأول خطوة يف طريق التذوق والتقدير اجلمايل هي ا�سرتجاع العني فطرتها 
االأوىل يف �سرعة االندماج يف مو�سوع الروؤية بحثا عما ي�ستمتع به النظر وكاأن املتلقي )املتذوق( 
مقدم على جتربة عاطفية مبا�سرة بينه وبني املنتج )القما�ص الن�سائي مو�سوع البحث( الذي ي�سم 
العمل الت�سميمي فاملرء )ال يتمتع بالفن العظيم اإال اإذا جاءه كما يجيء اأ�سدقاوؤه املقربون بانفتاح 

وتعاطف ، فمن ال يتمتع – بالعمل الت�سميمي – ال يراه حق الروؤيا) )11،�ص16(. 
    اإذ يرى «كرو�سه Croce»اأن كل من) يتذوق الفن اإمنا يدير ب�سره نحو تلك اجلهة التي يدله 
عليها الفنان لكي ينظر من النافذة التي اأعدها له الفنان، حماوال اأن يعيد تكوين تلك ال�سورة يف 
نف�سه ()2،�ص43( ، اأي ثمة توا�سل يتحقق بني  امل�سمم  واملتلقي عرب تلك  االأعمال الت�سميمية  
التي عرب فيها عن  نف�سه،فاإبراز امل�سمم العمل الفني اإىل حيز الوجود،تلك االأعمال الت�سميمية 
املتلقون )كاأن غبطة  اأ�سعرته بالغبطة حني جنح يف اجنازها هي نف�سها قد اغتبط لروؤيتها  التي 
االإبداع قد ا�ستحالت اإىل غبطة تذوق ، واحلق اأننا اإذا كنا نفهم عمل الفنان ونتذوقه  فذلك الأن 
ثمة واحدة اأ�سيلة يف امل�ساعر جتمع بني الب�سر جميعا ، فمن راأي «كرو�سه» اأن املتاأمل للعمل الفني 
ي�ستطيع اأن يتذوق لكونه ي�ستطيع اأن ي�ستعيد يف نف�سه الظروف ذاتها التي �سادفت العملية االإبداعية 
، وان ي�ستعيد بذهنه اخلياالت التي طافت بذهن الفنان ، ووعينا اجلمايل اإزاء االأعمال الفنية هو 

الكفيل بتحقيق حتليل املو�سوع اجلمايل ()2،�ص58( .  
     ويرى «�سانتيانا Santayana»اأن تذوق اجلمال لي�ص جمرد اإدراك ح�سي  بل هو اإدراك لقيمة 
اأو اكت�ساف لداللة جمالية ال يعقل اأن ي�ستوعبها اأي مظهر ح�سي بتمامها، فلي�ست القيمة اجلمالية 
فقط يف فن الزخارف اخلارجة عن طبيعة االأ�سياء فنحن نعجب بالطريقة التي يتالءم بها �سيء 
مع وظيفته ،كما اأن القيمة اجلمالية تزداد عندما يع�سد مظهر ال�سيء منفعته وال�سيما يف الفنون 
اإىل حال،  ينقلنا من حال  باأن  والقلب  العقل  اإذا كان )الفن يحرر  «�سانتيانا»  ويقول   . التطبيقية 
فاأن ذلك ما تفعله الطبيعة ويفعله التفكري ب�سكل عام ، واإذا كان هنالك ما يجذبني فهو االأماكن 
اجلميلة والعادات اجلميلة والنظم اجلميلة () p101،55(. وملا كان اإدراك اجلمال واال�ستمتاع به 
يف نظرية «�سانتيانا» هو اإدراك لقيمة واكت�ساف لداللة ال ي�ستوعبها اأي  مظهر ح�سي ، فاإن اجلمال  
التعبريي هو الذي ي�ستعيد  مو�سوعه  يف خميلتنا بع�ص الذكريات، فت�ساف هذه االرتباطات اإىل 
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)املو�سوع( فت�سفي عليه جماال تعبرييا. 
    اإن ما ي�ستطيع اأن يقدمه العمل الت�سميمي من مفردات واأ�سكال خيالية واأفكار توحي مبا يف العمل 
من ثراء �ستكون له قيمة اإيجابية يف عملية التذوق واحلكم اجلمايل،التي تختلف من �سخ�ص الآخر 

وفقا لالعتبارات االآتية: 
- اختالف  االأذواق عند النا�ص يوؤدي اإىل التفاوت يف تذوق اجلمال .

 - تفاوت الرتبية اجلمالية من بيئة اإىل اأخرى ومن جمتمع اإىل اآخر ومن املجتمع نف�سه بني وقت 
واآخر . 

    فالفن يبداأ م�سريته ببع�ص االأعمال الفنية ، ثم يتغري بطبيعة احلال مع تغري احلياة، اإىل اأعمال 
فنية ت�سميمية اأخرى لها لون مغاير اآخر . ومن هذا اللون املغاير اإىل لون مغاير اآخر وهكذا ي�سري 
الفن ) وهو يحاول اأن ي�سل اإىل نوع من الكرثة اأو التنوع اأو االإثراء الفني ()23،�ص41( وبذلك فاإن 

وظيفة فن الت�سميم وال�سيما فن ت�سميم االأقم�سة هو اإثراء احلياة وتنويعها .
 2-2-3 االأ�ساليب احلديثة يف ت�سميم القما�س الن�سائي  

     ظهرت احلداثة يف احلركات االإبداعية املختلفة ومتيزت باجتاهات وجدت لنف�سها بوؤرة م�سرتكة 
يف الوعي املتغري للزمن،فمن �سمن الفن احلديث تبلورت اأفكار متعددة لدى الفنان كانت تهدف 
اإىل حتطيم كل ما هو �سائد وتقليدي ومن اإعادة �سياغة بناء هذه االأفكار يف �سكل جديد يتنا�سب مع 
روح الع�سر ومتغرياته،وقد تتطلب تلك الروؤية اجلديدة قيام الفنان و�سعيه الإيجاد رموز تعرب عن 
اأحا�سي�سه الكامنة وتطلعاته الذاتية،تقول «�سارة نيومار» اأن الفن احلديث هو)) قبل كل �سيء وجهة 
نظر جديدة (()51،�ص5(،وهذا ما نلحظه يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية اإذ يتبع امل�سمم اأ�سلوب 
معاجلاته  وذلك من خالل   ، الواقعية  الطبيعية  باالأ�سكال  والتالعب  والتجريد  األزخريف  التحوير 
لها بتلخي�سها وتب�سيطها واإجراء عمليات حذف واإ�سافة بغية اخلروج باأ�سكال وت�ساميم جديدة 

تختلف عن االأطر التقليدية  واإظهارها ب�سكل جديد يالئم الظروف ال�سائدة.
    ميثل االأ�سلوب قدرة الفنان على تطويع ثقافته وم�ستوى ارتباطه احل�ساري مع املجتمع ، وموقفه 
يف حقول املعرفة وما تت�سمنه من اأفكار ومعان واأهداف ق�سدية يف ت�سميم ما،فالفنان من �ساأنه 
اأن يحدد اأ�سلوبه الذي يعرب عن تلك االأفكار،فاإذا كان الناجت الت�سميمي معربا ب�سدق كان االأ�سلوب 
فريدا،الأنه �سيميز العمل الفني من خالل ن�سيجه املتما�سك الذي يتم وفق املعاجلة الفنية املبتكرة  
م�سافا  مبتكر  كنتاج  مرتابطة  ومفردات  عالقات  ح�سيلة  من  امل�ستقى  النظام   ( االأ�سلوب  ويعد 
اجلمايل  التعبري  لتحقيق  واالن�سجام  والقبول  اال�ست�ساغة  ي�ستهدف  مبا  اجلزئية  التفاعالت  اإليه 
اأنواع من  وهنالك   . الفني  العمل  معينة يف  �سمة  فهو منط اجتاهي مهمته حتديد  ()3،�ص42(، 
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االأ�ساليب امل�ستخدمة يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية نذكر منها ما ياأتي :
1-التجريدي : التجريد هو ))�سفة لذلك النوع من الفكر الذي يفرت�ص اأن القيمة الفنية الكامنة 
يف االأ�سكال واالألوان بغ�ص النظر عن واقعية املو�سوع(()44،�ص1(،اإذ ي�سعى امل�سمم اإىل) حتريف 
املظهر اخلارجي اإىل حد ال ميكن تبينه،فهو يعمل على قطع الروابط التي تربط الت�سميم بحقيقته 
املرئية ()47،�ص139( . اإذ يعد بنية مرئية ذات خ�سو�سية مرتبطة بهذا االأ�سلوب الفني . ويظهر 
هذا من خالل التكوينات الفنية اخلالية من اأية داللة تعبريية،كونه جمرد ت�سكيالت مرئية ال ميكن 

متييز ال�سكل االأ�سلي الذي ا�ستمدت منه. 
فعلى �سبيل املثال ياأخذ امل�سمم االأ�سكال اأو الرموز من ال�سواخ�ص االأثرية اأو املوروث احل�ساري، 
ويجّرد العنا�سر املنتخبة من خ�سائ�سها االأ�سلية ، موؤ�س�سا تنظيمات جديدة ومتنوعة غري ماألوفة 
وقد ال متت للواقع ب�سلة ، ويعتمد ذلك على خيال امل�سمم ، اإذ ي�سعب اإرجاع بع�ص الت�ساميم اإىل 
اأ�سولها التي ا�ستمدت منها. ويف�سل مثل هكذا اأ�سلوب يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية، الأنها تخرج 
باأ�سكال جديدة تتالءم مع الت�ساميم احلديثة و�سوال اإىل اإثراء التذوق الفني لدى املتلقي .                       
اأن  الطبيعي،اإال  واخلارجي  الداخلي  من)املحيط  مو�سوعاته  االأ�سلوب  هذا  ي�ستمد   : 2-املحور 
باعتماد  اأو حريف متاما،واإمنا  واقعي  ب�سكل  النقل  يتم  ال  فيه،اأي  مبالغ  اأ�سلوب  وفق  يتم  تنفيذها 
اأ�سلوب زخريف اأو هند�سي يراعي فيه التحويرات املهذبة ب�سكل يتقبلها املتلقي()32،�ص70(، وهذه 
ال�سمة اأو االأ�سلوب يغلب يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية ، اإذ يف�سلون االأقم�سة ذات املفردات النباتية 
هند�سيا  يظهر  اأخرى  مطاوعا،وتارة  مرنا  زخرفيا  يظهر  فتارة   ، الت�ساميم  بقية  على  املحورة 
ومهارته )في�سبح  امل�سمم  واحد.ويعتمد ذلك على قدرة  تكوين  �سلبا،واأحيانا يظهر كالهما يف 
لرتجمة  واالبتكار  االإبداع  مرحلة  اإىل  التقليد  مرحلة  بذلك  متجاوزا  العبقرية  عن  معربا  نتاجه 

االنفعاالت امل�ستندة اإىل اإدراكه احل�سي ()40،�ص27(. 
واملثلث  وامل�ستطيل  كاملربع  الريا�سية  الهند�سية  وي�ستمد مو�سوعاته من )االأ�سكال  3-الهند�سي : 

والدائرة ، ويكرث ا�ستخدامه يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية( )32،�ص17(. 
) الطبيعة  يف  هي  كما  االأ�سكال  متثيل  يف  )بالب�ساطة  يت�سم  الذي  االأ�سلوب  وهو   : 4-الواقعي 

يف  تتمثل  �سمات  من  يعك�سه  مما  الت�سميم  يف  الواقعي  االأ�سلوب  ي�سيفه  ما  اإن  )32،�ص70(، 
ب�ساطة اأ�سكاله املاأخوذة من الطبيعة وب�سكل يخلو من التعقيدات ال�سكلية . وهنا ال ن�ستطيع القول 
اإال انه   ، اأداءه يف نقل االأ�سكال وان كان يندر به االبتكار  اأي جهد ذهني الن  اأن امل�سمم ال يبذل 
يبذل جهدا يف طريقة توزيعه ملفردات ال�سكل العام مبا يحقق ان�سجاما اأ�سلوبيا و�سفاتيا يف املظهر 

الت�سميمي للتكوين العام .
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ما  بكل  ذاته  التعبري عن  امل�سمم اخلا�ص يف  يبقى هو طريق  االأ�سلوب  تقدم،فاإن  ما  وبناء على   
يتعلق بهذه الذات من اأفكار وذكريات ووجهات نظر حول الواقع والتاريخ،وهو)اأي امل�سمم(يقوم 
بتحويل عمليات)التمثيل( العقلي املوجودة يف ذهنه حول اأي �سيء اإىل اأعمال ت�سميمية تتفاوت يف 
اأ�سلوب تعبريها عن هذه االأفكار، فتكون اأحيانا ممثلة للواقع، وتكون اأحيانا اأخرى اقرب اإىل اأ�سلوب 

التجريد والتحوير. 

موؤ�سرات االإطار النظري
1-يعد ت�سميم االأقم�سة ناجتا فنيا جماليا يظهر بخ�سائ�سه املرئية كونُه يحقق فكرة اأو تعبري من 
خالل الناجت الفني و�سوال اإىل هدف معني هو تلبية الذوق الفني �سمن وظيفة معينة تتحقق �سمن 

اأ�سلوب معني .
2-امل�سمم م�سوؤول عن تقدمي االأفكار اجلديدة التي ت�ساعد على اأمناء واإثراء الذائقة الفنية، من 
خالل تزويد العمل الفني بجميع االإمكانيات والتقنيات ال�سرورية الالزمة لتحقيق هدف امل�سمم، 
املوجودات  بني  من  االنتقاء  على  بقدرتِه  ميتاز  فهو  العالية،  االبتكارية  القدرة  على  يعتمد  الذي 

املحيطة بِه وينقلها اإىل املتلقي يف �سيغة اأخرى .
1-يتج�سد النظام يف الت�سميم يف كيفية التعبري عن املفاهيم واالأفكار من خالل تعدد التنظيمات 
ال�سكلية للمحتوى الت�سميمي على وفق خ�سائ�ص حمددة لفكرة معينة ، تعمل على حتقق املالءمة 

بني ال�سكل واملعنى .
3-اإن اأي خلل يف العالقات يعمل على تفكيك الوحدة الت�سميمية ، اإذ اإن املظهر املرئي الأي ت�سميم 
يرتبط باالأ�سلوب الذي تنظم به االأجزاء اأو االأ�سكال ، اأو الكيفية التي يتم على اأ�سا�سها بناء العالقات 
ال�سكلية الن العالقات البنائية هي اأ�سا�ص العمليات االأدائية واالبتكارية ، التي تو�سل العمل الفني 

اإىل الغر�ص الذي �سمم من اأجله .
4-الف�ساء  جمال اإدراك ال�سكل واأن اإدراكه يتم من خالل عدة عنا�سر جتتمع لتن�سئ حيزا ي�سد 

انتباه املتلقي ، وت�سبح ذات فاعلية اإذا ما نظمت حمددات الف�ساء .
العالقات  نتيجة  املرئي  املجال  ناجم عن طاقة متحققة يف  5-يعد اجلذب عملية حتفيز ب�سري 
البنائية القائمة بني وحداته وما متتلكه من خ�سائ�ص ذاتية ومو�سوعية “�سكلية وداللية” قادرة 

على جذب انتباه املتلقي واهتمامه .
6-ميثل التذوق الفني عملية مركبة تعتمد على جمموعة من العوامل كاخلربة اجلمالية واملوقف 

اجلمايل واال�ستجابة اجلمالية .
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الدرا�سات ال�سابقة
1-درا�سة )�سالم �سبحي الها�سمي( اأطروحة دكتوراه )خمطوطة( 2007

«ال�سمات والتقنيات احلديثة للفن الت�سكيلي املعا�سر ودورها يف اإثراء التذوق الفني»
  جاءت الدرا�سة يف عدة ف�سول ، اأظهر الف�سل االأول م�سكلة البحث على تقدمي الت�ساوؤالت االآتية: 

التي متيز بها الفن املعا�سر ؟ الفنية  ال�سمات  اأهم  هي  • ما 
احلديثة التي ظهرت يف االأعمال الفنية املعا�سرة ؟ التقنيات  اأهم  هي  • ما 

اأ�سهم التنوع التقني الفني يف اإثراء التذوق العام ؟ • كيف 
وظف الفنان املعا�سر التقنيات احلديثة يف اأعماله الفنية املعا�سرة ؟ • كيف 

تقنيات حديثة غري ماألوفة ؟ عن  البحث  اإىل  الفنان  دفعت  التي  العوامل  هي  • ما 
  

    نالحظ اأن عر�ص ت�ساوؤالت م�سكلة البحث ال تتفق مع ت�ساوؤالت م�سكلة بحثنا احلايل  وجاءت 
اأهداف البحث كاالآتي :

الت�سكيلي املعا�سر . الفن  بها  متيز  التي  ال�سمات  عن  • الك�سف 
الفن الت�سكيلي املعا�سر.  يف  ا�ستخدمت  التي  احلديثة  التقنيات  اأهم  عن  • الك�سف 

املعا�سر على وفق نظرية الندا . الت�سكيلي  الفن  الجتاهات  تعليمي  اأمنوذج  • ت�سميم 
اإثراء التذوق الفني من خالل تطبيقه على عينة جتريبية  يف  التعليمي  االأمنوذج  فاعلية  • قيا�ص 

من طلبة معهد الفنون اجلميلة للعام الدرا�سي 2006-2005 . 
      كما ويالحظ اأن اأهداف البحث ال تتطابق مع اأهداف بحثنا احلايل ، وكذلك حدود البحث . اإال 
اأن حتديد امل�سطلحات جاءت مت�سابهة نوعا ما مع م�سطلحات بحثنا احلايل، واقت�سر الت�سابه 
على كلمة )االإثراء و التذوق الفني( . وت�سمن الف�سل الثاين )االإطار النظري( للدرا�سة ال�سابقة 
حماور متعددة فقد ظهرت غري متطابقة مع حماور درا�ستنا احلالية . يف حني جاء الف�سل الثالث 
اتبعناه يف  )اإجراءات البحث( متبعا املنهج التجريبي ، وهو كذلك غري متطابق مع املنهج الذي 
درا�ستنا احلالية ، اإذ اتبعنا املنهج الو�سفي امل�سحي )حتليل املحتوى( ، وظهر االختالف اأي�سا يف 

اأداة البحث وعينته ، مما اأدى اإىل اختالف نتائج البحث.

االأنظمة والعالقات الت�سميمية ودورها يف اإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة                    حيدر ها�سم حممود 



ء
132العدد - 54 لسنة 2010

الف�سل الثالث
اإجراءات البحث

       يت�سمن هذا الف�سل االإجراءات التي اتبعها الباحث للو�سول اإىل اأهداف البحث وكما ياأتي :
 منهجية البحث :

     اعتمد الباحث املنهج الو�سفي امل�سحي )حتليل املحتوى( ، ) الذي يعتمد على جتميع احلقائق 
والبيانات واملعلومات ثم مقارنتها وحتليلها وتف�سريها للو�سول اإىل تعميمات مقبولة () 6،�ص 182( 

تخدم الهدف من البحث وتظهر النتائج املمكنة .

 جمتمع البحث وعينته : 
الن�سائية احلديثة املتوافرة يف االأ�سواق        يتكون جمتمع البحث احلايل من ت�ساميم االأقم�سة 
االأقم�سة  اختيار  �سبب  ويعود   )2009  -2007( من  املدة  �سمن  منا�سئها،  اختالف  على  املحلية 
وتنوع  املقدمة  الفكرة  حيث  من  مقبولة  ت�سميمية  ببنية  متيزها  اإىل  املطبوعة  العاملية  الن�سائية 
مو�سوعاتها ووظيفتها،ف�سال عن عدم توفر اأقم�سة ن�سائية عراقية مطبوعة حمليا �سمن هذه املدة  
ومتثل جمتمع البحث بـ )23( اأمنوذجا متنوعا خا�سا بت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة ا�ستبعد 
الباحث )3( مناذج منها لتكرار الفكرة الت�سميمية باألوان خمتلفة  وبهذا اأ�سبح جمتمع البحث 
البحث  جمتمع  جمموع  من   %25 وبن�سبة  ق�سديه  ب�سورة  عينات  اختيار)5(  اأمنوذجا،مت   )20(

احلايل ، وجاء اختيارها تبعا ملا يخدم اأهداف البحث. 

اأداة البحث :
املحاور  ت�سمنت  التحليل  ا�ستمارة حتديد حماور  اأعّدت  البحث  اأهداف  اإىل  الو�سول  لتحقيق      
االأ�سا�سية التي تناولها االإطار النظري*،اإذ ا�ستند الباحث يف ت�سميمها اإىل ما متخ�ص عنه االإطار 
النظري من موؤ�سرات متثل خال�سة الأدبيات التخ�س�ص،�سملت حماور متعددة ذات تفا�سيل تفي 

مبتطلبات البحث وت�سهم يف حتقيق اأهدافه.

*ينظر ملحق رقم )1(
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�سدق االأداة : 
    لغر�ص التاأكد من �سدق اأداة التحليل بعد عر�سها على جلنة من اخلرباء واملتخ�س�سني**يف 
ت�سميم االأقم�سة،قبل تطبيقها ثم االإجماع على �سالحية مفرداتها بعد اإجراء التعديالت،وبذلك 

اكت�سبت �سدقها الظاهري من الناحية البحثية .

التحليل   : منوذج رقم )1(
الو�سف العام

اخلامة : قما�ص بولي�سرت- املن�ساأ : تركيا -االألوان : اأبي�ص،ا�سود،احمر، 
وردي ،اخ�سر، بني فاحت  .  قما�ص حمدد الوظيفة ال�ستخدام النزهة 
�سمن فرتات حمددة.  مكون من اأ�سكال هند�سية ونباتية منفذ باأ�سلوب 

واقعي ب�سيط .
النظام املتبع يف توزيع املفردات  اأظهر النموذج الت�سميمي تعددية يف 

توظيف االأنظمة ال�سكلية لبناء الوحدة االأ�سا�سية . فقد اظهر النموذج اهتماما وا�سحا بتوظيف 
النظام اخلطي لالأ�سكال الهند�سية الدائرية واخلطوط الطولية من جهة، ومن جهة اأخرى اأظهرت 
االأ�سكال النباتية اهتماما بتوظيف التنظيم املركزي لالأزهار واالأغ�سان النباتية، واتبعت يف توزيعها 
النظام اخلطي �سمن املتكون العام . وب�سكل عام اأظهر النموذج اهتماما بتوظيف التنظيم اخلطي 
الوحدات  وا�ستمرارية ومتا�سك  ب�سري  �سد  لتحقيق  نظامني  بني  كعملية مزج  املركزي  والتنظيم 

داخل الت�سميم .
فاعلية العالقات البنائية للقما�ص عززت العالقات البنائية الت�سميمية يف اإظهار ال�سد الب�سري 
نتيجة لعالقات الرتاكب والت�سابه والتالم�ص ما بني املفردات املوظفة، بهدف اإحداث ترابط و�سلة 
م�ستمرة فيما بينها الإظهار تكوين متعدد االأجزاء . وظهرت عالقة التجاور بني املفردات الهند�سية 
الدائرية ذات اللون )االأ�سود( التي منحت الت�سميم اال�ستمرارية يف املجال املرئي �سمن املتكون 

العام . اأما عالقة التداخل والتقاطع فلم تتحقق  يف الوحدة الت�سميمية .
العامة  الهيئة  لت�سكيل  املنتظم  ال�سكل غري  الت�سميم  اعتمد  الت�سميمي    بالف�ساء  ال�سكل  عالقة 
اأعطت  مما  وال�سكل،  احلجم  يف  متباينة  هند�سية  اأ�سكال  من  موؤلف  العام  فال�سكل   ، للت�سميم 

** لجنة خبراء ا�ستمارة التحليل / ح�سب الدرجة العلمية 
1-اأ.د. خليل اإبراهيم الوا�سطي – ت�سميم طباعي – كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد 

2-اأ.م.د. نا�سر الربيعي – ق�سم الت�سميم - كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد
3-م.د. فاتن علي ح�سين العامري  – ت�سميم اأقم�سة - كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد
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للت�سميم متا�سكا ومل تفكك من الت�سميم، واإمنا زادت منه بفعل ظهور كتلة �سكلية هند�سية على 
 . قليل  اإال يف جزء  الت�سميمي  الف�ساء  يظهر  الف�ساء ومل  اأهمية  قلل من  . مما  الف�ساء  م�ساحة 

وب�سكل عام هيمنت االأ�سكال الهند�سية على الف�ساء الت�سميمي .
 قوى اجلذب واالإثارة اظهر الت�سميم تباينا يف قيم اللون )االأ�سود واالأبي�ص( لالأ�سكال الهند�سية، 
مما اأعطى ال�سد الب�سري للتكوين ، ويف الوقت نف�سه حقق اال�ستمرارية يف االنتقال الب�سري بني 
مفردة واأخرى . وحققت االأ�سكال الهند�سية حركات واجتاهات خمتلفة اإال اأنها مل حتقق اجلذب 
الب�سري املطلوب، ومل حتدد من اجتاه القما�ص. وحقق التنوع يف ترتيب وتنظيم املفردات الهند�سية 
والنباتية امل�ستخدمة يف تكوين واحد من اأظهار بعد جمايل وكمحاولة من امل�سمم لك�سر الرتابة 
املجال  �سمن  الب�سري  والتتابع  اال�ستمرارية  حققت  التي  الهند�سية  االأ�سكال  تكرار  من  الناجتة 
املرئي للمتكون العام للقما�ص.ومل حتقق فاعلية ال�سيطرة والالماألوف ال�سكلي والتغيري قوى جذب 

للعمل الفني الت�سميمي.       

منوذج رقم )2( 
الو�سف العام

بولي�سرت-املن�ساأ:ماليزيا-االألوان:ا�سود،ابي�ص اخلامة:قما�ص 
قما�ص  غامق(،   - ،ازرق،بنف�سجي)فاحت-غامق(،احمر)فاحت 
نباتية  اأ�سكاال  النزهة.يت�سمن  لال�ستخدام  الوظيفة  حمــدد 
وهند�سية وخطوطا منك�سرة،منفذة باالأ�سلوب الهند�سي و املحور 

الب�سيط. 
اهتماما  النموذج  اأظهر  املفردات  توزيع  يف  املتبع  النظام 
بالنظر  النباتية  واالأ�سكال  للخطوط  اخلطي  التنظيم  بتوظيف 

اأظهر  كما  �سكليا.  وات�ساعا  امتدادا  حقق  الذي  ال�سكلي  املحقق  اأ�سا�ص  على  التكوينية  الإمكانياته 
النموذج اهتماما اآخر بتوظيف التنظيم التجميعي يف توزيع املفردات الهند�سية الدائرية املنت�سرة 
على امل�ساحة الكلية للقما�ص ، كمحاولة من امل�سمم الإظهار جماليات التوظيف لالأنظمة املنتظمة 

وحتقيق احليوية والديناميكية للمتكون العام .
فاعلية العالقات البنائية للقما�ص اأظهر النموذج تكثيفا للمفردات داخل العمل الفني، مبنية على 
اأ�سا�ص عالقات الت�سابه والتداخل والتالم�ص والتجاور، مما حققت التتابع الب�سري واجلذب من 
الذي  االإيهامي  الف�سائي  بالعمق  االإح�سا�ص  الرتاكب  فاعلية عالقة  اأخرى حققت  جهة ومن جهة 
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اأعطى �سعورا بتقدم املفردات تارة، وبرتاجعها تارة اأخرى، �ساعد على ذلك لون االأر�سية الداكن 
الت�سكيالت  طبيعة  م�ستغلة  �سمنية  اإبداعية  نتائج  اإيجاد  على  امل�سمم  قدرة  فيه  انعك�ست  الذي 
وتاأثرياتها املرئية داخل الف�ساء الت�سميمي الواحد . ومل تظهر فاعلية عالقة التقاطع من �سمن 

العالقات الداخلة يف العمل الت�سميمي . 
وف�سائه  ال�سكل  بني  التكافوؤ  خ�سائ�ص  العام  التكوين  اظهر  الت�سميمي  بالف�ساء  ال�سكل  عالقة 
اإذ اأعطى بدوره �سدا ب�سريا للمتكون  الت�سميمي الذي حقق الوحدة والرتابط للعمل الت�سميمي 

العام . 
قوى اجلذب واالإثارة يظهر من خالل النموذج ا�ستخدام قيم لونية)حارة وباردة( �سكلت عن�سر 
النباتية  املفردات  وحققت  والبنف�سجي(.  )االأحمر  اللون  خالل  من  العام  للمتكون  وانتباه  جذب 
الزخرفية ال�سد الب�سري  للمجال املرئي ناجت من حجم املفردات و االأ�سلوب املحور الذي نفذت 
للت�سميم  واحلركة  احليوية  منحت  التي  االجتاه  املتعددة  النباتية  االأغ�سان  ذلك  يف  �ساعد   ، به 
ال�سكلية  ال�سيادة  اأظهار  التكوين على  واعتمد  .كما  القما�ص  نف�سه حددت من اجتاه  الوقت  ، ويف 
الت�سميمية  االأبعاد  حققتها  اإدراكية  عالقات  ظهور  اإىل  اأدت  التي  التوزيع  تنظيم  �سمن  واللونية 
مع  ان�سجاما  املنك�سرة  اخلطوط  تنظيم  وحقق   . العام  للمتكون  اجلذب  حقق  ماألوف  غري  ب�سكل 
نف�سه  الوقت  ويف  املنك�سرة  اخلطوط  تكرار  من  الناجت  التكلف  من  قللت  والتي  النباتية  االأ�سكال 
اأعطت ا�ستمرارية  اجتاهية تركزت يف اإي�سال الوحدات ال�سكلية بع�سها بالبع�ص االآخر تعمل على 

وحدة الكل الت�سميمي .  

منوذج رقم )3( 
الو�سف العام

 ، اأبي�ص   ، اأحمر   : -االألوان  تركيا   : املن�ساأ  قطني-  قما�ص   : اخلامة 
الوظيفة  متعدد  قما�ص  غامق(   - متو�سط   - )فاحت  رمادي   ، اأ�سود 
باأ�سلوبني  منفذة  نباتية  اأ�سكاال  ي�سم  والنزهة  الر�سمي  لال�ستخدام 

الواقعي واملحور  
    النظام املتبع يف توزيع املفردات  يظهر من خالل النموذج اأن امل�سمم اعتمد على اخل�سائ�ص 
اجلمالية للنظام التجميعي املنتظم يف توزيع املفردات الت�سميمية ، التي حققت التما�سك والتوا�سل 

للوحدات الت�سميمية �سمن املجال املرئي ناجت من تراكب وتداخل املفردات بع�سها مع البع�ص. 
فاعلية العالقات البنائية للقما�ص عززت العالقات البنائية الت�سميمية من اأظهار ال�سد الب�سري 
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اأحداث ترابط و�سلة م�ستمرة  الت�سابه والرتاكب ما بني املفردات املوظفة بهدف  نتيجة لعالقات 
فيما بينها الإظهار تكوين متعدد االأجزاء وموحد الهيئات من جهة، ومن جهة اأخرى حققت فاعلية 
عالقة الرتاكب ما بني املفردات النباتية االإح�سا�ص بالعمق الف�سائي االإيهامي الذي اأعطى ال�سد 
التجاور والتالم�ص ما بني املفردات  واأظهرت فاعلية عالقة   . العام  للمتكون  الب�سري واجلاذبية 
ومل   . املرئي  املجال  �سمن  واال�ستمرارية  االمتداد  وحمققا  واحدة  كوحدة  يبدو  التكوين  النباتية 
تظهر فاعلية عالقة التداخل والتقاطع من �سمن العالقات الداخلة يف العمل الفني الت�سميمي . 

وب�سكل عام ا�ستطاع امل�سمم حتقيق اأبعاد جمالية للعمل الفني الت�سميمي .
الت�سميمية ب�سكل كبري مما  النموذج تكثيفا للمفردات  اأظهر  الت�سميمي  ال�سكل بالف�ساء  عالقة 
اأدى اإىل ظهور الف�ساء الت�سميمي يف اأجزاء قليلة، قلل من اأهمية الف�ساء ، وبروز ال�سكل للمفردات 

النباتية وهيمنتها على امل�ساحة الكلية للعمل الفني .
قوى اجلذب واالإثارة اأظهرت فاعلية العالقات اللونية اجلذب الب�سري للعمل الفني من خالل بروز 
اللون )االأحمر( و�سط األوان حمايدة )كاالأبي�ص واالأ�سود( ودرجاتهما ، مما حقق ال�سد الب�سري 
لقيم اللون )االأحمر(�سمن املجال املرئي للمتكون العام . واأظهر التحديد باللون)االأ�سود( للمفردات 
وا�ستمرارية يف  �سكلية  امتدادات  واحليوية وحمققا  احلركة  )الرمادي(  اللون  قيم  ذات  النباتية 
التنقل الب�سري ، ومل حتدد احلركة من اجتاه القما�ص . واأظهر التنظيم والرتتيب الكتلي للمفردات 
ولفت  الب�سري  ال�سد  التجميعي  النظام  خا�سية  وفق  الرتاكب  عالقات  وبفعل  النباتية  واالأ�سكال 
االنتباه للعمل الفني الت�سميمي والذي عمل على حتقيق اجلاذبية للعمل الفني الت�سميمي ككل . 

ومل حتقق فاعلية الالماألوف ال�سكلي وال�سيطرة قوى جذب واإثارة للمتكون العام .

منوذج رقم )4( 
الو�سف العام

 ، اأندنو�سيا -االألوان:اأ�سود، بنف�سجي   : املن�ساأ  :قما�ص قطني  اخلامة 
اأزرق ، اأبي�ص 

الت�سميم  يت�سمن   . ال�سهرة  ال�ستخدام  الوظيفة  حمدد  قما�ص      
اأ�سكاال نباتية وحركات خطية منفذ باأ�سلوب حمور 

النظام املتبع يف توزيع املفردات اأظهر النموذج اهتماما بتوظيف التنظيم اخلطي يف توزيع املفردات 
التي حققت اال�ستمرارية والتتابع الب�سري �سمن املجال املرئي . 

فاعلية العالقات البنائية للقما�ص اأظهرت فاعلية عالقة الرتاكب للمفردات النباتية واالأغ�سان التي 
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تقع على  جانبها العمق الف�سائي االإيهامي الذي حقق ال�سد الب�سري للتكوين . وظهرت تكوينات 
خطية ت�سكلت بفعل عالقة التالم�ص والتقاطع والتي اأعطت احلركة واحليوية والتوا�سل املرئي من 
جزء اإىل اأخر �سمن املتكون العام . كما ويالحظ اأن ال�سكل العام للت�سميم مبني على اأ�سا�ص عالقة 
التجاور بني املفردات النباتية التي حققت الرتابط والتوا�سل بني االأجزاء الت�سميمية . وعززت 
فاعلية الت�سابه اال�ستمرارية يف التنقل الب�سري للمجال املرئي . ومل تظهر فاعلية عالقة التداخل 

من �سمن العالقات الداخلة بالعمل الفني الت�سميمي .  
عالقة ال�سكل بالف�ساء الت�سميمي اأظهر النموذج انت�سارا وا�سعا للمفردات النباتية على امل�ساحة 
الكلية للقما�ص ذات قيم لونية جذابة وتكوينات خطية متباينة مع ف�سائها الت�سميمي ، كمحاولة 
من امل�سمم لربوز ال�سكل على ح�ساب ف�سائه الت�سميمي . اإال اأن قوة فاعلية قيم )االأ�سود( للف�ساء 
قيما  منح  الت�سميمي  وف�سائه  ال�سكل  بني  التكافوؤ  حالة  لتحقيق  دفاعية  قوة  اأظهرت  الت�سميمي 

جمالية للعمل الفني .
جذب  قوة  للقما�ص  الكلية  امل�ساحة  على  املنت�سرة  النباتية  املفردات  �سكلت  واالإثارة  اجلذب  قوى 
وانتباه للعمل الفني، �ساعد على ذلك قيم )االأ�سود( لالأر�سية التي زادت من بروز املفردات النباتية 
الت�سميم  يف  املتبع  املحور  االأ�سلوب  فعل  كناجت  النباتية  للمفردات  الواقعي  ال�سكل  تغيري  وحقق   .
االإثارة واحليوية للتكوين . كما اأظهرت التكوينات اخلطية ذات قيم )االأبي�ص( واملتباين مع لون 
االأر�سية احلركة وال�سد الب�سري ، �ساعد على ذلك الالماألوف ال�سكلي الذي ظهرت فيه املفردات 
النباتية التي حققت اجلاذبية للمتكون العام . وعزز ترتيب املفردات الت�سميمية وطريقة تنظيمها 
ال�سد الب�سري  اآخر �سمن املجال املرئي حمققا  اإىل  اال�ستمرارية يف االنتقال الب�سري من جزء 

للمتكون العام. ومل حتقق فاعلية ال�سيطرة اجلذب واالإثارة للعمل الت�سميمي .

منوذج رقم )5( 
الو�سف العام

 ، اأحمر   : االألوان  اأندنو�سيا-   : املن�ساأ  بولي�سرت-  : قما�ص  اخلامة 
اأخ�سر ، اأ�سفر ، اأ�سود ، اأبي�ص . قما�ص حمدد الوظيفة ال�ستخدام 
النزهة . يت�سمن النموذج اأ�سكاال هند�سية ونباتية ، منفذ باأ�ساليب 

متعددة )الهند�سي والواقعي واملحور( .   
     النظام املتبع يف توزيع املفردات اعتمد النموذج على التنظيم اخلطي يف توزيع املفردات الهند�سية 
البي�سوية على امل�ساحة الكلية للقما�ص ، واأظهر اهتماما اآخر بتوظيف التنظيم غري املنتظم يف توزيع 
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املفردات النباتية املحورة ذات قيم )االأبي�ص( مللء امل�ساحات بني الوحدات البي�سوية ، كمحاولة 
لدمج نظامني يف تكوين واحد لك�سر الرتابة الناجتة من التكرار الت�ساقطي الن�سفي ، التي حققت 

اأبعادا جمالية للعمل الفني . 
فاعلية العالقات البنائية للقما�ص اأظهرت العالقات البنائية اأبعادا جمالية للت�سميم . اإذ حققت 
فاعلية عالقة الرتاكب العمق الف�سائي االإيهامي من خالل ال�سكل البي�سوي الهند�سي الذي ظهر 
كاأنه متقدم اإىل االأمام، حمققا ال�سد الب�سري للمتكون العام . واأظهر امل�سمم اهتماما بتوظيف 
فاعلية عالقة الت�سابه التي اأحدثت �سلة م�ستمرة بني االأجزاء الإظهار تكوين متعدد االأجزاء وموحد 
الهيئات . واأظهرت فاعلية عالقة التجاور لالأ�سكال الهند�سية البي�سوية ا�ستمرارية االنتقال الب�سري 
�سمن املجال املرئي ، ومن جهة اأخرى حققت فاعلية عالقة التجاور والتالم�ص للمفردات النباتية 
املحورة ذات قيم اللون )االأبي�ص( املنت�سرة على امل�ساحة )ال�سوداء( تكوينات �سكلية متنوعة منحت 
احليوية واحلركة للتكوين . ومل تظهر فاعلية عالقة التداخل والتقاطع من �سمن العالقات الداخلة 

بالعمل الت�سميمي . 
عالقة ال�سكل بالف�ساء الت�سميمي  اأظهر النموذج تكثيفا لالأ�سكال واملفردات داخل العمل الت�سميمي 

. مما قلل من ظهور الف�ساء الت�سميمي وبروز ال�سكل وهيمنته على ف�سائه الت�سميمي.
قوى اجلذب واالإثارة حققت فاعلية عالقة الرتاكب ال�سد الب�سري للمتكون العام من خالل ال�سكل 
البي�سوي املرتاكب فوق املفردات النباتية املحورة ، الذي ظهر كاأنه متقدم اإىل االأمام حمققا االنتباه 
منح اجلاذبية  الذي  الكبري  البي�سوي  لل�سكل  ال�سيطرة  فاعلية  التكرار حتققت  ونتيجة   . واالإثارة 
ولفت االنتباه للتكوين ، �ساعد على ذلك تنظيم وترتيب الوحدات الت�سميمية التي منحت العمل 
االنتباه  ال�سكلي من جذب  والالماألوف  واحلركة  التغيري  فاعلية  اأبعادا جمالية. ومل حتقق  الفني 

للمتكون العام . 
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الف�سل الرابع
نتائج البحث ومناق�ستها

    تو�سل الباحث ومن خالل االإجراءات التحليلية لعينة البحث اإىل النتائج االآتية : 
1-يتبني من خالل التحليل اأن العينات نفذت باأ�ساليب متعددة يف اإظهار االأ�سا�ص الت�سميمي،اإذ 
ا�ستخدم االأ�سلوب الواقعي ب�سيغ تتقارب من الواقع الطبيعي كما يف العينات)1-2-3-5(،وا�ستخدم 
الهند�سي يف  االأ�سلوب  العينات )2-3-4-5(،يف حني ظهر  املرئي كما يف  للواقع  املحور  االأ�سلوب 
اإطالقا.وبذلك ميكننا  العينات  التجريدي فلم يظهر من خالل  االأ�سلوب  العينات )1-2-5(،اإما 
القول اإن االأ�سلوب الواقعي واملحور ومن ثم الهند�سي هم االأكرث ظهورا، ويعدون كاأحد املعاجلات 
الفنية للحفاظ على �سمات وخ�سائ�ص املفردات الت�سميمية يف اإطار الوحدة ال�سكلية واملو�سوعية 

املتعارف عليها.
2-ظهرت اأنظمة التوزيع املنتظمة التي متثلت بالتنظيم اخلطي كما يف العينات)1-2-3-5(،وظهر 
التنظيم املركزي يف العينة رقم)1(مظهرا متركزا للمفردات حول ذاتها،اأما التنظيم التجميعي 
غري  الت�سكيالت  توزيع  العينات)2-3(،وظهر  يف  كما  مندجمة  وت�سكيالت  تكوينات  اظهر  فقد 
العينات)3-2( الدمج بني نظامني يف تكوين واحد فقد ظهر يف  العينة رقم)5(.اأما  املنتظم يف 

اأي بني التنظيم اخلطي والتجميعي،وظهر يف العينة)1(الدمج بني التنظيم اخلطي واملركزي،كما 
وظهر يف العينة)5(الدمج بني التنظيم اخلطي وغري املنتظم.وهذا يدل على �سهولة تطبيق النظام 
التذوق  بدوره عملية  الت�سميمي،ويرثي  للعمل  اإبعادا جمالية  االأخرى حمققا  االأنظمة  اخلطي مع 

الفني بالنظر الإمكانياته املتعددة يف اإظهار القيم اجلمالية لالأعمال الت�سميمية .
3-اأظهرت العينات حتققا للعالقات البنائية املتداخلة التي ارتبطت كليا مع قدرات حمتوى الفكرة 
الت�سميمية واملو�سوعية،فقد ظهرت فاعلية عالقة الرتاكب والتالم�ص والتجاور يف العينات)2-1-

3-4-5(اإذ حققت فاعلية عالقة الرتاكب االإح�سا�ص بالعمق الف�سائي االإيهامي ،يف حني اأظهرت 
وحتققت  املرئي،كما  املجال  �سمن  الب�سرية  واال�ستمرارية  الرتابط  والتجاور  التالم�ص  عالقة 
العينة )2( التداخل يف  فاعلية عالقة  العينات )1-2-3-5(،وظهرت  الت�سابه يف  فاعلية عالقة 

متعددة يف  ا�ستخدام عالقات  اإمكانية  انطباعا عن  يعطي  العينة )4(.وهذا  التقاطع يف  وعالقة 
تكوين واحد اذا ما �ستند اإىل قاعدة واإجراءات مدرو�سة ذات تاأثريات �سكلية تنمي ذائقة امل�سمم 

واملتلقي وحتقق اإثراءا للتذوق الفني.
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اأ�سا�ص  على  الف�ساء  خ�سائ�ص  على  اعتمدت  املبحوثة  النماذج  اأن  التحليل  خالل  من  4-يت�سح 
العينات)1-3-5(،كما  يف  كما  الت�سميمي  ف�سائه  على  مهيمن  �سكل  �سلبية،اأي  كم�ساحة  وجوده 

وظهرت حالة التكافوؤ بني ال�سكل وف�سائه الت�سميمي والذي متثل بالعينات)4-2(.
اجلذب  حمققا  اللوين  التباين  اأو  الت�سميمية  الفكرة  حيث  من  واالنتباه  ال�سد  فاعلية  5-ظهرت 
واالإثارة كما يف العينات)1-3-4(وظهرت فاعلية التنوع يف ال�سفات املظهرية كما يف العينات)1-

ال�سيطرة فقد  العينات)1-3-4-5(،اإما فاعلية  التنظيم والرتتيب يف  2(،يف حني ظهرت فاعلية 
اأظهرت  بالعينات)2-4(والتي  متثلت  ال�سكلي  الالماألوف  العينات)2-5(،وفاعلية  يف  ظهرت 
تكوينات وت�سكيالت حققت اجلذب الب�سري،وهذا يوؤكد اأن البناء التنظيمي يعتمد على عالقات 
التي  الب�سرية  املحاور  على حتديد  يعمل  متداخل  بناء  والت�سكيالت يف  العنا�سر  وترتيب  التوزيع 

يدرك بها املتلقي العمل الت�سميمي.

اال�ستنتاجات  
   يف �سوء نتائج البحث ا�ستنتج الباحث ما ياأتي :

1-اعتماد اغلب الت�ساميم على التعددية يف اإظهار االأ�ساليب الت�سميمية،اإذ يعد االأ�سلوب الواقعي 
املفردات  وخ�سائ�ص  �سمات  على  للحفاظ  الفنية  املعاجلات  كاأحد  الغالبني  والهند�سي  واملحور 
الت�سميمية يف اإطار الوحدة ال�سكلية واملو�سوعية املتعارف عليها . كما يعد االأ�سلوب اخلطوة االأوىل 

الإظهار البعد اجلمايل للعمل الفني . 
2-مثل التنظيم ال�سكلي لتوزيع املفردات الت�سميمية ب�سكل فاعل ووا�سح م�ستخدما التنظيم اخلطي 
و التجميعي )العنقودي( والتنظيم غري املنتظم )الع�سوائي( كاأهم االأنظمة امل�ستخدمة يف توزيع 
املفردات داخل العمل الت�سميمي . كما اظهر التنظيم اخلطي �سهولة تطبيقه مع االأنظمة االأخرى 
حمققا اأبعادا جمالية ترثي بدورها عملية التذوق الفني بالنظر الإمكانياته املتعددة يف اإظهار القيم 

اجلمالية لالإعمال الت�سميمية .
3-اإن العالقات االإن�سائية البنائية الت�سميمية املتمثلة بعالقة الرتاكب والتالم�ص والتجاور اأظهرت 
قدرة وا�سعة لت�سكيل تكوينات ت�سميمية �سكلية متعددة تعمل بدورها على تاأ�سي�ص اأمناط حركية يف 
البناء الت�سميمي لالأقم�سة الن�سائية احلديثة ، اإذا ما ا�ستندت اإىل قاعدة واإجراءات مدرو�سة ذات 

تاأثريات �سكلية جذابة تنمي ذائقة امل�سمم واملتلقي وحتقق اإثراء للتذوق الفني . 
على  مهيمن  �سكل  اأي   ، �سلبية  كم�ساحة  وجوده  اأ�سا�ص  على  الف�ساء  خ�سائ�ص  على  4-االعتماد 
الب�سري  ال�سد  متنح  ال�سكلية  للمفردات  وبارزة  وا�سحة  روؤية  احدث  الذي   ، الت�سميمي  ف�سائه 
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واجلاذبية للمتحقق العام .
5-اإن فاعلية قوى اجلذب واالإثارة حتققت من خالل التغيري يف اخل�سائ�ص ال�سكلية كناجت فعل 
مينح  التغيري  وهذا   ، املفردات  ظهور  حركة  يف  التغيري  اأو   ، واالإ�سافة  واحلذف  االختزال  تقنية 
وتنمي   ، الت�سميم  بجمالية  واالإح�سا�ص  اخليال  من  كبريا  وقدرا  وا�سعا  جماال  واملتلقي  امل�سمم 

وترثي ذائقة امل�سمم واملتلقي . 
6-اأظهرت فاعلية الالماألوف ال�سكلي تكوينات وت�سكيالت حرة غري ماألوفة اأ�سافت قيما جمالية 

للت�سميم حمققا اجلاذبية للمتكون العام ، ومن ثّم حتقق اإثراءا للتذوق الفني .
داخل  املفردات  وترتيب  تنظيم  فاعلية  خالل  من  للقما�ص  والوظيفي  اجلمايل  البعد  7-يتحقق 
العنا�سر  وترتيب  توزيع  عالقات  على  يعتمد  التنظيمي  البناء  اأن  يوؤكد  وهذا   . الت�سميمي  العمل 
العمل  املتلقي  بها  يدرك  التي  الب�سرية  املحاور  حتديد  على  يعمل  متداخل  بناء  يف  والت�سكيالت 
اأ�سا�ص التنوع والتبادل بني عنا�سر ومكونات الت�سميم ، ويحقق اإمناءا   الت�سميمي ، املتكون على 

واإثراءا للذائقة الفنية .  

املـرتكـزات النظرية الأغرا�س تطبيقية
     لغر�ص حتقيق الهدف الثاين للبحث بو�سع مرتكزات ت�سميمية الإثراء التذوق الفني يف ت�ساميم 
االأقم�سة الن�سائية احلديثة معتمدا على موؤ�سرات االإطار النظري والنتائج التي تو�سل اإليها البحث 

وكما ياأتي :
ال�سكلية الت�سور امل�سبق لتوزيع وترتيب العنا�سر واالأجزاء �سمن ن�سق معني  1-تتخذ التنظيمات 
التنظيم  وُيعـّد  والبنائية.  ال�سكلية  القيم  طبيعة  مع  ويتفق  يتنا�سب  مبا  ومو�سعها  ترابطها  يحدد 
اخلطي والتجميعي وغري املنتظم )الع�سوائي( من اأهم االأنظمة امل�ستخدمة يف ت�ساميم االأقم�سة 
الن�سائية احلديثة. كما اأن الدمج بني النظام اخلطي وبقية االأنظمة يف تكوين واحد يعطي جماال 

وا�سعا وقدرا كبريا من اخليال واالإح�سا�ص بجمالية الت�سميم وينمي ذائقة امل�سمم . 
2-تعد العالقات الت�سميمية من الركائز املهمة التي ترتكز عليها جماليات الت�سميم ، لكونها تقوم 
بتنظيم جميع الوحدات الداخلة يف العمل الت�سميمي،حمققة الوحدة والتما�سك للمتكون العام . اإذ 
متتلك فاعلية عالقة الرتاكب والتالم�ص والتجاور جماال وا�سعا لت�سكيل تكوينات ت�سميمية متعددة 
تعمل بدورها على تاأ�سي�ص اأمناط حركية يف البناء الت�سميمي لالأقم�سة الن�سائية احلديثة ، اإذا ما 
ا�ستندت اإىل قاعدة واإجراءات مدرو�سة ذات تاأثريات �سكلية جذابة تنمي ذائقة امل�سمم واملتلقي ، 

وحتقق اإثراء للتذوق الفني لت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة .
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3-االعتماد على خ�سائ�ص الف�ساء من حيث وجوده كم�ساحة �سلبية،اأي �سكل مهيمن على ف�سائه 
الت�سميمي،حمققا روؤية وا�سحة وبارزة للمفردات ال�سكلية متنح ال�سد الب�سري واجلاذبية للمتحقق 

العام. 
4-الرتكيز على فاعلية التغيري يف اخل�سائ�ص ال�سكلية كناجت فعل تقنية االختزال، احلذف واالإ�سافة 
واالإح�سا�ص  اخليال  من  كبريا  وقدرا  وا�سعا  جماال  حمققا  املفردات  ظهور  حركة  يف  التغيري  اأو   ،
بجمالية التكوين . حيث ُتعـّد هذه التقنية  من اأهم التقنيات التي تظهر االأبعاد اجلمالية ، ومن ثم 

حتقق اإثراءا للذائقة الفنية من خالل ت�ساميم االأقم�سة الن�سائية احلديثة .
العنا�سر والت�سكيالت يف بناء متداخل  التنظيمي يعتمد على عالقات توزيع وترتيب  البناء  5-اإن 
يعمل على حتديد املحاور الب�سرية التي يدرك بها املتلقي العمل الت�سميمي ، املتكون على اأ�سا�ص 
الفنية للم�سمم  للذائقة  واإثراءا  اإمناءا  ، ويحقق  الت�سميم  التنوع والتبادل بني عنا�سر ومكونات 

واملتلقي .    

التو�سيات
    يو�سي الباحث مبا ياأتي :

1-التاأكيد على دور امل�سمم العراقي من خالل االإفادة من الكوادر املتخ�س�سة االأكادميية الإعداد 
الوظيفية  االأبعاد  وحتقق   ، الع�سر  متطلبات  وتلبي  العراقية   االأقم�سة  بواقع  تنه�ص  ت�ساميم 

واجلمالية . 
2-و�سع خ�سو�سية ت�سميمية وال�سيما بالن�سبة لالأقم�سة الن�سائية العراقية بغية االإفادة من االإرث 
العملية  من  يحدد  الذي  التقليد  عن  واالبتعاد  التاريخي   املوروث  من  باالإفادة  الغني  احل�ساري 

االأبتكارية وي�سعف الذهنية الت�سميمية للم�سمم.
خارجيني  م�سممني  من  مقرتحة  ت�ساميم  على  للح�سول  امل�ستفيدة  اجلهات  اهتمام  3-�سرورة 

ومتخ�س�سني ، واإمكانية االإفادة من قدراتهم لتطوير الواقع الت�سميمي . 
4-�سرورة التوفيق بني النظريات التي تتعلق بت�سميم االأقم�سة والتطبيق ، والبد اأن يتمتع م�سمم 

االأقم�سة با�ستيعاب تلك ال�سرورات بالدراية واخلربة الفنية واالإدراك اجلمايل .
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