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Abstract:  

 Man is considered the most strange creature in life, as he searches 

for everything that is familiar and known in order to refer it to a 

strange product or to a strange term, or almost not without 

strangeness, employing the latest scientific and technological 

techniques and creatively, so the industrial designer transforms the 

concept of a thing from general to private and from the concept Just 
into something, that is, the mental embodiment of it through its use 

of creative design strategies that draw the human surroundings and 

its relationship to things and change from the spontaneous merging 

of the human being with what he has transformed into his merging 

through objectification resulting through the transformations 
imposed on the industrial designer who seeks to employ scientific, 

technical and technological development according to an innovative 

strategy. The current research aims to employ design creativity in 

designing industrial products that depend on the concept of 

objectification in the process of designing and implementing them. 

The first topic deals with the concept of objectification among 
contemporary philosophers, while the second topic represents design 

creativity and its reflection on the objectification of the industrial 

product. The research also included results, conclusions, and a list 

of sources and references. 
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 التصميمي للمنتجات الصناعية باا مفهوم التشيؤ وعالقته بال 
 

ي 
 
 2 بان محما شاكر الطائ

 
 الملخص

ي الحينة فهو يبحث عن كل من هو مألوف ومعروف  أكث   سنان عد ال ي  
 
الكنئننت غرابة ف

ي ذلك أو  مفردة غريبة إىلأو  منتج غريب إىلليحيله 
 
ال تكند تخلو من الغرابة موظفن ف

فيحول المصمم الصننعي مفهوم  ،إبداعي التقنينت العلمية والتكنولوجية وبشكل  أحدث
ء من عنم  ي

ء  إىلمفهوم مجرد خنص ومن  إىلالش  ي
ي له عثر أي   ،ش 

التجايد الذهن 
اتيجينت تصميمية  وتغثر  يشينءوعالقته بنل  سنان ية ترسم محيط ال إبداعاستخدامه السثر

اندمنجه عثر التشيؤ الننتج من خالل التحوالت  إىلالعفوي بمن حوله  سنان من اندمنج ال 
ي توظيف ا إىلالمفروضة عىل المصمم الصننعي والذي ياىع 

لتطور العلمي والتقن 
اتيجية  ي وفق اسثر التصميمي  بدا توظيف ال  إىليهدف البحث الحنىلي  .يةإبداعوالتكنولوجر

ي عملية تصميمهن وتنفيذهن. وقد 
 
ي تصميم منتجنت صننعية تعتمد عىل مفهوم التشيؤ ف

 
ف

ي  ،مفهوم التشيؤ لدى الفالسفة المعنرصين إىلتطرق المبحث الول 
أمن المبحث الثنن 

كمن ضم البحث النتنئج   .التصميمي وانعكنسه عىل تشيؤ المنتج الصننعي  بدا فيمثل ال 
 .واالستنتنجنت وقنئمة المصندر والمراجع

 .المنتجنت الصننعية ،بدا ال  ،التشيؤ : الكلمات المفتاحية
 

 

 : المقامة
عد مفهوم التشيؤ ظنهرة مرتبطة بنلنظنم العولمي  ي والماتخدم  ،ي 

 يشينءتعنمل مع المواضيع وال ي أصبحفنلمتلقر
اكم ال  ي والمنتجنت الصننعية بطريقة قنئمة عىل الكم والثر  من خالل عالقة تحددهن رو  المقنيةة والمنفعة نتنجر

ي تحول ال  يشينءحب التملك والتشبث بنل  إىلة ضنفالخنصة، بنل 
كوجيتو   إىل سنان المصنوعة وبنشوة الستهالك والنر

هن الفكرية والخطنبية والالوكية والتداولية معطينت علمية ومخرجنت أبعندة الثنلثة بكل حملت االلفي ماتهلك. لذا 
ي  إىل  يغثر من نمطية الفكر التصميمي المتقولب أتقنية وتكنولوجية عنلية فرضت عىل المصمم 

االنفتن  عىل معنن 
ي م إىلفكرية جديدة تغثر بشكل جذري عملية تصميم المنتجنت الصننعية المألوفة 

نتجنت صننعية ذات منظور حدان 
ي بنتت تفهم كمتعة ورفنهية مندية وروحية للماتخدم

لذا تتمثل  ،عثر تشيؤهن موظفة أيشكنال خندعة قنئمة بذاتهن والنر
ي تحقق الد

: من هي سمنت المنتجنت الصننعية المتشيئة والنر هشة للماتخدم وتثثر مشكلة البحث بنلتانؤل التنىلي
 تانؤالته ؟  

ي تصميم المنتجنت الصننعية :بحثأهمية ال
 
ي الوقوف عىل مفهوم التشيؤ وأهمية توظيفه ف

 
 ،تكمن أهمية البحث ف

 عن 
ً
ي غننء ذوي اال إفةال

 
   .التصميم الصننعي  مجنل ختصنص من طلبة ومهنيير  ف

ي تصميم منتجنت صننعية من خالل ال  :هاف البحث
 
الفكري للمصمم  بدا الكشف عن مفهوم التشيؤ وتوظيفه ف

  ؟الصننعي 
  :حاود البحث

ي تصميم منتجنت صننعية من خالل ال  :ـــ الحدود الموضوعية
 
 الفكري بدا الكشف عن مفهوم التشيؤ وتوظيفه ف

 .الصننعي  للمصمم  

ي 
ي يشبكة :ـــ الحد المكنن 

 
نيت منتجنت صننعية منتقنة قصدين بحاب مقتةينت موضو  البحث والمتوافرة ف      .االنثر

ي ـــ الحد الزم
 للمدة )نن 

ً
ي تم اختينرهن وبمن يحقق هدف البحث.   ،(2020-2011: يتحدد البحث زمنين

 للنمنذج النر
ً
 وفقن

ي أهم  تحديد المصطلحنت: 
ي عنوا  البحث وكمن يأنر

 
ي وردت ف

 :المصطلحنت النر
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1- )
ً
 التشيؤ )لغويا

ء )اسم( وهي مصدر يشنء   - ي
ي الخـنرجوهـو الموجـود الثنبـت المتحقـق ال ،(أيشـينءالجمع ) ،ش 

 
وأيشـنء: )فعـل( أيشـنء    ، وجـود ف

شــيأ )اســم(  ،ألجــأ    :كــذا  إىل شــيأ –م    ،مــر المجــثر عــىل ال  :الم 
 
أ ــي 
 
ء مصــدر يش ي ء: )اســم( وتشــنر ي ــء    ،تشــنر ي

ــء عــن الش  ي
تولــد الش 

ء  ي
ء من الش  ي

ء ،تولد الش  ي
ء من يتصور ويخثر عنه ).  ،الموجود  :والش  ي

  .(almaany.comوالش 
  التشيؤ )اصطالحا( -2

ء عندمن يفقد القدرة هو ا ي
لتحول الذي يجري عىل بنية الشكل وتغثر من حنله ووضعه وهي صفة يكتابهن الشكل المتش 

 .(28،ص2002آراء عبد الكريم،عىل االحتفنظ ببنيته )
3- )

ً
 التشيؤ )فلسفيا

ي صورة مصطلحنت غثر أي   ،أيشينء ية كمن لو كننت سناننالتشيؤ هو تصور الظواهر ال  -
 
تصورهن أو  ة،يإسناننتصورهن ف

ي صورة مصطلحنت فوق 
 
، فؤاد،ية )إسناننف ي  (.،نت2015الكنجر

ي يتم جعل مفهوم التشيؤ -
ي أباط أيشكنل المصطلح، كمن أنه  تجريدي هو العملية النر

 
موضوعًين بأكثر قدر ممكن ف

ي هذا الطنر يكو  المصطلح مرادفن لمصطلحأو  النظر إليه كذلك كمن لو كن  يشيئن راسخن  يتم
 
ل إىل ــالتحوي مندين. وف

 .) (Martha C. Nussbaum،1995،p24 أدوات
ء  التشيؤ )اجرائيا(:  -4 ي

ء قيم ذو فنئدة إىلهو تحويل منهو ليس بش  ي
تحويل المنتجنت الصننعية من  إىلة ضنفبنل  ،ش 

ء  ي
ي منهن  إىلش 

 وبمن يحقق الغرض الوظيق 
ً
 وتقنين

ً
 .لجمنىلي ا بدا جننب ال  إىلآخر عثر تغريبهن وتحويلهن يشكلين

 مفهوم التشيؤ لاى المفكرين والفالسفة :المبحث األول
يمكن القول أ  مفهوم التشيؤ قد ارتبط بمفنهيم من بعد الحداثة كنلعولمة والرأسمنلية والصننعنت الحديثة المرتبطة 

هن من مفنهيم  أحدثب عد التشيؤ ظنه ،أخرىالتقنينت العلمية والتكنولوجية وغثر رة اجتمنعة سينسية وبنلتنىلي يمكن أ  ي 
الالزمة لهن وبذلك تهيمن تدريجين  يشينءصفة كمية لل  إىلية الكمية سناننتقوم عىل تحويل العالقنت ال  ،للمجتمع الرأسمنىلي 

عىل الحينة النفاية للننس بحيث تجعل المجرد يطىع  عىل المحاوس والكم عىل الكيف )جمنل 
ء  إىلوبذلك نجد أ  التشيؤ يشثر  ،(157،ص2013،يشحيد  ي

ء آخر  إىلمفهوم التحول والتغثر من ش  ي
كمن يمكن القول   ،ش 

 
ً
ء ليصبح يشيئن ي

ي تنطبق عىل المنتجنت  ،بأ  التشيؤ هو تحول من هو ليس بش 
ي أ  تنطبق عليه الصفنت النر

وهذا يعن 
ي  بدا لية ال عنلم منتٍم اليه، إذ إ  عم إىل يشينءالصننعية ممن يغثر من طبيعته ومنهيته فيخرج من عنلم منعزل عن ال 

 
ف

ء  ي
ء آخر مختلف كلين عن منهيته الوىل  إىلتصميم المنتجنت الصننعية وقدرة المصمم الصننعي عىل تحويل ش  ي

ش 
 إين  من قيود نمطيته 

ً
االنفتن  عىل العنلم من خالل عملية التصنيع والتبندل الالىعي والذي ينتقل كل فعل  إىلومخرجن

مرحلة االنفتن  عىل اآلخر ليلتحم  إىلتجديد كمن وينقل المجتمــع من مرحلة العزلة عطنءا و  أكث   أخرى إىلفيه من حنلة 
من أوائل  3ويعد )كنرل منركس( .(104،ص2017،حاير  جمعة ،ويتمنسـك من جديد مع طنبع تلك الاـلع )الزبيدي

ي كل مكن  المفكرين والفالسفة الذين تننولوا مفهوم التشيؤ فقد وجد )منركس( أنه فقط عندمن يصبح ا
 
لعنلم الموضوعي ف

ي المجتمع سنان حول ال 
 
ي – سنان عنلم القوى الجوهرية لل  ،ف يمكن أ   –ومن ثم واقع قوا  الجوهرية  ،الواقع البش 

 له يشينءتصبح كل ال 
ً
ي عينيه تشيؤا

 
وهنن نجد ا   .(44،ص2016،تؤكد عىل فرديته )ستيفن إريك برونر  أيشينءتصبح أي   ،ف
ي ال تتكرر عند غثر  المصمم الصننعي ال

ي -مبد  يتمثر  بفردانيته الخنصة والنر
ات يمكن ادراكهن من قبل المتلقر أو  كممثر 

ي تكو  منعكاة عىل المنتج الصننعي من حيث توظيف المصمم للفكرة
التقنية الماتخدمة أو  الخنمةأو  الماتخدم والنر

ي تعتمد الرؤية المتفردة للمصمم وقدرته عىل
ي تصنيع المنتج والنر

 
بأ  الفكر  4 تشييئهن  ويؤمن )جورج لوكنت((ف

ورة عىل هذ  المظنهر المتشيئة جوازي يقترص بنلرص  ي بنلظواهر المنفصلة والمتشنبهة بنل  ،الثر
يتةح  كمن  يشينءفهو يعتن 

جوازية ي الفكر االقتصندي الكالسيكي للثر
 
ي إذ يرى ا  التصميم خصوصن والفن عمومن من هو اال نتنج الوضع االقتصند ،ف

ي ظل الرأسمنلية يتحول  نتنجوأ  ال 
 
ي ف

 
سيخ دعنئم الرأسمنلية إىلالثقنف ء أي   صننعة لثر ي

أ  عملية ويرى لوكنت(  ،يتش 
ي تغثر وتطور ماتمر والبد أ  ينظر 

 
 حداثلكنفة ال ربط الجزء بنلكل هي عملية خالقة لصوغ وحدة حيوية يشنملة فهي ف

ي 
ي اطنر صلتهن بمنض 

 
ي تشكل وحنرص  وماتقبل الكل والوقنئع االجتمنعية ف

يتوافق ومن بعد  جزائه وبمنأاالجتمنعي النر
المصمم الصننعي عىل فرض نظرته وفكرته التصميمية بنلقوة من خالل  لذا عمد .(،نت2016، الحداثة)منرك مجدي

ء ملموس من خالل استخدام  إىلمفهوم التشيؤ من خالل إحنلة الواقع المتخيل  ي
لعلمية التقنينت ا أحدثواقع مش 

                                                           
ي لند ) 3

 
ي ف

 
ي المننين وتوف

 
اكي ثوري.   ( ،1883-1818_كنرل منركاولد ف

ي وايشثر
، واقتصندي، وعنلم اجتمن ، ومؤرخ، وصحق  ي

كن  فيلاوف ألمنن 
ي تأسيس علم االجت

 
ي التنريــــخ. سنش  العديد من لعبت أفكنر  دوًرا هنًمن ف

 
اكية. واعتثر منركس أحد أعظم االقتصنديير  ف

ي تطوير الحركنت االيشثر
 
من  وف

هن رأس المنل  .الكتب خالل حينته، أهم 

ي  منركشي  فيلاوف وكنتب وننقد ووزير مجري (1971-1885_ جورج لوكنش ) 4
 
يعد  معظم الدارسير  مؤسس , المجر عنصمة بودابات ولد ف

ي مقنبل فلافة
 
ي  المنركاية الغربية ف

ي "و "التشيؤ" نأسهم بعدة أفكنر منه .االتحند الاوفينر
  .والفلافة المنركاية تندرج تحت النظرية "الوعي الطبقر

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%A4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ي 
ء بنية مغلقة قوية ال يمكن للمتلقر ي

ي تخلق من المنتج الصنـنعي المش 
  يكش قـفلهن الداخىلي دو  أوالتكنولوجية والنر

(، لمن تتمثر  به الفكرة التصميمية المبنية عىل مفهوم التشيؤ من قوة 28،ص2002آراء عبد الكريم،تدميـر المنتـج كـكل)
ي ظل التحكم  سنان وضع ال ( وقد حلل لوكنتالفكرة التصميمية بكل مفرداتهن. 

 
ي المجتمعنت المتقدمة تكنولوجين ف

 
ف

ي عىل مختلف نواجي الحينة ال الشنمل للعقل ال 
ي سنانندانر

ي نهنية المطنف  أدتية والنر
 
يعيشه  أصبحتشيؤ كىلي  إىلف

ي يشنر ميندين الحينة ال  سنان ال 
 
نة االقتصندية والدولة والثقنفة عىل ماتوى النظنم االجتمنعي والحي ،يةسناننالمعنرص ف

بحيث يبدو العمل  ،ولذلك يعتقد )لوكنت(( رغم ا  المنتجنت الصننعية مرتبطة بنلعمل فإنهن تنفصل عنه ،والحةنرة
ء جنمد وماتقل عن العنلم ال نتنجوالمقصود بنلعمل هو العملية ال  ي

ي آخر المطنف كش 
 
ي ية تبدو ف

انطالقن من هذا  ،سنانن 
ي استقالل ال  يمكن القول بأ 

ي الجنمدة )المنتجنت الصننعية( عن هذا العنلم ال  يشينءالتشيؤ عند لوكنت( يعن 
 الذي سنانن 

 ،سنان رغم أ  جوهرهن مرتبط بعمل ال  ،سنان عن ال  يشينءنفاهن إذ يقول لوكنت(" تنفصل هذ  ال  يشينءتنتج فيه هذ  ال 
ي ال  سنان فتنعكس القةية الصلية فبدال من ا  يتحكم ال 

 
 يشينءالمحيطة به مثل المصننع والبنوك تتغثر هذ  ال  يشينءف

ي حينة البش  وبدال ممن كن  يفعله ال 
 
ي العصور القديمة حيث كن  يحنول تعديل الطبيعة من حوله لتتفق  سنان وتتحكم ف

 
ف

التـي تــصوغ  هي  يشينءت ال أصبحومـن ثم  ،المحيطة بـه يشينءيحنول أ  يوائم نفاه مع ال  سنان ال  أصبح ،مع حنجنته
 سنان ا  الوجود لل  5بينمن يرى )هيدجر( .(77،ص1979، وليــس العكس كمن كن  ســنئدا" )غيورغ لوكنش سنان حيــنة ال 

وهذا التواجد مع اآلخرين إمن ا  يكو  وجود  ،متواجد معهمأي   )أنه كنئن مع اآلخرين(أي   سنان هو أ  يوجد مع ال 
ي 
ي فنلوجود ا ،وجود مزيفأو  حقيقر

بل  ،هو الوجود الذي تشعر فيه الذات بفردانيتهن  عند هيدجر صيلال أو  لحقيقر
تبة عىل تحمل هذ  المائولية و  الذي  ،وبعزلتهن مهمن تكن النتنئج المثر ل  حنفز الذات للعمل هنن هو تحقيق المش 

ي تنصل الذات عن تحمل ماؤولينتهن الفردية فتا
ي التشيؤ واآللية وتصبح تصورته سلفن. أمن الوجود الزائف فيعن 

 
قط ف

ي الخالص   ،موضو  ضمن موضوعنت ال متننهية
 
ي المجمو  إذ تجثر أقوالهم وتقلد أفعنلهم طمعن ف

 
كمن تميل للنصهنر ف

الغموض  إىل(. وهذا من يؤدي به ،نت2005، وتهربن من مائولينتهن الجانم المشكلة لبنيتهن الوجودية الوىل )عمر مهيبل
ي بابب تنبعيته لآلخرين وتشيؤ  فيهم وفقدانه لذاته الخنصة)عمر  سنان حيث يفقد ال 

القدرة عىل معرفة وضعه الحقيقر
  .(،نت2005، مهيبل

وذلك بابب صينغته  ،رواد النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورتأهم  والذي يعد واحدا من 6بينمن يرى )اكال هوينث(
إذ يرى  ،حندي الذي قدمه لوكنش لهذا المفهومعىل تجنوز التفاثر ال لبننء فكري متمثر  من خالل مقنربته مفهوم التشيؤ 

ات تدفعنن للقول بإمكننية  ي الانوات ال  إعندة)هونيث( أ  هننك مؤش 
 
ة قصد تشخيص خثر تحيير  مفهوم التشيؤ ف

 :المجتمعنت المعنرصة وهذا من يظهر عىل الماتوينت التنلية أزمنتاض و أمر 
ي وال  -1

ي الماتوى الفن  من حينتنن اليومية عن طريق نو   إىلظهر التشيؤ من خالل نفنذ القيم االقتصندية الانئدة : دنر
(  ( AxelHonneth،2005،p141)وهذا من خالل استخدام بعض المفردات والســـنليب(، Aura esthetiqueالعبق الجمنىلي

ي مجنل علم االجتمن  الثقن -2 
 
: يرى هونيث اننن نجد ف ي ي وعلم النفس االجتمنعي الكثثر من الماتوى الايايولوجر

 
ف

ي تؤكد أ  الذوات  الدراسنت
 إىلولكن بصورة انتهنزية  ،اظهنر بعض المشنعر والرغبنت إىل أكث  ف أكث  ت تميل أصبحالنر

متعلق بعننرص حقيقية من يشخصيتهم وهذا من نالحظه  مر حد التظنهر بمعنيشتهن فعلين وكأ  ال 
ي تمثل قمة التشيؤ االجتمنعي وهي  ،(Ibid  p16الشغوفة) بنلشخصية

 . النر
ي  -3

ر
ي  7(رثن نوسبنومنم)وهنن نجد أ   :الماتوى االخالف

قد اطلقت كلمة تشيؤ عىل تلك اليشكنل القصوى للتعنمل الدانر
ي معنملة الذوات ال  ،مع اليشخنص اآلخرين

ية كموضوعنت سناننبغض النظر عن صفنتهن وخصنئصهن ال  خرىوهي تعن 
قد هذ  الماتوينت  أ  وترى البنحثة(.Ibed،p17بةنئع)أيشينء أو بنعتبنرهن مجرد أي   ،حينةأو  يةخنلية من كل حانس

ي ظل التشيؤ يعنملو  بعةهم البعض بطريقة خنلية من االحانس والعنطفة  أصبحا  توضح كيف استطنعت 
 
البش  ف

ي بعض االحين  غثر 
 
الفيديوهنت لحوادث تجد فيهن أو  ومثنل ذلك التقنط الماتخدمير  الصور  ،يةإسناننوقد تكو  ف

                                                           
وف( 1976-1889منرتن هنيدجر) )هيدجر(- 5 ي  فيلا   

نن  مَّ
 
ل
 
ي ، درس ألمننين  ولد جنوب .أ

 
اف جنمعة فرايبورغ ف إدموند  تحت إش 

 فيهن عنمالظنهرينت مؤسس هوشل
ً
هن من  1928 ، ثم أصبح أستنذا ي إىل مشكالت الوجود والتقنية والحرية والحقيقة وغثر

, وجه اهتمنمه الفلاق 
يقن ؛ (1927) الوجود والزمن  :المانئل. ومن أبرز مؤلفنته ي الميتنفثر 

 
ي منهية الحرية  نداء الحقيقة ؛(1961) المفنهيم السنسية ف

 
ف

ين ومن أهمهن هنيدغر تمثر   ، (1982) السناننية ي القر  العش 
 
فلافة  ،التأويلينت ،الوجودية بتأثثر  الكبثر عىل المدارس الفلافية ف

يقية والالهوتية والسئلة  .لحداثةمن بعد ا ،التفكيكية أو النقض  عن السئلة الميتنفثر 
ً
ومن أهم إنجنزاته أنه أعند توجيه الفلافة الغربية بعيدا

 عنهن أسئلة
ً
 عىل معن  نظرية الوجود الباتمولوجية، ليطر  عوضن

ً
كز أسنسن  . الكينونة )النطولوجين(، وهي أسئلة تثر

ي  تهوني أكايل- 6
 
لد ف ي  1949تموز  18و 

 
ي جنمعة جوته ف

 
، أستنذ جنمىعي ومدير معهد البحنث االجتمنعية ف ي

ن، فيلاوف اجتمنعي ألمنن  ي إياِّ
 
ف

ي من 
ي بو  1974إىل  1969فرانكفورت، ألمننين, درس هونيت الفلافة ، علم االجتمن  والدب اللمنن 

ي جنمعنر
 
 .و بوخوم ف

ي جنمعة يشيكنغو، 1947من مواليد منرثن نوسبنوم  - 7
 
ي جنمعة إرسنات فريوند للقننو  واآلداب ف

 
ة ف ، فيلاوفة أمريكية وأستنذة الخدمة المتمثر 

ي جنمعة هنرفنرد وبراو 
 
ن ف

ً
ست سنبق ي كلية الحقوق وقام الفلافة. در 

 
ك ف ينت بشكل مشثر

 
 .ع
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هن عىل مواقع أو  البش   الحيواننت تصنر  الموت دو  تقديم المانعدة لهم، بل فقط االكتفنء بنلتقنط الصور وسنش 
نننية ترى أذات  إىلوتحولهن من مبدأ الرحمة والمانعدة  يةسناننالتواصل االجتمنعي وهنن نجد تشيؤ الذات والرو  ال 

ي الكو  والمحيطة بهم يشينءمن ضمن ال  أيشينء نهمأاآلخرين عىل 
 
ي الشكل ) نرى كمن  . الموجودة ف

 
أمن  ،( هذا من ننحية1ف

ء ال  خرىمن الننحية ال  ي
 أصيلمع اآللة واندمنجه معهن بكل جزئينته من خالل االهتمنم بإظهنر تف سنان فنجد تش 

ي تتمتع بتكنولوجين فنئقة وتقنية أو  الهواتف النقنلة أنوا  حدثالمروعة من خالل انتقنئه ل  حداثال 
االت التصوير والنر

ي تصوير المشهد 
 
ي الشكل )  ،عنلية ف

 
( والذي يجمع بير  أقوى (Apple I Phone 12 Proالجـــديــد ( والمتمــثل بنلهنتف2كمن ف

ي يحتنجهن  المواصفنت
ات النر  الماتخدم  والممثر 

 

                          
 Apple I Phone 12 Pro( 2الشكل رقم )              صورة ملتقطة لطفل يموت تبير  تشيؤ المصور            (1الشكل رقم )     

https://www.masrawy.com/news _various           https://www.digitalcameraworld.com/uk/ 
               

ي تجعله من أقوى
ي اكتوبر ،الهواتف من هنتف ذكي والنر

 
ات الثورية،   .2020والصندر ف والذي يتمثر  بنلعديد من الممثر 

ي الوقت نفاه
 
ا ثالثية وف ا ،حيث يحتوي عىل كنمثر ميجنبكال أيةن،  12ر المنمية بماتشع(  True Depth )تتمثر  كنمثر

ا  ي تركثر 
ي ممن يعن 

ي حنالت االضنءة المنخفةة سيتمك أش كمن يحتوي عىل منسح ضون 
 
 نـف

(iPhone 12 Pro )أيةن من استخدام تنايق ملف( Apple Pro RAW ) ي أ  الماتخدمير  سيكونو   ،الجديد
ممن يعن 

ي ت
ي الرائعة النر ات التصوير الحنسونر  تأثثر

 نجد. وبذلك (RAW)مع قوة ملفنت  (Apple )شتهر بهنقندرين عىل الجمع بير 
ي ظل المجتمعنت المعنرصة والمتقدمة صننعين حولت ال أ

 
ب عن نوعه  إىل سنان   ظنهرة التشيؤ ف كمن ا    ،كنئن مغثر

ء غثر متوقف عىل ال  إىلالتشيؤ حول ننتج النشنط الصننعي  ي
تشو  طنبع النشنط  إىل أدىممن  ،ومايطر عليه سنان ش 

من يشخصيته عثر تشيؤ  مع الكثثر من المنتجنت الصننعية الذكية وتمنزجه معهن بشكل  سنان ي من خالل تجرد ال البش  
  .غريب وكأنهمن كين  واحد

 
ي 
 
 التصميمي وانعكاسه عىل تشيؤ المنتج الصناعي  باا ال  :المبحث الثائ

 باا مفهوم ال 
 منذ القدم بدا كن  ال 

ً
 دومن

ً
ة والظواهر  يتم بدا وال  ،موجودا وصفه عثر الينت الاليشعور والحدس والنةج والبصثر

ي ال  ،المرتكز عىل هذ  التصورات ال يقل عنهن ال يشعورية وحدسن  بدا فإ  تحليل ال  ،غثر الواضحة خرىال 
 بدا وا  بنحن 

 (رو ــــعليهن اآلخالمتعددة بحيث يوافق  بدا لفة ولم يتمكن احد حنر اآل  من توحيد مواصفنت ال ـيصفونه بصورة مخت
 فهي ذات وجو  و  بدا (، فنل 483،ص2011، فنديم روزين

ً
متعددة ولهذا يبدو من الصعب  أبعند من الظواهر المعقدة جدا

ى )جيلفورد( .بدا تعريف محدد ومتفق عليه لل  إيجند  عىل أنه قدرة عقلية معقدة تتمثر  بنلطالقة والمرونة  بدا ال  8فثر
ي يقوم بهن الدمنغ عندمن  بدا عرفت الزينت ال وقد  ،والصنلة والتألق

بأنه عبنرة عن سلالة من النشنطنت العقلية النر
)مزيــــج من  بدا كمن يعد ال   .(55،ص2009،فنطمة محمود ،يتعرض لمثثر عن طريق احدى الحواس الخمس )الزينت

 
ر
ي اذا وجدت بيئة مننسبة يمكن أ  ترف

 إىل بنلعملينت العقلية لتؤدي القدرات واالستعدادات والخصنئص الشخصية النر
ي أسنسهن  ،طنقة عقلية هنئلة بدا فنل  .(99،ص1999، ة ومفيدة للفرد والمجتمع() الزبيدي، سعندةأصيلنتنئج 

 
فطرية ف

ي نمنئهن 
 
ي انتمنئهنإسناننو  ،واجتمنعية ف

 
ي تؤدي  بدا ويعد ال  .ية ف

تطور نتنجنت تتصف بنلحداثة  إىلمن العملينت النر
ي بيئة  أيشينءالل تمويل والجدية من خ

 
ومش  عليهن من  سنان معنيثر ومبنديء وضعهن ال  إىلويجب االستنند ، يةإسناننف

                                                           
ناب لجيلفورد أنه أول عنلم من علمنء النفس المعنرصين بدأ ال -8 ي )جيلفورد( وي 

 
ن من ”. البدا “بحث ف

ً
ولقد بدأ دراسته لهذا الخثر انطالق

 .نتيجة طبيعية الختبنر الذكنء العنم وهو ليس كذلك من وجهة نظر  هو رفةه لفرضية كن  يؤمن بهن الننس، وهي أ  البدا 

https://www.masrawy.com/news/news_various
https://www.masrawy.com/news/news_various
https://www.digitalcameraworld.com/uk/buying
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ي  بدا (. وقد تعددت مننجي دراسة ال 19، ص2016،)رانين يشهنب بدا خالل توثيقه لمفهوم ال 
 
لفهم هذ  الظنهرة ف

ين غ ،بداينت القر  العش  ينثر
 :إىل 9(ويمكن تصنيفهن وفقن )لاثر

ي جوهرهن عملية روحية دينية :الروحيةأو  مننجي الصوفيةال -1
 
 .الهية غيبيةأو  وهي ظنهرة غثر قنبلة للدراسة النهن ف

ي ال  10ويمثلهن )ادورد دي بونو( :المننجي العملية -2
 
 .بدا والذي اهتم بدراسة التفكثر العمىلي ف

   بير  الواقع الواعي الشعوري والحوافزينشأ من الشد  بدا تنطلق من فكرة ا  ال  :المننجي النفاية الديننمية -3
 .الاليشعورية

: ويمثلهن جيلفورد وتوراسنس.  -4  مننجي القينس النفشي
 . بداعي تهدف إىل فهم التمثيالت العقلية والعملينت المعرفية للتفكثر ال  :المننجي المعرفية -5
ات الدا :الشخصية –المننجي االجتمنعية  -6 ات الشخصية ومتغثر ات البيئة تنصب عىل دراسة متغثر فعية ومتغثر

 .بدا االجتمنعية الثقنفية كمصدر لل 
، فؤاد  أكث  وتفاثر  بشكل  بدا تحنول دراسة ال  :منج النظم المتعددة -7 ي  (. ،نت2015،يشمولية )الكنجر

 :بااعي مستويات التفكير ال 
: بداعي فكثر ال ماتوينت للت ست يختلف بير  المصممير  من حيث العمق ويحدد بداعي يرى تنيلور ا  التفكثر ال    هي

يبداعي الماتوى ال  -1  .وتكو  فيه االصنلة والكفنءة عىل قدر قليل من الهمية : التعبثر
ي ال  بدا ماتوى ال  -2 ي الميل  :نتنجر

ي ظل قواعد محددة داءتحاير  اسلوب ال  إىلويعن 
 
  .ف

اعي  بدا ماتوى ال  -3 ا  واالكتشنفأو  :االخثر  .هم خصنئصه االخثر
ي تحكم ميندين العلم دا بماتوى ال  -4

ي المبنديء العنمة والنر
 
 والفن.  دبال أو  التجديدي: ويتطلب تعديل ف

ي ال أصيلويتطلب هذا النو  فكر  :المنبثق )الجديد( بدا ماتوى ال  -5
 
 .المطروحة فكنر تتنو  ف

ي  بدا ماتوى ال  -6
  بنشنطنت أي   نتنجال  الخدمنت ويتعلق بتكنولوجين أو  وهو يتعلق بنلمنتج سواء الالع :الفن 

ي تنتج الالع
 (.189،ص2010، فنطمة احمد  ،الخدمنت )الجنسمأو  المنظمة االسنسية النر

 التصميمي والتشيؤ  باا ال 
ي تعود عىل الفرد والمجتمع عىل حد سواء 

كمن   ،يتصف المصمم المبد  بنلعبقرية والموهبة فهو يركز عىل الفوائد النر
نتنئج لم تكن  إىلالتوصل أو  رغبة قوية للحصول عىل حلول للمشكالت إيجند  إىلف ويمتلك سنشنط عقىلي مركب يهد

ي يتمكن من خاللهن من توظيف بداعي كمن ويتمثر  التفكثر ال   .معروفة من قبل
 للمصمم الصننعي بنلشمولية والتعقيد والنر

ي تصميم المنتجنت الصننعية
 
فية وانفعنلية واخالقية متداخلة إذ ينطوي فكر المصمم عىل عننرص معر  ،مفهوم التشيؤ ف

ي بهن أحداثأجل  من ،تشكل حنلة ذهنية فريدة
ر
ي دفع عجلة التقدم بنلمم والرف

 
ا  من .التغيثر والتطوير الذي يانهم ف

المتداولة  فكنر للأو  أ  يقوم المصمم الصننعي بنختالق فكرة جديدة وغثر مألوفة وال تخةع لمن اعتند عليه الننس بدا ال 
 أكث  ومثنل ذلك مفهوم التشيؤ فإ  قدرة المصمم الصننعي عىل اغننء الفكرة والزيندة عليهن وتحديثهن وجعلهن  ،بينهم

ء  ي
ء من الالش  ي

ة من امكننينت قليلة وخلق الش  ي اعطنء نتنجنت كثثر
 
ء  ،فنعلية ف ي

وبمن ا  التشيؤ هو تحول منهو ليس بش 
 
ً
 ومن يشينءعنلم ال  إىل يشينءتعلق بمن هو مندي ويخرج من عنلم غثر ال ممن يغثر من طبيعته ومن هيته لنه ي ،ليصبح يشيئن

 للمنتجنت الصننعية المصنوعة من الخشب  11(الفطري ثنثال)المثلة عىل ذلك الفطر، إذ تعد صننعة أهم 
ً
 جيدا

ً
بديال

كنت لهذ  الصننعة حيث يقول)ايبير  بنير( الرئيس ،والبالستيك كة )  فنتجه العديد من المصممير  والش  التنفيذي لش 
Ecovative  ( ي المنتج الصننعي  ،فريد من نوعه أمر من نقوم به هو

 
إذ انهم يقومو  بعملية تشيؤ الخنمة الماتخدمة ف

كتهم وتتصف الفطرينت بعدة  .فهم حرفين ياتخدمو  الكنئننت البيولوجية لزراعة المنتجنت الصننعية الخنصة بش 
هن  هن عن غثر وهن الفريدة تجعلهن قوية ومرنة حيث تصطف الجدر الخلوية للفطرينت معن فطريقة نم ،خصنئص تمثر 

كمن أ  الفطرينت تتمثر  بشعة نموهن وهو من يش  من تشكيل قطع   .خرىبواسطة مندة الكيتير  الليفية خالفن للنبنتنت ال 
ي  أثنثفينتج عن ذلك قطع  ثنثال

 
ة ومكنفحة للميكروبنت كمن ف ( إذ سنشنهد 3الشكل ) قندرة عىل تحمل ضغوط كبثر

  ،طنولة ووحدة جلوس مصنعة من الفطرينت وهي تبدو جميلة للغنية

                                                           
غ )مواليد  - 9 نثر غ( روبرت ستثر ينثر

. وهو أستنذ التن  ( 1949ديامثر  8)سثر ية بجنمعة كورنيل. وهو صنحب نظرية عنلم نفشي أمريكي مية البش 
ي الذكنء 

 
ج ف نثر

ي الذكنء أو نظرية سثر
 
 ( .  (Triarchic theory of intelligence ذات البعند الثالثية ف

ي ومؤلف و 1933منيو  19ادوارد تشنرلز فراسنايس بوبليوس دي بونو )مواليد ( )ادورد دي بونو - 10
ي طبيب وطبيب نفانن 

مخثر  ( هو بريطنن 
ي المدارس. 

 
ي ، وكتب كتنب قبعنت التفكثر الات وهو من دعنة تدريس التفكثر كمندة ف  وفيلاوف و استشنري . ابتكر مصطلح التفكثر الجنننر

 

 * هو أثنث يصنع من الفطرينت .  (الثنث الفطري)- 11
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(3شكل رقم )  

 dezeen.com  -طاولة ووحاة جلوس مصنعة من الفطريات

 
مخلفنت زراعية أو أي   بنستخدام منتج زراعي ثننوي مثل سنشنرة الخشب ثنثطريقة الصنع فتبدأ عملية تصنيع الأمن 

ي يمكنهن النمو ثم ية أخرى
نف اليهن المنء وبعض الخالين الفطرية ويفةل أ  تكو  هذ  الخالين الفطرية من الاالالت النر

ينئية للمكن   ينئية للبيئة الفثر  ات الفثر  ي البداية المؤش 
 
ي درجة حرارة الغرفة وهنن يراعي المصمم الصننعي كمن ذكرت ف

 
ف

يجب عىل المصمم  (الفطري ثنثال)وبنلتنىلي وقبل البدء بعملية تصنيع فيه أو  الذي سيتم تصميم المنتج الصننعي لجله
ي  ،ية الالزمة لتوفثر أجهزة التحةير  ضنفالصننعي دراسة درجة حرارة البيئة والرطوبة المننسبة للحد من التكلفة ال 

النر
      .(net،bibalex.org/SCIplanetالمختلفة من الفطرينت ) نوا تاتخدم لةبط درجنت حرارة مختلفة تتننسب مع نمو ال 

ي هذ  الثننء مكونن خيوط 
 
 12(الغزل الفطري)يتغذى الفطر عىل المخلفنت الزراعية لبةعة أسنبيع حيث ينمو ف

ي تنقل بعد ذلك 
وهنن تحدث عملية التشيؤ وهو  .قنلب لتشكيل القطعة المطلوبة بنلشكل المننسب إىلالمتشنبكة النر

ء غثر مألوف وال معروف إىلتحول الفطر المألوف الشكل  ي
ء آخر مغنير تمنمن لشكل الفطر، ش  ي

 إىلفتحول الفطر  ،ش 
ي المنتج الصننعي  ثنثخنمة يصنع منهن ال

 
فبعد تشكيل خيوط الغزل الفطري  ،هو أفةل مثنل عىل إيةن  معن  التشيؤ ف

ي الفر  لتتم عملية 
 
وتير  )يتم وضعهن ف  الثر

هذ  القطعة الفطرية مع بعض ويمكن الحقن مزج  ،وقتل الفطرينت 13(تخث 
ي يمكن أ   خرىالقطع الخشبيىة ال 

ي تزر  فيهن هذ  الكنئننت فإ  المنتج النهنن 
وفقن للمكوننت الماتخدمة والظروف النر

ي الشكل )أو  بالط الواجهنتأو  يأخذ يشكل الطوب
 
( ونالحظ فيه المزج من بير  رؤوس 4وجه الطنولة العلوي كمن ف

ي الطنولةالطنوالت المصنوعة من 
 
وتبدو الطنولة غريبة نوعن من ولكن  ،الفطر الطبيىعي ومعشقة مع ارجل الخشب ف

ي حنلة تشيؤ وتحول  أصبحبشكل جميل وغريب وهنن 
 
ء الفطر ف ي

عنلم محدد ومصنو  من مندة وله وز  وحجم  إىلالالش 
ي الشكل )  ،... الخ.ويشكل

 
التشيؤ عىل الخنمنت الخنصة  يتوقف مفهوموال .( والمتمثل بعدة طنوالت 4كمن هو واضح ف

ونية بديلة للفلير   ثنثبصننعة ال
كة ) ،فحاب بل يمكن ايةن صنع مغلفنت لالجهزة االلكثر ( Dellوبنلفعل تقوم ش 

ي 
 
بنستخدام هذ  المنتجنت الفطرية لشحن اجهزة الكومبيوتر المحمولة كذلك تم التوجه نحو استخدام الفطرينت ف

ي تصميم  أ  وبذلك تجد البنحثة .هن من المنتجنت الصننعيةصنع المناوجنت والحذية وغثر 
 
استخدام التشيؤ ف

عد  ي إبداعوصننعة المنتجنت الصننعية من قبل المصمم الصننعي ي 
 
ي ف  فهو يحدث فرقن حيث يؤثر بشكل ايجننر

ُ
 فكرين

ً
ن

ة جديدة لحينة جديدة ففور التخلص من هذ  القطع تتحلل وتصبح عننرص غذائي ،عالقة الماتخدم مع النظم البيئية
اء من حولنن  إىلة ضنفبنل  ي  ،حفنظهن عىل البيئة الخرص 

 
ي تدخل ف

وعىل صحتنن أيةن لنهن تقينن من المواد الصننعية النر
ي تابب العديد من ال 

 .ضامر صننعة الثنت )مثل الفورمنلديهنيد( والنر

                                                           
 .مرتبطة مًعن الذي يتكو  منه الفطر. وهو عبنرة عن عدة خيوط فطرية الشكلهو  (الغزل الفطري) - 12
وتير  ) - 13  الثر

وتير  نتيجة تعرضه للحرارة العنلية، أو نتيجة للتعرض لبعض المواد الكيمينئية. وهذ  العملية  (تخث  هي عملية تغثر صفنت الثر
وتير   ي االسناجة  تجعل الثر

 
    الموجود ف

 .الحية غثر صنلح لداء وظنئفه الحيوية      
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 طاوالت مصنعة من الفطريات والخشب
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 خصائص التشيؤ
ي تصميم المنتج الصننعي أهم  والتغريب ( من –يعد ) التحول 

 
ي وظفت من قبل المصمم الصننعي  ،سمنت التشيؤ ف

والنر
ي 
   :كمن يأنر

ً
 -:إىلالتحول والذي يقام  :أول

 :التحول الشكىلي  
ي الشكل 

 
ي تعرف بـعوامل الت تغثر نتيجة إىليؤدي التحول ف

ولمن كن  تصميم المنتج الصننعي  ،حولالتعرض لعوامل والنر
ي مدينت واسعة من العملية ال 

 
ي  يةبداعيتفنعل ف

ي بواكثر االلفية الثنلثة  والنر
 
اخذت بنلتانر  بخىط واسعة ف

.(ahewar.org/deba،net ال ،) ي  مر
ي التحوالت النر

 
صنبت مجمل العملية التصميمية، ممن أ الذي أوجد طفرات واسعة ف

ي الفكر التصميمي ماتغال بذلك  إىل بنلمصمم الصننعي  أدى
 
آلينت  ه إذ انتقل بنلمنتج وفقإبداعانتهنج اسلوب جديد ف

ي مفنهيم الوظيفة والجمنل  إىلمعينه 
 
ماتوى متطور عثر تشيؤ المندة وتحولهن والذي تبعه وبشكل متواتر انتقنل ف

ء  للمنتج خرىوالتعبثر والوسنئل االتصنلية ال  ي
كة ،المتش  دام ومثنل ذلك ش   Gum Showe -)جم يشو اماثر

Amsterdamي استخدمت مخلفنت مندة العلكة
( عنم قبل ا  25-20ومن المعروف ا  مندة العلك تحتنج من ) ،( والنر

ي البيئة
 
ة ف كة المذكورة والذين بداعي ولكن بفةل التفكثر ال  ،تتحلل ممن يجعل من مخلفنتهن مشكلة كبثر  لمصممي الش 

ء مندة العلكة من وظيفتهن المعروفة ابتكروا طريقة للحد من  ي ار مندة العلكة حيث تم العمل عىل تشنر    وظيفة  إىلارص 
ي تصميم وصننعة االحذية الرينضية أخرى

 
 – Gumإذ قنم المصمم الصننعي بنستخدام خنمة ) ،من خالل استخدامهن ف

Tecكة ) ( وهي خنمة ماتدامة تصنع من مخلفنت العلكة ويمكن استخدامهن كبديل للمط  Gum نط حيث تجمع ش 

Showe Amsterdam ومن جننب اخر  ،احذية رينضية ذات تصنميم رائعة إىل( مخلفنت العلكة وتعيد تدويرهن وتحويلهن
ي التوعية بشإ  مخلفنت العلكة

 
كة تحنفظ عىل نظنفة الشوار  وتانهم ف ي 5ويوضح الشكل ) ،فإ  الش 

( حذاء رينض 
وهنن نجد مفهوم التشيؤ واضح من خالل تحويل مندة العلك من  ،هر وتصميم جميلمصنو  من مندة العلكة وهو ذو مظ

   ومظهر  يشكىلي مختلف جذرين عن من هو معتند إذ يظهر أخرىوظيفة  إىلوظيفتهن المعروفة 
ي تتمثر  بنلمتننة والمرونة والخفة واللو 

ي اسفل الحذاء والنر
 
ي والماتخدمة ف

ي تصميم الحذاء الرينض 
 
  التشيؤ واضح ف

  .الجميل

 
   (5شكل رقم )

ي مصنو  من العلك
 http://nawayahasna.com/6 - حذاء رياض 
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ي ا 
 لتحول التقن 

المعنرص إذ عمل التشيؤ عىل تغيثر نمط الحينة المعتند  سنان هيمن مفهوم التشيؤ عىل التقنية وبنلتنىلي عىل واقع حينة ال 
متجنوزا التصنميم الكالسيكية التقليدية عثر استخدامه السنليب تقنية  ،كمن غثر من مفنهيم الزمن  والمكن   ،وخلخلته

ي للمنتج الصننعي 
ي التصميم التقن 

 
من خالل توظيف التكنولوجين بكل غرائبهن ومن  ،موظفن من خاللهن مفهوم التشيؤ ف

ات جذرية حتمية أثرت عىل سنشنط وسلوك ا ي جلبته من تغيثر
التقنينت  أنوا  أحدثماتخدمن  ،لماتخدم والمتلقر

ي الشكل )
 
ي 6التكنولوجية كمن ف

اض  ي الحينة ال  ،( والمتمثل بنلواقع االفثر
 
ء ف ي

ي هو واقع متش 
اض  ية عمل سناننفنلواقع االفثر

ي من جننب آخر 
اض  ، حيث اعند عىل برمجة الينت التعنمل المتبندل بير  االفراد فيمن بينهم من جننب وبير  الواقع االفثر

ء  ي
ي ضمن اطنر مفهوم االنتمنء للمنتج الصننعي المتش 

اض  صينغة سلوك ومفنهيم االفراد الماتخدمير  للواقع االفثر
ي المعنش  .(55،ص2017،حاير  جمعة ،والذي انعكس عليهم)الزبيدي

ء الواقع الحقيقر ي وقد قنم المصمم الصننعي بتشنر
ي  ،واقع خينىلي  إىل

اض  ي يعمل عىل إسنشنء تصور للعنلم يظهر لحواسنن بشكل مشنبه ت إىليشثر الواقع االفثر مثيل حنسونر
ات  ي يمكن نقل المعلومنت والخثر

اض  ، فعن طريق الواقع االفثر ي
 .تفنعلية أكث  الذهن  بشكل جذاب و  إىلللعنلم الحقيقر

 
ي التقنية –( 6شكل رقم )

 
 توظيف مفهوم التشيؤ ف
 https://www.new-educ.com 

شعر الماتخدم ا وبذلك نجد أ 
 
ي وسيلة تتكو  من عملينت محنكنة تفنعلية بنستخدام الحنسب اآلىلي ت

اض  لواقع االفثر
من الحواس تشعر  أكث  أو  بنلمكن  والفعنل، وهذ  العملينت مدعمة بتغذية راجعة صننعية لواحدة

ي هي تلك الل بنالندمنج داخل المشهد، الماتخدم 
اض  عتثر لغة نمذجة الواقع االفثر

ٌ
ي من خاللهن يتم تحويل وت

غة النر
اضية يمكن عرضهن من خالل متصفحنت متعددة إىل بعندرسوم الحنسوب ثالثية ال  ا  التحوالت  من هنن نجد .بيئنت افثر

ي يعيشهن المصمم الصننعي بوصفه جزءا من المجتمع تخةع لعملية تحديث ماتمر ومتنبعة متواصلة البتكنرات 
النر

  تفنعلية المصمم مع هذ  االبتكنرات إنحه للمصمم من حرية ومن تفرضه عليه من قيود، العلم والتكنولوجين ومن تم
والتكنولوجين المتقدمة سيتوالد عنهن بنلتأكيد مخرجنت جديدة تتمثل بصورة منتجنت جديدة تحمل مفهوم التشيؤ بير  

ي توظفه بشكل يحنفظ عىل البيئة 
 .فية والجمنلية للمنتججننب االهتمنم بنلننحية الوظي إىلطينتهن والنر

 
ً
 التغريب  -ثانيا

ي 
ي تصميم المنتجنت الصننعية والنر

 
ي عمل المصمم الصننعي عىل توظيفهن ف

عد من سمنت التشيؤ المهمة والنر فهو ي 
ي يشنر انحنء العنلم بنل 

 
التطلع لكل من هو غريب ومتحرر وخنرج عن  إىلة ضنفنتجت من خالل الطفرة والابق العلمي ف

ي تصميم المنتجنت الصننعيةالقيود الان
 
ي المنتج الصننعي خنرج عىل كل القيود ومحطم لهن كمن  ،ئدة ف

 
عد التشيؤ ف وي 

ي تصميمه لمنتجنت صننعية متشيئة  ،يمتنز بنلتفرد عن كل من حوله من منتجنت صننعية
 
وقد راع المصمم الصننعي ف

ي أو  لبيئية المحيطة من دو  ا  تابب خللمن مالئمتهن للبيئة المحيطة بهن من خالل توافقهن مع الظروف ا
 
تننفر ف

ي تنفيذ   ،المحيط
 
ي استخدمت ف

عىل الرغم من غرابة الوسط الذي تم اختينر الخنمة منه وغرابة الفكرة التصميمية النر
ي بدأت  ،وتصميم المنتج

ي عرص العولمة بابب سطوة القدرات التكنولوجية الهنئلة والنر
 
ت ظنهرة التغريب ف وقد انتش 

ي االلفية الثنلثة)مصطق  محمد  إىلتتحول 
 
ظنهرة بابب هيمنة التكنولوجن الحديثة والتقنينت الماتخدمة ف

ي تصميم منتجنت تتام بنلغ76،ص 2015،بركنت
 
ي وظفهن المصمم الصننعي ف

رابة من حيث المنطق والمعن  (، والنر
ء أو  وكشهن للثوابت الطبيعية ي

ي تصميم المنتج الصننعي المتش 
 
التقليدية من خالل تغريب الخنمنت الماتخدمة ف

( والذي 7ومثنل ذلك الشكل ) ،ية لدى المصمم الصننعي بداعزمكننين والذي كن  نتيجة للتحوالت الفكرية واتجنهنتهن ال 
نوعة من منء جوز الهند وتدع هذ  المندة بنسم )منالي( وهي مندة يتم تصنيعهن من سكر يمثل حنفظة سنانئية مص
ي ومنء   الاليلوز البكتثر
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(7شكل رقم )  

 طاوالت مصنعة من الفطريات والخشب
http://nawayahasna.com/6 

ي تم  ،جوز الهند 
استخدامهن لعملية تصميم وتصنيع المنتجنت الصننعية وتغريبهن زمكننين وهنن نجد تشيؤ المندة النر

خنمة تتمثر  بنلمرونة والمتننة كمن انهن بخالف منتجنت  إىلونجد قدرة المصمم الصننعي عىل تحويل منء جوز الهند 
كمن يمكن تصنيع   ،أخرىمكوننت صننعية أو أي   طالء من البالستيك إىلفهذ  الخنمة ال تحتنج  خرىالجلود النبنتية ال 

ي يمكن الحفنظ عليهن 
هذ  الخنمة بأيشكنل وسمنكنت مختلفة ممن يجعلهن مثنلية لصنع الحقنئب والمحنفظ النانئية والنر

سمند عةوي فهي خنمة  إىلكمن انهن قنبلة للتحلل وتتحول   ،لعدة سنوات حيث ا  هذ  الجلود مقنومة للمنء ايةن 
ء لكونه يعد من احد العوامل  وقد اهتم المصمم .صديقة للبيئة ي

الصننعي بنلبعد المظهري للمنتج الصننعي المتش 
ي عملينت تقبل الماتخدم للمنتج

 
ي  ،المهمة واالسنسية ف

ي المتلقر
 
ي التأثثر ف

 
ي تلعبهن ف

وتتمثر  المظهرية بنختالف االدوار النر
ي ا
 
( بمظهرهن الممثر  والننعم ولونهن 7لشكل )وعىل مختلف االصعدة الجمنلية والوظيفية والتفنعلية. وتتمثر  الحقيبة ف

لو  منء جوز الهند وبانطة التصميم الذي يتالئم مع التفةيالت الذوقية والجمنلية  إىلالجميل والذي يميل 
ي مفهوم التشيؤ يكو  عىل ماتويير   إىلويمكن ا  سنشثر  .للماتخدم

 
  :ا  التغريب ف

 
 :ماتوى الغرابة التشكيلية 
ء ذو تشكيل غريب بدرجة مبنلغ فيهن سعين للتمثر  والتفرد  إىلمم الصننعي حيث يعمد المص       ي

 ،تصميم منتج متش 
ي أو  ويثثر استخدام الخنمة

  .بنلتغريب عن البيئة المحيطةأو  التصميم الماتخدم لهذ  الخنمة يشعور بنلغرابة لدى المتلقر
 ماتوى الغرابة الالمنطقية:  

ي هذا الماتوى
 
ي وكل من يمثل قنعدة  ،نزعة التمرد عىل الثوابت إىل يميل المصمم الصننعي ف

إذ يتمرد عىل كل من هو منطقر
ي  ،مالم بهن 

 
ي كل  .تغريب للمنتج الصننعي يتخىط الثوابت المتعنرف عليهن أحداثممن يتابب ف

 
لذا فإ  عملية التشيؤ ف

يئة المنتج الصننعي محققة مجموعة ايشكنلهن وماتوينتهن الشكلية والوظيفية والالمنطقية تنطوي عىل صينغة جديدة له
ي تحققت نتيجة لمن مر بفكر المصمم الصننعي من 

نت وابتكنرات إبداعمن القيم الدائية واالستخدامية والجمنلية والنر
     .سناتنتج أ  صننعة التشيؤ هي الماتقبل وبذلك

 :جراءات البحثإ
ي : منهج البحث

ي تحل التحليىلي  اعتمدت البنحثة المنهج الوصق 
 
ي تالئم موضو  البحث بمن يتيحه ف

يل عينة البحث، والنر
 .اهداف البحث إىلهذا المنهج من امكننية اجراء التحليل واالستدالل بمن يخدم الوصول 

 وقد تم اختينر هذ  المنتجنت ،يتكو  مجتمع البحث من منتجنت صننعية مصممة وفق مفهوم التشيؤ : مجتمع البحث
 .ه وحاب الجدول التنىلي مع موضو  البحث وهدف لتوافقهن 

 

كة المنتجة المنتج الصننعي  ت سنة       الش 
 الصنع

 المنتج الصننعي قبل التشيؤ  

1-- المصمم           مقعد جلوس 
 Zeledon الصننعي          
Joey 

 يشمنعنت معنطف 2011

http://nawayahasna.com/6
http://nawayahasna.com/6
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https://www.core77.com/posts/19228/Things-That-Look-and-Sound-Like-Other-Things-Coat-Hanger-

Chair 
 الوصف العنم 1-1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات الشكلية )التحول  باا التشيؤ وال  1-2  التغريب( –التصميمي وفق المتغير
حلول للمشكالت  إيجند  إىلم الصننعي والذي يمتلك سنشنط عقىلي مركب يهدف بقوة التخيل لدى المصم بدا يرتبط ال 

ي تواجه العنلم بنل 
من زواين مختلفة تختلف عن رؤية  مور التغيثر والتطوير فهو يرى ال  أحداث إىلسعيه  إىلة ضنفالنر

التصميمية من العندي  وبذلك يخلق المصمم الصننعي رؤى ماتقبلية واسعة ومتنوعة تنقل الفكرة ،االيشخنص العنديير  
ة للجدل  إىلماتوى آخر يعرف بنلتشيؤ محوال الشكل المألوف والمعتند  إىلوالمألوف  هيئة يشكلية غريبة الواقعية مثثر

ة كنالنوكندة  ي مقعد الجلوس والمصمم وفقن لهيكل عمود فقنري الفىع كبثر
 
ماتعينن بلغة تجريدية رمزية كمن سنشنهد ف

ي تثثر الريبة والده
ي نفس الوقت .شة واالستغرابوالنر

 
تحويل يشمنعة المعنطف التقليدية  إىلفقد عمد المصمم  ف

ء آخر يختلف اختالف جذرين يشكلين ووظيفين عن المنتج الانبق إىلوالمعروفة لدى الجميع يشكلين ووظيفين  ي
فقد ، ش 

سك واالسناجنم من ننحية  استخدم المصمم آلية التغريب لشمنعة المعنطف ليصمم مقعد جلوس يتصف بنلتفرد والتمن
ال والوظيفة من جهة أهم  كمن يؤكد عىل  .أخرىمبنديء الحداثة كنلتبايط والتجريد واالخثر 

ه عىل الخامات تصميميا وبيئيا 1-3  التشيؤ وتأثير
ي المت

 
ات تمثل الخنمة الركن االسنشي للمنتج الصننعي فدقة اختينر الخنمة من قبل المصمم الصننعي لهن الثر الكبثر ف غثر

ي تعمل عىل تغيثر المنتج وتطوير  ليكو  ذا تصميم ممثر  يؤدي وظيفته بفنعلية من ننحية القيمة االدائية 
التصميمية والنر

ي لمقنعد الجلوس داءوالوظيفية واالستخدامية والمتمثلة بنل 
( والمتمثل بمقعد جلوس تم 1ويمثل االنموذج ) ،الوظيق 

ي وظ
ي مقعد الجلوس بشكل خنرج عن المألوف وبشكل كنمل وهي مصنوعة تصميمه من يشمنعنت المعنطف والنر

 
فت ف

ي تحنفظ عىل بيئة ماتدامة .من خنمة الخشب الطبيعية
وهنن  ،وتعد خنمة الخشب من الخنمنت الصديقة للبيئة والنر

ء المنتج وظيفين وفق تصميم فريد يتصف بنلغرابة ليحقق منتج اخرص  صد ي يق نجد ا  المصمم الصننعي قنم بتشنر

 Zeledon Joey المصمم الصننعي       المصمم

 2011 الانة

 مقعد جلوس المنتج الحنىلي 

لصننعي قبل المنتج ا
 التشيؤ

 يشمنعنت معنطف

 تغريب نو  التشيؤ

 خشب + معد  ) ستننلس ستيل ( الخنمة

 سم 2،44ارتفن  المقعد   ،سم   84االرتفن  الكىلي  القينس
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ي وبذلك يعد التشيؤ من
ي تاتخدم أهم  للبيئة وللتقليل من خطر التلوث البين 

االبتكنرات التصميمية غثر المألوفة والنر
   .مواد عةوية مصنعة مابقن للحفنظ عىل بيئة ماتدامة

ي األ  1-4
 
ي للمنتج الصناعي  داءالتشيؤ وفعله ف

 الوظيف 
ي التفكثر 

 
 أداء إيجند إىلوهذا من قند   أخرى إىلوقدرة عىل االنتقنل من فكرة  تمثر  المصمم الصننعي بمرونة تلقنئية ف

ي مختلف لشمنعة المعنطف
ي المنلوف والمتعنرف عليه أفعمل المصمم عىل تحويلهن من  ،وظيق 

تشييئهن  إىلدائهن الوظيق 
ي اخر اليمت بصلة للوظيفة الوىل بأي يشكل من االيشكنل وهنن يكمن مفهو  إىلوتغريبهن 

م التشيؤ فهو تغيثر كىلي فعل وظيق 
ء وانتقنله ل  ي

( والمتمثل بمقعد الجلوس المصنو  من 1ونجد ا  االنموذج ) ،متطلبنت وظيفية جديدة داءلوظيفة الش 
ي فةال عن ملماه الننعم   ،يشمنعنت المعنطف يتصف بمهنرة الصنع واالتقن 

كمن انه يتمثر  بنلجنذبية ويثثر ادراك المتلقر
ي تتمثر  بمتننتهن وطريقة تركيبه المدروس

ة فقد تم تثبيت الشمنعنت عىل هيكل مصنو  من خنمة الاتننلس ستيل والنر
 .وقد صمم وفق القينسنت االرجونوميكية ،مقنومتهن للصدأ  إىلة ضنفوتحملهن لالوزا  المختلفة بنل 

ي نموذج الثاأل  -2
 
  ائ

       
https://www.ariyonainterior.com/suitcase-decor/ 

 الوصف العنم 2-1

كة بينفيت MUA المصمم  مع ش 

 2018 الانة

 طنولة تزيير   المنتج الحنىلي 

 حقيبة سفر المنتج الصننعي قبل التشيؤ

 تغرييب نو  التشيؤ

 مرآة – ABSبالستيك  -ليد )اضنءة(  –المنيوم  – MDFخشب  الخنمة

 سم19،75الجننب  ،سم 45العرض  ،سم 55،25االرتفن  الكىلي  القينس
 

ات الشكلية )التحول  باا التشيؤ وال  2-2  التغريب( –التصميمي وفق المتغير

ي  بدا اظهنر ال  إىلعمد المصمم الصننعي 
عنلم من الخينل  إىلالتصميمي ضمن مفهوم التشيؤ ننقال الماتخدم والمتلقر

ي تمثل بعض المفردات فيهن  تننقةنت غريبة بير  الهيئة والالواقعية والغر 
ي الند والنر

ابة يذكرنن بأفالم كنرتو  ديزن 
ي االنموذج )

 
يير  والمصممة من حقيبة سفر تم تغريبهن بشكل يثثر الدهشة 2والوظيفة كمن ف  

( والمتمثل بطنولة الثر
ي توظيف المواد والتقنننت المننسبة اذ استنبط المصمم الصننعي من مفهوم التشيؤ فكرته التص ،واالنبهنر 

 
ميمية ف

وظيفة تختلف بشكل واسع وكبثر عن وظيفتهن االصلية والمتمثل بحمل  داءلتشكيل حقيبة الافر بهيئة جديدة ل 
ا  عملية تغريب المصمم لبنية الهيئة التصميمية العنمة لحقيبة الافر عثر تشييئهن قنصدا  .آخر إىلالمالبس من مكن  

ي قدرته عىل بداعمن هو جديد وغثر مألوف، ومن هنن تظهر القدرة ال  إىل منهو عندي ومألوف بذلك تغيثر 
 
ية للمصمم ف

استخدام اسنليب تصميمية تخرج عن الواقع عثر توظيف عننرص غرائبية المألوفة ضمن فةنء مألوف وبدقة عنلية 
ي العصور الوسىط الكالسيكية

ر
  .محققن متعة برصية ذات جمنلية تحمل رف

ه عىل الخامات تصميميا وبيئيا 3-3  التشيؤ وتأثير
اكمة لدى المصمم الصننعي  إذ يعمل المصمم عثر  ،للتشيؤ دالالت فكرية ومندية مرتبطة بتطور المعرفة الفكرية المثر

ي االنموذج ) إىلية واسلوب التنفيذ الجيد بداعالفكرة ال 
 
ء المنتج الصننعي كمن ف ي عملينت ( عثر تغريبه من خالل 2تتشنر

محققن نظنم تصميمي غثر مألوف يحمل تعددية يشكلية متنوعة لتحقيق اغراض  ،..الخ( ،. حركة ،لو  ،ة )خنمةضنفال 
ي  ،وظيفية مختلفة

ت قديمة واليمكن ا  تؤدي الغرض المطلوب منهن يمكن للمصمم ا  يحيلهن أصبحفحقيبة الافر النر
تصميم المنتجنت  إعندةية محنفظن بذلك عىل البيئة من خالل عإبدامنتج حديث يحمل لماة جمنلية  إىلعثر التشيؤ 

https://www.ariyonainterior.com/suitcase-decor/
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ي والماتخدم عىل حد سواء مفندهن ا  عملية تشيؤ  إىلالقديمة وفق رؤى تصميمية حديثة ننقال من خاللهن رسنلة 
المتلقر

  .نرتثبيت عملينت االستدامة عثر االبتك إىلالمنتجنت والخنمنت تحمي البيئة من التلوث وا  التشيؤ ياىع 
ي األ  3-4

 
ي للمنتج الصناعي  داءالتشيؤ وفعله ف

 الوظيف 
ء  ي

ي يختنرهن المصمم  إىليتجاد التشيؤ من خالل عملينت الحنلة من ش 
ي والنر

ء آخر عىل الماتوى الشكىلي والوظيق  ي
ش 

ي لحظة معينة محققن تصنميم فريدة عثر االستلهنم الجيد والمدروس والذي يمكن أ  يبدأ  المصمم
 
بنلنظر  الصننعي ف

ي االنموذج ) إىل
 
ي هيئة حقيبة الافر ز  ،(2من حوله كمن ف

 
 فكنر قدرته عىل استخالص ال أدتفمن خالل تمعن المصمم ف

هن  محققن بذلك عملية تغريب  ،عثر توظيف عننرص مختلفة من الخطوط والمانحنت واليشكنل والمالمس واللوا  وغثر
يير  وب داءجننب تحقق ال  إىلللهيئة العنمة للحقيبة   

ي لطنولة الثر
عنىلي عثر اختينر الخنمة والهيئة المننسبة  أداءالوظيق 

وتحتوي  ،من خالل احتوائهن عىل ارجل قنبلة للتعديل لتننسب جام الماتخدم سنان ومالئمتهن لقينسنت جام ال 
ي المر  ة ذات يشكل مربــع مثبتة عىل الغطنء العلوي وتوجد عىل جنننر  عىل مرآة  كبثر

يير   
 6آة لمبنت اضنءة عدد طنولة الثر

LED ي الظالم
 
ضوء النهنر  أو  يمكن تركيبهن حول المرآة المدمجة لصدار وهج أبيض ننعم غثر مبهر لرؤية أوضح سواء ف

كمن يمكن ضبط سطو  إضنءة المنكينج حاب الحنجة لتحقق رؤية جيدة للماتخدم وتعمل االضنء عثر سلك طنقة 
لة عىل عدد من الرفوف الداخلية المبطنة بنلبولياثر مع الوا  ليفية متوسطة كمن ويحتوي سطح الطنو   ،قنبل لالزالة

الكثنفة ذات اغطية يشفنفة وتتمثر  هذ  االرفف بقنبليتهن للىطي ويظهر من خاللهن التصميم االنيق والذي يحقق الوظنئف 
ات التج ،المطلوبة لماتلزمنت المكينج ة مع وجود حجرة سفلية بحيث يمكن استيعنب ماتحرص  ة والصغثر ميل الكبثر

ممن يجعل أدوات التصفيف مثل  ،ياتقر الحنمل باهولة عىل المقبض المتداخل عىل جننب الحقيبة .الحجم والفرش
ي متننول اليد بنل 

 
 ،ويحيط بنلطنولة اطنر من االلمنيوم ليحقق المتننة كمن إننء للفريشنة   إىلة ضنفمنفنخ الشعر المجعد ف
يير  وا  اللو  الزهري الجميل   

 .قد اضق  لماة رقيقة وننعمة عىل الهيئة العنمة لطنولة الثر
 لثنموذج الثااأل  -3

https://www.businessinsider.com/barefoot-shoes-vivobarefoot-sustainable-2018-8 
 

 الوصف العام 3-1

كة    المصمم  المننين - Adidasش 

 2020 الانة

ي  المنتج الحنىلي 
 حذاء رينض 

قبل  الصننعي المنتج  
 التشيؤ

 قنينة منء

 تحويل نو  التشيؤ

 مندة البوىلي اثيلير   الخنمة

 قينسنت مختلفة تننسب جميع االفراد القينس
 

ات الشكلية )التحول  باا التشيؤ وال  3-2  التغريب( –التصميمي وفق المتغير
ي الهنئل قند المصمم الصننعي إ ي والتكنولوجر

 بدا تكنرات علمية توصل اليهن بفةل ال اب إىل  التطور العلمي والتقن 
ي االنموذج )  ،يرى من اليرا  االخرو  إذ نجد الفكري والتصميمي 

 
كة 3كمن ف ي من تصميم ش 

( والمتمثل بحذاء رينض 
ي منء بالستيكية  إىلاديداس خةع 

ونالحظ هنن االختالف الكبثر والهنئل  ،احذية رينضية إىلعملية تحول وتشيؤ من قننن 
ي ال وظيفة  ،ظيفين بير  كال المنتجير  يشكلين وو 

ي المين  التنلفة النر
ء قننن  ي فقد حقق المصمم هنن هدفن معينن من خالل تشنر

منتج صننعي ذو منفعة وظيفية متالئمة مع التغثر والتحول الشكىلي ومحققة بذلك معنيثر جمنلية  إىلوال هدف لهن 
ي  داءجننب ال  إىلجديدة 

التشيؤ كمثنل عىل كيفية استخدام صننعة االحذية وفق والذي صمم وفق مفهوم  ،الوظيق 
ي المين  البالستيكية 

ي تحول قننن 
         .بعندحذاء مطبو  بتقنية ثالثية ال  إىلالتكنولوجين الحديثة والنر
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ه عىل الخامات تصميميا وبيئيا 2-3   التشيؤ وتأثير
غثر معتندة من خالل بننء عالقنت تصميمية صينغة وتركيب نفس الخنمة بخصنئص غريبة و  إعندةيعد التشيؤ هو 

العير  ا  تراهن ومن ثم  أدتجديدة تخرق الاي   المألوفة بأسنليب غثر معتندة تعتمد عىل مفردات بننئية جديدة اعت
ي تؤلف نمطن تصميمين جديدا عىل ماتوى الخنمة 

تحويلهن وتشييئهن بطريقة تحمل نوعن من المخندعة البرصية والنر
ء وفق عملينت 3ومثنل ذلك االنموذج ) .ن وتصميمين وبيئينيشكلين ووظيفي ي

ي والذي تش 
( والمتمثل بحذاء اديداس الرينض 

ي معير  ومعروف  أداءتحول مر بهن من خنمة ذات 
ي مختلف عن ال  إىلوظيق 

ي  داءخنمة ذات استخدام وظيق 
الوظيق 

ي المنء ا  التشيؤ هنن يعمل عىل المحن نجد  .الانبق للخنمة بشكل مختلف جذرين
فظة عىل نظنفة البيئة من مخلفنت قننن 

ي تابب تلوث البيئة بابب اعدادهن الهنئلة من خالل تحويلهن 
 .أخرىخنمة  إىلوالنر
ي األ  2-4

 
ي للمنتج الصناعي  داءالتشيؤ وفعله ف

 الوظيف 

ء آلخر عثر توظيفهن لكل من هو جديد أو  من خالل عملية التشيؤ وتحويل الخنمنت ي
ي االنموذج   ،المنتجنت من ش 

 
كمن هو ف

ات ومنهن خفة الوز  والمتننة والنعومة  3) ي تتمثر  بعدة ممثر 
كمن ( والمتمثل بأحذية اديداس الرينضية الصديقة للبيئة والنر

نعت يتكو  هيكل احذية اديداس ،يمكن غالهن داخل الغانلة الكهربنئية عند اتانخهن  من علب المين   من جزئير  ص 
ي تم ت

الجزء العلوي مصنو  من غزل ننعم  .مندة البوىلي اثيلير   إىلجميعهن وغالهن وتقطيعهن وتحويلهن البالستيكية والنر
ي تم تحويلهن 

ي تم تحويلهن  ،ومحبوك من كرينت البوىلي اثيلير  النر
أمن النعل فهو مصنو  بنلكنمل من المواد البالستيكية والنر

ي نعل الحذاء المصنو  من مندة البوىلي اثيلير  ايةن، ومن ثم يتم خينطة النايج المحبوك من مندة البوىلي اي
 
ثيلير  ف

يــــح قدم   .والمطنط الصننعي والزيوت النبنتية ممن يجعلهن قنبلة للتحلل كمن يتمثر  تصميم احذية اديداس بمراعنة تش 
 .جننب متننته ومرونته إىلا وظيفين عنلين أداءممن يجعله يقدم  سنان ال 
 

  :نتائج البحث
ي هيئنت النمنذج الثالثتحقق التشيؤ من ا -1

 
ي االنموذج رقم  ،لننحية الشكلية والوظيفية ف

 
وكن  ذلك من خالل التحول ف

ي االنموذج رقم ) ،(3)
 
 .(1،2ومن خالل التغريب ف

ا التانؤل حول قدرة التصميم عىل تحقيق ال  -2 ي االنموذج  داءحقق التغريب جذب برصي مثثر
 
ي عىل االخص ف

الوظيق 
 .(1رقم )

ي الحفنظ عىل البيئةاختينر  -3
 
ي تصميم النمنذج الثالث حقق دور فنعل ف

 
وتتمثر  النمنذج الثالث  ،المصمم التشيؤ ف

  .بكونهن منتجنت ماتدامة و صديقة للبيئة
ي االنموذج رقم ) إىلعمد المصمم  -4

 
وتحويل المألوف  ،(1نز  المألوفية عن المألوف من خالل تغريب الخنمة يشكلين ف

ي االنموذج رقم )ال مألوف وظي إىل
 
 ( 2،1فين ف

ي االنموذج رقم ) -5
 
ي المين  3توظيف المصمم الصننعي التقنية الحديثة ف

ي مندة العلك وقننن 
 
( أوضح التحول الكبثر ف

 . بعندمنتجنت صننعية جديدة ومتنوعة بتقنية ثالثية ال  إىلالبالستيكية وتشيؤهمن 
 :االستنتاجات

ي التصميم الصننعي  -1
 
ي الحفنظ عىل البيئة من مخلفنت المنتجنت الصننعية المختلفة عثر  حقق التشيؤ ف

 
 قوة فنعلة ف

 .توجيه المصمم رسنلته البيئية من خالل المنتجنت الصننعية المتشيئة      
ء الخنمة -2 ي  ية والفكرية عثر االبتكنر والتفكثر خنرج الصندوق بداعالمنتج تنبع من قدراته ال أو  قدرة المصمم عىل تشنر
ء بقدرته عىل تحقيق  -3 ي

ي عنىلي ومناجم مع جاد الماتخدم أداءتمثر  المنتج الصننعي المتش 
  إىلة ضنفبنل  ،وظيق 

ي وبنسلوب متفرد       .تحقق الجننب الجمنىلي والذي اثنر الدهشة واالستغراب بشكل ايجننر
ي تشيؤ المنتج الصننعي وت-4

 
ي والعلمي أثر كبثر ف ي والتكنولوجر

ء مألوف وعندي ا  للتطور التقن  ي
ء إىلحوله من ش  ي

 ش 
  .ذو فنعلية وظيفية ظنهرة     
ي إ  تمثر  المصمم المبد  بنالنفتن  الفكري زمكننين سنهم بتعدد ماتوينت ال  -5

 
ي قنم بتوظيفهن ف

 حنلة والتغريب النر
ي      

ء عىل الماتوى الشكىلي وعىل الماتوى الوظيق  ي
   .تصميم المنتج الصننعي المتش 

 :التوصيات
ي المجتمع عىل ماتوى المصممير  واالفراد  -1

 
 وادخنلهن ضمن المفردات الدراسية لقام التصميم  ،سنش  ثقنفة التشيؤ ف

ي معنهد الفنو  وكلينت الفنو  الجميلة     
 
  .الصننعي ف

ي تصميم منتجنت صننعية   -2
 
ي  أداءمن  أكث  تحقق توظيف التشيؤ ف

يئنت واستثمنرهن عثر تشيؤ الخنمنت واله ،وظيق 
    وبشكل يخدم البيئة والماتخدم عىل حد سواء. 
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