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The communicative and cultural achievement is represented by
an activity with adopted formulas confirmed by compliance and
flexibility that enables it to keep pace with the creative path in the
age of infomedia and contemporary digital publishing programs.
The explanatory space, in its intellectual and technical forms, is
based on logical foundations that work on creating latent patterns
and patterns that enhance the purpose of its existence. And the
system in art in general and design in particular represents a
mechanism for arranging work vocabulary on the basis of
principles that usually refer to a system that checks the state of
damage between the design work vocabulary. The system stems
from those defects embodied in expressive formats that are linked
to concepts and ideas through the organization of different
vocabulary within the workspace that have specific characteristics
that reflect a particular idea and are linked to the specificity of the
required utilitarian functional nature. The lesson of the system is
not only to reach the relationships that exist between the
vocabulary in their embodiment of the concrete form, but it lies on
a much deeper level than that, which is the level of significance.
Where the formal characteristics of the product of organizational
relations reflect patterns that often express their environment or
are the result of those organizations with semantic reading, and
the difference in the nature of the formulation of these
organizations comes from the effect of the overlap of several
different factors (cultural, social, religious, civilizational,
functional).
The design thought derives its primary material through this
overlap to start the system according to the rational methods in
the drafting process. To evaluate things and this is the rule of
logic.
From here the researcher sees that the principle of the system and
its relation to the degree of formulation of the form, and the extent
of variation of this formulation is due to the mental readiness in
the process of organization and innovation, to be a specific formal
inference related to its basic function and its structural
composition in the designs of logos, so the idea of research and
formulation of the research problem came according to the
following question: Is there a role for the design system in formal
inference in logo design? The importance of the research was
formulated through:
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-Informing those interested in the design issue, for the purposes
of developing the mechanisms of their technical work.
-To benefit scientific and research institutions, as well as the
press, publishing houses, and advertising agencies. The aim of the
research lies in: Knowing the role of the design system in formal
inference in the design of logos, and defining the limits of
research, which lies in the objective limit: the design system and
formal inference in the design of logos Spatial limit: some
Examples of global logos that enhance the current research, And
the time limit for the designed logos from (2019-2021), and
definitions of the following terms were defined: design system and
formal inference..
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امللخص:
يتمثل املنجز التخاطيب التواصلي الثقايف بنشاط ذو صيغ متبعة تؤكده املطواعية واملرونة اليت متكنها من مسايرة
الركب اإلبداعي يف عصر االنفوميداي وبرامج النشر الرقمي املعاصر ،وهذا النشاط حيتكم لنظام وقواعد شكلية
استداللية مرتبطة بنواتج الفكر والثقافة ومعطياهتا اليت تؤسس لنظام قائم على اشرتاطات تلك املعطيات لتحقق
أعلى قدر من املساحة التوظيحية بشكليها الفكري والتقين على وفق أسس منطقية تعمل على أحداث انساق
وأمناط كامنة تعزز من هدف وجودها ،والنظام يف الفن عموماً والتصميم على وجه اخلصوص ميثل إليه لرتتيب
مفردات العمل على وفق أسس تشري يف العادة إىل نظام حمقق حالة التالف بني مفردات العمل التصميمي.
فالنظام انبع عن تلك التالفات اجملسدة النساق تعبرييه ترتبط مبفاهيم وأفكار من خالل تنظيم املفردات املختلفة
ضمن مساحة العمل تكون ذات خصائص حمددة تعكس فكره معينه ومرتبطة خبصوصية الطابع الوظيفي النفعي
املطلوب .فالعربة من النظام هي ليست الوصول إىل العالقات القائمة بني املفردات يف جتسيدها للشكل العياين
فحسب ،بل تكمن على مستوى اعمق من ذلك بكثري ،أال وهو مستوى الداللة .حيث تكون اخلصائص
الشكلية لناتج العالقات التنظيمية عاكسه ألمناط تعرب غالبا عن بيئتها أو تكون انجتا لتلك التنظيمات ذات
االسقراء الداليل ،وأييت االختالف يف طابع الصياغة هلذه التنظيمات من اثر تداخل عدة عوامل خمتلفة (ثقافية،
اجتماعية ،دينيه ،حضارية ،وظيفية).
فالفكر التصميمي يستمد مادته األولية من خالل هذا التداخل ليبتدئ به النظام على وفق الطرق العقالنية يف
عملية الصياغة ،وما نريد أن نصل إليه هو إن العقالنية يف التفكري تشكل النظام وتؤسسه وهو غري العشوائية يف
العمل ،وابلتايل تكون طريقة واختيار هذه القواعد حمكومة حبركة العقل والفعل اإلدراكي لتقييم األشياء وهذا هو
حكم املنطق.
من هنا يرى الباحث ان مبدأ النظام وارتباطه بدرجة صياغة الشكل ، formومدى تفاوت هذه الصياغة إمنا
يرجع إىل االستعداد العقلي يف عملية التنظيم واالبتكار ،ليكون استدالالً شكلياً معيناً يرتبط بوظيفته األسا
وتكوينه البنيوي يف تصاميم الشعارات ،فجاءت فكرة البحث وصياغة مشكلة البحث على وفق التساؤل التايل:
هل هنالك دور للنظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات؟ كما صيغت امهية البحث من
خالل:
 إفادة املهتمني ابلشأن التصميمي ،ألغراض تتعلق بتطوير آليات عملهم الفين. أن يفيد املؤسسات العلمية والبحثية ،فضال عن الصحافة ودور النشر ،والوكاالت اإلعالنية.الكلمات املفتاحية :النظام التصميمي ،تصميم الشعارات ،االستدالل الشكلي.
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مشكلة البحث:
يؤلف النظام والتنظيم تكويناً حمكم حييط جبميع املعطيات الداخلة ضمن العملية التصميمية من عناصر وأسس فضالً عن
جوانبه الفكرية والتصميمية واالخراجية ،وال تؤلف تكويناً عفوايً جاء مصادفةً ودون ختطيط وتنظيم مسبق ،وهناك قوانني اثبتة
ِ
وهنايته وقد وجد العلماء يف سعيهم لتفسري النظام ،أن أية ظاهرة ال ميكن دراستها مبعزل عن حميطها
حكمت نشؤه وحتكم تطوره
وعن الظواهر األخرى اليت حتيط هبا ،فهي جزء من كل ال يتجزأ من احمليط بكل مفرداته،ويرتبط هذا النظام ابلطبيعة والكون،
وينعكس من خالل الظواهر واألشكال الطبيعية وهي ليست أشكاالً فوضوية غري منتظمة كما تبدو بقدر ما هي نظام معقد
ودقيق ،وهو ما يعرب عنه ابألشكال اهلندسية اجملردة كاخلط ،السطح ،املربع ،الدائرة ،األسطوانة ،أي أن هذا النظام يرتبط ابلطريقة
العقالنية للتفكري ،ومن هنا جند أن اإلنسان قد رصد طبيعة النظام يف كثري من جماالت احلياة ،وحاول أن يضمنها يف خمتلف نواجته
احلضارية ،الفكرية منها والعملية ،إلدراكه أن أي عمل ينجزه ال بد أن يتم بصورة نظامية تناسقية ليؤدي الغرض والنتيجة املطلوبة،
وقد انعكس هذا املفهوم يف جمال الفكر والعلوم بشكل دقيق ومباشر وبقواعد منطقية وأسلوب منهجي.
أما يف الفن فقد كان جتسيد النظام من خالل تنظيم مفردات خمتلفة ضمن العمل الفين وفقا خلصائص حمددة تعكس فكرة
معينة تتعلق ابجلانبني التعبريي واجلمايل ،وما دام الفن بشكل عام والتصميم بشكل خاص يعد انعكاساً للواقع ..فهذا يعين أن هلا
أنظمة تسهم ،إىل حد بعيد يف حتقيق أهدافه الفنية والوظيفية واجلمالية على السواء ،فالطبيعة بع ّدها املصدر األساسي الستنباط
املعلومات البصرية والناظم الشكلي لالمتدادات والتوليدات الشكلية املرئية ومن الطبيعي أن النظم اهلندسية أو الرايضية امنا تدل
عل ى التكوين الشكلي وما تتوالد عنه من دالالت تعبريية تتناول املظهر الشكلي بكل متثيالته الستنباط املعلومات البصرية
والتكوين المتدادات وتوليدات شكلية داللية ،ومما تقدم وجد الباحث مسوغاً لصياغة مشكلة حبثه من خالل التساؤل التايل:
ماهو دور النظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات.
أمهية البحث:
 األمهية النظرية :بناء إطار ممنهج معريف يتناول فيه النظام التصميمي وكيفية جتسيده لالستدالل الشكلي يف تصميم الشعاراتواستخالص اهم املؤشرات املرتبطة به ومن مث بيان آليات عمله وميكن االفاده منه من املهتمني واملختصني مبجال التصميم
الكرافيكي نظرايً.

 األمهية التطبيقية :مسامهة وتنمية وتطويراملهارات العملية للمشتغلني واملصممني ابجلانب الكرافيكي وتسليط الضوء هلم علىآليات تكون النظام التصميمي وكيفية جتسيد الدالالت الشكلية يف تصميم الشعارات.
هدف البحث:
كشف النظام التصميمي واالستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات.
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تعرف دور للنظام التصميمي يف االستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات ،وحددت حدود للبحث واليت تكمن احلد
املوضوعي :النظام التصميمي واالستدالل الشكلي قي تصميم الشعارات احلد املكاين :بعض من مناذج الشعارات العاملية اليت تعزز
البحث احلايل ،واحلد الزماين الشعارات املصممة من ( ،)2021-2019وحددت تعاريف للمصطلحات التألية :النظام
التصميمي واالستدالل الشكلي.

Issue: 1

هدف البحث:

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

حدود البحث:
احلدود املوضوعية :دراسة النظام التصميمي واالستدالل الشكلي يف تصميم الشعارات.
احلدود املكانية :الشعارات املصممه (امريكا ،اسبانيا ،فرنسا،االمارات العربية املتحدة ) .
احلدود الزمانية2021 – 2019 :
حتديد املصطلحات:
النظام فلسفياً :هو مفاهيم العقل األساسية ،ويشمل الرتتيب الزماين ،والرتتيب املكاين ،والرتتيب العددي ،والسالسل والعلل
والقوانني ،والغاابت ،واألجنا  ،واألنوا  ،واألحوال االجتماعية ،والقيم األخالقية واجلمالية(.)1
النظام لغوايً :نظمه ينظمه ونظمه ونظاما فأنتظم وأنظم ،ونظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله ،ومنه نظمت الشعر
ونظمته ،وأنظمت فيه الشيء من خيط وغريه وكل شعبه منه واصل ونظام كل امر مالكه ،واجلمع أنظمه وانظم ونظم(.)2
النظام اصطالحا:
النظام :هو جمموعه من األجزاء اليت تعمل مع بعضها البعض يف عالقة نظامية وفقا لغرض معني لكل من املبادئ واألفكار ينجز
أو يرتب يف جتانس وتناغم املرتبة واملرتابطة وظيفيا.
التعريف االجرائي للنظام:
النظام :هو عملية ذات منهج متسلسل ومتناسق لتشكيل جمموعة عناصر داخل الفضاء التصميمي بطريقة جتسد الغرض
والوظيفة التصميمية يف الشعار.
االستدالل لغوايً-:
()3

عرفه اجلرجاين :االستدالل :هو تقرير الدليل إلثبات املدلول.
االستدالل اصطالحا:
 -الداللة (كدراسة أو علم املعىن).

()4

قضية ،أو من عدة قضااي معلومة.
قضية جمهولة من ٌ
 -استنتاج ٌ

()5

 -فعل ذهين مؤلف من احكام متتابعة ،اذا وضعت لزم عنها بذاهتا حكم اخر لغريها

()6

االستدالل الشكلي اجرائياً:
هو فعل يقر دليالً شكلياً كلمة الحتواء الوسيط املستخدم وتوجيهه يف وجهةٍ معينة تفرض ابلضرورة إمكاانت تعربيية معينة
بنظام ذو مواصفات ،ويدل على تنظيم عناصر الوسيط املادي اليت يتضمنها العمل وحتقيق االرتباط املتبادل بينها.
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اإلطار النظري
يعتمد حتقيق النظام على جمموعة من العناصر املرتبطة ضمن شبكة من العالقات التبادلية بني املكوانت اليت حتتكم له،
ويعد النظام ألية تنظم تكوين الشكل وتنقله من واقع غري ملمو إىل واقع ملمو متضمن العناصر املوجودة واحمليطة للمنجز
التصميمي ويعطيها قيمة جتسد ماجاءت به العناصر التصميمية من هدف وظيفي ،وميثل النظام يف الفن والتصميم إليه لرتتيب
مفردات العمل على وفق أسس منطقية تعمل على أحداث انساق كامنة يف قوى داخلية ،أما النظام لدى (فنتوري) فهو يشري
إىل النظام من واقع التعقيد والتناقض يف أشكال النواتج التصميمية ،اذ على املصمم أن يسعى لتكوين حالة التوافق ما بني
املتناقضات ويكيف عناصر تصميمية بنائية يف تصميم املنجز ،والنظام مبدأ أسا يف التصميم وممثالً للعملية الفاعلة اليت تدور
حول ربط األشياء وأظهارها للوجود أذ يشري إىل أن هذه العملية تعين أشياء عدة مهمة لإلنسان أمهها اهنا تعطيه الوجود ويصف
هذه العملية اليت تدور يف وعي املصمم أهنا تقع ضمن ثنائية الصامت واملضئ ،املقا وغري املقا ونعين بغري املقا هي األفكار
يف خميلة املصمم اما املقا هي األفكار اليت يتم العمل هبا على وفق واقع التصميم (أن مهمة املصمم تصميم املنتج ونقله من العامل
الصامت إىل العامل املضئ والنظام يقع خلف هذه الثنائية).
إن أمهية النظام هذه تشمل جماالت عدة على اختالف طبيعتها ،أذ يشري ( )Arnhemأنه أساسي وال غىن عنه يف
التعامل مع أي مؤسسة تنظيمية وأنه ضروري لتنظيم األجزاء ضمن الكل لتجنب التناقض والتنافر ،كذلك فهو ويعد ضروري
إليصال معىن التصميم على اختالف نوعه فكراي أو تصميميا لكي يكون له معىن وفائدة لذلك جيب ان يكون مقدما بشكل
نظامي وبذلك يكون قد حقق التقبل لدى املتلقي .وبذلك فإن النظام كيان متكامل من املنجز التصميمي ،ويتكون من أجزاء
وعناصر متداخلة تقوم بينها عالقات تصميمية من أجل حتقيق وظائف وأنشطة تكون مبحصلتها النهائية مبثابة الناتج الذي حيققه
النظام كله.
كما تشري هذه املفاهيم يف جمملها إىل معىن النظام أبنه األسلوب الذي ينتظم به عدد من العناصر واملفردات يف عالقات
ختدم بعضها البعض اذ ان الشكل يبدو يف وحده كلية متثل هذا النظام(.)7
ومما تقدم يرى الباحث أن احدى أهم مفاهيم النظام هو كونه أييت كوسيلة إلجناز التصميم بشكل منهجي ومنطقي وذو
صيغة متسلسلة ومتتابعة يف التصميم أحياان ،ويشمل طريقة وعملية مزج العناصر يف تكوين موحد للحصول على حالة التجانس،
وارتبط النظام يف الطبيعة خبصائص عدة تصف احلالة املوجودة عليها واملعربة عن االنسجام والتناسق والتكامل والتجانس إذ
أشرت بعض اخلصائص اليت ترتبط بطبيعة تكوين األشكال يف الطبيعة ومنط عالقتها مع احمليط أو ضمن أجزاء مكوانهتا مشكلة
حاالت وخصائص نظامية على مستوايت خمتلفة فيها ولتتم ابلتايل حالة التوافق الكامل بني اجلزء والكل واألجزاء بعضها مع
البعض اآلخر ،لقد تركزت هذه اخلصائص يف خاصيتني االوىل تشري إىل الوحدة التصميمية والثانية تؤدي اليها وهي خاصية التوازن
التصميمي .إذ ان مفهوم الوحدة التصميمية ضمن الطبيعة وأجزاءها عدت من قبل بعض املصممني أساسا لفلسفتهم يف العمل
التصميمي ويف نظرهتم إىل احلاالت املختلفة يف جوانب احلياة.
الداللة مفهوماً:
علم الداللة هو تفسري املعاين والرموز واإلشارات ،حيث يهتم بدراسة أنظمتها وآليات تكوينها ،وقد تبلور هذا املفهوم بعد
تيارات احلداثة اليت ظهرت يف ستينيات القرن العشرين "البنيوية وما بعدها" بوصفها ظاهرة لفهم العامل وتفسريه ودراسة األنظمة
األشارية املختلفة يف الثقافة العامة ،ومسي بعلم السيميولوجيا الثقافية الذي يعد أسا النظام السيميوطيقي .
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النظام مفهوماً:
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وكلمة الداللة "السيميانتك"  Semantiqueمشتقة من األصل اليوانين "سيميو" أي عالمة ،ويرجع مصطلح
السيميولوجيا إىل فردينادي دي سوسري (1857م1913-م) وأما مصطلح السميوطيقيا فريجع إىل الفيلسوف الربغمايت األمريكي
شارل ساندرز بري (1839م1914-م) الذي استعار املصطلح من التسمية اليت أطلقها جون لوك(*) على علم خاص
ابلعالمات ينبثق عن املنطق ،ولقد كان االثنان سوسري وبري (أساساً انطلقت منه اجلهود لتأسيس هذا العلم اجلديد الذي يقوم
على دراسة أنظمة التواصل البشري)( ،)8حيث ركز سويسر كما يقول جريو على الوظيفة االجتماعية لإلشارة (العالمة) بينما ركز
نظاما واحدا.
بري على الوظيفة املنطقية .واملظهرين على صلة محيمة ،والكلمتان سيمولوجيا وسيميائيات تعطيان اليوم ً
فالسيميولوجيا هي علم األشارة الدالة مهما كان نوعها واصلها ،وهذا يعين إن النظام الكوين بكل ما فيه من إشارات
ورموز هو نظام ذو داللة ،فالداللة مبفهومها العام هو اسم آخر لعلم األشارة ،وعليه ميكن القول عن الدال هو الوسيط املادي
للمدلول .والربط بني الدال واملدلول يعد صفة تعاقدية مبدئية هذا العقد مجاعي منقوش يف زمن طويل .فاللغة نظام من العالمات،
وال تعد األصوات أو الصور لغة إال عندما تعرب عن األفكار ،وبعبارة أخرى ينبغي هلا ان تكون جزءا من نظام من العالمات.
والعالمة هي (احتاد بني شكل يدل ،يسميه سوسري الدال  Signifiantوفكره يدل عليها ،تسمى املدلول )9(.)Signifieوهبذا
فان كل وسيلة من وسائل التعبري اليت يستخدمها اجملتمع تعتمد يف جوهرها على السلوك اجلماعي-أو على شيء يشبه ذلك هو

العرف  Conventionكما هي احلال ))عندما حييي الصيين إمرباطوره ابحننائه إىل األرض تسع مرات(() .)10ووفقا هلذا
التقسيم الذي قدمه "سوسري" للعالمة على إهنا احتاد بني دال ومدلول ،فأن الدال هو الصورة البصرية أو السمعية واملدلول يتمثل
يف الفكرة أو التصور وهو عملية ذهنية غري مادية ،ويف غالب األحيان تكون الرابطة اليت جتمع الدال ابملدلول اعتباطية فهي ال
ختضع لقوانني منطقية ،وابرز مثال على ذلك العالمة اللغوية ،واليت ال نرى يف بنيتها ما هو مشرتك بني الدال اللغوي واملدلول
املفهومي.ويف جمال التصميم وملا كانت موضوعاته تعبريية ،فإهنا تعد مبثابة لغة إن مل تكن لغات عديدة ،فاملعاين املعرب عنها يف
التصميم ميكن ترمجتها إىل ألفاظ.
والعمل التصميمي يقوم على حماكاة الواقع ذو الوظيفة النفعية ،وعليه فاملصمم ينتقي بعضاً من عناصر الواقع ويقدمها على
شكل عمل فين ليعطي من ورائها مقوالت اجتماعية أو ايديولوجية واخالقية ،واملتلقي بدوره يتلقى تلك العناصر وما ترسله من
عالمات ،فريدها يف ذهنه إىل مرجعها احلقيقي.وميكن القول ابن املرجع هو "ختيل املتخيل" املتماثلة طبعا من متلقي إىل آخر.
الداللة الشكلية:
يذهب نقاد النزعة الشكلية إىل فهم طبيعة الفن املعاصر يف وقت ما عند التفكري يف موضو الشكل جنده ينطوي على
جمموعة األجزاء أو العناصر ،وهي املادة الدالة على قوالب البناء احلسية اليت يرتكب منها العمل ،حيث ترتب وتنظم هذه القوالب
()11
على حنو معني-هو الشكل .يقول "جون ديوي" حنن جند يف الشكل ((تنظيما للعناصر املكونة ،أو األجزاء املركبة)).
فالشكل هو مجع لعدة عناصر متحدة يف كيان واحد له قيمة اإلدراك العقلي .ويرى "هربرت ريد" ،إن لفظة الشكل يف
الفن تعين ((اهليئة اليت اختذها العمل)) )12(.يف حني يفرق "ارهنامي" بني الشكل  Formواهليئة  ،Shapeأو املظهر اخلارجي
للشيء ويقول إن ((اهليئة هي اجلوانب املكانية اخلاصة خبصائص املظهر اخلارجي لألشياء ،ولكن ال يوجد منط بصري يكون عبارة
عن ذاته فقط ،فالبد من انه ميثل شيئا ما وراء وجوده الفردي،وهذا يشبه القول ابن اهليئة ككل هي شكل حملتوى ما،واحملتوى أو
()13
املضمون ليس هو ابلطبع مادة املوضو أو خامته)).
ويعد استخدام "ارهنامي" ملفهوم "الشكل" استخدام يتضمن اهليئة واملضمون .وعليه (فالشكل ابملعىن اإلدراك ضروري
للتشخيص الواعي احلسي للمحتوى،أما ابملعىن البنائي فانه ميثل تناغم معني أو عالقة تناسبية لألجزاء مع الكل وكل جزء مع
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(أهنا نزعة تركز على الشكل واملعىن الذي حيمله).

ولعل تركيز "الجنر" على الشكل وأمهيته يرجع إىل إدراكها العميق للوظائف اليت يقوم هبا الشكل .وهذا السبب جعل من
"الجنر" أتخذ مبفهوم بريل " " Prallعندما يعامل العمل التصميمي كبناء ( )Structureوالغرض من ذلك ،انه جيعلنا ندرك
األشكال احلسية ،بطريقة منطقية .وعندما يبد املصمم العمل التصميمي فانه ((يوضح املعىن احليوي  Vital Importالذي ال
()16
يستطيع أن يتخيله منفصال عن التعبريية اخلاصة به ،ويرتتب على ذلك انه ال ميكن أن يعرفه قبل أن يعرب عنه)).
الداللة التعبريية:
إن السيميائية تقوم على العالقة بني العالمة والدال واملدلول ،فالعالمة مكونة من دال
ومدلول ،يشكل صعيد الدوال صعيد الشكل التصميمي ،ويشكل صعيد املدلوالت صعيد
احملتوى ،والعالقة بني الدال واملدلول ،عالقة وضعية اصطالحية ،وهي ضرورة لتحقيق التواصل
الذي عرب عنه أحياان ابلبيان أحياان ابإلخبار.
وإذا أخذان نظاما مثل التصميم ،جند انه يتكون من ثالث عناصر أساسية :العنصر
األول فيه هو الدال أو البنية الشكلية ،والعنصر الثاين هو املدلول أو العلة اخلارجية للعمل،
والعنصر الثالث هو العالمة أو العمل التصميمي ،وهذا العمل ذو داللة ،والداللة تتحقق من
خالل قدرة الدال التعبريية يف توصيل األفكار.
وعليه فالقدرة التعبريية اليت يتضمنها النص التصميمي يتطلب إدراك العامل اخلارجي ((فاملعاين اليت تعرب عنها النصوص
التصميمية ما هي إال مفاهيم ذهنية مدركة عن العامل اخلارجي ،وهي مفاهيم قد ترتبط أبشياء عينية حسية ذات وجود عيين يف
العامل اخلارجي،وقد ترتبط مبفاهيم قائمة على التجريد والتعميم)) )17(.ويؤكد ذلك "سانتياان" يف قوله( أن كل تعبري راجع إىل
"الرتابط أو "التداعي" " Associationفاحلد األول يكتسب تعبريا النه يرتبط يف ذهن املدرك ،بتجارب سابقة يلتصق "معىن"
هذه التجارب و" لوهنا" ابملوضو ،حبيث يبدو كامنا فيه) )18(.وميكن القول يف هذه احلالة أن وظيفة العالمات الشكلية الدالة ال
تكمن يف ذاهتا،أي يف حقيقة كوهنا عالمات،بل تكمن يف إمكانية إدخال هذه العالمات يف عالقات هدفها القوة التعبريية،من
خالل عمليات " التنظيم وإعادة التنظيم ...فكل تنظيم له جوانبه املختلفة مثل االستقرار ،التصلب ،التعقد ،ودرجة التشكيل أو
غريها من اخلصائص ،وينتج التنظيم عن التفاعل ،وإعادة التفاعل بني الكائن والبيئة" (.)19
()20

وهبذا فان النص التصميمي عبارة عن ((نظم عالماتية تسهم يف توضيح اجلانب التعبريي وإيصاله)).
التعبريية جذور متأصلة ،يف األوجه املادية والشكلية والتصويرية للعمل.

وللجوانب

وهذه العوامل األخرية ،عندما حتلل ،تقدم شواهد تساعد على نسبة املضمون التعبريي إىل العمل ،وعليه فان العمل
التصميمي بوصفه عالمة دالة يعتمد على منظومة ثالثية من العالقات بني األطراف التألية:
((مادة التعبري واملتمثلة ابأللوان واملسافات ،وأشكال التعبري وهي التكوينات التصويرية لألشياء ،ومضمون التعبري وهو
يشمل احملتوى الثقايف من انحية واألبنية الداللية املشكلة هلذا املضمون من انحية أخرى)) )21(.ويظل العمل دون شك ،جتارب
انفعألية وختيلية ال حدود لتباينها ،ذلك أن االنطباعات اليت تنشأ نتيجة هلذه العملية سوف تتغري من فرد إىل آخر ،ولكن ضمن
احلدود اليت يفرضها النص التصميمي .إذ قد يصبح للتشكيل الفين دالالت متعددة يف آن واحد تشري إىل موضوعات خمتلفة
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اآلخر) )14(.فالشكل يشري إىل طريقة خاصة يف النظر إىل األشياء واإلحسا هبا من خالل الرتكيب اخلاص للعناصر،واليت تعد
اجلوهر الفعلي أو املوضو الفين نفسه.

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

ومبعان متنوعة مما يسبب اضطرااب كبريا للتنوعات الظاهرة يف مضمونه املعرب عنه ،إال أهنا تبقى يف سياقها العام مرتابط حتمل أمهية
سيميائية ابلغة لتعدد وغىن العالمات الداللية اليت تنقلها كوهنا ال متثل كلمة مبعناها الظاهر وامنا مبا ختفيه ورائها من معان ترمز إىل
معىن غامض أو مسترت يوحي أبكثر من معناه الواضح املباشر أي إهنا بديل حيل حمل فكر أو معىن حقيقي مرمز له،وجند يف شعار
 mbcبعض املعاين اخلفية حيث يتمثل شكل الطاوو داخل الوان الطيف واليت تزامنت حينها مع ظهور اجهزة التلفزيون امللونة
واليت متثل الوان الطيف حيث أرادوا مسؤلوا الشبكة شعاراً من شانه ان حيث من ميلكون جهاز التلفزيون األسود واألبيض على
تغريه ابمللون حيث سايروا العبارة الشائعة واليت تقول فخور كالطاوو  .وعليه فإن ما يعرب عنه العمل ال ميكن إن يعرف إال ابنتباه
دقيق للتنظيم الشكلي للمادة واملوضو  ،فالقدرة التعبريية ال حتيا إال يف اخلطوط واأللوان اليت يعرضها العمل إلينا .وقد أحسن
"ايكن" التعبري حني قال ((أن العالقة بني املوضو وبني االنفعال املعرب عنه ليست على اإلطالق عالقة وسيله بغاية ،بل هي
عالقة عنصرين يدعم كل منهما اآلخر داخل كل مرتابط)) )22(.وهذا يدل على أن السطح احلسي واألساليب الشكلية للعمل
تؤكد كلها داللته التعبريية وتزيد من اجلاذبية احلسية ،وبذلك فأن كل من الشكل واملادة واملوضو ما هي إال وسائل لبلوغ هذه
الداللة التعبريية،وحنن حني نستمتع ابلعمل ال نكون وأعني "ابلصورة" و"املادة"والتعبري بوصفها كياانت مستقلة،بل إن ((احلقيقة
القصوى يف كل نظرية مجالية هي العمل الفين املكتمل بكل ما فيه من عينية ووحدة عضوية)) )23(.ومفهوم الوحدة العضوية كما
يستخلصها "عبد الرضا هبيه "من رأي "ستولينتز"( )24هو:
 .1أن يكون كل عنصر يف العمل الفين ضروراي لقيمته التعبريية واجلمالية.
 .2أن يكون كل ما هو الزم لبناء القيمتني موجودا يف العمل الفين.
 .3إن تغيري أي جزء يؤدي،ال إىل حدوث فارق فحسب،بل إىل حدوث فارق مهم،خاصة إذا كان هذا اجلزء
أساسيا وحيواي.
 .4إن هذا الفارق املشار إليه إمنا يكون يف القيمة اجلمالية للموضو .
وال شك إن ما يهمنا يف هذا السياق أن نؤكد على إن رؤية املصمم وأيديولوجيته ووجهة نظره واجتاهاته وقيمه وتصوراته
حول الواقع والفن والعالقة بينهما ،تؤثر دون شك يف إبداعاته الفنية ويف نوعية االكتشافات البصرية اليت يسعى إليها والتعبري
التشكيلي الذي يفضي إىل الداللة الوظيفية للعمل أيضا.
الداللة الوظيفية:
ترتبط الداللة الوظفيية إىل حد ما بعملية االبتكار واليت تعين عمل الشيء اجلديد ،إرضاء لبعض االحتياجات اإلنسانية.

والوظيفية مبعناها الواسع ((إن الواجب األساسي للتصميم أن يؤدي األغراض اليت تصمم من اجلها وان يكون هلا من األشكال
()25

ومبعىن آخر أن العملية التصميمية تعد وظيفة دالة وهي ((مظهر خارجي الوصاف أشياء معينة يف نسق

تبعا هلذه األغراض))
()26
معني من العالقات)).

ويف ضوء ذلك ميكن القول ان جوهر الوظيفة مرتبط جبوهر العملية التصميمية ،أي جوهر احلاجة اإلنسانية هلذا النشاط
من جهة ،ومشاعر وأحاسيس البشر من جهة أخرى .وعليه ميكن حتديد مسارين ملفهوم الوظيفة:
األول يتجسد من خالل البيئة الظاهرية للناتج التصميمي وهو مرتبط ابلصياغة الفنية واجلمالية ،وهي وسيلة لتحقيق
االستجابة البصرية .أما الثاين فهو الغاية اليت متثل وظيفته،واملتمثلة ابلبنية الداخلية للناتج التصميمي .وما حتمله األشكال من صور
مرئية ذات معاين ودالالت رمزية معدة لغرض وظائفي ،وهذان املساران البد وان يتحدا لتحقيق الوظائفية بشكلها الصحيح
تناسقا مع ال تحوالت احلضارية العامة ،إذ أن قيمة التصميم وفائدته ترتبط مبدى حتقيقه هلذا اهلدف .فالتحقيق الوظائفي يف
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التصميم هو عملية ابتكاريه تعمل على استثارة بصر املشاهد وبصريته.يقول "الكسندر اليوت" ((كل صورة عظيمة ترينا شيئا

Issue: 1

فاجلانب األول خيضع لعملية الصياغة الفنية ،وما يتضمنه من أسس وعناصر وعالقات ترتقي ابلتصميم،من خالل القيام
برتكيبات جديدة ذات قيم مجالية ،والتجوهر اجلمايل حبسب قراءة "هربرت ريد" ((حماولة من اإلنسان -خللق أشكال ممتعة تشيع
إحسا ابجلمال)) )27(.فاجلمال الفين هو إبدا جديد يتجسد يف وسيط،من خالل تشكيل املادة حبيث تصبح فعال مبثابة اجلوهر
احلقيقي للعمل الفين (فكل عنصر يف العمل جيب أن يؤلف مفردة ضرورية يف املعىن التشبيهي ،والوظيفي ،والتعبريي ،واجلمايل
الذي يهدف إليه املصمم .انه اجلمع الذي يوحد العناصر املنتقاة الذي يعطي العمل معناه 0ويكون ابستطاعة املشاهد الذي
()28
يتطلع إىل العمل أن يدرك العناصر املوحدة قبل أن يتفهم أو يتذوق أمهيتها).

Volume: 4

نبصره ابلعني مع شيء ندركه ابلبصرية)).

واجلانب الثاين إمنا أييت من القدرة على إنتاج انساق تفسريية جديدة ،من خالل استخدام ((الوسائط التشكيلية كاللون
واخلط وغري ذلك من وسائل تشكيل الرؤية اليت تكتسب أبعادا جديدة من خالل احلركة احلرة للخيال))( )29وهو خلق إبداعي
يرتبط ابإلجناز املتفوق أو التوافق بني الضرورة الداخلية والداللة التعبريية ،فالعنصر اجلوهري يف التصميم ،هو عنصر خاص ابلتنظيم
املتوازن لألجزاء ،يقول "كاندسكي" يف أتكيده على الضرورة الداخلية للنسق التصميمي ((لكي يكون معربا عن هذه الضرورة ليس
من الالزم أن يكون متثيليا،فالنقطة أو البقعة املستديرة ميكن أن تكون اكثر داللة وحتقيقا للوظائفية من الشكل اإلنساين ،وان أتثري
الزاوية احلادة للمثلث على دائرة ميكن أن حيدث اثر ال يقل يف قوته عن أتثري ،أو قوة إصبع اإلله الذي يلمس إصبع آدم لدى
مايكل اجنلو))( )30وهنا تنهل اإلشارات الغامضة قيمتها من جذور وبىن متجانسة وإشارات حتتية ..وهي انساق مجالية تضطلع
بوظيفة مضاعفة فمنها رمزية ،ومنها جترفنا إىل إعادة خلق عامل وجمتمع متخيل-قدمي أو مستقبلي -فالصفات البصرية الصرفة
للنسق التصميمي ،هي يف اجلوهر أقوى كل الوظائف فهي توصلنا إىل الشكل األكثر عم ًقا ومباشرة.
ويف ضوء ذلك فان مفهوم التصميم وابألخص تصاميم الشعارات يف اخلطوط اجلوية االماراتية مل يعد حمصورا ابلتعريف ،بل
أصبح نشاطا ثقافيا بل وأصبح متحفا متجوال وهو جيمع بني الفن البصري وفن الطباعة واملكان الذي يربط بني الفن واملعرفة
والعلم.
مفهوم الشكل:
استأثر مصطلح الشكل إهتمام حتليلي متواصل يف الدراسات الفنية والتصميمية ويورد
الباحث جانباً من تلك التحليالت لغرض حتديد مفهومه وكما أييت:
ترى (سوزان الجنر) إن الفن هو " إبدا أشكال قابلة لإلدراك احلسي حبيث تكون
عرباً وما
ُم ّعربة عن الوجدان البشري ،وعلى هذا فالفن يبد شكالً ،وهذا الشكل البد أن يكون ُم ّ
يُ ّعرب عنه هو الوجدان البشري( .)31وهبذا ترى (النج ) إن الفن شكل ،أي إن الفن ال يبدو إال
من خالل شكل ويصبح غرض الفن األساسي هو إبدا األشكال .
وع َّد (سكوت) السبب الشكلي أساساً فاعالً يف العملية التصميمية إىل جانب
َ
()32
األسباب الثالثة األخرى وهي (الضرورة اإلنسانية) والسبب املادي والسبب الفين التقين .
ويعد ( كاسريير) الفن إىل جانب اللغة واألسطورة أبنه أشكال رمزية حمددة للبناء الفكري  ......وإنه ليس إبمكاننا
إدراك احلقيقة إال عرب خصوصية هذه األشكال(.)33
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ومما تقدم يُالحظ إن الشكل رغم تعدد اإلجتاهات النظرية اليت حاولت إجياد مفهوم مباشر وحمدد له ،يبقى هو الصياغة
النهائية جملموعة العناصر البنائية واليت تكون منتظمة ومتفاعلة فيما بينها بعالقات تركيبية وإدراكية ليمثل أمناطاً ومناذجاً خمتلفة ،وهو
املادة األساس ية يف كل من األعمال الفنية املختلفة بصورة عامة وأعمال التصميم الداخلي بصورة خاصة واليت يتم التالعب هبا يف
تلك األعمال ألغراض متباينة بعض منها وظيفية والبعض اآلخر منها مجالية وأخرى معنوية.
ويُنظر إىل الشكل على أنه منظومة هلا جانبني:

 .1اجلانب الظاهري ويشمل كل ما يتعلق ابلوجود الفيزايوي (املادي) للشكل أي التأكيد على ماهيته والتعامل معه كظاهرة
فيزايوية.
 .2اجلانب الفكري ويشمل كل ما يتعلق ابلوجود الفكري (غري املادي) للشكل وما حيمله من القيم واألفكار والدالالت،
أي التأكيد على ما يؤديه والتعامل معه كظاهرة حضارية(.)34

ومبعىن آخر إن دراسة مفهوم الشكل ال تقتصر فقط على اجلانب املادي الذي هو حمصلة األجزاء والعناصر البنائية املرتتبة
على وفق عالقات منتظمة فيما بينها ،ولكن تشمل اجلانب الفكري للشخص الذي قام هبذا الرتتيب حيث يتم إعتماد عالقات
تكوينية حمددة للتعبري عن املعىن الذي أراده ذلك الشخص واليت متيزه عن ابقي األشكال.
وظائف الشكل:
إن للشكل طاقة تعبريية كامنة ،وتتمثل تلك الطاقة يف قدرته على حتقيق وظائف مجالية تُساهم يف بلورة وتشكيل هوية
الفضاء الداخلي أو العمل الفين ومن تلك الوظائف:
 .1الشكل يضبط إدراك املشاهد (املتلقي) ويرشده ويوجه إنتباهه يف إجتاه معني ،حبيث يكون العمل واضحاً ومفهوماً وموحداً يف
نظره .
 .2الشكل يُرتّب عناصر العمل على حنو من شأنه أتكيد قيمتها احلسية والتعبريية وزايدهتا .
 .3التنظيم الشكلي يف حد ذاته له قيمة مجالية كاملة.35

فالشكل يوجه إدراك املشاهد وجيذب إنتباهه إليه كجزء من عملية التذوق الفين واجلمايل للشكل ،كما إن قيمة التذوق
تعود إىل ما تكتسبه العناصر البنائية من إاثرة وحيوية عندما يُنظّمها الشكل والذي يرتبط أساساً ابلوظيفة اليت يقوم عليها ،وميكن
القول إن الشكل يعد مبثابة مرشد فهو ينبه املشاهد أو املتلقي على عناصر خمتارة معينة وجيعل املتلقي يُرّكز إهتمامه عليه ،فدراسة
مفهوم الشكل تكون مبوجب العالقات بني أجزاءه إذ يعد الناتج الشكلي هو " متثيل لألفكار من خالل تنظيم بناء جممو األجزاء
وعالقات ربطها التبادلية إلدراك الشكل املرئي "
فالشكل يف التصميم تتميز فيه النظم بوحدة متكاملة تعرب عن موضو ماله تركيبته البنائية ،وعناصره األساسية اليت ال
يستطيع أن يبدو قائما بدوهنا ،ألهنا متثل وحدته املادية اليت جتعله جمسدا يف موضو حسي متماسك ومنسجم يف مادته ،كما
ينطوي على مدلوله الباطين ،ويعرب من جهة أخرى عن حقيقة روحية يشعر هبا املتلقي وفق قدراته ،خارج واقعة امللمو .
وهبذا فأن الشكل هو الصورة املادية احملسوسة واليت تشري إىل صورة ذهنية تتجلى هذه الصورة من خالل مادة الشكل.
وهنا يكمن حوار الرؤية بني كل من الشكل واملضمون.
((الشكل هو العنصر األساس ي واالهم يف الفن ،بينما احملتوى هو مبثابة العنصر الثانوي الناقص الذي ليست له القدرة
()36
على اإلحاطة بكل جوانب الواقع)).
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وأتسيسا على ما تقدم يعد النظام يف تصاميم الشعارات التكوين املتكامل جملموعة املفردات املادية املرتابطة مع بعظها على
وفق قواعد معينة لتشكل مفهوما ذا خواص مميزه ،فالتكوين ابلنتيجة شكل  formمستند إىل كل املفردات الداخلة يف بناءه،
ذلك الش كل الذي هو مثرة التنظيم ،املرتبط ابلزمان واملكان اللذين حيققان ضرورة وجوده احلسي وفعله الوظيفي .إذ تنوعت أال
نظمه املستخدمة يف تلك األشكال تبعا ملتطلبات الفكرة ،وذلك لتنو الشعار ومشوليته ومتاسه املباشر مع املتلقي ،لذا فأن من
املهم أن يكون االختيار للتنظيمات الشكلية ودراسة عالقات الفضاء واألشكال املالئمة ذات املعىن هدفا آخر يقع ضمن تلك
األهداف وهو تصميم النظام ((العمل التصميمي هونتاج إنسان ينظم فيه املواد حبذق ومهارة لكي يوصل جتربة إنسانية ما))(.)38
وضمن هذا املفهوم ميكن توضيح أال نظمه املعمول هبا يف جمال التصميم وهي:
• النظام املركزي.

• النظام اخلطي.

• النظام التجميعي.

• النظام الشبكي.

• النظام الشعاعي.

النظام املركزي:
وميثل هذا النو من األنظمة ابلتنظيمات املتمركزة حول ذاهتا ،واملتألفة من أشكال أخرى متمركزة حول األشكال األصلية
السائدة ،واليت ختتلف عن بعضها البعض يف الشكل واحلجم ،تبعا للمتطلبات الوظيفية ،واملتطلبات التصميمية األخرى .ويتسم
هذا النظام ابلتماثل يف توزيع األشكال منها النصفي -الرابعي حبيث تظهر مجيع العناصر والفضاءات الثانوية مرتبطة ببعضها
بشكل متكافئ ومتناسق ،مثل األمناط الدائرية )39(.ويستخدم هذا النو من النظام يف بعض تصاميم الشعارات كونه حيقق نقطة
استقطاب املشاهد حنو الشكل.
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إن صياغة الشكل بصورته الداللية تعد عملية فكرية وإبداعية يف تكوين أشكال جديدة قابلة لإلدراك احلسي ،عن
طريق اخلطوط واأللوان حمققة يف ذلك مساحة يبد فيه املصمم وجيسد ايهاماً ابلعمق أو احلركة أو املنظور واملرتبط ابحلس والوجدان
البشري ،وتقول "سوزان الجنر" أن الشكل التصميمي هو ((رمز للوجدان البشري ،ذلك الن األشكال التصميمية البد من تكون
معربة عن الوجدان البشري ،وهذه األشكال ليست حسية ،ولكنها أشكال قابلة لإلدراك احلسي ،فبعض أعمال الفن تعطي
للخيال))( .)37ومن هنا يصبح الشكل كرمز داال على شيء ليس له وجه شبه ،وهذا ما يتحقق يف كثري من األعمال
التصميمية،كالعالمات التجارية والعالمات اليت ترتقي إىل أن تكون شعارات معتمدة لشركات أو مؤسسات إعالمية أو غريها،
فالتوظيف الشكلي"العالمة" واحملقق ملضامني متمثلة ابخلوف أو الفرح،أو احلرب ،أو العدل ،أو الدميقراطية ،أو اإلخالص ،أو
امللكية ...اخل ،يكون للرمز الدور الرايدي األمثل يف حتقيق القوة التعبريية.إذ البد لألشكال العالماتية أن تكون معربة ابلطريقة اليت
تكون هبا كصياغة لفكرة أو مفهوم.هذا مانلحظه عند رؤية السهم الربتقايل يف شعار االمازون والذي ميثل وجها مبتسماً راضياً
ذلك أن للشكل العالمايت كيان خاص هذا ماسعت إليه الشركة
اذ ان االبتسامة تعرب عن رضى الزابئن واحتياجاهتم اليت لبتها
الشركة من ال aإىل zمن خالل اتصال السهم هبذه احلرفني،
وعلى هذا ميكن أن نتذوق الشعار مجاليا ابلنظر إىل العمل
ذاته،واىل مجاله الباطين ،ووحدته وفاعليته.

Issue: 1

االستدالل الشكلي:

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

النظام اخلطي:
وتتوز فيه العناصر التشكيلية على هيأة خط مستمر أو متقطع أو مستقيم أو مائل ،منحن أو منكسر ،وترتبط
()40
التشكيالت مع بعضها ارتباطا مباشرا أو أبشكال أخرى ارتباطا غري مباشر.
وهذا النو من النظام يعطي إحياء ابحلركة واالجتاه واالستمرارية واالستطالة والنمو الناتج من تكرار وامتداد األشكال
()41
اخلطية ،حمققة يف ذلك (حركة يف اجملال املرئي).

النظام الشعاعي:
يتميز هذا النو من النظام يف العملية التصميمية ابإلحياء احلركي معتمدا االجتاهات اخلطية بطريقة إشعاعية ،وهو جيمع بني
النظام املركزي واخلطي ،ويكون الشكل املهيمن فيه متمركزا انجتا منه أنظمة طولية خطية متتد بطريقة إشعاعية .حيث يالحظ أن
التداخل والتطابق التام للمقاطع الشعاعية املرتدة حنو اخلارج يعمل على أحداث تنظيم مركزي.

741

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

وهو منط من األنظمة املرنة اليت تتقبل النمو والتغري دون التأثر ابلطابع العام.
النظام الشبكي:
ويتمتع هذا النو من النظام ابلقدرة على توزيع األشكال على وفق تنظيم خطي متقاطع اشبه بنظام الشبكة ،وحيتوي على
()42
مفردات داخل جماله املرئي.
وخاصية التقطيع للفضاءات داخل حدود الشبكة تعزز من مركزية هذا التنظيم وحتقق حركة مستمرة يف اجملال املرئي.

إن عملية حتقيق النظام يف العملية التصميمية ،سواء كان نظاما مركزاي ،أو نظاماً خطياً أو غري ذلك من األنظمة ،إمنا هي
عملية تعمل على توحيد العناصر واليت يستخدمها املصمم يف بناء متداخل ومتماسك واجملسد يف الشعارات ،وقد يساعد التكرار
()43
واالستمرارية والتوازن يف األوزان البصرية يف حتقيق الوحدة ،كما قد يساهم هذا كله يف حتقيق التنويع والتعقيد املطلوبني.
فاخلطوط واأللوان قد تعين شيئا،وذلك حىت يف حالة غياب موضو معني ،وللمزيد من الدقة،البد من التأكيد على إن البنية
"العالماتية" –ككل -هي اليت حتمل املعىن،مبا يف ذلك املعىن التوصيلي للشكل ((بنية ديناميكية ووظيفية تستلزمم فيه التفاعل
واإلرسال ونية االستقبال من خالل استعمال رموز وقوانني مت اإلصالح عليها)) ( .)44وهبذا فان الرمز يستمد قيمته أو معناه من
النا الذين يستخدمونه ،ومبعىن إن اجملتمع هو الذي يضفي على الرمز معناه ،فاللون األبيض على سبيل املثال يعد يف بعض
اجملتمعات رمزا للحداد ،يف حني انه يف جمتمعات أخرى يكون اللون األسود هو رمز احلداد .وعليه فالرمز (( هو عالمة حتيل إىل
الشيء الذي نشري إليه بفضل قانون غالبا ما يعتمد على التداعي بني أفكار عامة)) ( )45اذ أن العالقة اليت تربط الشكل بوصفه
"احملسو العياين" ابملدلول بوصفه "اجملرد" عالقة عرفية،إذ ال يوجد تشابه أو صلة فيزيقية بني االثنني ،ويقول بري يف هذا
الصدد(( :أن العالمة الرمزية تشري إىل املوضو الذي يعرب عنها غري عرف ،غالبا ما يقرتن ابألفكار العامة اليت تدفع إىل ربط الرمز
مبوضوعه ،ولذلك يطلق عليها يف بعض االحيان تسمية "العادات" أو "القوانني" ،وهي اقرب إىل الكليات منها إىل احلقائق
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وخيضع هذا النظام إىل التجمع الشكلي املرتابط واملتناسق أو احملوري ،إال أنه توزيع غري هندسي حيث يتم جتميع األشكال
بسمة جزئية مشرتكة ،وتدرك فيه التشكيالت بشكل مكون يف التصميم 0اذ يتضمن هذا النظام ،استخدام مبدأ التقارب لربط
العناصر مع بعضها البعض ويتضمن أيضا مبدأ التكرار.

Issue: 1

النظام التجميعي:

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

املتحققة،وميكن القول إهنا جتليات للرمز نفسه،مثل ارتباط احلمامة البيضاء ابلسالم ،والشمس ابحلرية)) ( .)46ويعد من بني أنوا
الرمز كل الشعارات فيقال أن السلحفاة رمز للبطء ،وان الثور شعار القوة ،وان احلمامة رمز الرباءة ،يف حني أن الديك شعار
للحذر.
الشعار والشكل:
إن عملية الوعي للشكل وتوظيفه ،ليضحى نظاماً داللياً (إشاراي أو رمزاي) متفقا على بثه ومعانيه ،ترتبط مبستوى اإلدراك
وصورته الزمكانية.
فالشكل  Formهو األسا واملنطلق ،والوعي به هو بداية التشكيل وحركته .ويف الشعار جند أن الشكل هو عملية بناء
وتركيب ملفردات اختريت بقصدية لتحقيق نظام شكلي جديد نسميه ابلتكوين ،إذ حترك النزعات التشكيلية القصدية من بنية
الشكل العالمايت املستل من الطبيعة أحياان أو من مركبات خمتلفة،نوعا من التحفيز واملشاكسة،وإاثرة الرغبة يف البحث والتساؤل
والكشف واالنتقاء.فقدم التأويل يف الشكل،وهي عملية تشكيل أنظمة جديدة يعتمدها املصمم يف نسيج عالقاهتا املختلفة.
وعليه فان التكوينات الشكلية العالماتية املتمثلة ب "الشعارات" تقع ضمن ((العمليات الرتكيبية ألشكال جزئية منفردة أو
مرتاكمة ،وهذه العمليات قصدية انتقائية تتصاعد أيل أعلى مراحل االختيار لتكون نظما تركيبية لعالقات تؤسس نسيجاً يتحقق يف
الوعي نسميه التكوين ،وميثل صورا عده بعضها تشخيصي دراماتيكي واآلخر يصل يف جتاوز التشخيص واحلدث إىل أعلى مراحل
التجريد))(.)47
وأتسيسا على ذلك جندان الشكل العالمايت املتجسد يف "الشعار"يعد شكالً من أشكال التنظيم الواعي يف حتقيق أتثريات
هلا قيم تعبريية ذات أبعاد مجالية يف هيأة فنية حمسوسة ومنظورة تتفاعل مع البناء املادي احملسو  ،والذي ميكن إدراكه مجاليا بصفته
الشيء املنبثق من عملية التجسيد للوحدات البصرية اخلاضعة للنظام القصدي.
والجل هذا فان اقرتاح األنظم ة التصميمية وحتقيق عالقاهتا يف الشكل العالمايت"الشعار" يبقى يدور يف الكيفية اليت
يستطيع املصمم حتديد النظام األمثل ،واحملقق لقيم تعبريية مجالية ،ذلك إن
التجربة الفنية "التصميمية" ((نتاج تواصل بني العمل الفين واملشاهد،وهذا
التواصل ال أييت إال إذا هتيأت الظروف حلدوثه)) ( ،)48من خالل األحداث
احلاصلة على سطح التصميم.
وعليه فأن االختيارات القصدية لتكوينات تنظيمية قد تتمثل بتكوينات
انتشارية أو ايقاعية (حمورية ،مركزية ،قطبية) هي اختيارات حتدد فاعلية التنظيم
الشكلي يف تصاميم الشعارات ودالالهتا.
فالشعار بداللته يعد عملية اتصال فعالة بينه وبني املتلقي من خالل التأثريات الشكلية احلاصلة يف بنية الشعار( .إذ ميكن أن
يؤسس املصمم مرجعيات فكرية من خالل املفهوم اخلاص والعام ال حالة الشيء /املرجع احلقيقي/األيقونة ،إىل حالة فنية
تصميمة،ففي الصورة الفوتوغرافية يف نقلها للواقع تعد "حماكاة" له .ولكن يف حالة إضافة بعض التغريات هلا كاالختزال أو حىت
التشويش ،أي خروجها عن املرجع متهيدا الحالل صورة فنية حمل الصورة الشيئية ،أي الذهاب إىل ما وراء البصر ابجتاه الذهن.
وهذا ما يتحقق وبقصدية يف بنية نظام الشكل الداليل ،إذ تتفاوت درجات اخلروج عن املرجع بني عالمة وأخرى ،ولكنها الشروط
أو (الضرورة) ابملفهوم الفلسفي ،ليكسب "الشعار" املشروعية التصميمية) (.)49
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الشعاروالنظام:
الشعار عبارة عن تكوين صغري احلجم يعرب عن معان ودالالت،خيضع إىل املعايري الفنية التصميميه والعلمية يف فن الرسم
واخلط واإلخراج ،وحيتاج إىل دقة يف اختيار العناصر من حيث حروف االسم ونوعها واخلطوط واملساحات اللونية،فهو يعرب عن
الفكرة ومضموهنا وهو ميثل العالمة التجارية للشركة ،وتتصف بنية نظام الشعار مبواصفات جتعله سهل التذكر والتعلق ابلذاكرة.
ومن هذه املواصفات هي:

()51

 .1املالءمة :حيث يتمتع الشعار مبالءمة حمتواه من حيث املفردة الداخلة يف تكوينه كان تكون حرفًا
أو كتابة ،أو شكالً هندسياً أو نباتياً أو حيوانياً .وقد تكون معاجلة التصميم مباشرة متثيالً :رمزاً أو
جتريداً حبتاً مع غرض شركة اخلطوط اجلوية والطبيعية العامة.
 .2اإلبدا  :أن يكون الشعار من النو اإلبداعي واضح التميز والتفرد عن تلك املستخدمة يف
الشركات األخرى اليت بنفس اخلط اإلنتاجي يف األقل.
 .3البساطة :آن يتميز الشعار ابلبساطة ،كي يعرف من حملة واحدة مراعاة لزمن التلقي
اللحظي.
 .4املعاصرة :آي أن يعكس تصميم الشعار حسا معاصرا وله جاذبية تستجيب
للقياسات الفنية املؤثرة اجتماعيا.
 .5اجلاذبية :أن يكون جاذب للمظهر ،من حيث االستجابة لالستعمال املرن قدر
اإلمكان.
 .6التذكر :أن يتضح الشعار بقوة االنطبا الدائم وان ينظر على حنو كاف لكي يتذكر.
 .7النفعية :له إمكانية لالستعمال املرن وان يكون حيوايً وفعاالً.
 .8احمللية :وفيها تتم معاجلة البنية الشكلية"الشعار" مبا يؤشر مسات حملية دون أن ينقطع كليا عن حس العاملية ،أي أن حيقق
التوافق بني املالمح احمللية والتطلعات العاملية.
كما ويصنف الشعار على وفق طبيعته وعلى ضوء استخدامه كاآليت(-:)52
أ .شعارات أتخذ هيأهتا من احلرف ،حيث تلجأ بعض املؤسسات أو الشركات إىل استخدام احلرف األول من امسها رمز ميثل
الشعار.
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فيما جاءت االستعارة الشكلية لشركة الطريان  TAGخمتزلة وهي خمتصر لكلمة (تشالنجر) حيث جسدت الرمز الداليل.
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وهكذا ففي بنية نظام الشكل الداليل يف بعض شعارات اخلطوط اجلوية ((ال ختضع العالقات لتحديدات مرجعية بعينها بل تنفتح
على استعارات مرجعية مث تنفتح إىل آفاق أخرى ،ولتشري العالمة إىل اكثر من مشار إليه بعينه ،ومن مث تتجاوز األعمال الفنية
البعد التسجيلي احملدد وترتفع إىل مستوى العاملية والعموم)) (.)50وهبذا فالداللة تقع على األشكال وتصبغها مبعان متعددة
ومنفتحة يشارك يف صنعها املشاهد .فاملتأمل لبنية نظام "الشعار" جيد إهنا بنية ذهنية مجالية فضال عن مرجعياته وهي بنية مفتوحة
على التاويل.يف إنتاج املعىن كما يف شعار الطريان الكندي حيث جاءت االستعارة الشكلية استعارة أيقونة،

Fouad Ahmed Shallal AL-SAMARRAEE

ب -شعارات أتخذ حروفها أو عالماهتا الكتابية أي يعطي االسم الكتايب للشركة.

ج .الشعارات اليت تكون صورة مشرتكة بني شكلني أو اكثر.

د .الشعارات اليت تركب من احلروف واألشكال يف آن واحد.

وأتسيسا على ما تقدم ميكن القول :إن كثرياً من املصممني مييلون إىل مسة التنو الشكلي يف تصاميم شعارات اخلطوط اجلوية
العربية وغري العربية املتأتية من شرط (الالتشابه) مع الشعارات األخرى ،فضال عن (الالتطابق) حتقيقا ملبدأ التفرد للشعار.
إال أن مسة التعبري تعد اهلدف األول الذي يعىن املصمم بتحقيقه من خالل تظافر ثالثة متغريات فاعلة وأساسية-كما حيددها "
()53
عبد الرضا هبية "وهي-:
 .1عناصر بناء شكل الشعار (متغريات النظام اخلاص).
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 .2العوامل الساندة وهي :مجلة املقارابت السيميائية وقوانني اجلشطالت ،التقنية التنفيذية فضال عن طبيعة العالقات بني العناصر
البنائية.

Issue: 1

 .3األنساق البنيوية :وهي االختيارات املرجحة للمصممم بشان مواصفات الطابع الشكلي من قبيل :النسق اهلندسي،النسق أال
يقوين ،النسق احلر ويف ،والنسق املختلط.

Volume: 4

النتائج ومناقشتها:
 .1حتقق ادراك النظام التصميمي يف مجيع الشعارات ،وذلك لوضوح الرسالة التصميمية اليت أرسلها املصمم للمتلقي من خالل
الرموز والكتاابت والتأشريات إذ حققت مجيعها عملية التقبل وبنسبة .%100
 .2أظهر موضو الشعار من حيث كونه لغة داللية مرمزة أفكاراً خمتلفة ترتبط مبحدد ثقايف تقرتحه املؤسسة ،أو الشركة .فالشعار
اعتمد العالمات الشكلية ،أو اهلندسية كرموز داللية وظفت ضمن معطى (تعبريي -وظيفي) يف هيأة الشعار الذي غالباً ما
يتحدث عن األساليب ضمن استعارته الواقعية الشكلية ،أو التجريدية كإشارة داللية يشري بسهولة إىل املعىن املسترت وراءه ،اليت
تكون خاضعة ملتطلبات الفكرة املرتبطة حتماً ابحملددات الوظيفية.
 .3اعتمد التنظيم الشكلي على جمموعة من األصول واملرجعيات ومدركات عقلية أسهمت استدراك الشكل يف الشعارات قد
تكون مؤثر بيئي من خالل أتثري اخلامة واستحضار بيئة جغرافية معينة أو مؤثر اجتماعي وثقايف وتكنولوجي وسياسي ويعتمد
الرجو إىل هذه املرجعيات إىل طبيعة وثقافة املصمم والبيئة احمليطة .
 .4حقق النظام املركزي كناتج عالقايت قائم على العناصر ،والفضاءات الداخلية واخلارجية ضمن بنية الشعار تكافؤاً بني الشكل
والوظيفة ،حيث اعتمد املصمم صياغات شكلية مركزية قائمة على تنظيم مفردات الشعار يف حالة جتانس على وفق تسلسل
منطقي يف ربط تلك املفردات مع بعضها البعض لتحقيق نقطة االستقطاب البصري حول نقطة مركزية تعد األسا يف إيصال
املعىن الشكلي ،واستدالله.
 .5حقق النظام اخلطي أتليفاً ،واتساقًا بني العناصر ،واألسس كافة الداخلة ضمن بنية تصميم الشعار كما هو يف العينة ()ibm
حيث اعتمد التنظيم الشكلي اخلطي ضمن صياغة فنية حققت املعىن الداليل اخلاضع هلدفيه الفكرة ضمن حمدداته القبلية .وعلى
ذلك فان للنظام اخلطي متظهراته الشكلية الناجتة من امتداد الوحدات اخلطية ضمن مكوانته األسلوبية ،واجلمالية.
 .6التنظيم للمفردات الشكلية احلروفية الداخلة يف تكوينة على حنو يعين ابلتنسيق املنتظم بني خمتلف عالقاته ،وأحداث وحدة
شكال واحداً مابني
العمل الكلية كما هو يف العينة اخلطوط اجلوية االماراتية ،ويكون ذلك من خالل اعتماد املصمم ملمحاً أو ً
احلروف العربية والالتينية.
 .7حققت الشعارات قيمتها الفنية من خالل عمليات التنظيم ،وظهر النظام التجميعي يف ترابط بني األشكال اليت جاءت
مستعارة من الواقع ضمن عملية جتميعية تدرك بشكل مكون تصميمي من النظام يعطي إحياء ابحلركة واالجتاه واالستمرارية
واالستطالة والنمو الناتج من تكرار وامتداد األشكال اخلطية حيث اعتمد التنظيم التجميعي للمفردات ضمن عملية قائمة على
التقارب يف ربط تلك املفردات مع بعضها البعض يف أحداث التكامل ما بني األشكال املختلفة لتجسد التكوين الشامل.
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االستنتاجات:
 .1ميكن املزج بني نظامني لتعريف اهلوية مها نظام كلي يدلل على هوية وظيفية تقليدية ونظام كلي من خالل العناصر ضمن
املشهد االستداليل الشكلي الذي جيسد طراز معني.
 .2يتعزز الرمز يف الشعار يف احالة الصورة الذهنية إىل وجود عياين مسبق ذو طابع استداليل تعبريي عن رموز تعزز وجتسد اهلوية
الوطنية.
 .3العالمات الشكلية أو اهلندسية كرموز داللية جسدت املعىن االستداليل الشكلي التعبريي املرتبط ابلوظيفة.
 .4يتيح االعتماد على أنظم ة األلوان احلارة والتباين اللوين استدالال بني املرئيات وإظهارها كمناطق إاثرة وحتفيز بصري وإدراك
عالقات الربط بني العناصر املنتخبة مبا يؤدي لسهولة استالم الرسالة وقراءهتا بسالسة ووضوحية ،فضالً عن جتسيدها بعداً مجالياً.
 .5ميكن املزج بني نظامني للتجسيد وتعزيز االستدالل الشكلي ،كالنظام الشكلي املرتبط مع النظام احلرويف ومها نظامان يدلل
على هوية وظيفية من خالل انتماء العناصر ضمن املشهد أو طراز معني.
 .6تتيح العالقات اجلمالية كالتضاد والتوازن والتنو جتسيداً يف تعزيز فعآليات اجلذب اجلمايل للشعار والشكلي بني املرئيات إىل
إظهاره كمناطق إاثرة وحتفيز بصري ليجسد صياغة لغة االتصال للشعار لتحقق التقبل لدى املتلقي ،ولتدل على أدائها الوظيفي.
التوصيات:
 .1أتكيد التمثيل االجيايب للسمات املمثلة هلوية اجملتمع أو البيئة احمليطة من خالل عمليات التنظيم الشكلي ودالالته ضمن حتقيق
أسا الوحدة والتنو للشعارات.
 .2االهتمام بعمليات توظيف الرموز واألشكال ذات االستدالل الذي يعزز اهلوية سواء كانت مفردة أو متعددة ملا هلا من امهية يف
ايصال املضامني املتوخاة مع عدم االكثار من املعاجلات التقنية واللونية يف الشعار واخراجه بشكل يتسم ابالختزال للعناصر
الشكلية .
املقرتحات:
 .1تشاكل األنساق التعبريية يف التصميم الطباعي .
 .2التحول الداليل يف الشعارات التجارية .
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