آلية احلذف والإضافة يف املنتج الصناعي وعالقهتا ابلضاغط الوظيفي
بـــان محمد شـاكر الطايئ
ملخص البحث
تأيت آمهية هذا البحث نتيجة للتطور احلاصل يف ش ىت جمالت احلياة ومهنا جمال التطور التقين والتكنولويج يف جمال
املنتجات الصناعية واليت تكون يف متاس مبارش مع املتلقي  ,ولكون دراسة آلية احلذف والإضافة مل جتد املساحة العلمية من
خالل البحوث وادلراسات وعىل هذا الساس اكن الهدف من هذه ادلراسة هو حتديد صيغ للية احلذف والإضافة يف تصممي
املنتج الصناعي ومبا يتواءم مع الضاغط الوظيفي  .آما حدود هذه ادلراسة فقد اش متلت عىل مناذج من الاثث املزنيل الرتيك
اجلاهز ,واملتوفر يف السواق احمللية العراقية ملدينة بغداد لعام (. )2013
احتوت ادلراسة عىل آربعة فصول تضمن الفصل الول آمهية البحث واحلاجة اإليه فض ًال عن مشلكة البحث
والهداف واحلدود  ,وكذكل حتديد املصطلحات  ,آما الفصل الثاين فقد تضمن ادلراسات السابقة والإطار النظري واذلي
بدوره احتوى عىل ثالثة مباحث  ,جاء الول مهنا حتت عنوان مفهوم البحث والإضافة يف التصممي  ,آما املبحث الثاين فقد
تضمن احلذف والإضافة من خالل السس والعنارص التصمميية  ,آما املبحث الثالث فقد تضمن فعل الضاغط الوظيفي يف
تصممي املنتج الصناعي .
بيامن تناول الفصل الثالث اإجراءات البحث اإذ مت اإتباع املهنج الوصفي يف حتليل عينة البحث وصو ًل اإىل حتقيق
آهداف البحث  ,والاعامتد عىل جممتع البحث اذلي مض مناذج ًا ثالثة خمتلفة من الاثث الرتيك اجلاهز ومت اختيارها بشلك
قصدي لتلبية متطلبات وآهداف البحث  ,كام تناول هذا الفصل حتليل عينة البحث عىل وفق حماور التحليل اليت حددهتا
الباحثة من خالل ما آسفر عنه الإطار النظري من مؤرشات وتضمن الفصل الرابع النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات
واملقرتحات.
الفصل الول  /الإطار املهنجي
مشلكة البحث
اإن ما نعيشه اليوم من تطور تكنولويج وتقين يسري برسعة هائةل يف عاملنا املعارص  ,آدى اإىل ظهور حالت
ابتاكريه وإابداعية للمصمم معل من خاللها عىل اس تغالل وتسخري املكتشفات العلمية والتطبيقات التكنولوجية والتقنية
وتوظيفها يف املنتجات الصناعية مس تخدما آلية احلذف والإضافة كحد الساليب احلديثة وبطريقة متطورة ملبية للحاجات
الإنسانية النفس ية (امجلالية) والنفعية (الدائية) لتحقق وجودها اذلي سعى املصمم اإىل حتقيقه يف لك زمان وماكن من خالل
معليات تصمميية متعددة من احلذف والإضافة واليت تكون جوهرية وآحياان تمكيلية وقد تكون بس يطة آو معقدة  ,غري آن
هذا النظام التصمميي ل يكون حرا بل يكون خاضعا لرشطيات الوظائف وآهدافها آي رشطية الضاغط الوظيفي  ,مما
يسبب يف نفور آو تباعد آو عدم تقبل للعمل التصمميي من قبل املتلقي وآحياان العكس من ذكل  ,ومن خالل ما مت ذكره فقد
تبلورت مشلكة البحث ابلتساؤل التايل  :ما دور احلذف والإضافة يف البنية الشلكية للمنتج الصناعي وعالقهتا ابلضاغط
الوظيفي ؟
آمهية البحث
تأيت آمهية البحث من خالل ما يأيت -:
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 -1بيان دور احلذف والإضافة يف احلصول عىل نتاجئ تصمميية مبدعة عرب التغيري والتجديد يف الفاكر التصمميية مع مراعاة
الضاغط الوظيفي للمنتجات الصناعية ودون الانقطاع عن التصاممي السابقة بل من خالل حتقيق الاس مترارية والتواصلية
معها .
 -2يعد البحث اإضافة معرفية ل إالجابة عن التساؤلت حول اإماكنية الإفادة من معلييت احلذف والإضافة نتيج ًة للتطور العلمي
والتكنولويج والتقين  ,كام وتعد هذه ادلراسة ذات آمهية ومرجعية للمصممني واخملتصني والطلبة يف جمال التصممي الصناعي .
هدف البحث
حتديد صيغ للية احلذف والإضافة يف تصممي املنتج الصناعي ومبا يتواءم مع الضاغط الوظيفي.
حدود البحث
يشمل البحث دراسة مناذج من الاثث املزنيل الرتيك اجلاهز  ,واملتوافر يف السواق العراقية ملدينة بغداد لعام (. )2013
حتديد املصطلحات
اللية  /فلسفيا
 -1ذايت احلركة وتطلق عىل الفعال واحلراكت اليت تمت دون وعي ويه ليست صادرة من إارادة كام تطلق هذه اللفظة دون
وعي  ,مثل الرمس اليل و الكتابة الإلية والالكم اليل  ,فالفعل يصدر عن اجلسم بصورة تلقائية وليس وليد الاس تجابة ملنبه
خاريج  ,وقد يش به الةل من حيث اتصافه آحياان بدقة احلركة واطرادها (  ,3ص.)46
 -2يطلق لفظ اللية جمازا عىل لك معلية ميكن آن تتكون فهيا مجةل من املراحل املتعاقبة واملتعلقة بعضها ببعض  .وميكن آن
نقول آلية الانتباه – آلية اذلاكرة  -آلية العمل (, 10ص.)342
احلـذف  /لغواي
(حذفه  -حذفا) ,آسقطه  ,قطعه  ,رضبه ورماه ( ,واحلذافة ) من اليشء اليسري  ,ما بريته آو حذفته من اليشء
فطرحته ( , 8ص. )111
احلذف  /فلسفي ًا
ويه طريقة حبث قواهما بلوغ احلقيقة حبذف لك الفرضيات اليت ل جيزيها الاس تدلل العقيل آو الاختياري( ,4ص. )335
احلذف  /اصطالحا
هو اإجراء يمت عرب املصمم يف معاجلة الشلك  ,وهو مفردة من مضن مجموعة من املفردات واليت تس تخدم يف معلية املعاجلة
اكلتكرار والتجزئة والطي  ,التداخل  ,الإضافة  --اخل )99 ,22(.
التعريف الإجرايئ
احلذف هو معلية تقوم عىل إازاةل آي عنرص مضن النظام التصمميي وفقا للتطور العلمي والتكنولويج والتقين ,ومراعي ًا للجانب
امجلايل و ميكن الاس تغناء عنه دون الإخالل ابلضاغط الوظيفي للمنتج .
الإضافة  /لغواي
ضاف يضيف ضيفا  :مال وعدل ,ضاف السهم عن الهدف :عدل وآضاف الرجل :عدا وآرسع خاف ,آضاف اليشء اإىل
اليشء  :آماهل وآس نده و آمضه  ,آنضاف اإليه :انضم ( , 8ص.)111
الإضافة  /فلسفيا
يه معلية منطقية تنطبق عىل املدارك(هذا هو اس تعاملها الطبيعي جدا)( ,4ص.)30
246

آلية احلذف والإضافة يف املنتج الصناعي وعالقهتا ابلضاغط الوظيفي.......................................................................................بـــان محمد شـاكر الطايئ

التعريف الإجرايئ
الإضافة يه عبارة عن مجموعة من العنارص والسس يمت اإضافة آحداها آو آكرث للبنية التصمميية للمنتج الصناعي وقد تكون
اإضافة شلكية ظاهرة آو اإضافة تقنية نتيجة للتطور التكنولويج وتكون الإضافة مضن الرشطية الوظيفية (الضاغط الوظيفي
) للمنتج الصناعي ول خيل به .
الضاغط  /لغواي
الضاغط  :فاعل  ,الرقيب  ,المني عىل اليشء وضغط (ضغطه – ضغطا – واضغطه ) عرصه  ,زمحه ,ضيق عليه آي
(ضاغطة – ضغاطا – ومضاغطة ) زامحه ( ,4ص.)31
الضاغط  /فلسفي ًا
الضاغط آي (الرشط الالزم)  :وهو اذلي يؤدي دامئ ًا اإىل لزوم  ,عندما يكون مطروح ًا ,ويستبعد اللزوم  ,عندما ل
يكون قامئ ًا .
آ – ابملعىن الواقعي  /ظرف يتوقف عليه ظرف آخر  ,فاإذا اكن الول غائب ًا آو ملغي ًا  ,اكن الثاين كذكل .
ب – الضاغط آو (الرشوط بصيغة امجلع )  /يه ظروف يتكون فهيا يشء ما  ,بصفهتا تؤثر يف
صنعه  ,مث ًال بصفهتا تسهل صنعه  ,بصفهتا تعوقه آو تغري مسته ( ,8ص. )472
ج _ يف لغة الرايضيات  /تكون رشوط مسأةل "لك ما خيتص حبل عام آو خيصصه  ,اإذ ًا لكام اس تعملت لكمة رشط ,
يفرتض آن املسأةل مل تتبدل يف جوهرها  ,وآن يف الإماكن حرص حلولها بقضااي حدية آخرى "  ,آي يقال عىل رشط اإنه
رضوري  ,لزم ابلنس بة اإىل حل معني اإذا اكن انجامً عنه بلزوم منطقي  ,آي اإذا اكن ل ميكن استبداهل بأية فرضية آخرى
 ,فيظل هذا احلل واحد ًا  ,ويقال عليه اإنه ٍ
اكف اإذا آدى لزوم ًا اإىل هذا احلل ( ,4ص. )201
التعريف الإجرايئ
الضغط  :هو حتميل اليشء فوق ما يطيقه آو يس تطيعه .
الضاغط الوظيفي  :هو الرابط القامئ بني طرفني ميثل آحدهام الهيئة اخلارجية للمنتج  ,واثنهيام الوظيفة اليت يؤدهيا املنتج  ,وفق ًا
لرشوط وحمددات وآنظمة وقوانني متفق علهيا عاملي ًا .
الفصل الثاين  /الإطار النظري
املبحث الول  /مفهوم احلذف والإضافة يف التصممي
 -1مفهوم احلذف
احلذف هو مجموعة املعاجلات الإظهارية لستبعاد الزائد والعقمي من الشاكل  ,مع رعاية املعىن فهيا  ,دون الانتقال
ابدللةل اإىل معىن آخر ( ,27ص .)183آي آن يقوم املصمم حبذف الشاكل آو الحداث اليت ل حرص لها يف عالقات بنائية
تراكبية آي لك ما ليس هل آمهية يف الشلك ملبي ًا احلاجات الوظيفية ومراعي ًا للضاغط الوظيفي عن طريق احلذف والتبس يط.
اإذن جيب آن تكون " ادلعوة اإىل توظيف الشاكل الساس ية  ,واحلث عىل الفصل وا إلس ناد للقمية الوظيفية للعنارص عىل
حساب التعقيد والتنوع احلريك والرتاكب " ( ,16ص . )26اإذ توجه آلية حتليل الجزاء املكونة للتصممي للتعرف عىل مدى
فاعلية لك جزء يف املنتج الصناعي وانتقاء هذه الفاعلية دلمع النظام اللكي اذلي حيوهيا  ,المر اذلي يؤكد تبس يط الشاكل
والاعامتد عىل آمه العنارص الساس ية ادلامعة للنظام التصمميي ووفق ًا للضاغط الوظيفي  ,حبيث ل ميكن حذف جزء اإل
بعد التأكد من عدم تشويه التكوين العام للمنتج الصناعي .
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اإذ اإن احلذف والاقتطاع من الشلك جيرب املشاهد عىل املشاركة البرصية يف الإضافة  ,وحماولته اإرجاع الشلك اإىل
آصهل املتاكمل برص ًاي  ,مفث ًال يمت حتقيق آنصاف الشاكل واملفاجئة املبنية  ,اليت من خالل عدم اكامتلها جترب املشاهد عىل
اإضافة الجزاء املفقودة  ,وإاكامل الشلك املتألك آو احملذوف  ,وكذكل تبديل هيئاهتا يف اذلهن  .وابلتايل تسبب الإسهام
الفعال من قبل املتلقي وتشكيل اجلزء املقنع والفطري( ,31ص . )211مما يعطي الشلك التصمميي غاية وظيفية تشد آلنتباه اإىل
موضوع احلذف  .كام آن احلذف آسلوب تبنته اجتاهات عديدة من مدارس الرمس يف القرن التاسع عرش  ,فظهر واحض ًا
جلي ًا كحد السامت املمزية لتكل الساليب الفنية اليت تعمتد املعاجلات الفنية اليت تتخذ من احلذف وس يةل لبناء الشاكل
عىل آساس هنديس " من خالل التضحية ابلتفاصيل ادلقيقة اليت يرى فهيا الفنانون اإماكنية الاس تغناء عهنا عندما ل تكون
قادرة عىل آن تعرب عن رؤيهتم الفنية وتكوين وحدة شلكية تدفع املتلقي اإىل التفاعل وإان القمية امجلالية لالخزتال اإن اكن انجت ًا
تقني ًا آو فعال تصمميي ًا مس تق ًال انبع ًا من العالقات املتحققة بني عنارص البناء وآولها الشلك " ( ,14ص . )40
واحلذف يعين آيض ًا الاخزتال آي اخزتال املفردة آو الهيئة آي هيئة الشلك الواقعية لتحقيق هدف جاميل ,ويمت
حتقيق الاخزتال آي (احلذف) عن طريق اس تخدام اخلطوط واللوان  ,كام ويعد اخلط العنرص الكرث فاعلية يف حتقيق
احلذف والتعبري عن فكرة املصمم آما اللون فيمت حتقيق احلذف من خالهل عن طريق حذف صفة الشلك اللونية فيقترص
عىل لون آو لونني فقط  .ويعمل احلذف عىل توفري اجلذب وحتقيق قمية الانتباه من خالل تقدمي املعاجلات الاخزتالية مبا
يتفق مع البناء التصمميي للمنتج ومع مراعاة الضاغط الوظيفي من خالل التالعب مبجمل اخلصائص البنائية للشلك آو
البعض مهنا اكللون و اخلط و امللمس والقمية الضوئية والاجتاه  ,وربطها مضن تكوين نظام بنايئ جديد يكون قادر ًا عىل
التواصل مع املتلقي  .ويقول مسيث " يف معلية حتديد اذلات مييل الشلك الفين اإىل حذف لك العنارص اليت ل تامتىش مع
طبيعته اجلوهرية ,واستناد ًا إاىل هذه احلجة فس يجرد الفن البرصي من لك معىن غري برصي سواء اكن آدبيــ ًا آم رمز ًاي "
( ,1ص . )88وإان احلذف هو آسلوب غالب ًا ما يعمد اإليه املصمم يف تعامهل مع الشاكل التصمميية اإذ يلجأ اإىل احلذف للتعبري
عن مضمون آفاكره واليت تكون متعلقة مبحددات الضاغط الوظيفي واذلي يكون من المهية لكونه حيقق وظيفة حمددة
يتبلور دورها من خالل (هيئة الشلك اذلي يتبع الوظيفة ويؤكدها ويوحضها وجيعلها واقعية ) ( ,23ص )30من هجة ,
وابلتطور العلمي التقين والتكنولويج من هجة آخرى فالتقنيات احلديثة آدت اإىل الكثري من املتغريات يف املظهر الشلكي
للمنتجات الصناعية من خالل التقنيات التشغيلية احلديثة واخلامات اليت مت تطويرها تكنولوجي ًا واس تحداث طرائق ربط
جديدة  ,لك هذا آدى اإىل ظهور مك من املتغريات الشلكية يف املنتجات الصناعية  ,من خالل معلية احلذف لبعض
املفردات يف املنتجات السابقة ووضع تصاممي جديدة تواكب حركة احلداثة والتطور املس متر " فينتقي من بني املوجودات
احمليطة به واليت يتخيلها نوعيات لتخدم فكرته ويقوم بنقلها اإىل املتلقي بصيغة آخرى " ( ,30ص( .)5من خالل احلذف
ملفرداهتا ذات الاظهارات املتنوعة اإىل مجموعة من اخلطوط اخلارجية اخلالية من آية تفاصيل آو جعلها مساحة لونية واحدة
متجاوز ًا للتفاصيل آي يس تعني ابلبدائل لإجياد اليشء الطبيعي فرمبا يس تخدم اخلط آو يس تعمل اللون آو امللمس ) (,24
ص , )25وهذا ما نالحظه يف تصاممي آهجزة التلفاز احلديثة اإذ مت اخزتال احلجم وتغريت هيئة التلفاز اإذ آصبحت مسطحة
 ,كام تغريت واهجة الاس تالم ومت حذف الكثري من التفاصيل اليت اكنت موجودة فهيا  (,ونالحظ آن التصممي مل يتجاوز
الاس تالم الوظيفي للشاشة كشلك مادي متداخةل بصورة اتمة مع الهيئة لكن طبيعة الشاشة املصنوعة مهنا خامة الكرس تال
السائل جعلت مهنا سطح ًا مس تو ًاي  ,وذا مسك صغري نسبي ًا مكسطح حاد الزوااي آش به مبتوازي املس تطيالت بسمك صغري
وقد نتج عنه حذف واخزتال يف هيئة التلفاز باكملها  ,وآصبح تركزي الانتباه عىل واهجة الاس تالم الوظيفي (الشاشة)
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بصورة لكية لقةل التفاصيل واليت حذفت سابق ًا واليت ميكن آن تشتت الانتباه دلى املتلقي للمعلومة البرصية املس تلمة مهنا
) ( ,21ص. )10
 -2مفهوم الإضافة
تعد الإضافة من آحد املفاهمي املهمة واليت واكبت اترخي احلضارات الإنسانية منذ القدم من خالل النتاجات التارخيية
اخملتلفة سواء ًا اكنت نتاجات فكرية  ,فنية  ,علمية  ,صناعية  ,زراعية  ,معامرية.....اخل  .ومبا اإننا نعيش عرص رسعة
التصال ووسائلها وتقنياهتا والاكتشافات العلمية املتالحقة والتقنيات املبتكرة واملتطورة الابتاكرات العلمية الهائةل  ,لك
ذكل يؤدي فع َال بليغ َا وآثر ًا ظاهر ًا يف العمل الإبداعي ومبدعيه ,وهكذا تظهر بني احلني والخر آفاكر جديدة ومتجددة
يعرب عهنا بناجت اإبداعي يعطي جانب ًا مما يتطلبه زمنه منه ( ,6ص . )20وعليه فاإن املصمم دليه القدرة عىل الإفادة من مزيات هذا
العرص وآن يـأيت بتصممي مبتكر فيه اإضـافة ( ,بطريقة ووسائل وإاهناء ومضمون واختيار خيتلف عام اكن قبهل وهذا مرتبط
حبجم الإضافة الإبتاكرية وجعل اذلي س بقه قدمي ًا ) ( ,6ص .)69وعىل املصمم الفنان آن يس بق عرصه آيض ًا من خالل آفاكره
التصمميية  ,وآن آسلوب الإضافة يساعده يف ذكل اإذ تكون الإضافة يه آحسن من اليت س بقهتا يف صفة آو بعض الصفات
وقد يكون جبميع الصفات  ,وهبذا تكون الإضافة غاية وهدف  .ويقول توماس كون عن التطور والتكنولوجيا (وبذا يصبح
التطور العلمي هو تكل العمليـة املؤلفـة من آجـزاء اليت تضـاف عىل مـداها تـكل الوحـدات  ,فرادى آو جامعات  ,اإىل
الرصيد املتنايم دوم ًا اذلي يؤلف الساليب التقنية واملعارف العلمية ويصبح اترخي العمل البحث اذلي حييك عىل وفق تتابع
زمين ً
الك من تكل الإسهامات والإضافات املتتالية ( ,9ص ,)87وآن الإضافات مهنا ما يكون مرتابط ًا وممتفص ًال مع الشلك
الصيل ابلتداخل معه آو يمت من خالل عنرص رابط ل إالضافة املفصوةل وآن معامل الشلك الصيل يمت الإبقاء علهيا وعىل
هويهتا  ,وإان هذه الإضافات " بعضها آساس والبعض الخر اثنوي آي بعضها هممة للداء الوظيفي والخرى للداء امجلايل
والبعض الخر (وظيفي وجاميل مع ًا ) آي تكون معربة عن ذاهتا ولكن تكون وفق خرائط وآنظمة حمددة ومدروسة وعلمية
آي ليس اعتباطية مضن اللك التصمميي لنه لبد آن يكون ذو موقع حمدد ومشرتط للجزء مضن اللك هذا املوقع هو يؤثر
ويتأثر يف قوة وطاقة هذا اجلزء عىل اجلزء الخر " ( ,28ص  .)69ومن املنتجات الصناعية البس يطة الشلك آو املعقدة واليت
مت اإجراء بعض الإضافات علهيا (الهاتف  ,التلفاز  ,الس يارة ....اخل )  ,ويقوم املصمم بتنظمي هذه الإضافات عىل وفق
رشط ضاغط حتمكه الوظيفة والهدف وجاملية املنتج وبشلك يضبط اإدراك املشاهد ويرشده وكذكل يوجه انتباهه يف اجتاه
معني حبيث يكون العمل واحض ًا ومفهوم ًا وموحد ًا من خالل النظر اإليه ( ,11ص . )253وآن الابتاكر هو ما يطلبه هذا العرص
بل آكرث من ذكل هو مغادرة املصمم الفنان عرصه لريى قبل جيهل العرص اجلديد  ,وقد تكون الإضافة الابتاكرية يه
آحسن من اليت س بقهتا مبجموع الصفات واملزااي " ( ,6ص , )69وتعترب معلية الإضافة مسأةل تأثري وتأثر وخاصة عندما يكون
املنتج الصناعي واقع ًا مضن نطاق اهامتم املس هتكل  ,فاملنتج الصناعي هو لك يعمل مكنظومة متاكمةل ذلا ما يضاف اإليه ل
يكون اإحقاما هل وإامنا يتكيف فيه ويصبح جزء ًا منه ,فالإضافة اجلديدة ل تعين اإحقام اجلديد عىل املوجود  ,فاملوجود يعمل
مكنظومة متاكمةل  ,آي ما يضاف يـدخل يف املنظومة ويفقدها توازهنا فتتـفاعل معه ابجتاه آخر آكرث تعـقيد ًا وتتـكيف معه
ويصبح
املضاف جزء ًا من هذا املاكن  ,وإان املنتج اذلي يبقى دامئ ًا هو اذلي يبقى يتجدد ( ,20ص.)81
ومن هذا لكه يتضح بأن معلية الإضافة لها قمية مس تلمة من املنتج وقمية مضافة اإليه متودلة من تفاعل الثنني خللق
معان جديدة آي يه مسأةل تأثري وتأثر  ,مفا يضاف اإىل املنتج حيصل به رد واس تجابة حلاةل حمفزة
هوية منسجمة تعرب عن ٍ
جتعل الإضافة موجودة يف ماكهنا تبع ًا لقرارات اذلات املصممة يف رؤية اإماكانت املنتج ذلا الإضافة اجلديدة سوف تشلك
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فامي بعد جزءا مما هو متشلك يف املنتج وتعمل عىل زايدة قميته وتفعيهل برشط آن تكون انبعة من املنتج نفسه ومن قميه
اخلاصة مع مراعاة الضاغط الوظيفي .
 - 3احلذف والإضافة والفكرة التصمميية للمنتج الصناعي
اإن العمليات التقنية التصمميية اليت يس تخدهما املصمم يف الإنشاء التصمميي تكون متنوعة وحسب مضامني فكرته
التصمميية وقد تكون تكل الفعال نتيجة ختطيط مس بق آو وليدة اللحظة آي تمت آثناء معليات التنفيذ ومن تكل العمليات
تأيت معليتا احلذف والإضافة كجزء همم من معليات الإحداث التصمميي كوهنام يقعان يف جوهر التفعيل عند حلظة التشلك
والرشوع  ,25(.ص( )26فالفكرة ليست قوة عشوائية مس تقةل متام ًا وإامنا تتوقف عىل النشاط الواعي اخلاضع لس يطرة الفنـان
) ( ,11ص , )139آي اإن الفكـرة تـكون مـوهجة ولسـبب حمـدد وخاضعة لتصـرف املصمم اإذ آن اخلضوع والس يطرة مقومات
ذهنية ومادية يؤكد فهيام املصمم هدف فكرته واجلدوى اليت تتحقق من حتويلها اإىل واقع تنفيذي من خالل تقنيات التنفيذ
اخملتلفة واملصمم هنا هو يف طور الانتقال من الفكرة اإىل ماديهتا وهذا الانتقال يعوزه الاكامتل (لن العمل التصمميي ل يوجد
يف ذهن الفنان مبالحمه اليت ينهتيي اإلهيا واليت يمتزي هبا بعد اإخراجه اإىل الواقع ) ( ,29ص , )159وآن الفكرة هنا حباجة اإىل معلية
تشذيب يقوم هبا املصمم ابحلذف والإضافة  ,وحتديد التقنية اليت يبدآ املصمم يف التفكري فهيا منذ تكل اللحظات لن لك
يشء يس بق معلية التنفيذ الفعلية سوف يكون عدمي اجلدوى متاما حىت يتوحد شلك ما مع الفكرة  ,والشلك هنا ميتكل
تقنية تظهره وجتعهل آثرا ماداي يف فضاء التصممي وعندها يقوم املصمم وآثناء معلية التفكري بتحديد تفصيالت الشلك التقنية
وبشلك مدروس وخاضع لس يطرته ( ,12ص . )19وينظر اإىل معلية توليد الشلك مضن الفكرة التصمميية من جانبني  ,الول
يتعلق ابلكيفية اليت تمت هبا العملية يف حني يتعلق الثاين مباهية العملية  ,ففي اجلانب الول هتدف العملية التصمميية اإىل
اإيصال رساةل ذات طبيعة خاصة حمددة بظرف التصممي ومتثل البداية التصور الشلكي الويل اذلي تمت عليه املعاجلة لغرض
تكيفه ابحلذف والإضافة حنو احلال النية  ,فاحلذف ميثل معاجلة تمت عىل حاةل من حالت الشلك هتدف اإىل توفري القدر
املطلوب من تكيف الشلك لوضعه الين بدرجة ل ينهتك فهيا الشلك كونه يمت عىل مس توى تشلكه ومضمونه آي احلفاظ
عىل بنيته  .وميتكل الفعل التطويري الواقع عىل الشلك جراء حذفه عن اإحدى حالته ( الولية آو الظرفية النية) صفة
ا إلزاحة املرشوطة ابإماكنية املقارنة مع الصل مضن اإطار قابل للمقارنة  ,فاحلذف هو تكتيك حلصول الانزايح و ل يمت ذكل
اإل بفعل نظام حيدد حالهتا الولية والإجراءات اليت يمت فهيا التطوير ويه نوع من الإجراءات يقوم هبا املصمم هبدف دفع
احلاةل النية اإىل الولية آو ابلعكس  ,مفا يعنيه احلذف هو القطع آو إازاحة عنرص من مضن مجموعة عنارص وهو موقع التغيري
نس بة للحاةل الوىل  ,آو الاختالف ملوقعني من التطوير لك مهنا حيمل قدرا من التجريد للوضاع آو الظروف النية ول
يتحقق اإدراك الشلك اإل من خالل عوامل متعددة ممتثةل مبالمئة شلك النتاج مع املاكن والفضاء التصمميي من خالل آلييت
احلذف والإضافة واليت يلجأ اإلهيا املصمم يف حتديث املنتجات الصناعية  .ومن البدهييي آن يالزم املاكن آي تصممي فبدونه
يبقى التصممي فكرة بعيدة عن احملقق املادي لها  ,واملاكن يقابهل تصمميي ًا الفضاء مبعناه الوسع مث اإنه اختيار يف هذا الفضاء
ول نرى فيه املطلق آحاداي ,واملهم هنا اخلربة يف حتقيق العالقات املاكنية الفضائية وتس يري تكل العالقات ابجتاه تداخيل
ترابطي مع الفعل الناجت من الثر الابتدايئ للفعل احملرك للعني عىل مسطح تصمميي آو عالقات السطوح اليت تكون جحامً
تصمميي ًا  ,6(.ص , )9فالعالقات يف املنتج الصناعي يه حقائق اكمنة ل تقبل اجلدل مرشوطة ديناميكية متحركة داخل آي
نظام تصمميي فهيي مجموعة مرتابطات وظيفية وإابداعية (ذهنية وآخرى شلكية مرئية وغري مرئية متنوعة بتنوع نظام املنتج
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الصناعي ) موهجة لتحقق التوافق فامي بيهنا مـن خـالل املباديء العلمية والفنية املتحمكة يف رشطية ترابطها عىل وفق
تسلسل منطقي علمي فين ( ,28ص . )52ففي العالقة الناجتة بني املتلقي وما هو آمامه ومبا هو فوقه من صفات ومواصفات
ظاهرية  ,اإذن هناك تنظمي  ,بل اإجياد نظم جديدة للفضاء ,اإذن الفكرة تمتحور حول تنظمي القوى يف فضاء بعد ابتاكرية
اختياره ,وآن تنظمي القوى يف آي من حالته قد يبدو للوهةل الوىل آن هناك مبالغة يف معىن وجوب القوى يف حني آننا
آرشان للش هبية لها ابملقارنة الفزيايئية ولكن عىل الرمغ من ذكل فاإن اإعادة تصممي الفضاء ل تمت اإل ابدلاخل عليه وتعين القوة
ل غري ذكل  ,ونرى يف التصممي آحلجمي تمكن قوى ذات معىن فزياييئ وليس اإهيامي ًا  ,ومن مث نضيف العالقات والنسب
بني الطول والعرض بل والعمق النس يب للفضاء اذلي بدآت معلية اإعـادة تنظميه  ,مبعىن اإعادة تصمميه ( ,7ص . )16/15ومن
هنا ميكن تأكيد تدرج المهية آو الس يادة من خالل التنوع اذلي يمت حتقيقه ابلإضافة واحلذف كعمليتني تؤسسان الفعل
الإنشايئ للتصممي عىل لك الهيئة ادلاخةل يف اللك التصمميي العام وآن تكون تكل العملية معززة للقمي امجلالية والوظيفية
وموضوعة بشلك مدروس خيلو من التشويه اذلي اإن حصل عىل صفات مفردات الإنشاء التصمميي فاإنه يكون ذو آثر
معاكس عىل املتلقي للمنتج الصناعي وذكل ابس تخدام املؤثرات اليت تغري من هيئة املفردة التصمميية وتغيب معاملها احلقيقية
حبذف جزء همم من الهيئة اللكية آو اإضافة جزء مقحم علهيا ( ,26ص , )19وذلا جيب آن يمتزي املنتج الصناعي ابلصفات
املظهرية ذات امجلالية املتنوعة لتحقيق الهدف امجلايل آو الوظيفي آو (امجلايل والوظيفي ) مع ًا  ,من خالل عنارص من املمكن
آن متتكل الس يادة يف التصممي اإذ يقوم املصمم ابإضفاء تنوع تقين علهيا وتأكيدها كعنرص فاعل وحيوي ل ميكن الاس تغناء عنه
مع مراعاة رشطية الضاغط الوظيفي ( ,كام آن التنوع جيب آن يرتبط برشطية الوحدة اليت تكون يه اللك املتكون وتربز
هنا آولوايت يكون للحذف والإضافة آثر واحض علهيا) ( ,18ص. )165
املبحث الثاين  /احلذف والإضافة من خالل العنارص والسس التصمميية
ترتبط عنارص التصممي ابحلذف والإضافة مبارشة كوهنا الداة الساس ية املنفذة لها اإذ تدعى عنارص التصممي
ابلوحدات البنائية فهيي تعد آصغر مكوانت العملية التصمميية ووحداهتا الولية يف فن التصممي (اكخلط واحلجم وامللمس
والقمية الضوئية واللون والاجتاه و ...اخل )  ,فاإن للك عنرص من العنارص خصائص ومواصفات فنية وتقنية وجاملية ل ميكن
الاس تغناء عهنا يف آي حال من الحوال .وآن قمية لك عنرص من العنارص تتضح من خالل تألفه مع العنارص الخرى ومبا
آن العنارص ابلنس بة اإىل التصممي يه الجبدية الوىل فيجب عىل املصمم اإتقاهنا ومعرفة دللهتا وطاقاهتا التعبريية لجل
اس تخداهما بطريقة حصيحة اإذ من شأهنا توفري (اس تعداد عقيل عصيب دلى املتلقي للتقبل املوضوعي واذلي يكشف عن
مدى خربة املصمم وتأثريه يف بناء توجهييي فاعل ومؤثر لتحقيق الاس تجاابت احلس ية والعقلية للهداف واملضامني الناجتة
عن فاعلية البناء التوجهييي يف التصممي ) ( ,32ص. )17/12
كام يقوم املصمم ابس تخدام آلييت احلذف والإضافة من خالل توظيف السس معوم ًا ويه تكل احللقات التنظميية
اليت لو وضعت العنارص وفقها لختذت شالك منطقيا حصيحا يؤدي غرضه  ,واملصدر الساس اذلي آس تقى الإنسان منه
السس هو ذكل النظام ادلقيق يف الكون واحلياة والطبيعة اذلي توازن الإنسان بوساطته مع لك معطيات احلياة عىل
املس تويني الفكري واملادي  ,آي اإهنا يه العوامل املوضوعية اليت حتقق واقعية احلياة ورشوطها ( ,5ص , )68كام وتعرف
السس آيضا ابملبادئ التصمميية (ويه العالقة بني عنارص التصممي اليت تعزز الطريقة اليت يمت هبا مجع ومض العنارص لإنتاج
تأثري معني ( ,15ص , )33فهيي بذكل تعترب املبادئ املعمتدة للتعامل مع الرتتيب والتنظمي للعنارص التصمميية اخملتلفة واليت من
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الرضوري تطوير املعرفة بكيفية اس تخدام هذه املبادئ التصمميية للوصول ابلنتيجة اإىل بناء متاكمل للوحـدة الشلكية للتصممي
 .ومن هذه السس( التباين  ,الس يادة  ,التوازن  ,التناسب  ,الانسجام  ,الإيقاع .....اخل) .
املبحث الثالث  /فعل الضاغط الوظيفي يف تصممي املنتج الصناعي
 -1الضاغط الوظيفي وآلية احلذف والإضافة
اإن آي نظام تصمميي قامئ عىل مجموعة ل تعد ول حتىص من التقنيات التصمميية والعلمية واحلسابية والفنية واليت حتدد
وتشرتط للمنتجات منط آنظمهتا اجلديدة لتحقق وجودها اذلي سعى الإنسان لتحقيقه يف لك زمان وماكن بعمليات تصمميية
متعددة من احلذف والإضافة واليت تكون آحيا ًان جوهرية وآحيا ًان تمكيلية آو مفاجئة آو معقدة واليت تسبب يف نفور آو
تباعد آو عدم تقبل للعمل التصمميي من قبل املتلقي وآحياان عكس ذكل الفعل ( ,28ص , )71/70وذلكل يسعى املصمم اإىل
اإجراء بعض التغيريات يف بعض املنتجات الصناعية من خالل آلية احلذف آو الإضافة لكرس الراتبة (كام يف مفاتيح التشغيل
لبعض الهجزة الكهرابئية آو الالكرتونية مثل مشغالت الصوت والهاتف بصورة متناوبة وذكل من خالل تكرار الشاكل
 ,آو اللوان آو امللمس املكون لهيأة املفتاح يف آحيان آخرى يمت تغيري بعض التفاصيل الشلكية يف لك من اجلهازين
لعتبارات رشطية سواء آاكنت وظيفية آم جاملية ) ( ,17ص ,)130كام (يعد التكرار آحد خصائص البنية الشلكية اليت يقوم
علهيا البناء التكويين الإنشايئ للمنتج الصناعي  ,كام يعمل عىل تشكيل مجموعة الجزاء مكوان وحدة شلكية منتظمة ,
والتكرار هو الساس الويل للك من الإيقاع  ,التدرج والتضاد  ,وغريها من السس التكوينية مع اختالف يف معلية
تنظميها ( ,17ص . )134كام آن التكوين العام املكون لاثث املطبخ لكه واذلي يتضمن عددا من املنتجات الصناعية اخملتلفة
الوظائف والشاكل مثل الثالجة والطباخ الغازي والفرن (املايكرويف) يفرض عىل املصمم الصناعي رشوطا يف هيئة البنية
التصمميية من خالل الضاغط الوظيفي اخلاص بلك منتج من املنتجات املذكورة مما حيدد من قدرة املصمم يف معليات
احلذف آو الإضافة  ,آي اإن معلية التكوين الشمويل هذا كوجود مادي ومضين يؤدي اإىل اإدراك القمي الإبداعية التصمميية
عىل وفق نظم بني ذات الإنسان وحميطه ادلاخيل ووفق صيغ الفضاءات ادلاخلية للمنتج واذلي يعكس اس تجابة حس ية
وبرصية خلصائص التكوينات املادية للمنتجات الصناعية ( ,19ص . )272/262بيامن يف تصاممي آخرى  ,يكون الضاغط الوظيفي
واذلي يشلك قيدا عىل املصمم يف تشكيل هيئة املنتج الصناعي من خالل التكرار اكشرتاط وظيفي  ,كام يف آزرار الهاتف
(املوابيل) ذوات الشلك واللون الواحد واليت تعترب قيدا عىل املصمم من خالل توظيف الشاكل يف هيأة املنتج  ,فيعمل
املصمم عىل تغيري ماكهنا وترتيهبا لتكون مصدر جذب وانتباه للمتلقي مع احلفاظ عىل وظيفهتا  .ونالحظ ابإن املصمم الصناعي
مل يعد يركز عىل الناحية امجلالية بشلك كبري للمنتجات الصناعية فقط اإذ اإن لبعض املنتجات الصناعية رشوطا وظيفية
ضاغطة نتيجة لوجود وظيفة مبنية عىل نسق فزياييئ (كام يف آزرار الهاتف وآرجل مقاعد اجللوس  ,وجعالت الس يارة ,
وآجنحة الطائرة ) واملكونة لبنية هيأة املنتج آو ًل  ,والجزاء املكونة للمنتج الواحد اثني ًا ,وآساسأ همام يف قمية الإنتاج اثلث ًا .
كام وتعد اخلامة حبد ذاهتا رشطا ضاغطا يف البنية التصمميية للمنتجات الصناعية  ,اإذ ترتبط مادة احلجر آو الرخام  ,الربونز
 ,اجلبس ,اخلشب  ,احلديد  ,الدلائن الملنيوم وغريها من مواد التنفيذ مبا يتألف منه العمل التصمميي من عنارص شلكية
تكوينية  ,وللك مادة من هذه املواد دللهتا وتقنياهتا وخصائصها واليت يعرب هبا املصمم عام يدور يف فكره (وختتلف املعاجلات
الشلكية للك مادة عن غريها اليت تنسج مع امللمس اخلاريج للسطوح ) ( ,13ص , )10واليت يتعامل معها املصمم الصناعي
يف سبيل خلق ذكل الهدف املرجو من املنتج الصناعي .
وميكن إارجاع القمية امجلالية اإىل مادة التنفيذ وخصائصها وآنواعها وكذكل طريقة معامةل املصمم لها من خالل معليات
احلذف والإضافة والس يطرة عىل ما ختتص به وبلورته مضن اخلصائص العامة ذلكل املنتج الصناعي  ,اإذن املادة آو اخلامة
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يه مصدر ويح ورشط ضاغط يف نفس الوقت اإذ تلهم املصمم ابإختيار اخلامة املناس بة للمنتج املناسب مراعي ًا الرشط
الضاغط للخامة مع الضاغط الوظيفي للمنتج الصناعي  .اإذ (ل ميكن آ ن ننىس اإن للك مادة طريقهتا اخلاصة للمعاجلات
الفنية آو التنفيذ الفين مفهنا ما يس تعمل هل احلذف آو القطع اكخلشب واحلجارة وحتتاج اإىل هجد ودقة لنه دلى حدوث
اخلطأ يف قطع جزء معني قد يسبب فشال للعمل آو حىت صعوبة يف التصليح عىل عكس ما حيدث يف غري مادة فعند
اس تعامل اللحام يف احلديد آو الطرق يف النحاس آو اس تعامل النحات الإضافة كام يف اجلبس والشمع ويف آنواع آخرى
اكلربونز مثال فيكون سبيكة مع مواد عدة مصهورة اكلنحاس والقصدير ومعادن آخرى وبنسب خمتلفة )( ,13ص , )11آي اإن
للك خامة طريقة معينة يف تقبل معليات احلذف آو الإضافة وذكل حسب اخلواص الفزيايئية للخامة  ,وبعد اختيار اخلامة
املناس بة لفكرة املنتج املراد تصمميه "فاإن آول الرشوط تأيت مكتطلبات وظيفية تريد اجناز ًا وظائفي ًا حمدد ًا " ( ,6ص. )17
ومبا آن معليات الربط بني عالقات املتكون العام واللك الهنايئ من المهية اإىل احلد اذلي بدوهنا تنعدم حالية
التوحد الساس ية للتصممي وآن معليات الرتابط قد تصل مع القياسات املاكنية جحام آو سطحا للجزاء وحولها وهكذا اإىل
احلدود ونوعها وطرق اإظهارها وتقنياهتا  ,ومن املؤكد آن فاعلية العالقات س تكون ذات آثر واحض يف صفات الربط الإنشايئ
لجزتاء املتكون التصمميي  ,وان ذكل س يكون مربوطا يف البعاد الثالثة بزاوية النظر والضوء وآثره عىل لك الصفات ,
وعلينا آن نذكر آن خط الامتس الهنايئ للحجم التصمميي وكتلته هو الخر يتأثر وترابطاته بفاعلية عالقاته  ,وآن معليات
الربط بني الجزاء يف التصممي وختصصاته قد تصطدم مع الرغبة الإبداعية والابتاكرية للمصمم الفنان ولهنا ذات قدرة
رشطية تساوي ضغط املتطلبات الوظيفية واليت تقيد الناجت الشلكي واملعىن امجلايل اإىل حد ما ومن هجة آخرى قد تظهر
بعض التصاممي مبظهرية يغلب علهيا صفة الربط التقين وآثر اخلامة فيه وعليه  ,فض ًال عن املطلوب الدايئ نقول قد يس تحيل
التعرف عىل املؤثر الرابط مبعناه التصمميي اإل ابلتحسس امللميس وهذا يرتبط بأصل الهدف ونوع احلاجة التصمميية (,7ص)30
 .ويف التصممي الصناعي نالحظ ارتباط معليات التصممي برشطيات الوظائف وآهدافها  ,اإذ اإن الرشطية هنا ضاغطة بقوة
تساوي لك الوظيفة الناجتة  ,آي اإن الوظيفة ومتطلباهتا تفرض ضغوط ًا عىل الشلك التصمميي  ,وهكذا فاإهنا تتفاعل ابلرغبة
ابلس يطرة آو المتكن املاكين والزماين ويه بذكل شلك قراره مرشوط لن الضوء مرشوط وعندها ماكن مرشوط بل جحم
مرشوط ومن ذكل يكون الفضاء والزمن ابلتداخل السايس ابملنظور العام مرشوط ًا ابلنتاجئ التصمميية للخالصة الشلكية
الناجتة بعد ضغط الوظيفة اليت يه اكنت تنفيذ ًا آو اس تجابة حلاجة ,7(.ص , )161/159وجيب آن يكون التصممي من آجل
دافع هو توفري حاجات الإنسان مضن وقت معني  ,وترامك اخلربة واملهارة من قبل املصمم يف تصممي الفكرة وما يلحق هبا من
نتاجئ تقنية تصمميية هو الفعل آلشرتاطي الكرب والالزم آو املطلق مضن تكنولوجيا العرص  ,فالفكرة توفر حاجة اإنسانية
مادية ولمادية آو ظاهرية وخفية وآساس ياهتا فعال ً
اشرتاطيا اإلزاميا بعمليات( احلذف والإضافة ) من انحية الجزاء
للتكوينات الشلكية (  ,2ص )41ومضن الضاغط الوظيفي  .جــراءات البحث
 -1مهنجية البحث :
اعمتدت الباحثة املهنج الوصفي يف حتليل عينة البحث  ,لكون املهنج الوصفي يكشف الظاهرة املبحوثة ويشخصها بأسلوب
علمي دقيق لتحليل املعلومات اليت مت مجعها من جممتع البحث لغرض صياغة النتاجئ الهنائية .
 -2جممتع البحث :
جممتع البحث اش متل وحدات الاثث املزنيل املصنع من خامة اخلشب والقامش واليت مت توظيف آلية احلذف والإضافة يف
تصمميها واملعروضة يف حمالت بيع الاثث اجلاهز يف مدينة بغداد .
-3عينة البحث :
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لكون جممتع البحث كبري وغري متجانس  ,اتبعت الباحثة آسلوب العينة القصدية لختيار مناذج متنوعة من وحدات الاثث
املزنيل واليت وظفت آلية احلذف والإضافة يف تصمميها  ,وقد مشلت الامنذج ثالث وحدات ويه (مقعد جلوس مفرد لغرفة
النوم  ,مقعد جلوس مفرد للصاةل  ,آريكة كبرية لصاةل اجللوس) .
 -4آدوات البحث :
من اجل حتقيق آهداف البحث من خالل مجع املعلومات والبياانت اتبعت الباحثة اخلطوات التية :
 -1املالحظة من خالل ادلراسة الاس تطالعية امليدانية للسواق احمللية وحملالت عرض وبيع الاثث اجلاهز حتديد ًا ,
لغرض الاطالع عىل ما هو موجود فهيا من وحدات اس تخدمت يف تصمميها آلية احلذف آو الإضافة  ,فض ًال عن قيام
الباحثة ابلتصوير الفوتوغرايف لامنذج متنوعة من وحدات الاثث املزنيل .
 -2الاطالع عىل الدبيات ذات العالقة مبوضوع البحث من كتب وجمالت وحبوث ودراسات منشورة .
 -3بناء اس امترة حتديد حماور التحليل اخلاصة بتحليل مناذج العينة وفق ًا ملا ورد يف الإطار النظري واملعلومات املس تخلصة
من خالل املسح امليداين  ,ومت تعديل الاس امترة وفق ًا ذلوي اخلربة والاختصاص يف جمال التصممي الصناعي .
 -5صدق الداة :
لغرض التأكد من مالمئة اس امترة حتديد حماور التحليل وحصهتا عرضت عىل عدد من احملمكني * من ذوي اخلربة  .وبعد اإبداء
آراهئم من حيث صالحية الفقرات وتشخيص ما حيتاج مهنا اىل تعديل حددت الباحثة حماور التحليل بعد اإجراء التعديالت
علهيا .
العينة رمق ()1
 -1الوصف العام للهيئة :
الشلك العام للهيئة انس يايب دائري ومت توظيف اخلطوط ادلاخةل يف التصممي
عىل وفق آلية متت دراس هتا بعناية لغرض بناء الجزاء املكونة للهيأة .
والهيئة مكونة من مس ند للظهر فيه قطع وحذف غري مكمتل تداخلت فيه
اخلطوط العمودية واملنحنية يف التصممي العام للهيئة واجلزء السفل ميثل مقعد
اجللوس واذلي يمتزي بشلك دائري مكمتل مت تكراره مرتني ,واس تخدم املصمم
اللون الوردي احملمر  ,وهو ذو ملمس انمع يف تغليف الهيئة .
 -2عنارص وآسس التكوين العام للهيئة من خالل احلذف والإضافة يف الشلك
والوظيفة
مثلت الهيئة بصورة عامة ومشولية آلية احلذف والإضافة يف مظهرية الشلك
التصمميي اإذ نالحظ بأن الهيئة العامة للمنتج تتكون من مقعد اسطواين الشلك وميتد من آسفل املقعد تكوين حلزوين
يس متر ابلصعود متوهج ًا حنو العىل مشالك اإضافة وبتكرار اإيقاعي مزتايد مما منح املس ند انسجاما مع التكوين العام للهيئة
فضال عن احتواهئا عىل آشاكل هندس ية بس يطة يف شلكها وجحمها من حيث الإضافة يف الشلك الاسطواين املتكرر
للمقعد وشلك متوازي املس تطيالت املكرر بشلك اإيقاعي ابلنس بة ملس ند الظهر يف وحدة اجللوس  ,ونالحظ ابإن احلذف
حدث يف مس ند اليد واملتصل بشلك مبارش ومس متر مع مس ند الظهر اإذاس تخدم املصمم نظم احلذف للجانب اليرس من
الهيئة  ,ذلكل فاإن الس يادة حتققت من خالل همينة احلجم الاسطواين ملقعد اجللوس  .ونالحظ بأن الشاكل الهندس ية
آعطت قمية للشلك العام للمنتج من خالل الانسجام والتناسق ما بني العنارص املكونة للهيئة العامة .
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 -3الوحدة يف نظام الهيئة
لقد ركز املصمم عىل مبدآ الوحدة يف الهيأة وذكل من خالل الانسجام ابلعالقات املظهرية والوظيفية للمنتج  ,اإذ نالحظ
التتابع يف هيئة املنتج من خالل التكرار  ,وهذا ما نالحظه يف آغلب املنتجات الصناعية اإذ اإهنا مكونة من عدة آجزاء ولك
جزء هو اذلي يفرض وجود شلك معني لتمكيل الداء الوظيفي اإذ جنده ممثال يف الوظيفة الرئيس ية ويه (مقعد اجللوس )
حيث ميثل وظيفة حمتية  ,وابس تخدام اخلامة املالمئة ذات اللون الوردي احملمر  ,واذلي زاد من الإحياء امجلايل للهيئة
بصورة عامة آما الوظيفة الثانوية فرناها ممثةل مبس ند الظهر واليد واليت اس تخدم فهيا املصمم مبدآ الاخزتال (احلذف) يف
الشلك وجزء من الوظيفة املمثةل مبس ند اليد  .ونالحظ بأن التصممي آضفى اإحساس ًا ابلتوافق والانسجام بني مفرداته ,
مما آوىح بطاقة حركية برصية آسهمت اإىل حد كبري يف العملية الإخراجية ملظهرية المنوذج مضن اإطارها التكويين العام ,
فض ًال عام امتازت به الهيأة من مشولية مظهرية مجعت خصائص التوظيف ادلليل والتعبريي للوحدة التصمميية .
كام اإن املصمم قام بأختيار اخلامة املناس بة بعناية وكذكل اللون مما عزز من مسة الانسجام والتوازن اللوين يف مظهرية
المنوذج مبا يتناسب مع اس تخداهما مضن الفضاء اخلاص هبا  ,ول ننىس ابإن للخامة واللون دور كبري يف حتقيق القمي امجلالية
املظهرية واليت تعزز من نظام الوحدة للمنوذج .
 -4احلذف والإضافة يف الهيئة وآثر الضاغط الوظيفي
يعد احلذف آسلو ًاب غالب ًا ما يعمد اإليه املصممون يف تعاملهم مع الشاكل التصمميية بغية جعلها آكرث اإاثرة من خالل اجلذب
البرصي ووفقا ملتطلبات الفكرة التصمميية فضال عن جعلها راخسة يف ذهن املتلقي  ,وجيب آن ل تؤثر معلية احلذف آو
الإضافة عىل الداء الوظيفي للمنتج الصناعي اإذ اإنه وكام نعمل للك منتج صناعي وظيفة خاصة به  ,وخيضع تصممي لك منتج
لضاغط وظيفي حبسب نوع الوظيفة اليت يؤدهيا ذكل املنتج .
وقد يرغب املصمم ابلقيام بعملية حتديث وجتديد ملنتج ما  ,ولكن عليه الخذ بنظر الاعتبار اإن التجديد هو قوة اإشرتاطية
لزمة لتغيري املنظومة املتوازنة سابقا ابحلذف آو الإضافة آو الزايدة والنقصان...اخل ,يف الشلك ,احلجم ,اللون ,مما يفقدها
توازهنا السابق  ,ويتفاعل التجديد مع ما ذكران سابق ًا ابإجتاه منظومة جديدة لتكوين نظام تصمميي آخر متناسب وحاجات
الإنسان الوظيفية وامجلالية واخملتلفة ابإختالف املاكن والزمان .
 2-2-3آمنوذج رمق ()2

 -1الوصف العام للهيئة :
نالحظ آن منط الشلك التصمميي للمنوذج قد حتدد بكونه هندس ي ًا  ,آما تنظميه فهو عىل وفق عالقات هندس ية منتظمة
من خالل اعامتد الشلك املس تطيل يف الك اجلزئني املكونني للهيئة  ,فاجلزء الول ميثل القاعدة (موضع اجللوس ) واليت مت
تكرارها ملرتني وابجتاه كتةل آفقية  ,واجلزء الثاين واذلي ميثل مس ند الظهر وبشلك مس تطيل آيض َا مع اس تخدام خطوط
منحنية يف آعىل املس تطيل املمثل مبس ند الظهر لتحقيق امليالن البرصي حنو اخللف يف آعىل مس ند الظهر ويف مس ند
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اليد  ,كام نالحظ بأن الشلك التصمميي يغلب عليه الثبات والاس تقرار بسبب الشلك املنتظم املوظف يف تكوين الهيئة
العامة هل  ,ولوجود التناظر بني اجلانبني (المين واليرس) ,ذكل التناظر اذلي مت اإخفاء جزء منه وحتديد ًا يف اجلانب المين
من خالل آلية احلذف والإضافة واليت شلكت فضاء ًا ذا قطع دائري جمزتء من الشلك املس تطيل واذلي توضع فيه وحدة
اجللوس ادلائرية واليت شلكت الإضافة يف الشلك التصمميي مما آوىح بأمهية هذا اجلزء من التصممي بسبب الوزن البرصي
اذلي ينتج عن طبيعة الكتةل التصمميية وبروزها يف الشلك التصمميي للهيئة  ,اإذ نالحظ اندماج الهيئة مع الشلك ادلائري
املضاف واملمكل للحذف اجلانيب يف الهيئة من خالل الانسجام يف اخلطوط العامة والساس ية للمنوذج  ,كام آن تأثري
توظيف اخلامة بقمية لونية موحدة واملمتثةل ابللون الرصايص (امليتاليك) واذلي عزز من املوامئة اللونية وعالقهتا مضن الهيئة
اللكية مما آوىح ابلنسجام اللكي للمنوذج .
 -2عنارص وآسس التكوين العام للهيئة من خالل احلذف والإضافة يف الشلك والوظيفة
نالحظ بأنه مت اس تخدام اخلطوط املس تقمية واملنحنية يف المنوذج اإذ جاءت حمددة للتقس مي املسايح للهيئة كلك وبصورة
متوافقة من حيث تناس هبا مع الداء الوظيفي وآن تكل الفاعلية حققت اإهيام يف احلركة للتخفيف من جحم الكتةل ادلائرية ,
فعىل مس توى الشلك اختذت الهيئة شلك متوازي املس تطيالت مما منح التصممي ثباته البرصي ونالحظ حتقق احلذف
اجلزيئ يف شلك متوازي املس تطيالت  ,ومن مث جاءت الإضافة عىل شلك مقعد اجللوس ادلائري واذلي حيقق الوحدة
يف الهيئة من خالل معلية التداخل  ,اإذ اعمتد املصمم عىل مبدآ البساطة يف التكوين العام من خالل التباينات يف احلجم
والشلك  ,آما اللون فمتزي ابلهدوء مع نعومة امللمس بصورة عامة  ,كام نالحظ آن الس يادة حتققت من خالل مقعد اجللوس
ادلائري واملوجود يف طرف اجلزء المين للريكة حيث اإنه العنرص الكرث س يادة مضن الهيئة اللكية  ,كام وحيتوي مركز
الس يادة عىل تكوينات دائرية غائرة وبشلك اإيقاعي متكرر اإذ حتقق مبدآ الإيقاع يف وحدات آشاكل ادلوائر املتكررة ابنتظام
وبفواصل متساوية يف ظاهرية الشلك ادلائري ملقعد اجللوس  ,حيث شلكت عام ًال آساس ي ًا يف اإجتذاب النظر مضن الهيئة
اللكية للمنوذج من خالل فاعلية عنارص وآسس التكوين العام للهيئة ووفق ًا للية احلذف والإضافة .
 -3الوحدة يف نظام الهيئة
عرب التصممي عن النظام التصمميي واملبين مضن وحدة لكية  ,اإذ آبدع املصمم بأشاكل جديدة تشري اإىل فكرة احلداثة من
خالل آلية احلذف والإضافة  ,فبقيام املصمم ابس تخدام آلية احلذف اجلزيئ ملقعد اجللوس يف اجلانب المين للريكة للنظام
الشلكي والوظيفي ومن مث قيامه ابإضافة مقعد اجللوس ادلائري مللء الفضاء اذلي آحدثه احلذف اجلزيئ  ,ساعد يف اإعطاء
مظهرية وجاملية للريكة مع احلفاظ عىل التنامغ يف التعبري  ,وآن الفكرة التصمميية للمنوذج حولت التصممي اإىل نظام يعرب
عن التصممي ابس تخدامه نوع ًا من التعقيد يف آسلوب طرح الفكرة التصمميية  ,اإذ معد اإىل خرق النظم السابقة وخصوص ًا
النظام الشلكي املعتاد عليه يف السابق مع اس مترارية النظام الوظيفي .
احلذف والإضافة يف الهيئة وآثر الضاغط الوظيفي
يف هذا المنوذج حتدد منط الشلك التصمميي بكونه هندس ي ًا ولكن مع اس تخدام واحض للشلك ادلائري من خالل جعهل
نقطة الارتباط بني اخلطوط والشاكل املكونة للهيئة  ,اإذ نالحظ آن معلية احلذف واليت حدثت يف الشلك املس تطيل
واذلي ميثل مقعد اجللوس واجلهة الميىن ملس ند اليد قد اختذت هناايهتا شلك ربع دائرة مع جتس مي هذه احلركة يف الفضاء
احمليط ابلهيئة للجهة الميىن  ,ونالحظ بأن املصمم قد اس تخدم التناظر غري التام بني اجلهة اليرسى ملس ند اليد ومقعد
اجللوس وبني اجلهة الميىن ملس ند اليد ومقعد اجللوس اإذ مت حذف جزء من اجلهة الميىن ملقعد اجللوس ومس ند اليد مع
احلفاظ عىل آلية الوظيفة وعدم تأثرها ابحلذف احلاصل  ,مع هتيئة فضاء يمتكن من احتواء عنرص الإضافة واملمتثل مبقعد
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اجللوس ادلائري الشلك واذلي ميكن آن يضم اإىل الهيئة العامة وفق ًا لنظام التداخل كام ميكن آن يوضع بشلك جانيب قريب ًا
من مقعد اجللوس مس تطيل الشلك ولكن غري متداخل معه حبيث ميكن آن حنافظ عىل شلك احلذف ظاهر ًاي مع عالقة
وحدة مرئية ابلشلك املضاف ومضن الفضاء العام لغرفة اجللوس كوحدة واحدة ومنسجمة مع احلفاظ عىل الضاغط الوظيفي
 ,اإذ ميكن آن يتحقق الغرض الوظيفي من المنوذج وهو اجللوس املرحي يف الك احلالتني عند دجمهام مع ًا آو عند الفصل بيهنام
مضن فضاء واحد وبشلك منسجم ومتوازن .
 3-2-3آمنوذج رمق ()3
 -1الوصف العام للهيئة :
متزيت الهيئة العامة يف هذا المنوذج بأس تخدام الوحدات الزخرفية النباتية ,
وتكون المنوذج من ثالثة آجزاء (مس ند الظهر  ,مقعد اجللوس  ,الرجل )
 ,آما مس ند الظهر مفشغول من اخلشب املطيل ابللون اذلهيب واذلي
اس تخدم املصمم فيه الزخارف النباتية  ,ومت تطعمي املس ند ابلقامش البيض
مما جعل الهيئة اللكية ملس ند الظهر تشلك مركز الس يادة للمنتج  ,اما مقعد
اجللوس فهو مربع الشلك ومغلف بقامش آبيض حييط به من اجلوانب الربعة
اإطار خش يب مذهب يستند عىل آربعة آرجل  ,الرجل المامية مصممة
ابس تخدام خطوط منحنية وتشلك زخارف نباتية من العىل وحملي ًا تدعى
بأمس (كعب الغزال )  ,آما الرجل اخللفية فهيي خالية من الحنناءات آو
الزخارف  ,والهيئة كلك تمتزي ابلنسجام وامجلال الشلكي .
 -2عنارص وآسس التكوين العام للهيئة من خالل احلذف والضافة يف الشلك والوظيفة
يعرب منط الشلك التصمميي يف هذا المنوذج من خالل التناسب املس تخدم ابخلطوط الزخرفية وهناايهتا املنحنية واليت
آكسبت الشلك التصمميي ديناميكية من خالل الجتاهات اخملتلفة للزخرفة النباتية  ,ونالحظ حتقق التوازن البرصي بني
العالقات يف المنوذج من خالل الإنسجام التام يف الشلك العام كام نالحظ ابإن مركز الس يادة حتقق يف مس ند الظهر من
خالل رقة وجاملية الحنناءات الزخرفية ذات اللون اذلهيب واليت آحاطت ابلقامش ذي اللون الابيض مما حقق قوة جذب
كبرية للمتلقي  ,كام نالحظ بأن الزخارف النباتية قد حذفت من شلك الهيئة ملس ند الظهر من خالل خطوطها املنحنية ,
ويبدو النسجام والتوازن واحض َا يف اخلطوط العامة للهيئة من خالل ما تضيفه من مظهرية جذابة جتمع بني احلذف اذلي
مت ذكره وبني الضافة واليت يه عىل شلك وحدات زخرفية نباتية تزين الرجل المامية للمقعد والابتعاد عن الراتبة يف
الشلك العتيادي للرجل كام موجود يف الارجل اخللفية للمنوذج  ,ونالحظ آيض َا بأن التباين بني خامة القامش ذات
امللمس النامع وخامة اخلشب الصقيل آعطى املنتج عالقة من التنامغ والإيقاع امللميس لإضافة مسة جاملية وتعبريية للمنوذج
 .كام مت طالء املنتج بلون واحد (اذلهيب) واليت ادت اىل اإظهار الهمينة اللونية عىل الشلك العام مما آدى اىل تفعيل عامل
اجلذب دلى املس تخدم (املتلقي).
 -3الوحدة يف نظام الهيئة :
جنح املصمم يف مض عدة اشاكل ويه الهندس ية املنتظمة من خالل القاعدة يف وحدة اجللوس اإىل جانب اخلطوط املنحنية
النس يابية يف تكويناهتا الزخرفية املتنوعة واليت همينت عىل مظهرية الامنوذج وعززت من ترابط الجزاء مع اللك يف وحدة
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مشولية وعىل املس تويني الدايئ وامجلايل  ,وآن ما قام به املصمم الصناعي من اإنتقاء وعناية للخامات املناس بة يف تصممي
الهياإة عزز مسة النسجام والتوازن اللوين يف مظهرية المنوذج من خالل توافق الوان خامة اخلشب وخامة القامش مما آدى
اىل الإحساس جباملية التكوينات الشلكية واللونية نتيجة للوحدة التصمميية الواحضة واليت تدل عىل رشاقة تصممي املنتج
واليت خلقت حاةل شد برصي للمتلقي ذات مدلول وضيفي مضن نظام الوحدة اللكية للهيئة العامة للنوذج .
 -4احلذف والضافة يف الهيئةوارتباطها ابلضاغط الوظيفي
قام املصمم ابإظهار الشلك التصمميي بوضوح من خالل اعامتده عىل اخلطوط ذات الحنناءات واملمتثةل ابلزخارف النباتية
واليت عربت عن التكوين الشلكي ملس ند الظهر ونرى هنا آن احلذف حدث يف عدة آجزاء من مس ند الظهر ليك حيقق
نقطة جذب وبشلك مركزي حول املساحة البيضاء اللون واحملاطة ابلزخارف النباتية اذلهبية اللون لتكوين مركز س يادة
هممين ومركزي فهو يكون مع بقية العنارص ش ً
الك تصمميي ًا موحد ًا  ,كام نالحظ آن احلذف اكن لكي ًا يف مساند اليد يف الك
اجلانبني  ,اإذ ختىل عهنام املصمم حيث مت اإلغاء الوظيفة اخلاصة مبس ند اليد مع احلفاظ عىل الوظيفة العامة ويه اجللوس ,
كام آن هناك اإضافة شلكية متت من خالل اإضافة بعض الزخارف النباتية حول الرجل المامية للمقعد .
الفصل الرابع  /النتاجئ والاس تنتاجات والتوصيات
نتـــاجئ البحث
 -1جاءت هيئات الشاكل املس تخدمة يف تصممي وحدات اجللوس خمتلفة  ,فالمنوذج رمق ( )1متزي بكون تصمميه ذو بنية
لولبية (حلزوين الشلك )  ,والمنوذج رمق ( )2ذو اشاكل هنس ية (مس تطيل  +دائرة)  ,بيامن المنوذج رمق ( )3متزي
ابلزخارف النباتية واليت متزيت ابلرقة وامجلالية .
 -2حتققت الس يادة يف المنوذج رمق ( )1و رمق ( )2من خالل همينة الشلك السطواين ملقعد اجللوس  ,بيامن حتققت الس يادة
يف المنوذج رمق ( )3يف مس ند الظهر ذي الزخارف النباتية.
 -3مت اس تخدام مبدآ التكرار ملس ند اليد والظهر يف الشلك احللزوين يف المنوذج رمق (, )1وحتقق مبدآ الإيقاع يف وحدات
آشاكل ادلوائر املتكررة ابنتظام وبفواصل متساوية يف ظاهرية الشلك ادلائري ملقعد اجللوس يف المنوذج رمق (, )2
بيامن حتقق التكرار يف الوحدات الزخرفية للرجل المامية يف المنوذج رمق (. )3
 -4مت توظيف آنواع خمتلفة من اخلطوط ومبا خيدم القدرة عىل التحول واحلركة ادليناميكية وحتقيق قوى اجلذب يف الهيئة .
 -5حققت عالقة الرتابط بني احلذف اللكي ملس ند اليد كام يف المنوذج رمق ( , )3واحلذف اجلزيئ ملس ند اليد والظهر يف
المنوذج رمق ( , )1واحلذف اجلزيئ ملس ند اليد يف المنوذج رمق ( , )2بتوظيف اجلزء واللك من آجل حتقيق آهداف
جاملية واليت آسهمت يف تعزيز قوى اجلذب مجليع مناذج العينة.
 -6آسهمت الإضافة يف اإبراز الناحية امجلالية والوظيفية كام يف المنوذج رمق ( )3من خالل الزخارف النباتية  ,كام حققت
الاضافة خروج ًا يف التصممي عن ابيق الاشاكل كام يف المنوذج رمق ( )1و(. )2
 -7مت حتقيق الانسجام والتوازن يف مجيع الامنذج من خالل البساطة يف الالوان ونعومة امللمس  ,والاجتاه والايقاع يف
الشلك واحلجم .
 -8آثرت آلية احلذف سلب ًا عىل الاداء الوظيفي يف المنوذج رمق ( )3اإذ اإن اإلغاء مس ند اليد آلغى وظيفته متام ًا مما يسبب
عدم الراحة عند الاس تخدام  ,وكذكل احلذف ااجلانيب ملس ند اليد للمنوذج رمق (. )1
 -9مل تؤثر آلية الاضافة سلب َا عىل الداء الوظيفي للامنذج ( )1و( )2و( , )3بل عىل العكس حققت آهداف ًا جاملية مع
احلفاظ عىل الضاغط الوظيفي .
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الاس تنتاجـــات
 -1يسامه توظيف العنارص من خط وجحم ولون واجتاه يف تصاممي الااثث املزنيل احلديث اىل اإعطاء صفة خمتلفة لالشاكل
الهندس ية من خالل تقليل حدة الكتل واليت آدت اىل ظهور همينة يف الشلك احملذوف من خالل الانسجام ابلعالقات
ما بني الشلك وموقعه ابلهيئة .
 -2التأكيد عىل القمي الشلكية واملظهرية والوظيفية اي مراعاة (الضاغط الوظيفي)  ,من خالل احلذف آو الاضافة آو لكهيام
يف تصاممي الااثث املزنيل واليت يلجأ الهيا املصمم لشد املتلقي وترغيبه ابملنتج .
 -3إان آنواع اخلطوط اخملتلفة اليت اس تخدهما املصمم معلت عىل حتقيق قوة جذب للمتلقي من خالل الاجتاهات والانسجام
املتحقق يف املنتج من خالل آليات احلذف والاضافة .
 -4يعد اختالف وتنوع اللون وامللمس من الاساس يات يف حتقيق قوة اجلذب لهيأت الااثث املزنيل .
 -5إان جاملية املظهر واذلي حتققه البساطة يف البنية الشلكية هل آثر يف احلذف الشلكي والوظيفي من خالل اساليب الربط
وتقنيات الاخراج والانتاج .
 -6تسهم الاضافة ابإغناء البنية التصمميية من الناحية الشلكية مع احلفاظ عىل الضاغط الوظيفي للمنتج.
 -7يؤدي احلذف اجلزيئ واللكي يف بعض الاحيان  ,اىل اإلغاء لبعض الوظائف الثانوية مضن البنية التصمميية للمنتج مع
احلفاظ عىل الوظيفة الاساس ية هل .
التوصيــات
 -1اخذ النتاجئ اليت مت التوصل الهيا بنظر الاعتبار من قبل املصممني واملنفذين للاثث املزنيل. .
 -2آن يكون تصممي الااثث املزنيل بأمناط خمتلفة من خالل اس تخدام آلية احلذف والاضافة مع احلفاظ عىل الضاغط
الوظيفي .
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The mechanism of addition and subtraction in the industrial product and its
relation to employment pressure
Ban Mohammed Shaker
Abstract
The Significance of this research comes as a result of the development occurring in
various life fields including the field of technical and technological development in the
domain of industrial products which are in direct touch with the receiver, and because the
study of deletion and addition mechanism didn't Find the Scientific space through
researches and Studies. On this basis , the aim of this study is defining the forms of deletion
and addition mechanism in designing the industrial product in a way that fits the
functional presser .
As to the limitations of this study, they involve examples of readymade Turkish
House furniture, which is available in Iraqi local markets in Baghdad city 2013.
The study included four chapters. The first chapter addressed the research significance
and its need in addition to the research problem, aims and limitations, as well as
terminology . As to the second chapter , it included previous studies and the theoretical
frame work which in turn included three sections , the first came under the title " The
Concept Of Deletion and addition in Design" , while the second section included the
deletion and addition through design bases and elements , whereas the third sections
included the action of functional presser in designing the industrial product .
While the third chapter addressed the research procedures , Where the descriptive
method was followed in analyzing the research sample till achieving the research aims, and
relying on the research population which included three different examples of readymade Turkish furniture which was selected deliberately to meet the research requirements
and aims . Also, this chapter addressed the analysis of research sample according to the
analysis axes defined by the researcher through the indicators revealed by the theoretical
framework. Finally, the fourth chapter contained
The results, conclusions , recommendations and suggestions .
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