
Haydee Wadee  19 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 
  التحقق من االیــزوتــیــریـك فیما یتعلق بالتصمیم الصناعى من ناحیة الممارسة

An Investigation into Esoteric in relation to industrial  Design practices  
 

  االكیابى صادق دمحم مفیدة/ د.أ
  حلوان جامعة التطبیقیة، الفنون كلیة الصناعي، التصمیم بقسم متفرغ أستاذ

  عزیز وجیھ ورجج/ د
  حلوان جامعة التطبیقیة، الفنون كلیة الصناعي، التصمیم بقسم مساعد استاذ

  وھبھ ودیع ھایدى
  حلوان جامعة التطبیقیة، الفنون كلیة الصناعي، التصمیم قسم
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
"  التصمیم الصناعى" مع التصمیم    Esotericیدور البحث حول التطبیق العملي لعلم االیزوتیریك 

ففى البدایة عندما خلق هللا االنسان  لم یھبھ من صفات مثل باقى المخلوقات االخرى فلم یكن  ذو فراء 
سمیك مثل الدب لحمایھ من البرد القارص أو جلد سمیك كالفیل أو الریش للطیور لیساعدھا على 

 Mindالعقل ( وھى  human attitudeة من الملكات تعالى بمجموعو لكن میزه هللا سبحانھو الطیران
یتصف اإلنسان بالثقافة ولھ القدرة  كذلكو لیضمن نجاح تصمیمھ)  Sentimentالوجدان و  Actوالفعل

وتعتبر القدرة على توظیف األدوات الصفة الحیویة لإلنسان حیث ، على صنع األدوات وتوصیل األفكار
ً  –إنھا  السیكولوجیة ینفرد الكائن البشري بالقدرة على و ي لقدراتھ الفسیولوجیةاإلمتداد الطبیع –وظیفیا

  .صنع واستخدام األشیاء النفعیھ أو ما یمكن أن نسمیھ بالمنتجات

 اإلیزوتیریك  
  Esoteric 

             ملكات اإلنسان
Human attitude 

 اإلستبصار            
Insight                      

  یھةأو البد سالحد
Intuition  
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  :Introductionمقدمة 
خ     واه ونف ان وس فى البدایة خلق هللا الكون، وعندما خلق هللا األنس

ة فات عقلی ات ص ن المخلوق ره م ل غی ھ مث م یھب أو  فیھ من روحھ ل
تماثل تلك التى وھبھا غیره من المخلوقات التى  جسدیة أو وجدانیة 

ھ  قدر سبحانھ أن یعیش األنسان بینھا ویتفاعل معھا، والتى تجعل من
خلیفة هللا فى األرض كما شاء وقدر، فلم یھبھ قدرة الجن على جوب 
ده  ل وال جل آفاق السماء واألرض وفعل الخوارق، ولم یھبھ قوة الفی

میك د، وال الس رعة الفھ رد، وال س ن الب ھ م دب لیحمی راء ال ، وال ف
اء  ى الم یش ف تطیع الع ران، والیس ى الطی اعده عل ریش الطائر لیس

ان  والغوص الى أعماق المحیطات مثل األسماك، الى غیر ذلك، فك
ى  در عل و الیق واحى، فھ ك الن ن تل ات م عف المخلوق ذلك أض ب

ل مواجھتھا أو الھروب منھا أو حتى التخفى  ى المقاب ن ف ا، ولك عنھ
ل to think میزه هللا بالقدرة على التفكیر  ى الفع  to،   والقدرة عل

do اس عور واألحس وفر to feel، ثم الش ا الیت ین م ع ب ذلك جم ، وب
ة  ان الثالث ات األنس لغیره من المخلوقات أال وھو ما نطلق علیھ ملك

دان( ل والوج ل والفع ى ا، )العق وق عل تطاع أن یتف ا إس ات فبھ لكائن
  .األخرى ویواصل العیش بینھا بل أن یسخرھا فى خدمتھ

  
.یوضح كیفیة إستخدام االنسان لملكاتھ الثالث ) 1(شكل رقم 

وبھا أمكنھ أن یوفر لنفسھ كل ما یحتاجھ فى الوقت الذى یحتاجھ فیھ 
وبالكیفیة التى یحتاجھ بھا وھذا ما نطلق علیھ ظاھرة نشاط التصمیم 

Phenomenon  Design . ولتكتمل الظاھرة كان والبد لألنسان

أن یكون طارئًا على الكون فلم یكن من الممكن أن تزدھر ظاھرة 
التى  energiesوالطاقات  materialsالتصمیم دون وجود المواد 

خلقھا هللا وإكتشفھا األنسان ومازال، ذلك الى جانب الكون كمصدر 
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وص، الكتالوج أو لأللھام والذى یمثل لألنسان، على وجھ الخص
فى المخلوقات  كتاب األبداعات المفتوح والمتجدد دائًما والمتمثل 

 .الموجودة فى الطبیعة
نشاط التصمیم كظاھرة وجد مع أول وجود لألنسان فى األرض، 
فھو ظاھرة إنسانیة عمرھا من عمر البشریة نفسھا، ومھما تغیرت 

یمر بھا نشاط الظروف المحیطة والمالبسات التي مر أو یمكن أن 
التصمیم في مراحل تقلبھ عبر الزمن فھو یحمل نفس المفھوم من 

تصورات   نشاط إنساني یبدع ویخلق، عن قصد، “: أنھ
Concepts ، ویبني ویطور أشكال لألشیاء التي یحتاجھا اإلنسان

في كل مجاالت الحیاة، ویضع لھا المواصفات للوصول للوضع 
ًا فیھا مایرضى عقل األمثل  ھ ویشبع غروره فى سیطرتھ على محقق

وذلك ألي نوع من المنتجات  ؤأدائھ ویجلب المتعة لوجدانھ
 “   Artifactsاألبداعیة الحیاتیة 

تغیرت الخصائص  Needعلى مدار الزمن وقدر تغیر الحاجة 
الظاھرة لنشاط التصمیم ومخرجاتھ فى شكل إبداعات ولكنھ بقى 

ة، فقد أخذ مفھوم نشاط محتفًظا بمفھومھ كظاھرة إنسانیة فرید
طرز “التصمیم ھیئات عدة ولبس أقنعة مختلفة أو مانطلق علیھا 

Styles ” .  
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

اقامة الدلیل في التحقق من إمكانیة تطبیق العالقة بین و كشف
بالتالى و "بالتصمیم الصناعى" التصمیم و االیــزوتــیــریـك

یمات مكتملة االركان بسبب االعتماد على ملكات الوصول الى تصم
من خالل )  to act(و یستخدم المصمم ملكة الفعل .االنسان الثالثھ 

تصمیم المنتجات إلى حیز الوجود بالتالي یكون ھناك تحقیق 
  .الوجدانو للتوازن بین عالقة الفعل مع كال من العقل

  :Objectivesھدف البحث 
التصمیم عملیا و العالقة بین االیزوتیریكالتحقق من إمكانیة تطبیق 

حتى نصل الى التصمیم االمثل المبنى على ملكات االنسان الثالثة 
فال یكون تصمیم عقالنى نفعى او تصمیم عاطفى جمالى بل یصبح 

العواطف تعتبر عواطف شخصیة ؛ . تصمیم متكامل االركان الثالث
بتجربة مشاعر بمعنى أن العدید من األفراد المختلفین یقومون 

  .وعواطف مختلفة تجاه نفس المنتج
  :Claimsاالدعاء 

 –العقل (نجد أن ھناك تطبیق عملى للعالقة بین علم االیزوتیریك 
للخروج  " االنسان" وبین التصمیم الذى یستخدمة المصمم)  الوجدان

  .بتصمیمات متكاملة  للمستفید النھائى من التصمیم 
  : Methodologyالبحث  منھج

  .تمد البحث على المنھج االستقرائى یع
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

التصمیم فى ضوء التصمیم و تطبیق العالقة بین االیزوتیریك
  -:الصناعى 

یتصف اإلنسان بالثقافة ولھ القدرة على صنع األدوات وتوصیل 
وتعتبر القدرة على توظیف األدوات الصفة الحیویة ، األفكار

ً  –حیث إنھا لإلنسان   اإلمتداد الطبیعي لقدراتھ الفسیولوجیة –وظیفیا
أن االكتشافات المادیة المتنوعة حدثت بوجھ عام . السیكولوجیةو

االكتشافات المیكانیكیة : حسب التسلسل الزمني في المجاالت التالیة
ً، ثّم الكیمیائیة، ثّم المغناطیسیة، فالكھربائیة، فااللكترونیة،  أوال

ً االكتشافات في مجاالت االتصاالت السلكیة فالمعلوما تیة، وأخیرا
إلى ما ... والالسلكیة واالنترنیت، وفي حقل الذكاء االصطناعي

ٍ من ھذه المجاالت  ھنالك من اكتشافات متنّوعة تشمل عدة نواح
فلتسلسل الزمني لالكتشافات المادیة، مرتبط باالیزوتیریك  .وغیرھا

ى أن االكتشافات المیكانیكیة والكیمیائیة فنر)... األجسام الباطنیة ( 
ً، وكانت شبیھة بمیكانیكیة وكیمیائیة الجسد وطریقة عمل  جاءت أوال

استلھمت آلیتھا من طریقة ... معدات وأدوات وأجھزة التكنولوجیا
عمل أعضاء الجسد، كمیكانیكیة المفاصل فیھ وكیمیاء المعدة، 

م جاءت اإلكتشافات ث ...ونظام ضخ الدم وتوزیعھ إلى ما ھنالك
واستمرت االكتشافات المادیة وارتقت . المغناطیسیة والكھربائیة

ً الى تكنولوجیا المعلوماتیة واالتصاالت والذكاء  وصوال
اإلصطناعي التي لیست جمیعھا سوى صورة لما یحویھ العقل من 

  . مقدرات وطاقات
قلیٍد كما وأن األجھزة التي تعمل عبر ھذه التكنولوجیا لیست إال ت

تبیّن . غیر مكتِمٍل لوظائف المخ وشبكة األعصاب وحواس الجسد
مما تقدّم أن طریقة عمل أجھزة التكنولوجیا المادیة شبیھة الى حدٍّ 
ً من الحواس الخمس  معیّن لمقدرات اإلنسان الظاھریة والباطنیة، بدأ

ھل كان لیحاول الطیران لو لم ... الى التحلیل والتمییز واالستنتاج 
یرى الطیور فى السماء كان یرید أن یشعر و ن یفكر فى الطیرانیك

باالمان فى الطیران مثل الطیور أو ھل كان لیصّمم التلفزیون كذلك 
الیوم إذ ھي " الكمبیوتر"تكنولوجیا . كالكھرباء واألسالك الضوئیّة

ً من المیكانیكیة والمغنطیسیة وانتھاء في  مزیج من االكتشافات بدءا
اتیة واالتصاالت وما یدعى بالذكاء االصطناعي،من حقل المعلوم

جھة أخرى،مخ الكمبیوتر اإللكتروني،الذي یوزع األوامر 
والمعلومات من الذاكرات المختلفة إلى كافة األجھزة،ھو صورة 
غیر مكتملة عن وظیفة مخ اإلنسان، وطریقة برمجتھ تقتصر على 

 ین  اإلیزوتیریكفتطبیق العالقة ب. تشبیھ أّولي لطریقة عمل العقل
التصمیم یظھر من خالل التصمیم الصناعى مثل الذاكرات في و

ً لذاكرات اإلنسان إذ أن الجسدیة منھا،  ً وتشبیھا الكمبیوتر امتدادا
ً، تسّجل  ً وفي المخ خاصة والمنتشرة في كل الخالیا والحواس عامة
لمدة محدودة التفاصیل والخبرات الحیاتیة المتعلقة بالحیاة 

التي  (Ram)ة،ھذه تشابھ صورتھا ذاكرات الكمبیوتر العاملة الحالی
  . تُمحى بعد إطفاء الجھاز أو قطع كل مصادر التیار الكھربائي بھ

 bit of(كذلك توجد ذاكرات مستمرة ال تمحى توجد فى مخ االنسان 
knowledge( وصورتھا مشابھة للذاكرات الثابتة والمتنقلة (hard 

disk and cd) وتر وھذه ال تمحى محتویاتھا بعد إطفاء في الكمبی
   .الجھاز أو قطع كّل مصادر التیار الكھربائي حتى االحتیاطیة منھا

وإحدى أھم إنجازات التكنولوجیا الیوم، ھي مخزون المعلومات  
المتواجدة في شتى أنحاء العالم والتي یتصل بھا الكمبیوتر عبر 

 (/www.bafree.net )  )2012 - زیاد دكاش . شبكة اإلنترنت
التصمیم كعملیة تفكیر تربط ما بین العقل والعاطفة والقدرة على 

  : العمل
 The Nature of Designerیھتم فعل التصمیم بطبیعة المصمم 

 Designبینما عملیة التصمیم   Human Beingكانسان 
process  بطبیعة تلك العملیة من حیث انھا عملیة منطقیة ذات

بعة، وان كان ھناك ارتباط بین الجانبین فانما خطوات اجرائیة متتا
 Theیرجع الى ان الذى یقوم بھما واحد أال وھو المصمم 

Designer  واذا ما تناولنا فعل التصمیم بالتحلیل نجد أن لھ
جناحان، أحدھما فسیولوجى واآلخر سیكولوجى، وكالھما على 

تحكمھ  عالقة تفاعلیة مع اآلخر على طول النشاط التصمیمى، الذى
الخطوات المنطقیة لحل مشكلة التصمیم، والتى عبرنا عنھا بعملیة 

كیفیة عمل الملكات ) 2(التصمیم كما ھو موضح فى شكل رقم 
  ).2013، جالل ھیثم(عالقتھ ذلك بالتصمیم و الثالث

http://www.bafree.net/)
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  .السیكولوجى و یوضح جناحا فعل التصمیم الرئیسیین الفسیولوجى) 2(شكل رقم 

   -:Acceptanceالقبول  :ىالمرحلة األول* 
من ھذا المنطلق نجد أن أول قرار نفسى یجب على المصمم اتخاذه 
حیال اى مشكلة تصمیم تعرض علیھ لحلھا او المشاركة فى حلھا، 

 Accept Situationھو قبولھ لھا او ما نطلق علیھ قبول الحالة 
ة وھى المرحلة التى یتم فیھا وضع التوجھات االصلیة لقبول المشكل

ولحفز كل اجھزة المصمم  as challengeكنوع من التحدى 
  .لمجابھة المشكلة والسماح لھا بأن تكون شغلھ الشاغل

واذا ما اتخذ المصمم قراره بقبول الحالة بعد التفكیر، علیھ ان یتخذ 
مع صاحب المشكلة او  Dealفعال یدلل بھ ذلك وھو اجراء االتفاق 

، جالل ھیثم(. مة من المصممالذى یطلب الخد Customerالعمیل 
2013(  

) النظرة الشخصیة األولى(اإلستبصار  :المرحلة الثانیة* 
Insight:  

ترتبط ھذه المرحلة داخل ذھن المصمم بوضع المشكلة فى شكل 
یمكن معھ التعامل معھا وقد تستمر ھذه المرحلة لعدة ساعات أو ایام 

الى مرحلة  واحیانا عام كامل، حتى یتمكن المصمم من  الوصول
  .االعداد الكامل وتجھیز نفسھ لمجابھة المشكلة والتعامل معھا

وقد یتم فى ھذه المرحلة اعادة تشكیل المشكلة او حتى اعادة تعریفھا 
من جدید الدراك ابعادھا الحقیقیة، ویحتاج ذلك من المصمم الكثیر 
من الصبر والجھد والتفرغ الذھنى، الن تحدید المشكلة یعتبر نصف 

حل وان اى حلول تبنى على مفاھیم خاطئة او مضللة للمشكلة ال
  .تزیدھا تعقیدا بدال من ان تساعد على حلھا

ویقابل ھذا المجھود الذھنى من المصمم، نشاط خارجى لھ 
وفیھا  Analysisفسیولوجى یتمثل فیما نطلق علیھ مرحلة التحلیل 

 Ins یتم جمع وتحلیل وتركیب كل المعرفة الممكنة عن داخلیات
  .المشكلة وتسجیلھا بصورة تسمح باالستفادة منھا Outsوخارجیات 

  :Preparationاإلعداد  :المرحلة الثالثة* 
ان تعریف المشكلة لیس ھو نھایة المطاف للوصول الى معنى 
للحالة الحقیقیة، فنحن دائما نحاول ان نعرف ونحدد كل الواقع 

ا الى تحدید او تعریف المحیط بنا، وكما بدأ فان اى مشكلة نصل فیھ
اساسى للموقف الخاص بھا یحتاج دائما الى تحسین، وھذا التعریف 

ھو ما نعنیھ ھنا كما نحاول ان نصف  Definitionاو التحدید 
  .المشكلة على ھذا المستوى من الفھم 

فى ھذه المرحلة یأتى الوقت لوضع وارساء الجسر بین تحلیالتنا 
خطواتنا التالیة وھو التألیف او التكوین كنتائج للمرحلة السابقة وبین 

Synthesis  على اعتبار على ان العملیة التصمیمیة تسیر على نحو
وھكذا ومن " تحلیل ثم تكوین ثم تحلیل " ... " جاى دوبلن"ما قالھ 

خاللھا نكون جاھزین لـتحویـل فھمنا الجدید للمشكلة الى اقرار 
د وضع ما قبل تحدید ألھداف ذات وضوح اكبر عن ما كنا فیھ عن

المشكلة، وبذلك نكون قد وصلنا الى نقطة نحتاج فیھا الى تسلیم 
( رسالة دكتوراة ، ھیثم. د  .انفسنا الى ترجمة محددة للموقف

وفى ) 2013الكیؤس كنظریة فلسفیة معاصرة للتصمیم الصناعى 
المشكلة تعنى شیئا آخر فیمكننا تغییر المستقبل اذا ما اكتشفنا ان 

رأینا او نحاول ذلك بطریقة مختلفة وسوف توجد الفرصة لذلك، 
  .ولكن على االقل یجب علینا تحدید تحدید المشكلة باحسن ما یمكننا

   -:Incubationالحضانة  :المرحلة الرابعة* 
 Search ofترتبط ھذه المرحلة فى االساس بالبحث عن افكار 

ideas ، والبحث عن االفكار البد ان یكون منظما ومخططا، وھو
جزء مھم جدا من عملیة حل المشكلة، فأى بحث ال یجب ان ال 

بینما توجد العدید من االسالیب السھلة االستخدام . یترك للصدفة
الستدعاء االفكار واثارتھا، وتراكم االفكار یجب ان یبدأ فور تحدید 

ائع انھ عندما یواجھ االنسان المشكلة ولیس قبلھا فان من الش
بصعوبة ما، فان عدید من الناس یتشبثون بفكرة بدال من ان یبذلوا 
جھدا فى ادراك االحتیاج وتحدید المشكلة، وھو میل غریزى یجب 

  .مقاومتھ والتنبھ لھ
ومن المھم ایضا ان یكون البحث عن افكار بحث بدون تقییم 

لتقییم لھ احتیاج ضرورى لصالحیة االفكار منفردة بالرغم من ان ا
بعد ذلك، وھذا التقییم بال شك سوف یلعب دوره الحتمى بعد مرور 
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فترة "فترة من الوقت، وخالل ھذه الفترة والتى نطلق علیھا 
فان  الالوعى یسمح لھ   Period of incubation" الحضانة

الحدث "بالعمل بحریة واستخدام الالوعى یمكن ان یطلق علیھ ایضا 
والعدید یؤمنون بحقیقة انھ بعد فترة ما من  Intuition" یھةأو البد

یبزغ بشكل  Inspirationوااللھام  Insightالحریة فان البصیرة 
أكبر وعلى ذلك فمرحلة الحضانة تمثل بالدرجة االولى مجھود 

نحو التفكیر الباطنى، فان المفكر یعید ... للعقل الباطن للمصمم 
كاره السابقة بدقة، یقابل ذلك المجھود تنظیم واختیار وتقییم كل اف

المضنى للعقل الباطن للمصمم مجھودا خارجیا علیھ ان یقوم بھ فى 
شكل متزامن مع مجھوده الذھنى أال وھو البحث عن كل السبل 
الممكنة وبكل االسالیب المنظمة او باالعتماد على قدراتھ االبتكاریة 

ات والبدائل الممكنة ومھارتھ فى حرفة التصمیم لتسجیل كل التصور
  . لتحقیق االھداف المرجوة

  :Illuminationالتوھج  :المرحلة الخامسة* 
یعرف التوھج عموما بانھ البزوغ المفاجىء للفكرة او االفكار، 

، والتوھج Brainwave" ومضة الذھن"واحیانا یطلق علیھ 
المقصود ھنا لیس ذلك  النوع الذى یأتى المصمم بالصـدفـة دون 

مسبق او مجھود منظم ولكنھ ذلك البزوغ لـفـجـر الفكرة  تخطیط
التى تلقى فى نفسھ قبوال منطقیا بعد معالجة ذھنیة لعدید من الحلول 
والبدائل وطرحھا للمناقشة سواء بینھ وبین نفسھ او بینھ وبین 

  .المھتمین بالمشكلة
فعلى المصمم فى ھذه المرحلة ان یھتم بكفاءة وصالحیة االفكار 

ییم ھنا لجدوى االفكار ال یعتمد على العائد المباشر لھا، بل والتق
  .الى این تقود ھذه االفكار... یعتمد على 

ویقابل ھذا المجھود الذھنى للمصمم على محور عملیات اتخاذ 
قرارات متتالیة بقبول ورفض لالفكار المحتضنة ان یتم تسجیل ھذه 

ا من ابراز االفكار بمختلف االسالیب والطرق مع ما یناسبھ
للخصائص الممیزة لھا حتى یستقر الراى على فكرة ما تكون اساسا 
لحل المشكلة، فیتم اخراج الفكرة الى حیز الوجود الخارجى خارج 
ذھن المصمم وعرضھا للمھتمین بالتصمیم فى شكل رسومات 

  .ونماذج وغیرھا من وسائل العرض 
رسالة ، یثمھ. د  -:Verificationالتحقق  :المرحلة السادسة* 

الكیؤس كنظریة فلسفیة معاصرة للتصمیم الصناعى ( دكتوراة 
2013(  

ان التحقق من صالحیة كل جوانب الفكرة ھو النشاط الرئیسى لھذه 
 Consciousالمرحلة بما یتضمن من تطویر واعى 

Development   للفكرة التى تحقق الھدف بشكل كبیر، وبمجرد
للعدید من اسالیب االختبار الوصول الى الفكرة یتم اخضاعھا 

  .والتقییم فى كل جزئیة منھا 
و فیما یلى عرض لبعض المنتجات التى تم تطبیق عالقة 

  :علیھا كالتالى " التصمیم الصناعى" التصمیم و االیزوتیریك
  - :جانب جمالى و أوال منتجات ذات جانب عقلي

  
  منتج یعمل على إزالة بذور فاكھة الكیوى) 3(شكل رقم 

الجانب الجمالى و ال التالي ھذا منتج یعتمد على الجانب العقليالمث
الجانب العقلي فى سھولھ االستخدام أما )  3(شكل رقم : أیضا  

جاذبیة اللون فھذا و الجانب الجمالى فھو یعتمد على دقة التصمیم
التصمیم من منطلق و المثال یطبق العالقة بین االیزوتیریك

قة بین النظریة والممارسة فى أى تعریف التصمیم من حیث العال
أو ھو بصوره عامھ ذلك المجال من الخبره االنسانیھ . من أشكالھا

والمھارة والمعرفھ والذى یھتم بقدرات االنسان الدراك الشكل 
والترتیب والقیمھ والغرض والمعنى الموجود فى االشیاء والنظم 

أو ھو فى ، المحیطھ بھ بھدف اعاده تشكیلھا لتالئمھ بطریقة أفضل
معنى آخر ایجاد الحل االمثل لبعض الوقت بما یالئم احتیاجات 

   .مجموعة من الظروف
http://blog.invisionapp.com/design-and-
creativity-quotes/ 

ال یكفي أن نبني المنتجات تعمل، وقابلة لالستخدام، ونحن بحاجة "
والمرح،  أیضا إلى بناء المنتجات تجلب الفرح واإلثارة والمتعة

   Don Norman, 2015)(  - ".ونعم، والجمال في حیاة الناس
عندما نصمم فإننا ال نھتم فقط باالعمال التى تبھج الحواس ولكن "

"  باالعمال الفنیة التى باالضافة الى ذلك تؤدى وظیفة نفعیھ
)Herbert Read. (  

التصمیم ھو عملیة ابتكاریة على مستوى عال ومن خاللھا "
لمصمم أرضاء االخرین فى حین أنھ قد یجد صعوبة فى یحاول ا

  ).Peter C Crasson" (أرضاء نفسھ
فإن دور المصمم الصناعى ھو االختیار من األشكال المختلفة 
الممكنھ وكل منھا قد یكون وظیفیا مؤثرا، ولكن واحدا منھا یكون 

ً من الناحیة الجمالیة  أو )  Alfred H Barr (أكثر أرضاءا
و ایجاد الحل االمثل لبعض الوقت بما یالئم احتیاجات التصمیم ھ

  .)A Matchett( مجموعة من الظروف

  
  .مقشرة الطعام) 4( شكل رقم  

مقشرة الطعام أیضا تطبق العالقة بین االیزوتیریك التصمیم وذلك 
یظھر فى الجانب عقالني فى أنھا تقوم بوظیفتھا المصممة الجلھا أما 

  .توفر جانب االمان عند االستخدام  الجانب الجمالى فى انھا
  -:ثانیا منتجات ذات جانب جمالى فقط 

  
  مقشرة الطعام یظھر بھا جانب جمالى )  5(شكل رقم 

لكن و مقشرة طعام عند أستخدامھا ال تقوم بوظیفتھا الممصمة الجلھا
  .بھا جانب جمالى فى انھا توفر جانب االمان عند االستخدام 

http://blog.invisionapp.com/design-and-
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  .ح الجانب الجمالى بالمنتجات أكثر من الجانب العقالني یوض) 6( شكل رقم  

لكنھا و منتجات یغلب علیھا الجانب الجمالى من حیث الشكل فقط
فى نفس الوقت كوب و تفتقر إلى عنصر االمان كما فى شكل الماوس

لكنھا تفتقر الى و كذلك فى باقى المنتجات یغلب علیھا الشكل الجمالى
  .دام  الجانب العقلى فى االستخ

  
  یوضح حامل السي دى ) 7( شكل رقم 

حامل السى دى یعتمد على الجانب العقلى فھو یقوم بوظیفة الحفاظ 
  .على السیدیھات كما أنھ ذات شكل جمالى جذاب

ثالثا ھناك منتجات تعتمد علي الجانب العقالني أكثر من مظھر 
 جمالى  كما فى شكل رقم (8) : شكل رقم ( 10 )  

  
  .منتجات تعتمد علي الجانب العقالني أكثر من مظھر جمالى ) 8( م شكل رق
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 االستیاءو یحتوى على أربعھ أشكال لماوس الكمبیوتر تفتقر للجانب الجمالى النھا تعطى مشاعر سلبیة مثل الخوف والغضب) 9(شكل رقم 

  .لكن تعتمد على الجانب العقلى فى إداءھا للوظیفة المصممھ من أجلھا و

  
منتجات تعتمد علي الجانب العقالني أكثر من مظھر جمالى حیث تؤدى الوظیفة المصممھ إلجلھا كذلك ینعدم بھا الجانب ) 10( ل رقم شك

  .ھى مشاعر مرفوضھ فى التصمیم االن التصمیم یھتم بالجانب االیجابى للتصمیم  و االستیاءو الجمالى النھا تعطى مشاعر سلبیة كالخوف
الصناعى ھو االختیار من األشكال المختلفة فإن دور المصمم 

الممكنھ وكل منھا قد یكون وظیفیا مؤثرا، ولكن واحدا منھا یكون 
ً من الناحیة الجمالیة    )  Alfred H Barr (أكثر أرضاءا

  
الطیران الخاصة بة بسبب لھ جانب وظیفي فھو یعتمد على نظریة و یظھر منتج البالون یتجھ نحو العاطفة أى لة جانب جمالى) 11( شكل رقم 

  .استخدام الغاز في الطیران 
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  والتصمیم  یظھر تحقیق العالقة بین االیزوتیریك) 12( شكل رقم 

التصمیم ُعرف على انھ رؤیة متكاملة تجلب إلى الوجود أفكار  أن 
دیدیرو اب و فلیلو ھیوبل(تجمع األشیاء معا في نظام جدید و جدیدة
ر واعي ینتج عنھ عملیھ محدده عن طریق أو  على انھ قرا)  لوسو

یتحول ذلك القرار إلى نتاج مادي ) الفكرة( المعلومات المتعلقة بھا 
 تمثل علومكما أن االیزوتیریك ھو ) خدمھ (أو غیر مادي  ) منتج ( 

 معرفةكذلك . بھاة وتحكم علیھا سیطرتةو لنفسھ االنسان معرفة
 معرفة من االنسان یعیھ ام ھوأو   الكون بھ فى یحیط لما اإلنسان

 . ووجدانھ عقلة

  :Results النتائج
 التصمیم ظھرت من و أن ھناك عالقة بین علم االیزوتیریك

كذلك تم التأكد من العالقة بواسطة أدوات و خالل المنتجات
أستخدمت لقیاس العواطف الناتجھ من استخدام تلك المنتجات 

 .فى أنھا أدت المھمھ المصممھ لدیھا ام ال 
  الناحیة التطبیقیة لعلم االیزوتیریك فإن الشخص األخر ال

بالتالى الفكر ھو شئ ال و یعرف ما نفكر فیھ إالعندما نتكلم
لذلك فأى حقیقة و مادى موجود وراء الفكرة التى نتكلم عنھا

إطارة ھو و االیزوتیریك ھو علم الباطنو ھى فى الباطن
كرة تنطلق من الفكر الفو اإلنسان حیث أن التفكیر ھو أداة العقل

ذلك بالتطبیق العملى فعالقة و ثم یحدث الوعى فى ھذه الفكرة
كذلك للعاطفة دور فى و الفكر بالعقل ھى عالقة الجزء بالكل

حیاه الفكر فھى التى تدخل عنصر الشفافیة الى الفكر كوعى 
الفكر ھو الذى یدخل و االختباراتو متطور إثر التجارب

حیاتى لذا فإن التواصل بین االثنین  النضج الى العاطفة كوعى
جوھرى وإال لنتج الفكر جافا  وعبرت العاطفة عن السذاجة 

الوجدان تكمن و بین الفكرو فالعاطفة ھى حالة الوجدان
  .المعرفة

  تأخذ المعلومات الجدیدة عبر كلمات، فتتحّول تلك المعلومات
ً في الذھن لفھم ثم تدخل معترك الحیاة، فیتحّول ھذا ا... فھما

 ً ً یمكن لمسھ واختباره واقعیا ً عملیا ً یتحّول ھذا ...  تطبیقا وأخیرا
ّد الوعي ّد الخبرة، والخبرة تول ً، ألن التطبیق یول ... التطبیق وعیا

بذلك یكون الوعي حصیلة اكتساب المعلومات؛ لیس ألن 
بل ألن المعلومات قد ... المعلومات شيء یختلف عن الوعي

 ً على ذلك أن المعلومات ما زالت والدلیل  !تحّولت وعیا

ً في العقل ... موجودة في الذاكرة والخبرة ... والفھم ما زال قائما
بعد أن أختبرت فى الحیاة ... ما زالت ناضجة في الكینونة

لیس  !الذي أضیف، فھو الوعي) الجدید(أما العامل  !الیومیّة
ً للتحول... ألن الوعي قد وجد من ال شيء في  بل ألنھ كان كامنا

   .المعلومات، وقد أظھره التطبیق العملي
  ً ... أن العلم األفضل واألھم ھو ذلك الذي یمكن تطبیقھ عملیا

... ذلك الذي یؤدي باالنسان الى التطور من خالل ھذا التطبیق 
وال یقدم سوى ، وال فائدة ترجى من علم یقوم على النظریات

نھج النظریات والواقع أن ھذا القول الصائب یختصر م
فعلم االیزوتیریك ال یرتكز إال على التطبیق ، االیزوتیریك

 المعارفو بل ھو التطبیق العملي لمجمل العلوم... العملي 
 . المبادىء التي تسیر باالنسان نحو التطور الذاتيو
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