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 الملخص:

فالخیال هو الوسیلة التی  العصور،إن الخیال هو أحد أهم صور قدرة اإلنسان اإلبداعیة بل والفکریة التی تطورت عبر 

وحیث هناک تزاوج بین الخیال و الفن فکلیهما وجهان لعملة واحدة تربطهما الفلسفة  الکون،مکنت اإلنسان من السیطرة على 

فعلى ذلک تطرق الباحث الى الفلسفة ومباحثها الرئیسیة وخاصة فلسفة الخیال التصمیمی و  التاریخی،بعمقها الفکری و 

المعنى و أنواعه وخصائصه و ممیزاته ، کل هذا للتوجه الى مرحلة القراءة البصریة فی أعمال " أوسکار  الخیال من حیث

برینیفییه & فریدریک ربینا " وذلک من خالل کتاب " الحریة ما هی ؟ " حیث یعرض مجموعة من األسئلة الغیر تقلیدیة 

 والبلد،حیث تختلف اإلجابة باختالف السن والمجتمع  اخر،والتی قد تکون اإلجابة فی بعض اآلحیان عبارة عن سؤال 

 .األدبیمدعومة برسومات تتناسب والنص 

تأکیداً على تلک المفاهیم المرتبطة بفلسفة الخیال و العملیة اإلبداعیة والتی یحقق من خاللها کٍل منهم على أن الفنان یسعى 

وقد أعتمد کتاب " الحریة ما هی ؟" على  اإلبداعی،دائماً من خالل منطق التصمیم أن یحقق األخالقیات الفلسفیة و الخیال 

و انعکاس ذلک على الصورة البصریة و تدعیمها بحالة إبداعیة مرتبطة بخیال الطفل التی الفلسفة من حیث النص األدبی 

تسعى الى النهوض واالرتقاء به ، مع األخذ فی االعتبار أن الفلسفة و الخیال تجعالن العقل قادراً على التدقیق و البحث 

حث العلمی ، وعلى ذلک یرى الباحث ضرورة العلمی و کشف األوهام و إزالة الخرافات التی تعیق العقل و تضلل الب

تضافر جهود الکُتاب مع الفنانین التشکیلیین و مصممی الکتاب لخلق منتج فنی یسعى لتأصیل روح الخیال واالبتکار 

 وتأصیل الهویة الوطنیة

 الكلمات المفتاحية:

 ریبینا فریدریک برینیفییه، أوسکار التصمیم، الخیال، الفلسفة،

Abstract: 
Imagination is one of the most important images of a person’s creative and even intellectual 

capacity that has evolved through the ages, And where there is a mixture of imagination and 

art, they are two sides of the same coin, which are linked by philosophy to its depth , Therefore, 

the researcher discussed philosophy, especially the philosophy of design fiction and 

imagination in terms of meaning, types, characteristics and advantages , All this to go to the 

stage of visual reading in the works of "Oscar Brennevier & Friedrich Ribbina" through the 

book "Freedom What is it?", Where it presents a set of unconventional questions, which may 
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sometimes be the answer to another question , Where the answer varies according to age, society 

and country. 

Emphasizing those concepts related to the philosophy of imagination and the creative process 

through which each of them realizes that the artist always strives through the logic of design to 

achieve the philosophical ethics and creative imagination , The book, "What is freedom?" On 

philosophy in terms of the literary text and its reflection on the visual and its support in a 

creative situation related to the child's imagination , Bearing in mind that philosophy and 

imagination make the mind capable of scrutinizing and researching , and removing superstitions 

that hinder the mind and misleading scientific research , And the researcher sees the necessity 

of joining the writers efforts with the artists and designers to create an artistic product that seeks 

to establish the spirit of imagination 

Keywords: 
Philosophy, Imagination, Design, Oscar Brenevier, Friedrich Ribina 

 مقدمة:

 إن الخیال لیس حالة إنه الوجود اإلنساني ذاته" ولیم بلیك

فالخیال هو الوسیلة التي مكنت  العصور،إن الخیال هو أحد أهم صور قدرة اإلنسان األبداعیة بل والفكریة التي تطورت عبر 

اإلنسان من السیطرة على الحیوانات في عصور ما قبل التاریخ ، وشاهد على ذلك رسومات الكهوف ، وهو الذي مكن 

اإلنسان من غزو العالم بل غزو الفضاء وإستكشافه ، فالخیال ال محالة أنه وسیلة للسیطرة على الكون بما فیه من " إنسان 

 ء ..."                                                                                            فضا –حیوان  –

لقد تطور الخیال اإلبداعي منذ عصور ما قبل التاریخ والكهوف البدائیة وصوالً الى الخیال اإلبداعي للواقع اإلفتراضي ، 

ل اإلبداعي المتطورة ، وهو ما یعرف بأنه " ذلك النشاط الذي یسمح لنا فظهر ما یعرف بالفن اإلفتراضي كأحد حاالت الخیا

                                                                                                                      1من خالل التفاعل مع التكنولوجیا بأن نستغرق بأنفسنا و نندمج في الصورة و عالمها ، وأن نتفاعل معها ایضاً "

و مما ال شك فیه أن هناك عالقة ترابط و تزاوج بین الفن و الخیال وال یمكن أن نفصلهم حیث أنهم و جهان لعملة واحدة  

           وهي تجلي حاالت اإلبداع .                                                                                           

" فالفن هو ما جعل التكنولوجیا أكثر إنسانیة و ان الفنون قد قدمت نموذجاً جدیدا للتفكیر و التخیل حول القیم اإلنسانیة ، كما 

 2أنها أتاحت الفرصة لمجاالت جدیدة ینطلق فیها الخیال في عصر التكنولوجیا "

فلسفة بدون خیال فالخیال هو جناح العقل الذي یطیر به الى افاق  والبد من ثمة عالقة واضحة بین الخیال والفلسفة فال توجد

  وخالق.فكریة وفلسفیة تجعل من المبدع مالكاً آلفاق التجدید واألبداع وتقدیم ما هو جدید 

المبدع بشكل عام أن یملك مساحة واسعة من الخیال المدعوم  خاص والفنانوعلى ذلك فالبد لمصمم مطبوعات الكتاب بشكل 

 ئیة فلسفیة من المؤكد أنها مبنیة على اسس فكریة مجتمعیة ذات مرجعیة حضاریة.ُبر

 :البحثمشكلة 

لصفحات  والنص البصريهل أعمال "أوسكار برینیفییه & فریدریك ریبینا" لها مدلوالت فلسفیة مرتبطة بالنص األدبي  -

 الداخلیة.الكتاب 

 فلسفیاً.هل یمكن للتصمیم أو الحالة اإلبداعیة أن تكون بدون خیال أو بعداً  -

التصمیمیة ومدى عالقتهما بالخیال التصمیمي وما یحمله من قیم  والحالة اإلبداعیةهل هناك عالقة بین النص األدبي  -

 فلسفیة.
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بینا"یمكن ان تتناسب مع خیال األطفال مع مطبوعات "أوسكار برینیفییه & فریدریك ری والبصري فيهل النص األدبي  -

 .إختالف مجتمعاتهم

 :البحثأهمية 

تعتمد على  " والتيكل من "أوسكار برینیفییه & فریدریك ریبینا من أعمالالقاء الضوء بالبحث والتحلیل على جانب  -

إبداعیة مرتبطة بخیال الطفل التي تسعى  وتدعیمها بحالةعلى الصورة البصریة  وإنعكاس ذلكالفلسفة من حیث النص األدبي 

 به. النهوض واإلرتقاءالى 

في أعماله التصمیمیة  والخیال اإلبداعيأن یسعى الفنان دائماً من خالل منطق التصمیم في أن یحقق األخالقیات الفلسفیة  -

 المختلفة

وتدعمه وتحق تثري منه  ومضامین فكریةفیاً الیوجد تصمیم أو حالة أبداعیة بدون خیال یحمل بعداً فلس على أنهالتأكید  -

 المبدع دافعاً لممارسة حالة اإلبداع للفنان

 :أهداف البحث

 والنص البصريتوضیح ان أعمال "أوسكار برینیفییه & فریدریك ریبینا" لها مدلوالت فلسفیة مرتبطة بالنص األدبي  -

  الداخلیة.لصفحات الكتاب 

 فلسفیاً.الة اإلبداعیة ال یمكن أن تكون بدون خیال أو بعداً أو الح أن التصمیمالتأكید على  -

إلنعكاسها  والتصمیم،علم الجمال " لطالب كلیات الفنون  –علم النفس  -المنطق–مناهج " الفلسفة  على دراسةالتأكید  -

 .والتصمیمیة اإلبداعیةبشكل واضح ومباشر على األعمال الفنیة 

 جغرافیة أو أیدولوجیة توضیح أن الخیال ال یعرف حدود  -

 :فروض البحث

حیث أن الحالة الخیالیة لدى الفنان محملة ببعداً  البصري،یفترض الباحث ان هناك أرتباط وثیق بین النص األدبي والنص  -

 فلسفیاً.

 البحث على المنهج الوصفي التحلیلي. أعتمد :البحثمنهج 

 :البحثحدود 

 كتاب الحریة ما هي من موسوعة الفلیسوف الصغیر. – وفریدریك ریبیناأعمال أوسكار برینیفیه  موضوعية: حدود 

 " تاریخ نشر الكتاب "   2009 زمانية:حدود 

  التصميمي:فلسفة الخيال  –أوالً 

 الفلسفة:-1

ثم مرت في مراحل جعلتها أكثر ُنضجاً وازِدهاراً،  ُمقنَّنة،رجع ظهور الفلسفة إلى ما قبل المیالد لكنها كانت غیر ُممنَهجة وال 

إالا أناها كانت ظاهرًة في بعض المجتمعات أكثر من غیرها، وتقوم فكرة الفلسفة على  الفلسفة،السابقة وقد عرفت الُمجتمعات 

ًة.                                                                           الناظر إلى اإلنسان والكون نظرًة عاما

فلسفة العلم، فلسفة الفن، فلسفة  التاریخ،فلسفة  مثال:نقول  المعرفة،أي جزء من أجزاء  إلىوحین نضیف اسم الفلسفة 

تعني البحث عن المبادئ األساسیة الكامنة وراء مجموعة القواعد والقوانین الخاصة بالموضوع  السیاسة، فإنمافلسفة  التصمیم،

 و لكن یمكن لنا فقط تدعیم اعتقادنا في صحته بناءا علي الحكم التجریبي للخبرة. عنه،الذي نتحدث 
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وإذا كان أصل الفلسفة تجریبي ،  فإن اختبارها مرتبط بالهدف ، والحلول التي تقود إلیها یجب أن تكون خیرة، أي أن تكون 

لكل حالة علي حدة ، و لذلك یجب أن تتضمن مفیدة  ولكن الخیر مصطلح نسبي یحتاج إلي تعریف محدد خاصة بالنسبة 

الفلسفة نظام تقییم و یسمح بتكوین معاییر محددة للخیریة ، وهذا العنصر التقییمي بالضرورة یقوم بعمل تغذیة 

یعمل لبیان مدي سالمة تطبیق المبادئ على الحالة المعنیة، وتحدید أوجه القصور، حیث یمكن   feedback راجعة 

    یق محسن للمبادئ.الوصول إلى تطب

 اللغة.الفلسفة في  -أ

لذلك فإن  حكمة،و)سوفیا( بمعني  حب،الفلسفة في أصلها اللغوي كلمة یونانیة قدیمة مركبة من مقطعین هما )فیلو(، بمعني 

  هو )محب الحكمة(.Philosopher ویكون الفیلسوفلغویا: حب الحكمة،  تعني Philosophyكلمة فیلوسوفیا   

والتفكیر التأملي التخیلي الذي یتصدى  الوجود، الكلي لحقائقالعقلیة الراقیة واإلدراك الشامل  هنا المعرفة بالحكمةوالمقصود 

 ویحسن تفسیرها وحل أشكالها وحل إشكاالتها. الحیاة،للمشكالت الكبرى المعقدة في مختلف أمور 

وینسب بعض المؤرخین  وُسقراط،صف سولون ویرى آخرون أن مصطلح فلسفة یعود إلى أفالطون حیث استخدمها في و

وأرجعُه البعض إلى سقراط الذي وصف نفسه  فیلسوف،الذي أطلق على نفسه لقب  فیثاغورس،هذا االصطالح إلى 

  رغبًة منُه في تمییز نفسه عن السوفسطائیین الذین یدعون الِحكمة. بالفیلسوف،

 الحاجة إلى الفلسفة  -ب

ور علمي وتكنولوجي وبحثي في شتى مناحي الحیاة ظهرت أهمیة الفلسفة مكانتها وأظهرت نظرا لما شهده العالم من تط

 الحاجة لها، وذلك لدورها في 

 "تحفیز العقل ، وجعله قادراً على التامحیص والبحث العلميا .  -

 كشف األوهام ، وإزالة الخرافات التي ُتعیق العقل وتضلل البحث العلمي .  -

ة إلى فحٍص فلسفيا ، ألنا العلوم تعتمد على منهج لیس نتاَجها، ومبادئ غیر متعلقة بها، كما إنا ُجرأة  - حاجة العلم الُمستمرا

 . ة لموضوعیاة البحث العلميا  الفیلسوف مهما

 ة العلم ِضدا المجتمع. ترشید العلوم لغایات اجتماعیاة تعود على المجتمع بالنافع، وربط العلم باألخالق ، لَتحول دون صیرور -

ه إن كانت تعود على  - إخضاع االكتشافات العلمیاة للقیم اإلنسانیاة ، ألن غایة العلم التوصل إلى نتائج واكتشافات ، وال یهما

رر"  .3المجتمع بالنافع أو الضا

 للفلسفة:المباحث الرئيسية  -ج

 وهي:هناك ثالثة مباحث رئيسية للفلسفة 

یدرس الوجود عامة في صورته الكلیة الشمولیة  وهو یبحث  و مرتبط بما وراء الطبیعة   ،gyOntoloمبحث الوجود  -

Metaphysics  و الكینونةBeing     و الوجود وExsiccate  و طبیعة األشیاءNature of things . 

و یهتم هذا المبحث بدراسة المعرفة و الموازنة بین حواس العقل و الحدس مع بیان  Epistemology مبحث المعرفة   -

هو مرتبط بمبحث الوجود ألنه  Motivesو الدوافع  Causes المسببات و Reasonsطبیعة كل منهما و یرتبط باألسباب 

عرفة اإلنسانیة كلیة  من حیث طبیعتها ، أي أنه یدرس الم العلم بهیدور حول إمكانیة معرفة هذا الوجود و وسائل إدراكه و 

و هل یمكن أن تكون المعرفة كاملة و شاملة لكل حقائق الوجود أم هي مقصورة علي ما یظهر فقط لنا منها ، و هل نستطیع 

  للشك؟التوصل إلي حقائق یقینیة ؟ أم أن معارفنا قابلة 
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و یتعرض لدراسة المثل  Beautyالجمال  و Goodnessالخيرو  Truthیرتبط بقیم الحق  و Axiologyالقیم مبحث  -

العلیا و الكشف عن ماهیات القیم المطلقة التي یسعي الجمیع لتحقیقها و یوجد ثالث قیم أساسیة لكل واحد منها علم یدرس 

  الجمال(قیم  –قیم الخیر  –الحق  )قیم

التي ینبغي علي الفرد إتباعها لیكون تفكیره صحیحا یختص ببیان القواعد  الذي Logicالمنطق ویدرسها علم الحق:قيمة  –1

Right or Wrong 

ببیان القواعد التي ینبغي على الفرد إتباعها لكي تتوافق أفعاله  وهو یختص Ethicsاألخالق ویدرسها علم الخير:قيمة  -2

 و سلوكه مع مبادئ الخیر واألخالق.

یجب توافرها في أي عمل نطلق  والمعاییر التيالذي یبحث في القواعد  Aesthetics الجمالیدرسها علم  الجمال:قيمة  -3

 .Beauty or uglinessالقبح علیه صفة الجمال أو 

 التصميم:فلسفة  -د

 من عالمالقیم المطلوب تحقیقها في المنتج البصري الذي یسعى جاهًد الى نقلة  علىمن المؤكد أن المصمم یبدأ بالتعرف 

الراحة، تتمثل في األهداف السامیة للمجتمع مثل  جمالیة( –أخالقیة  –الفكر والخیال الى العالم الواقعي وهي قیم )منطقیة 

.. وتلك األهداف مسائل .األدبي. . . الخالقة، وتوصیل الفكرة من وراء النص  اللمسة الجمالیةتوفیر  األمان، النظافة،

 سیة للتصمیم.وتشكل التساؤالت األسا اعتباریة،

 وعالقته بالفلسفة:فلسفة التصميم  -

لبیان العالقة بین فلسفة التصمیم و عالقته بالفلسفة یجب أوالً صیاغة المبادئ والمفاهیم التي لها من العمومیة الكبیرة و 

التماسك مع النفعیة ، و التي یمكن أن تكشف ظاهرة التصمیم بما یمكن أن یقود إلي فرع التصمیم و ذلك من خالل تساؤالت 

، و لتطبیق هذه الرؤیة البد من معرفة  المباحث الرئیسیة للفلسفة )مبحث الوجود ُتطرح من خالل الفلسفة بشكل عام 

Ontology  مبحث المعرفة ،Epistemology  مبحث القیم ،Axiology  و من خالل اإلجابة علي ثالث مجموعات )

 من التساؤالت علي النحو التالي للوصول الى العالقة بین التصمیم و بالفلسفة .  

 علىالحقیقة الغائبة وراء ظاهرة التصمیم المحسوسة الدائمة التغییر وذلك إذا أجبنا  علىیمكننا من التعرف  ودمبحث الوج

من هو المصمم  ، What is design، ما هو التصمیم ؟ What is product المنتج؟ما هو  وهي:مجموعة التساؤالت 

 .Who is designer؟

أجبنا علي مجموعة  إذا Discipline Designیمكن لنا التعرف علي أبعاد فرع معرفة التصمیم  مبحث المعرفةو في ضوء  

 What is design، ما هي إستراتیجیات التصمیم ؟  What is design methods  التصمیم؟ما هي طرق  التساؤالت،من 

strategies  ما هو فعل التصمیم ؟ ،What is act of designing 

الضوء علي الوظیفة القیمیة لهذه الفلسفة و یساهم في بناء نظام للتقییم و النقد للتصمیم و  یلقي Axiology یممبحث القأما 

، ما هو  What is design logic التصمیم؟هو منطق  التالیة: ماالمنتجات من خالل اإلجابة علي مجموعة التساؤالت 

، و فیما یلي  What is design ethics، ما هي أخالق التصمیم ؟  What is the beauty of designجمال التصمیم ؟ 

 اإلبداعیة.القي الضوء على مبحث القیم بشيء من التفصیل لتحقیق رؤیة متكاملة تشكل منظورا فلسفیا للعملیة التصمیمیة 
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 التصميم؟ما هو منطق  -

أهمها لغة  تمیزه،المنطق بعدة خصائص  ختص علموی الحق،یتولي علم المنطق البحث والدراسة فیما یتعلق بجوانب قیمة 

التي يمكن التعرف على المنطق من خاللها  ومن الخصائص تجاهلها،التفكیر العقالني حیث انها تتبلور بطریقة ال یمكن 

 أنه:

 تعریف.مرتبط بالشكل في عمومه عن كونه  -

 التفكیر.یدرس صورة التفكیر بوجه عام أیاً كان الموضوع الذي یدور حوله هذا  -

معینة ألن استنتاج النتائج من المقدمات ال یتم من محض الصدفة إنما وفقاً لقواعد  العلمي،و فهم التفكیر  یختص بتفسیر -

 المنطقیة.القواعد  وهي

 التصميم؟ما هي أخالق  -

غالباً ما تسمي واألخالقیات الفلسفیة  لمناحیها المختلفة،دراسة قیمة الخیر والتعرض  على Ethicsیقوم علم األخالق 

حیث تعد األخیرة جزء من العلم التجریبي ، والمرتبط بعلم االجتماع  الوصفیة،باألخالقیات المعیاریة لتمییزها عن األخالق 

، بینما األخالق المعیاریة تهدف إلى وصف حلول للمشكالت ، حیث تبحث عن معاییر ترسي قواعد قیاسیة لما یجب أن 

 یكون علیه التصمیم.

 جوانب أخالق التصميم : أهداف -

 الطبیعیة. وحمایة البیئة"خدمة المجتمع و الناس. وعلى المصمم أن یقبل مبادئ أخالقیة ومهنیة للعمل باستمرار لتحسین  -

تقدم و فعالیة وضع مهنة التصمیم ، على المصمم أن یبحث دائماً على أعلى جودة للتصمیم ، و یقدم مساهماته التي  -

 4انیة ، من خالل معاییر الجمال والنفعیة والمالئمة وغیرها ."تعلي من القیم اإلنس

 التصميم؟ما هو جمال  -

المختص ببیان المعاییر التي یمكن من خاللها الحكم علي  وهو Aestheticsدراستها علم الجمال: اإلستطیقا  ویقوم على

 قبیحة.األشیاء هل هي جمیلة أم 

الشكل ومدلوالته الوظیفیة و الرمزیة ، و لكن إذا نظرنا إلي الموضوع من من من الصعب في مجال التصمیم التفرقة بین 

وجهة النظر الفلسفیة ، نرى أن التصمیم یرضي أحتیاجات اإلنسان ، لیس علي المستوي االجتماعي فحسب بل أیضاً علي 

وهو أن الوسائل الحسیة التي  المستوي الحسي والمتعة الحسیة الخیالیة ، وللخیال اإلبداعي التصمیمي هنا معني واسع 

تستخدم في التصمیم كعناصر العمل الفني  مثل "الظل والنور الخط واللون.. إلخ "  أو أساسیات العمل الفني مثل " االنسجام 

ثیر وكذلك المعنى والدالالت التي یحملها شكل المنتج من الوجهة الوظیفیة النفعیة ، هذه كلها ت " ، و االتزان و التردید..إلخ

إلي استجابة خیالیة تجعلنا نحس أننا نستمد منها إرضاًء معیناً ، كما یجعلنا نشعر تجاهها أننا نحصل على فائدة معینة ، والقیم 

الجمالیة تتلخص في تحویل القیمة العملیة إلى قیمة تصمیمیة جمالیة على مستوى الجمال ، وهذا تفسیر لطبیعة الجمال حیث 

ات سواًء الطبیعي منها أو ما صنعه اإلنسان  ، ولكي نرتقي بالقیمة الجمالیة للتصمیم البد من فهم یتسع لیشمل كل الموجود

 وإدراك قیمة الخیال ومدى أهمیتة للفنان المبدع بشكل عام و المصمم بشكل خاص  . 

 الخيال: -2

بالمبدع  وعلیه فهو یجعل المبدع والتخیل " فالخیال مرتبط  –من المؤكد أن هناك إختالف واضح بین كالً من " الخیال 

فاعل صانع ، اما التخیل فهذا بالطبع مرتبط بالمتلقي المتأمل ، المتلقي المستغرق في تخیالته الذاتیة و التي یمكن ان تتغیر 

أو  من متلقي الى آخر ، ومع إختالف كل من الخیال و التخیل إال أنهم عملیتان ذاتیتان أي ان الخیال ینبع من ذات الفنان

المبدع أو المصمم ، وكذلك التخیل فهو عملیة ذاتیة قد تختلف من شخص الى آخر في بعض من اآلحیان ، أي ان عملیة 
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التلقي لنفس الشيء قد تختلف من شخص الى آخر وذلك یرجع الى الحالة اإلبداعیة التصمیمة الموجهة الى المتخیل " المتلقي 

 ومرجعیاته الفكریة واإلیدولوجیة ." كما ترجع الى إختالف ثقافة المتخیل 

 :الخيالمعنى  -أ

ان الخیال هو الشمس في روح اإلنسان ، فالخیال هو الذي یستدعي األشكال من الروح فیحقق   Parcelisیرى بارسیلیس

التجسید والوجود لكل ما هو روحي غیر مرئي ، وقال بارسیلیس ان الروح هي السید والخیال هو اآلداة والجسد هو المادة 

 التشكیلیة او المادة التصمیمیة التي تشكل منها اآلشیاء .

معنى الخیال على إنه " تكوین الصور داخل العقل وتحریكها و تحویلها   Bronovskyالشاعر برونوفسكي  بینما یرى

هو المنبع والجذر المشترك الذي ینبثق ویتولد منه الفن والعلم  –في رأیه  –للوصول منها الى تنظیمات جدیدة ، والخیال 

اً ، ویؤكد برونوفسكي على مقولة ولیم بلیك ، من أن مایتم إثباته معاً ویزدهران ، فالخیال یحتاج الى أن یكون طلیقاً حر

 5بالعلم قد سبق تخیله في الفن " 

الخیال على أنه " واحد من األمتیازات العلیا لإلنسان بشكل عام  ،     Charles Robert Darwinفیما یرى داروین

لصور واألفكار السابقة ویربط بینها ، وعلیه یحاول أن فمن خالل هذه الملكة یمكن اإلنسان أن یحدد على نحو مستقل ، ا

ألن یقول " عن طریق المنطق والعقل   Keatsیخلق نتائج جدیدة وبارعة ، وقد وصل الحماس للخیال لدى الشاعر كیتس

 6نموت كل ساعة ولكن بالخیال نحیا " 

بأنه عملیة إلتحاد كل من الخبرات السابقة و الذكریات والصور التي   Arthur Reaperبینما جاء تعریف أرثرث ریبر

تم تكوینها وتركیبها معا بشكل مسبق ، ثم تم توظیفها داخل بنیة جدیدة ، فالخیال عبارة عن نشاط یؤدیه اإلنسان بكل ابداع 

اضیة ، أو قصص مستقبلیة ، فالخیال وقد یكون بناء على رغبات اإلنسان ، أو الواقع الذي یعیشه ، او بناء على مرجعیات م

 بذلك یعد توقعات للحاضر ، ومراجعة للماضي ، وابتكار و استشراف للمستقبل .

على هذا النحو" الخیال هو عملیة یقوم بها األنسان بإرادته وبكل مرونة ، حیث  وجاء تعریف الخیال لدى شاكر عبد الحمید

 7الخاص بواسطة عقله و تكوین الصور و تحریكها حتى یصل الى مبتغاه "یستطیع من خالل الخیال أن یتجول في عالمه 

أن "الخیال هو بدایة اإلبداع ، إنك تتخیل ما ترغب فیه، وترغب   George Bernard Shawویقول جورج برنارد شو

یعد الخیال رؤیة مطلقة   مع العلم أن  الخیال لیس حلما من روافد النوم ، وال 8فیما تتخیله ، وأخیرا تصنع ما ترغب فیه " 

ال یربطه بالحیاة الحسیة رابط ، ویخطئ من یرى أن الخیال وهما منفصال عن الواقع ، بل الخیال یحفظ ما یدركه الحس من 

صور لكل المحسوسات  ، وال یمكن أن ینبع الخیال من فراغ ، والخیال نشاط نفسي إیجابي یتفاعل مع النشاط الذهني فیتولد 

 .واستعداد تولدان قدرة على إضافة أشیاء جدیدة باهرة وخیالیة تجدد مقاربات الحیاةعنهما ملكة 

اإلبداع وهو یجسد حریة العقل التي تتم وتظهر للواقع بعدة طرق،   و یقع الخیال  مفتاح وسرویرى الباحث أن الخیال هو 

یشبه الواقع كما نعرفه او كما نعیشه  ولكنه  في المنطقة الخاصة بالواقع اإلفتراضي بالمعنى الحدیث ، وهو الواقع الذي

إفتراضي ینتمي الى منطقة ) كما لوكان ( وهذا الواقع األفتراضي المتخیل كما لو كان واقع او ربما واقعاً ، ولكن لیس واقع 

ل في فنون الواقع ، فالخیال في العصر الحدیث یربط بین فلسفة الفن والعلم وبالتالي یربط الفن بالتكنولوجیا ، كما هو الحا

 االفتراضي و التصمیمات االفتراضیة . 
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  الخيال.أنواع  -ب

من أجل إبداع مجموعة من الصیغ واألفكار  حواسه ومالكاتهیعمل اإلنسان من خالله على استغالل جمیع  :إبداعيخيال  -

 اإلبداعیة.عام فهو مرتبط ارتباط وثیق بالحالة  والمصممین والمبدعین بشكلالجدیدة والمبتكرة وینتشر هذا النوع لدى الفنانین 

 یقوم اإلنسان بجلب كل المشاهد المعقدة أمامه وبشكٍل مباشر. :خيال الطيف -

 وهو نوع یعمل على استحضار كل الذكریات القدیمة التي مرت على اإلنسان في الماضي. :خيال الذاكرة -

ل ببعض الهلوسات التي تقوم على تعویض الشخص عن الخیا النوع منحیث یرتبط هذا  :خيال ناجم عن الحرمان -

 العجز الذي یعاني منه.

وضع خطط  ویساعد علىأنواع الخیال یعمل على تطویر قدرة التصور المرئي  نوع منوهو  :خيال مربوط بالمشاهدة -

 في المستقبل 

وأمنیات یرید  یقوم المتخیل بالسفر بعیداً بخیاله عن الواقع وتكون تلك التصورات عبارة عن آمال وأحالم :أحالم اليقظة -

 واإلحباط.تحقیقها ولكن بالعودة على أرض الواقع یصاب المتخیل بالخیبة 

 بالجسم:عالقة الخيال  -ج

إنه في المخ ،  في القلب ، و قال جالینوسإن الخیال موجود  بین الخیال والكبد بینما قال ارسطو " ربط أفالطون

أن التجاویف األمامیة في المخ تستقبل اآلحاسیس وتحولها الى الخیال ، ومن بینها التجویف الثالث ،  وافترض نیمیسوس

وتحدیداً هو الذي یحتوي على المعرفة والعقل ، و یحتوي التجویف الرابع على الذاكرة ، وقد استمرت هذه المفاهیم موجودة 

 9حول الخیال عبر القرون الوسطى "

ثم أكد كل من كلیورابي و بیكو وقالوا أنه ال  المخ،ط بین الخیال وبین مركزین في الجانب األمامي من أما بن سینا فقد رب

 بینما وضع دیكارت الخیال في الغدة الصنوبریة. المخ،یوجد عقد عصبیة موجودة في 

واستمرت العدید من محاوالت العلماء والفالسفة للوصول و لتحدید موضع الخیال في الجسم بشكل عام ، واخر ما قد توصل 

الیه العلم والفلسفة هو إنقسام المخ الى نصفین ایمن و ایسر ، وان النصف األیمن وظیفته الرئیسیة تنفیذ العملیات الخاصة 

یة  واإلیقاع وااللوان و االبعاد و التناسق و األصوات والمشاعر  ، اما النصف األیسر بالخیال واإلدراك الكلي  والصورالكل

فیقوم بتنفیذ العملیات الخاصة بالمنطق و األرقام والحسابات و التحلیل وإعداد القوائم والتسلسل و المهارات الخطیة  و 

 (.1.وذلك ما یوضحه الشكل رقم ) و فصوص التحدث ، كما توصلوا الى ان كل نصف من نصفي المخ یتكون من جزئین ا

 ومميزات الخيال:خصائص  -د

مما الشك فیه ان ممارسة عملیة الخیال تزود اإلنسان المبدع بعدة ممیزات وخصائص عن غیره من بني البشر منها ، أنه 

عل مع المتغیرات كما أنه  یؤكد على قدرة التصور والمرونة ، یجعل المٌتخیل یملك القدرة على التفا التوتر العصبي یقلل من

یزود القدرة على جعل األفكار والصور أكثر مرونة بحیث  التي تحدث في محیط الفرد بحیث یتفاعل معها بقدرة عالیة ، 

یستطیع مزج صورة أو عدة صور بحالة اإلبداعیة ، كما ان الخیال یساعد على حل المشكالت التي تواجه األنسان ، كما أنه 

 . ماج مع العدید من المتغیرات المعرفیة مثل اإلدراك واإلبداع و التحلیل والتفكیر والتذكریساعد األنسان على اإلند

 

 

 

 

https://weziwezi.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A/
https://weziwezi.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A/
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 قراءة بصرية في أعمال "أوسكار برينيفييه & فريدريك ريبينا": -ثانيا

 :سلسلة الفيلسوف الصغير

نما " وخالفه من الحاالت االبداعیة سی -مسرح  –موسیقى  –شعر  –إن ممارسة العملیة اإلبداعیة بشكل عام " فنون تشكیلیة 

المختلفة كما اوضحت سلفا البد وان تتضمن وان تحتوى على بعد فلسفي تخیلي هذا البعد البد وان یكون له عالقة بالواقع 

 كما البد وان یكون له جذور في افاق المستقبل تجعل منه حالة إبداعیة تتسم بالجدیة واالبتكار .

لسلة " الفیلسوف الصغیر " من تألیف أوسكار برینیفییه و رسوم فریدریك ریبینا ، نجد انها مجموعة وعلیه فعند النظر الى س

من الكتب التي صممت خصیصاً للقارئ الصغیر وهي تحاكي الحوار الذي دائما ما نعهده بین األطفال والكبار بهدف تنمیة 

جیعهم على طرح األسئلة لیتعرفو على انفسهم  و على المجتمع مهارة األطفال في التفكیر و التخیل و التحلیل واألبداع و تش

 من حولهم بل لیتعرفو على الحیاه والكون ، كما تشجعهم هذه األسئلة على التفكیر بعمق أكثر وال یكتفو بظاهر األشیاء .

لقد اهتم المؤلف هنا بعرض مجموعة من األسئلة في العناوین المختلفة بسلسلة " الفیلسوف الصغیر " وتوجد إجابات عدیدة 

لكل سؤال ، سیبُد البعض منها طبیعي بل وبدیهي ایضاً ، والبعض اآلخر محیراً أو غامضاً أو مدهشاً ، وستكون اإلجابات 

 الخیال المنطقي و األبداعي طریق ال یعرف النهایة. بمثابة أسئلة جدیدة ، ذلك ألن الفكر و

وفي اطارالحالة الفلسفیة المرتبطة بالخیال فقد تظل األسئلة األخیرة بال أجوبة ، فلیس من الضروري الرد على كل األسئلة  

بالمعاني ، وهكذا ستظل ،  فالسؤال یمكن أن ُیَحبا لذاته ، لمجرد أنه سؤال ذكي ، أو ألنه یعرض موضوعا  جمیالً  محمال 

 الحیاة والخیر والحب والجمال والصدق كلها أسئلة إلى األبد .

وعلى ذلك نالحظ ان الحالة اإلبداعیة البصریة المرتبطة بتصمیم غالف وصفحات الكتاب ارتبطت هي األخرى بالحالة 

رة عنه هي األخرى بكل حرفیة واتقان ، بل الفلسفیة الخیالیة التي جائت لكي تعبر وتحاكي النص اإلبداعي الموازي لها معب

جاءت الرسوم كي تعبر عن خیال القارئ الصغیر جاءت لتقارب فكره وخیاله بعالمه الحسي ، جاءت الرسوم بدون تعقید او 

 صعوبات بصریة وهذا ما نلحظة من خالل صور واشكال صفحات الكتاب .

 :Brenifier أوسكار برينيفييه  -أ

، بعد حصوله على درجة علم األحیاء ، حصل على درجة الدكتوراه في  1954في الجزائر عام  فرنسي األصل ، ولد

هو خبیر في تدریس  لغة 30عمل فلسفي للبالغین واألطفال... نشرت أعماله في أكثر من  40ؤلف أكثر من الفلسفة، م

 10م وتعلیمهم في أكثر من ثالثین دولة.الفلسفة ، كما أنه مهتم بورش العمل  الموجهة لألطفال والقائمین على تربیته

 :Frédéric Rébenaريبينا فريدريك -ب

مدیرا فنیاً في عدد من  التطبیقیة ،انتقل الى باریس حیث تخرج في كلیة الفنون  ،1965ولد في "كلیرمون " بفرنسا عام 

 وكاالت الدعایة ، هو فنان تشكیلي "مصمم اغلفة وصفحات كتب  ورسام كاریكاتوري" .                               

قام بتصمم  أغلفة أقراص مدمجة للعدید من الفنانین"  بوبي البینتي رینو ، وترینت "  باإلضافة إلى ملصقات لمهرجان    

الفیلسوف الصغیر –الشاب فرانسوا میتران  –لوكوربوزییه  –عدید من تصمیم كتب مثل " مجنون مارلین الروك ،وقام بال

                                                             11فرانسواز ساجان ". –" ورویات مثل " احزان 

                                                                                    :الحرية ما هي " “لكتاب قراءة بصرية  –ج 

"الحریة ما هي"  أحد إصدرات سلسلة الفیلسوف الصغیر، وبات على الباحث اآلن أستعراض بعض من صفحاتها التي 

ك تجسد حالة من حاالت الخیال تحتوي وتجسد حالة من حاالت التفكیر الفلسفي من حیث الموضوع والنص األدبي كذل

مرئي المیتا   البصري التي استطاع الفنان مصمم الصفحات ان یجسده وینقله لنا من عالمه الخاص الخیالي  العالم الغیر
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( نالحظ غالف الكتاب ویتمیز بلونه األحمر وما یحمله   2فیزیقي الى العالم الواقعي المرئي الفیزیقي ، ففي الشكل رقم ) 

لون من طاقة ایجابیة تحمل معاني الحریة و اإلنطالق وهذا ما أكد علیه المصمم من خالل رسم طفلة متسعة العینان ، هذا ال

تفتح زراعیها للحیاة منطلقة  تحاول اللحاق بالفراشة  ، هذه الفراشة قد جائت رمزا للحریة التي تنطلق ویتم السعي الیها 

ارة الصفحة " الحریة ما هي ؟"  جاء التصمیم محمالً بروح البساطة والبراءة بشكل ال نهائي ، وجاء اسم الكتاب في صد

  المعبرة عن حالة الطفولة وبالطبع مليء بحالة فلسفیة إبداعیة خیالیة .                    

فعل كل ما ( نالحظ انه تصمیم لصفحتین متصلتین في الكتاب ومكتوب اعلى الیسار " هل تستطیع أن ت 3وفي الشكل رقم ) 

ترید ؟" السؤال فلسفي بشكل كبیر بقدر ما یبُد بسیطا جدا، سوف یجاب عنه الحقاً ، ولكن نرى هنا حالة بصریة قدمها الفنان 

حیث نالحظ فیالً كبیرا یتصدر المشهد البصري للصفحتین ویوجد في الخلف طفل یحاول احراق زیل الفیل  ، وامام الفیل 

ث امامه ، نالحظ األداء الفني هنا تمیز بحالة من الجراءة في التعبیر و الرسم فقد قام الفنان  نالحظ كلب مندهش من ما یحد

بإستخدام األلوان الباستیلیة المتاحة لألطفال بشكل طبیعي وتقلیدي ، وكأنه یحاول الوصول الیهم لیس فقط فكریاً ولكن ایضا 

لي و الفكري ،       جاءت األلوان واضحة بال تركیب او تعقید بما بصریا تقنیاً ، مؤكدا انه قریب منهم ومن عالمهم الخیا

 -بني –األزرق  –األخضر  -یتناسب مع عالم القارئ الصغیر أو باألحرى بما یتناسب وعالم األطفال وهي " األصفر

، والتصمیم  فیةنالحظ األحساس الحركي الذي ظهر من خالل تقنیة التلوین وخاصة في جسد الفیل وفي الخلاألبیض  " ،  

برمته یحمل معاني فلسفیة خیالیة واضحة متجسدة في حالة الحوار البصري بین كٍل من "الفیل والطفل الصغیر و الكلب " 

( والذي یمثل صفحتین داخلیتین من نفس الكتاب   4وفي الشكل رقم )و النص الفلسفي الموجود اعلى التصمیم.          

بة على التساؤل السابق ، علما بأن اإلجابة جاءت متعددة تحمل ابعاد فكریة فلسفیة مرتبطة والذي یوضح من خاللهم اإلجا

بخیال الفنان وابداعه الفني و التقني ، فجاءت اإلجابة " ال ، فأنا ال أستطیع الطیران مثل العصفور " هذا في الصفحة الیمنى 

 مجموعة أسئلة مصحوبة بالرسوم التوضیحیة  وهي .                                        ، بینما جاء في الصفحة الیسرى ، " نعم ولكن " وبعدها ظهرت

هل یمكن للعصفور ان یقرر عدم الطیران  -هل یعرف العصفور أنه قادر على الطیران؟  -)  أال یمكنك ركوب الطائرة ؟ 

د الفلسفي للموضوع و للمعالجة البصریة للحالة هل تشعر انك مضطر أن تكون إنسان ؟( ، جمیعها توضح وتأكد على البع -؟

اإلبداعیة التصمیمیة لدى الفنان فقد ترك المصمم اإلجابة هنا للقارئ الصغیر وبطبیعة الحال یساعدة أحد الكبار سواء الوالدین 

 أو المعلمة  من خالل مرجعیتهم الفكریة التربویة و تقالید واعراف مجتمعهم .                  

ت الرسومات المصحوبة بالنص األدبي مبسطة و معبرة عن األفكار الفلسفیة ، فنالحظ على سبیل المثال النعامة التي وظهر

تضع رأسها في الرمال مصحوبة بنص " هل یمكن للعصفور ان یقرر عدم الطیران " معبر بذلك عن هروب الطائر عن 

طیران مظهر من مظاهر الحریة فمن الممكن ان یستغنى عنه من أحد أهم مالمح حیاته وهو الطیران بمعنى أنه اذا كان ال

                                                                                          كان اولى بممارسته فال نجعل شیئ محدد هو مصدر حیاتنا وعندما یختفي او ال ندركة تنتهي عند أذن الحیاة .                           

( حیث تصمیم صفحتین داخلیتین ، وبهم سؤال جدید وهو ، هل یعیُق األخرون حریتك؟ حیث یظهر  5وفي الشكل رقم )   

بالصفحتین طفلة تمارس العزف على الدف وقد بالغ الفنان المصمم في حركة یدین الطفلة تعبیراً عن قوة الصوت الصادر 

ن إلنزعاجهم ، كما یتضح یسار الصفحتین أحد األشخاص ینظر الى الطفلة ویبُد علیه عن عزفها مما یستدعي تدخل األخری

عالمات اإلنزعاج التي تتضح من خالل نظرات عینیه و حركة فمه ، بل وحركة  یدیه  مما یستدعي تدخله ، یتضح من 

الحالة البصریة محملة بروح التصمیم  مدى تأثره بروح الطفولة من حیث المعنى و من حیث الشكل العام ، حیث جاءت 

الطفولة وبرائة التصمیم فنالحظ إختزال كافة التفاصیل و إیجازها بشكل مبسط واألكتفاء بالشكل العام على حساب التشریح 

أو التفاصیل الدقیقة للتصمیم ، كما جاءت األلوان و اضحة وبسیطة دون تعقید معبرة عن الحالة الفلسفیة المتكاملة للكتاب 

األزرق الفاتح " السماوي "  ممثال لخلفیة التصمیم بشكل عام ، و اللون البرتقالى وقد تداخل معه اللون األصفر  فنالحظ
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وذلك في لون جدار المنزل  ، وجاء لون غرفة الشخص الذي ینظر  الى الطفلة باللون الرمادي الغامق تعبیرا عن عمق 

                               المكان                                        

( فیأتي إجابة السؤال السابق من خالل صفحتین متصلتین معاً حیث جائت اإلجابة " ال ، ألنني في  6أما في الشكل رقم ) 

حاجة الى اآلخرین لتعلم أشیاء جدیدة و القیام بها " هذه اإلجابة مصحوبة برسوم توضیحیة على مدار الصفحتین معاً معبرة 

عن حالة التكامل  وتأكیداً على روح فریق العمل التي یجب ان نتحلى بها ، فكل فرد  عن حالة حركیة لفرقة موسیقیة تعبیرا

في الفریق یعزف على ألة موسیقیة منفردا ، ولكنهم معا یشكلون فریق واحد یجب ان یلتزم بآداء موسیقي معین ومحدد ، 

تعبر عن البعد الفلسفي التصمیمي وقد ظهرت إجابات اخرى في صورة أسئلة أسفل التصمیم  مصحوبة برسوم توضیحیة ل

للكتاب ، هذه األسئلة هي : " نعم ولكن ....."  "أال تشعر بحریة أكبر عندما تقوم ببعض األشیاء  وحدك ؟ ، .... ماذا لو أن 

وك تأثیر األخرین كان سلبیاً علیك ؟ ، .... أال یعیق إحتیاجك للناس حریتك ؟ ، ... ألیس من واجب األخرین نحوك أن یعلم

اإلعتماد على نفسك ؟"  كلها أسئلة تربویة تحمل مضامین فلسفیة ارتبطت بالخیال التصمیمي  للفنان كي تعبر عن حالتها 

( یوضح تسائل جدید وهو "  7والشكل رقم )  البصریة                                                                           

ح حراً ؟ وجائت الرسوم التوضیحیة المصاحبة للنص في صورة أم تجلس وتقراء كتاب و الطفل هل یجب أن تكبر حتى تصب

معبرة عن فكرة  -حالة خیالیة فلسفیة  –یحاول ان یظهر في صورة شخص كبیر فیعتلي أقدام خشبیة حتى یصبح كبیرا 

الصفحات الحفاظ علیها وهي حالة  النص ومضمونه وكما هو ثابت من خالل الحالة البصریة التي استطاع الفنان مصمم

التعبیر المطلق التي ال تهتم بتشریح او تفاصیل دقیقة لرسوماته  ، حالة بصریة قریبة من عالم القارئ الصغیر حالة بصریة 

 معبرة عن الطفل وعالمه الخیالي الفلسفي 

وما یحمله من معاني تدعوا الى حب ، یسود التصمیم حالة من الحب و التواصل بین األبن واألم ، وهي هنا رمز للكبیر 

فنالحظ الفنان بلمسة بسیطة جدا عبر عن مدى تواصل األم مع صغیرها وذلك من خالل نظرة العین التي تحمل معاني 

      اإلهتمام والترقب لصغیرها .                                                                                              

( تأتي اإلجابة على السؤال السابق كاألتي " نعم ، ألن الكبیر وحده سید أْمِره" ثم تلى ذلك مجموعة  8وفي الشكل رقم ) 

أسئلة أخرى تعبر عن الحالة الفلسفیة لمضمون الكتاب و هي بطبیعة الحال مرتبطة برسوم توضیحیة تواكبها فیما تحمله من 

" نعم ولكن...." ، .... هل الكبیر لیس له سید غیر نفسه ؟، ... أال یجب على سید أمره  بعد فلسفي خیالي تصمیمي و هي 

أن یتقبل أیضاً أن هناك أموراً ال یسعه التحكم فیها ؟ ، ... هل هناك سن محدد یصبح فیها اإلنسان سید أمره ؟ ، ...هل یمكن 

                        أن تكون سید أمرك رغم أنك لم تختر أن تولد أو أن تموت ؟     

( فیعرض سؤال جدید من خالل اإلطار العام لفكرة و فلسفة موضوع الكتاب وهو " هل یمكن للسجین  9أما في الشكل رقم ) 

أن یكون إنساناً حراً؟ " سؤال بطبیعة الحال لیس من السهل اإلجابة علیه ولكن سوف تعرض اإلجابة من خالل تصمیم 

حیث نالحظ ان السجین ینظر الى السماء متطوقاً ومشتاقاً الى الحریة فالسماء والنجوم رمز الحریة و  الصفحتین التالیتین ،

 األنطالق ، والقضبان  والظالم رمزا للسجن والقید.                                                    

بق محملة ببعًد خیالیاً فلسفیاً وذلك لتوسعة مدارك ( تأتي صفحتین توضحا اإلجابة على السؤال السا 10وفي الشكل رقم ) 

القارئ الصغیر و لجعل الخیال ذات أهمیة بالنسبة له و بالنسبة لمدركاته الفكریة ، وبطبیعة الحال هذه اإلجابة قد عبر عنها 

رى ذات بعدا مصمم صفحات الكتاب من خالل الرسوم التوضیحیة المصاحبة للنص ، فكان لزاماً علیه ان تكون هي األخ

                                                                                                        خیالیا ، فجاءت اإلجابة  كاألتي " نعم ، ألنه حر في إطالق  العنان لخیاله ، وفي أن یفكرو یحلم...."                              

اسئلة أخرى في إطار اإلجابة على السؤال كي تحرك مخیلة القارئ الصغیر و تعطیه مساحة من الخیال ثم تأتي مجموعة 

الفكري ، هذه األسئلة مدعومة ایضاً برسومات توضیحیة معبرة هي األخرى عن حالة الخیال الفلسفي التصمیمي للكتاب ، 
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ن من واقعه حتى یشعر بالحریة ؟ ، ... هل یمكن للخیال هذه األسئلة كاألتي : " نعم ولكن .." ، هل یجب أن یهرب اإلنسا

 ، ... أال توجد الحریة إال في األحالم ؟ .             حیاته؟و األحالم أن تعوض اإلنسان عن 

فلسفیة خیالیة  بطریقة“ویدور الكتاب كما هو موضح من خالل األشكال التصمیمیة للصفحات السابقة عن" الحریة ما هي 

   األسئلة؟ما فائدة  اسئلة،عن طریق 

 وكثیرا ما تكون مهمة جدا ً ، فماذا نصنع حیال تلك األسئلة؟ كثیرة،تدور في أذهان األطفال أسئلة 

  علیها؟هل یجب على اآلباء الرد 

    أطفالهم؟ولماذا یردون علیها نیابة عن 

الخاص . ولكن من األحرى بنا أن  خیال الطفلوفهي قد تساعد على تشكیل رأي  اآلباء،لیس الهدف هنا هو استبعاد ردود 

و أن ُیعمل فكره حتى یكتسب استقاللیته ویصیر  بنفسه،نشجع الطفل على أن یفكر ویتخیل ویحلم وأن یحكم على األمور 

(  توضح تصمیم الصفحات الداخلیة للكتاب و تؤكد على نفس الفكر الفلسفسي  14 – 13 -12-11مسئوال ، واألشكال ) 

 ي التصمیمي للكتاب.                                                                                     الخیال

 :النتائج

 فالفن أسبق من العلم من خالل فلسفة الخیال وإسشراف المستقبل. خیال،الیوجد عمل إبداعي بدون فلسفة   -

                     المطبوع.ضرورة إرتباط النص األدبي بالنص البصري في تصمیم الكتاب  -

على  وإنعكاس ذلكأعتمدت أعمال كل من "أوسكار برینیفییه & فریدریك ریبینا" على الفلسفة من حیث النص األدبي  -

 به.  النهوض واإلرتقاءالى  الصورة البصریة و تدعیمها بحالة إبداعیة مرتبطة بخیال الطفل التي تسعى

 :التوصيات

جریدة  –مجلة  –" كتاب  ومستخدمي التصمیمضرورة تدعیم األعمال األبداعیة التصمیمیة بعمق فلسفي بما یخدم المجتمع  -

 " كافة التصمیمات الخدمیة 

 العقلي.وتدعیم تطوره  ضرورة التأكید على القیم الفلسفیة و الفكریة في األعمال الموجه للطفل لألرتقاء بخیالة -

علم الجمال " لطالب كلیات الفنون والتصمیم  –علم النفس  -المنطق–البد من التأكید على أهمیة دراسة مناهج " الفلسفة  -

 ، إلنعكاسها بشكل واضح ومباشر على األعمال الفنیة و التصمیمیة اإلبداعیة .

قافة الخیال الفلسفي التصمیمي في إطار األرتباط بالبعد الثقافي و البد من تفعیل دور المؤسسات الثقافیة في دعم نشر ث -

 البیئي للمجتمع .

مع الفنانین التشكیلیین و مصممي الكتاب لخلق منتج فني یسعى   -كتاب النص األدبي  -ضرورة تضافر جهود الُكتاب  -

 ى المستوى المحلي و القاري و العالمي (.تأصیل الهویة الوطنیة عل –لتأصیل ) المروث الشعبي وروح الخیال واإلبتكار 

 
 12رسم تخطيطي يوضح اقسام المخ والعمليات التي يمكن ان يقوم بها كل قسم ومنها الخيال ( 1الشكل رقم ) 
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 13( غالف الكتاب " الحرية ما هي "  2شكل رقم ) 

 
 14تستطيع أن تفعل كل ما تريد ؟ ( تصميم لصفحتين متصلتين في الكتاب ومكتوب اعلى اليسار " هل 3شكل رقم ) 

 
 15( صفحتين داخليتين من نفس الكتاب  والذي يوضح من خاللهم اإلجابة على التسائل السابق. 4شكل رقم )
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 16( تصميم صفحتين داخليتين ، هل يعيُق األخرون حريتك؟ 5شكل رقم ) 

 
 ( إجابة السؤال السابق من خالل صفحتين متصلتين 6الشكل رقم ) 

 17، ألنني في حاجة الى اآلخرين لتعلم أشياء جديدة و القيام بها " ال

 
 18هل يجب أن تكبر حتى تصبح حراً ؟ -( يوضح تسائل وهو  7شكل رقم ) 

 
 19( يوضح اإلجابة على السؤال السابق " نعم ، ألن الكبير وحده سيد أْمِره" 8الشكل رقم ) 
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 20أن يكون إنساناً حراً؟ هل يمكن للسجين  -( يوضح سؤال  9شكل رقم ) 

 
 21( يوضح اإلجابة " نعم ، ألنه حر في إطالق  العنان لخياله ، وفي أن يفكرو يحلم...." 10شكل رقم ) 

 
 22هل لنا الحق في أن نكون أحراراً؟ –( يوضح سؤال  11شكل رقم ) 

 
 23فقيرا وجاهال"( يوضح اإلجابة "ال،ألن اإلنسان ال يمكن أن يكون حرا إن كان 12شكل رقم )
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 24فِيَم تفيدك الحرية ؟ –( يوضح سؤال  13شكل رقم )

 
 25في البحث عن أفكار جديدة حتى يتطور العالم. –( يوضح اإلجابة  14شكل رقم ) 
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