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 :Abstract ملخصال ●
" من Designاستعارت مصطلح "التصميم  Intelligent designأن فلسفة " التصميم الذكى "  (يدعى البحث)

نشاط التصميم البشرى، وأن عناصر " التصميم الذكى " يمكن أن تطبق كعناصر أو مراحل لعملية التصميم، وأن 

التصميم ليس رسم اسكتشات أو عملية نماذج أولية أو وضع أفكار فقط ... الخ، لكن التصميم له معان أعمق من 

 ذلك بكثير.

مصطلح التصميم  حيث استعار Intelligent designفلسفة "التصميم الذكى" الى كشف  البحث( فيهد)

Design تطبق أن خصائص " التصميم الذكى اثبات وظهر منذ بدء الخليقة،  من نشاط التصميم البشرى الذي "

 (البحث المنهجتبع )، يDesignبالفعل في تصميم المنتجات، وكشف المعاني الفلسفية العميقة لمصطلح تصميم 

 التحليلى واالستقرائى. 

 Designتقنين وتوضيح المعنى الفلسفى لكلمة " تصميم "  •التى توصل اليها البحث هى:  )النتائج(وكانت أهم 

 التعرف على تاريخ مصطلح " التصميم " وأنه هو أصل مصطلح •ى ال يعلمها الكثير من المصممين، والت

التصميم الذكى" له عالقة وثيقة "  •ؤدى الى تحسين الظاهرة، ل الى جوهر االشياء يالتوص •"التصميم الذكى"، 

يجب تركيز الضوء  •البحث:  )توصيات(ى وباألخص فى عملية تصميم المنتج، وكانت أهم بالتصميم الصناع

ين الظاهرة، معانى قد تؤدى الى تحسعلى جوهر األشياء ال النظر الى ظاهرها ألن " الجوهر " يحمل فى طياته 

يجب على المصمم استلهام كل شىء فى عملية التصميم من الطبيعة التى خلقها هللا عز وجل ألن هللا عز وجل  •

دفع الباحثين للتعرف أكثر على " التصميم الذكى " ألن من شأنه ان يظهر  •هو الخالق والمصمم األول لألشياء، 

  )الكلمات المرشدة(، أما اعى، وتستخدم فى عملية التصميم نفسهانظرية جديدة قد تستخدم فى تعليم التصميم الصن

 Design، "فلسفة التصميم" Intelligent design، " التصميم الذكى " Design" التصميم" فكانت 

Philosophy. 

 الظاهرة موضوع البحث: ●

جوهره  الذي، Intelligent designظهر فى األلفية الثالثة مصطلح جديد وهو مصطلح " التصميم الذكى " 

ات يالخمسين منذ بدء الخلق وحتىمدبر للكون. وتم استعارة هذا المصطلح من مصطلح ظهر  ذكيوجود خالق 

، وهذه الظاهرة تحتاج الى تفسير، ألن التفسير سيسهم فى تحسين ممارسة Designوهو مصطلح " تصميم " 

ن هذه المعانى أن تدعم فهم من شأ Design"  كما ان هناك معاني فلسفية عميقة لكلمة " تصميم التصميم.

 التصميم لدى المصممين والدارسين، وهذه الظاهرة تحتاج الى توضيح وكشف لتحسينها.

 Research Assumptionالبحث:  ادعاء ●

" من Designاستعارت مصطلح "التصميم  Intelligent designيدعى البحث أن فلسفة " التصميم الذكى " 

البشرى، وأن عناصر " التصميم الذكى " يمكن أن تطبق كعناصر أو مراحل لعملية التصميم، وأن نشاط التصميم 

التصميم ليس رسم اسكتشات أو عملية نماذج أولية أو وضع أفكار فقط ... الخ، لكن التصميم له معان أعمق من 

 ذلك بكثير.

 :of study Objectives ف البحثاهدأ ●

 Designاستعارت مصطلح التصميم  Intelligent designسفة "التصميم الذكى" إثبات اإلدعاء على أن فل -1

من نشاط التصميم البشرى الذي منذ بدء الخليقة، وأن خصائص " التصميم الذكى " تطبق بالفعل فى تصميم 

 المنتجات.

معاني فلسفية عميقة اثبات ان التصميم ليس رسم اسكتشات ووضع افكار او عمل نماذج اولية ... الخ، وانما له  -2

أي تطبيق ما  Form – givingمثل )القصد أوانية(، وأيضا هو عملية " فك شفرة "، وعملية " محاكاة "، وهو 

)ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى( هذه اآلية هى محور  50جاء فى كتاب هللا عز وجل فى سورة طه آية 

 كثير من المصممين سيوضحها هذا البحث.عملية التصميم، وهي معاني فلسفية ال يعلمها ال

  :of study Methodologyالبحث  منهج ●

 واالستقرائى. التحليلىالمنهج 

 خطة البحث: ●

 لحل تلك االشكالية يجب توضيح:
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وأنها تعنى في األصل "  Designثم التطرق الى المعنى العميق لكلمة ".  Designأصل مصطلح " تصميم 

استعارت مصطلح التصميم  Intelligent design" أن فلسفة "التصميم الذكى د ذلك اثباتثم بعالقصد أو النية"، 

Design عن طريق توضيح تاريخ من نشاط التصميم البشرى الذي ظهر في خمسينيات القرن العشرين ،

لصناعية التصميم الذكى من أين بدأ وأين انتهى، توضيح تأثير " التصميم الذكى " المباشر بتصميم المنتجات ا

 كالتالى:
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 هو " القصد أو النية " لفعل شىء ما:  Designالتصميم  -1-1

 هو عملية "فك شفرة": Design التصميم -1-2

 هو عملية " محاكاة": Designالتصميم  -1-3

 :Form - givingهو  Designالتصميم  -1-4

 :Designتصميم "  بداية ونشأة مصطلح " -2
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 التصميم للتميز: -2-5
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 :Intelligent designالتصميم الذكي  -4

 :Intelligent design"التصميم الذكي"  ،Smart designالفرق بين "التصميم الذكى"  -5

 وتأثيرها على تصميم المنتج: Intelligent Designخصائص "التصميم الذكى"  -6
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