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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
أن المصمم المبدع ھو الذى یمتلك القدرة على حساسیة األستلھام من مصادر عدة بأسالیب متنوعة فكل ما     

الفنیة من أھم  یحیط بھ من المؤثرات البصریة والحسیة تدعوه الى التفكیر والتأمل والتحلیل, وتعتبر المدارس
مصادر االستلھام, ومن أھمھم المدرسة التكعبیة والتى أتخذت من األشكال الھندسیة أساسا لبناء العمل الفنى كما 
تأثرت ھذه المدرسة بالتكنولوجیا و النظریات العلمیة الحدیثة واستحدثت توظیف البعد الثالث فى الفن الحدیث 

تحول فى فن التصویر الحدیث, وقد تضمن ھذا البحث دراسة لكیفیة  وایضا ادخلوا البعد الرابع والذى أحدث
االستفادة من البعدین الثالث والرابع المستحدث فى المدرسة التكعبیة فى عمل تصمیمات طباعیة ألقمشة أزیاء 

الث والرابع دراسة وتحلیل االعمال الفنیة لفنانى التكعبیة ذات البعد الث وتتلخص نتائج البحث فى السھرة للسیدات. 
استخدام برامج  للوصول الى تصمیمات طباعیة ألقمشة السھرة للسیدات مستوحاه من تلك االعمال الفنیة.

  الطباعى القمشة السھرة للسیدات. الكمبیوتر المتخصصة فى تحدید شكل التصمیم

 التصمیمات الطباعیة   
 أقمشة السھرة للسیدات

 ,اتجاه التكعبیة,
 البعد الثالث
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   Introduction:مقدمة
الفن ھو افضل طریقة للتعبیر التى توصل الیھا االنسان ونحن     

نتعرف على حضارات السابقین منذ االف من السنین حینما ندرس 
تلك الحضارات فلم یعرف اى نشاط أنسانى الفنون التى تركتھا لنا 

باالستقرار كما عرفت بھ الفنون التشكلیة. والفن موجود فى كل 
مكان فى شتى مظاھره مستمرا وخالدا, فقد صنع االنسان أشیاء 
تمس حاجتھ واھتماماتھ الضفاء البھجة والراحة على عالمھ فى 
ا صورة أشكال ورموز كلغة عالمیة لھا ابجدیتھا وعناصرھ

الخاصة بھا لتبلیغ معنى أو رسالة, ویحاول الفن فى جمیع نشاطاتھ 
االساسیة أن یحدثنا عن شئ ما حول الكون, حول المجتمع والبیئة 

), وقد لعبت االكتشافات العلمیة 1أو حول االنسان والفنان نفسھ(
والتقدم التكنولوجى دورا ھاما فى الفن, بحیث نشأت اتجاھات فنیة 

شافات العلمیة والتكنولوجیة وكانت الحركة التكعبیة متأثرة باالكت
  ) .    2من أھم االتجاھات الفنیة التى تأثرت بالعلم والتكنولوجیا (

ویعتبر التصمیم الطباعى من أكثر الفنون التى تأثرت بالمدارس 
الفنیة بصفة عامة والمدرسة التكعبیة بصفة خاصة, حیث أنھ یھدف 

سیھ على األقمشة مع الوعى بعالقة الى أضفاء قیم جمالیھ وملم
), مؤخرا ونظرا للتقدم التكنولوجى 3الغرض الوظیفى المطلوب (

  احتلت الطباعة مكانا كبیرا فى عالم األزیاء.
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

تتركز مشكلة البحث فى التوصل الى قیم طباعیة معاصرة بغرض 
یم أزیاء السھرة ومن ھنا طرح رؤیة تشكلیة جدیدة تثرى تصم

  یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤل االتى:
  كیف یمكن األستفادة من بعض أعمال الفنانین التكعبیین الذین

تناولوا البعد الثالث والرابع فى أعمالھم الستحداث تصمیمات 
 طباعیة فى تصمیم أقمشة السھرة للسیدات؟

 : Objectiveف البحث  اھدأ
  : یھدف البحث الى

  التوصل الى الكشف عن القیم التشكلیة والجمالیة فى بعض
األعمال الفنیة الحدیثة للمدرسة التكعبیة ذات البعد الثالث 
والرابع لالستفادة منھا فى استحداث تصمیمات طباعیة 

 ألقمشة السھرة للسیدات.
  ابتكار تصمیمات طباعیة ألقمشة السیدات وتوظیفھا فى أزیاء

 السھرة. 

 ل التصمیم الطباعى ألقمشة السھرة للسیدات من تحدید شك
خالل رؤیة توظیفیة لھ باستخدام بعض برامج الكمبیوتر 

 المتخصصة .
  : Significanceأھمیة البحث 

  یھتم البحث بانتاج تصمیمیات طباعیة ألقمشة أزیاء السھرة
تعتمد على الفن ثالثى ورباعى األبعاد وتتواكب مع الموضة 

 العالمیة. 
 الى مداخل تشكلیة جدیدة الثراء التصمیمات ثالثیة  التوصل

ورباعیة األبعاد فى مجال تصمیم طباعة المنسوجات بصفة 
عامة وتصمیم طباعة أقمشة أزیاء السھرة للسیدات بصفة 

 خاصة.
  تقدم الدراسة مدخل جدید لالستفادة من أعمال الفنانین

 التشكلیین ثالثیة ورباعیة األبعاد فى مجال التصمیمات
 الطباعیة لتصمیم أزیاء السھرة.

   طرح رؤیة جدیدة للبعدین الثالث والرابع للرب بین تصمیم
 األزیاء وتصمیم طباعة المنسوجات. 

  فتح افاق جدیدة للتجریب سعیا للوصول الى حلول ابداعیة
جدیدة الثراء التصمیمات الطباعیة ألقمشة أزیاء السھرة 

 للسیدات.
  :  Hypothesis البحث فروض

  یفترض البحث أن:
  وجود عالقة ذات داللة ایجابیة بین استخدام البعد الثالث

والرابع فى األعمال الفنیة للمدرسة التكعبیة وبین تصمیم 
 أقمشة السھرة للسیدات.

  استخدام بعض برامج الكمبیوتر المتخصصة قد تثرى
 التصمیمات الطباعیة لتصمیم أقمشة أزیاء السھرة.

  :  Delimitations حدود البحث
 :حدود زمانیة 

o  تناول البحث مختارات من أعمال الفنانین التشكلیین منذ
نھایة القرن التاسع عشر وحتى بدایات القرن العشرین 

 المیالدى.
o  تصمیمات طباعیة ألقمشة السھرة للسیدات للفئة العمریة
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 :حدود مكانیة 
o نماذج  بعض من الدول األوروبیة وأھمھا باریس التى بھا

 من أعمال الفنانین التشكلیین ثالثیة األبعاد ورباعیة األبعاد.
o .التطبیق لجمھوریة مصر العربیة 

  :Methodology منھج البحث 
  یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى التحلیلى والتجریبى من خالل:

  وصف وتفسیر وتحلیل لمختارات من األعمال التشكلیة ثالثیة
فنانین العالمیین والمنھج التجریبى ورباعیة األبعاد لبعض ال

 بالتطبیق على أقمشة السھرة للسیدات .
  :  Terminology البحث مصطلحات

 ) التصمیمات الطباعیةPrinted Designs :(رسم تعنى 
 شكلھ بكامل دقیقا تمثیال یمثل طباعى لعمل تخطیطى

 ابتكارھا تم فنیة أعمال البحث فى ھذا بھا ومظھره, ویقصد
 أو فن الى تنتمى أقمشة مطبوعة انتاج فى بیقھاتط یتم كى

 *.السھرة أزیاء تصمیم فى الستخدمھا تصلح معین اتجاه
 التصمیمات الطباعیى ألقمسة السھرة للسیدات(Printed 

Designs for Women's Evening Fabrics) :
یقصد بھا تصمیمات یتم ابتكارھا لتطبیقھا فى إنتاج أقمشة 

اه المدرسة التكعبیة ذات البعد الثالث طباعیة مستلھمة من اتج
والرابع وتطویعھا الستخدامھا فى تصمیم أزیاء السھرة 

 للسیدات*.  
  البعد الثالث(Third Dimension) :  ھو نموذج ھندسى

فى الفراغ یعتمد على ثالثة متغیرات طول,عرض وعمق 
الفیزیائى وھكدا توجد فیھ معظم األشكال  الكونیمثل فیھ 
للمادة, وتتمیز اتجاھات الفضاء ثالثى األبعاد المعروفة 

بالتعامد على بعضھا وتقع تلك المتجھات فى ثالثة مستویات 
 .)1(متعامدة

  البعد الرابع(Fourth Dimension) : ھو البعد الذى قام
بایجادة واضافتھ العالم" البرت انشتاین" مكتشف نظریة 

ثالثة المعروفة النسبیة الخاصة والتى تخیل فیھا أن األبعاد ال
ھى لیست ثالثة أبعاد لكنھا أربعة باضافة الزمن لھا على 
اعتباره أنھ بعد موجود فى الكون وأن لم یكن ھو ذا البعد 
الذى من الممكن أن نشعر بھ, وقد تخیل أن الزمن ھو عامل 
محسوس فى األبعاد الثالثة التى من الممكن تخیلھا على أنھا 

أو الوقت، ھو حركة فى العمق أبعاد ریاضیة, وھكذا فانھ 
عن طریق عرض العنصر من ویطلق علیھ "الزمن كان"،
 .)2(جوانب متعددة فى وقت واحد

 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 
 بعض سمات الحركة التكعبیة التحلیلیة  

تعتبر الحركة التكعبیة انتفاضة ثوریة فنیة فى العصر الحدیث, 
أعقاب الحركة الوحشیة  ومصدرھا مدینة بارس ظھرت فى

بمثابة رد فعل لنظریات ھذه الحركة وللنزعة التعبیریة. والواقع 
أنھا كانت تتجھ الى التحرر من الشكل مثلما تحرر الوحشیون 
من األلوان الطبیعیة, وقدمت نظرة جدیدة الى األعمال الفنیة 
التشكیلیة من وجھة التشكیل ذاتھ وبفھم متزاید لبعض مبادئ 

وارتبطت بطبیعة العصر الذاتیة التى تؤكد على البحوث  األبداع
والنظریات العلمیة وتزكیھا, كما أكدت على المعانى الفنیة التى 
ولدتھا التكعبیة حیث یتولد المعنى التعبیرى التشكیلى االبداعى 
الجدید من معانى ترابطیة ولیس من موضوعات بصریة 

لور التى تقوم على فوتوغرافیة .بحیث تتعلق بظھور نظریة التب
ما وصل الیھ المشتغلون بالتعدین من أن جمیع المعادن وحتى 
األتربة التى تدخل فیھا عناصر معدنیة تأخذ حبیباتھا ودقائقھا 
أشكاال ھندسیة التكوین, والى جانب ذلك ظھرت الفكرة القائلة 

  .)3(بأن الخط المنكسر یعتبر أقوى من الخط المنحنى فى الرسم
ل فى تطور التكعبیة وازدھارھا الى التجارب التى ویرجع الفض

اشترك فیھا كل من "بیكاسو" و"براك" منذ أواخر القرن التاسع 
عشر لتطویر فكرة "سیزان" الھندسیة الى مرحلة تجریبیة 

متقدمة. فاستبدلت التأثیرات البصریة على سطوح األشكال التى 
ورأوا فى  اھتم بھا التأثیریون بتصور عقالنى متفھم للشكل.

األشكال الفیزیائیة المكعب والمخروط واألسطوانة والكرة, 
وتجارب بیكاسو وبراك مرت بثالث مراحل, المرحلة األولى 
استغرقت ثالث سنوات واقتصرت الموضوعات على بعض 
أشكال طبیعیة اختزلت الى مساحات ھندسیة بسیطة, اما المرحلة 

 Analytical)الثانیة فعرفت بالتكعبیة التحلیلیة 
Cubism) واستغرقت سنتان, وازداد فیھا تفتیت األشكال مع

استخدام لون واحد بدرجاتھ فكان المصور یجزئ األشكال الى 
مكعبات ثم یجمعھا لیعید بناءھا فى صورة جدیدة. واخیرا 

 Synthetic)المرحلة الثالثة وعرفت بالتكعبیة التركبیة 
Cubism) رحلة بمثابة رد واستغرقت سنتان   وكانت ھذه الم

فعل للمرحلة األولى حیث أن التحلیل المبالغ فیھ كان من الممكن 
أن یؤدى الى طریق مسدود, فتمكن رواد التكعبیة من العودة الى 
صور األشكال الطبیعیة أو أجزاء منھا. ولقد استخدموا فى بعض 
أعمال تلك المرحلة قصاصات من الجرائد أو من ورق اللعب 

ثم یضاف الیھا خطوط والوان لتكمل  تلصق على السطح
التصمیم وعرف ھذا األسلوب الذى ابتدعة بیكاسو باسم كوالج( 

Collage( )4(.  
" ھى Ambroise Vollard) "بورتریھ  1ویعتبر شكل (

البدایة الحقیقیة للتكعبیة التحلیلیة, قام بیكاسو بتفكیك الوجھ 
التى  البشرى الى مجموعة من المساحات الھندسیة المسطحة

  .)5( تتداخل مع بعضھا مشكلة زوایا مختلفة
  

  
  )6( Ambroise Vollardبورتریة  -) 1شكل ( 

أن الفترة األولى من نشاط الفن التكعیبى تعرف كفترة تشطیر أو 
تحلیل للفن التكعیبى, وذلك نظرا الى اتصال الفترات األولى من 

ة فى ھذا الفن فى ذلك الوقت بالتحلیل وبعد الدروس األولی
عملیات التحلیل, یجب األنتقال الى المرتبة التالیة فى التركیب 
وھى التكوین أو التولیف وتعتبر الیوم بمثابة فترة تكوین الفن 

  التكعیبى.
و كان فنانوا الفن التكعیبى ینتقلون من التصویر الواقعى الى 

  التصویر التجریدى الكامل فى جملة مراحل متتابعة كاالتى: 
o   األولى: تبسیط األشكال الواقعیة وكما فعل براك المرحلة

وبیكاسو ھو تبسیط األشكال الضخمة للجسم البشرى وأھمال 
التفاصیل الصغیرة وفى سبیل تنظیم األشكال الھامة جعل 
األجسام مستدیرة وھى أقرب الى فن النحت منھا الى فن 

  التصویر.
o ا المرحلة الثانیة: اختزال الرسم المبسط الى كتل كأنھ

مقطوعة بالمنشار وھو ما یسمى بالمربعات الكتلیة وھى 
  محاولة  أخرى لزیادة التبسیط .

o  المرحلة الثالثة : ھى بدایة مرحلة تسطیح المكعبات, لم یكتفى
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براك وبیكاسو باالستمرار فى صنع الكتل الخشبیة فلقد 
وجدوا فى  فن المكعبات الكتلیة تجاوزا فى التبسیط ال یلیق 

  خاصة فى رسم وجھ آدامى معقد.بالتصویر و
o  المرحلة الرابعة: والمرحلة التالیة لتسطیح التكعیبى كانت تدل

على ھذا التفكیك, فبمجرد أن بدؤا فى اتباع طریقة التفكیك 
والتحلیل تالحق استعمالھا وتقدم ونتج عن ذلك أن الصور 

  المتبع فیھا التسطیح التكعیبى أصبحت أكثر تجریدا. 
o سة: تالشت الواقعیة من المساحات المسطحة المرحلة الخام

  .)7(وظھر فعال أن الفنانین توقفوا عن تصویر الطبیعة كلیا
فبالنظر الى الفن التكعیبى التحلیلى نظرة أجمالیة نجد مظھرا 
ممیزا من خطوط مستقیمة متقاطعة وزوایا ومسطحات غیر 

ائر كاملة تتالشى فى خلفیة الصورة مع القلیل من األقواس والدو
وأجزاء من الدوائر على أن الخطوط المستقیمة لھا الصدارة فى 

  التكوینات.
 مفھوم البعد الثالث فى اتجاه التكعبیة التحلیلیة  

الحیاة من حولنا ثالثیة األبعاد فلیس كل ما نراه صورة مصطحة 
ثنائیة األبعاد, أنما ھى ذات طول وعرض وعمق وھو ما یعرف 

یظھر عند رؤیة العین ألشیاء بعیدة  بالبعد الثالث, وھذا البعد
  وأخرى قریبة.

یتقنوا خالل القرن الخامس عشركان مصورى عصر النھضة 
استند التصویر على فكرة وجود جھة  وقدفن المنظور الخطي، 

حیث كان ینظر للعنصر من نقطة ثابتة واحدة فى  نظر واحدة
ھذا الفضاء مع تثبیت الزمن ایضا, لكن بیكاسو وبراك رأوا ان 

على  الواقع لم یكن كافیا, ألنھ فشل في تمثیلالنھج فى التصویر 
سبیل المثال، فإنھ ال یمكن أن یظھر الجانب أو الرؤیة الخلفیة 
من العنصر, وال یمكن أن یظھر العنصر فى أوقات زمنیة 

. وكان الحل من وجھة نظرھما ھى التكعبیة التحلیلیة مختلفة
صر الذى تمرد على منظور النقطة االتجاه الثورى فى الفن المعا

الواحد وعمد الى تصویر العنصر من زوایا مختلفة من خالل 
  .)5(اضاءات متنوعة ومتعددة

ویمكن أن یكون البعد الثالث حقیقیا یتم ادراكھ عن طریق 
االرتفاع, العرض والعمق, أو أن یكون ایھامیا یتم أدراكھ عن 

األلوان, وفى ھذه طریق الظل والنور واألحجام والمساحات و
الحالة یجب التفرقة ما بین البعد الثالث الحقیقى والبعد الثالث 
االیھامى, فالبعد الثالث الحقیقى ینتج عنھ الكتلھ والفراغ, كما أنھ 
ناتجا عن بناء الھیئة األساسیة للعمل كما فى العمارة والنحت 
وینتج عن بناء الھیئة األساسیة للعمل الفنى متضمن مجموعة 
أسطح ومستویات مختلفة البروز وال یمثل بعدا ایھامیا یظھر 
على سطح العمل الفنى باستخدام الحیل والخدع األدائیة المختلفة 

  .)8(العطاء تمثیل مرئى لألبعاد
أما البعد الثالث األیھامى فینشأ من خالل حیل المنظور واستخدام 

ة عن الظل والنور فى بناء األشكال وتحقیق األبعاد الفراغی
طریق التكبیر والتصغیر ومن خالل صور التراكب المختلفة بین 
األشكال.فھو عبارة عن ھیئات ثنائیة البعد تم مزجھا بالظالل 
والمالمس لتعطى ایھام بالبعد الثالث وھو یشیر فى بعض 
االحیان الى البعد الدال على مسافة العمق الذى قد یصل الى 

  . )9(جة األبعادالالنھائیة من خالل مستویات متدر
وظھر ایضا توظیف البعد الثالث الحقیقى فى الفن الحدیث فى 
أعمال التكعبیة عن طریق استخدام طریقة التركیب المضافة 

Collage  وجاءت من كلمةColle  اى لصق وھى أسلوب
وتقنیة لكیفیة أضافة خامات أو عناصر تدخل ضمن الوحدة 

ا فیھ حیث استخدمت الكلیة للعمل الفنى وتحدث تأثیرا واضح
أوراق الصحف والمجالت وكذلك بعض الخامات المختلفة مثل 
الرمل والحصى واألخشاب واألسالك والحبال فى التشكیل, ثم 
تال الكوالج أسلوب آخر عرف فى مجال التزاوج والتجریب 

حیث تنوعت  Assemblageبالخامات باسم التجمیع و التركیب 
رواد ھذه االتجاھات بالطرق الفنیة عملیات التجمیع, فلقد استعان 

والتقنیة المتنوعة التى جعلت من األشیاء غیر المآلوفة أشیاء 
متعایشة على سطح العمل الفنى, ویتحقق فیھا تنوع المستویات 
مما یظھر ظالال وفراغات تعبر عن البعد الثالث واستخلصوا 
معان غیر متوقعة من األشكال عن طریق تجمیعھا بأسالیب 

ة بابتكارھم لھذه الطرق قد أضافوا ثراء ملموسا الى سطح جدید
العمل الفنى وتحقق احكام التكوین كما أنھم باضافتھم ألشیاء 
واضحة الحجم, حولوا سطح اللوحة الى تضاریس واضحة 

  .)10(بحیث أصبحت متعددة األسطح والمستویات
 مفھوم البعد الرابع فى اتجاه التكعبیة التحلیلیة  

یش فى عالم ثالثى األبعاد فقد اعتادت أعیننا على حیث أننا نع
رؤیة األبعاد الثالثة, ثم قام الفیزیائیین والریاضیین بتقدیم البعد 
الرابع.وقد اتضح مفھوم البعد الرابع فى الفلسفة من خالل 
مصطلح الزمن اذ ربطھ الفالسفة القدماء بالتغییر وتحكمة 

لكنھ یمثل صورة  دورات متكررة ومتغیرة وال یمكن مالحظتھ
).كذلك اعتبر "ابن سینا"الزمان مقدار 5للحس الداخلى لالنسان(

الحركة وأن ال حركة اال فى زمان والحركة فى المكان, فالزمان 
والحركة , یحتویھما مكان وبھذا یكون قد ربط الزمان بالمكان 

  عن طریق الحركة. 
 في حقیقیةثورة  أینشتاین البرت الشھیر الفیزیاء عالم أحدث وقد
 المحدودة بالنظریة النسبیة للعالم خرج عندما وذلك الفیزیاء علم

ً  الثالثة األبعاد ذي للفراغ اضافت العامة, حیث ثم ً  بعدا  ھو رابعا
ً  ذلك السرعة بعد وأصبحت الزمن،  المادة سلوك في ھاما عامال
 .األبعاد الفراغ رباعي ضمن

فات، وإن كانت الحدیث عن مفھوم البعد الرابع إنما ھو فلس
منطقیة. وال یوجد أي إسناد علمي أو معادالت ریاضیة جبریة 
تؤید مفھوم البعد الرابع,لكن نظریة األوتار، التي تقول أن المادة 
مكونة من أوتار صغیرة من الطاقة، والتي تعتبر القوى 
الكھرومغناطیسیة والجاذبیة كقوى واحدة، تنطوي على وجود 

ً (البعد  السیني والبعد الصادي والبعد العیني أحد عشر بعدا
إضافة إلى الزمن وسبعة أبعاد أخرى). ھذه النظریة ال زالت في 

نظریة األوتار تقول أن عالمنا  .مرحلة التطویر ولم تثبت بعد
المكون من ثالثة أبعاد متجاور مع عوالم مشابھة أخرى وھذا 

یتكون من  الذي یكون البعد الرابع، كما أن عالمنا ثالثي األبعاد
 .عوالم ال نھائیة ثنائیة األبعاد

یأمل القائمون على نظریة األوتار أن یتوصل تقدم العلم إلى 
إثبات النظریة. تثبت النظریة عن طریق تسریع جزیئین 
صغیرین (بروتونین) وعند تصادمھما ببعضھما سینتج عن ھذا 
االصطدام جزیئات أصغر من ضمنھا الجسیم االفتراضي الذي 

ارة عن الغرافیتون عب .Graviton أطلق علیھ اسم غرافیتون
جسیم افتراضي یتأثر بالجاذبیة ولھ خاصیة وھو التنقل بین 
العوالم ثالثیة األبعاد. فإذا اصطدم بروتونان ونتج عن االصطدام 

  ).11خروج الغرافیتون فإن ذلك سوف یثبت وجود البعد الرابع(
أما البعد الرابع فى الفن وبالذات فى التكعبیة فقد اھتم بالتجربة 

نة ما یوحى بالحركة واضافة البعد الفضائى المرئیة  المتضم
باالضافة الى ما یعبر عن الزمن. وقد جاءت التكعبیة بفكرة 
التزامن وتعدد نقاط النظر المفصلة التى تتراكم لتعبر عن شكل 
مركب یوحى بالحركة ویشیر الى البعد الرابع ویساعد على تعدد 

الیب المتبعة المدارك الحسیة باختالف نقاط النظر.وأن أحد األس
فى تحقیق البعد الرابع فى الرسم كانت من خالل االستعارة 
التأریخیة أو التراثیة وأدخالھا فى اللوحات لتصنیف بعدا زمنیا 
رابعا. كذلك أضیف بعدا آخر للعمل الفنى المرئى وھو أضافة 

  . )12(الفكر للبعد الرابع مما ولد أعماال فكریة فنیة
لقرن العشرین ,ومنھم فنانى التكعبیة كثیر من الفنانین خالل ا

وفنانى المستقبلیة والسریالیة, قاموا باستخدام البعد الرابع فى 
أعمالھم الفنیة ثنائیة األبعاد محاولین تخطى واقعیة البعد الثالث 
الى الرؤیة البصریة للبعد الرابع مبتكریین عالم ملئ باالمكانیات 

 -) 2(شكل  -مراه عاریةوتمثل لوحة بیكاسو ا. 13(غیر المحددة
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-متشابة للوحة امراه على الكرسى البعد الرابع بحیث جاءت
  من حیث تكوینات العنصر. -)3(شكل 

  

   
  1910امراه على الكرسى  -)3شكل (                      1910امراه عاریة  -)2شكل(

  بابلو بیكاسو.
فزاد من ابتدع األسلوب التحلیلى بعد أن نجحت الحركة التكعبیة 

تحطیم األشكال وھدم كل ما ھو مطابق لألشكال الطبیعیة, ثم بدأ 
بعد ذلك باستخدام قصاصات من جریدة ومن ورق ملون ومن 
ورق التغلیف فیلصقھا بحالتھا الخام على القماش أو على ورق 
مقوى ویضیف بعض الخطوط بالقلم أو بالفحم توحى بأشیاء 

شاھد على الفور والدة منھا كمان ,قارورة أو رأس بشرى فن
أعمال تظھر غریبة للوھلة األولى. ھذا الورق وقد قص بامعان 
وأدخل بدقة فى ترتیب تصویرى یتغیر معناه ان لم تتغیر 
طبیعتھ, ھذا لیس كل ما فى األمر اذ أن ألوان قصصات الورق 
تفترق بوضوح عن ألوان الركیزة وھكذا حملت األوراق 

اف عن التكعبیة التحلیلیة التى الملصقة بیكاسو على االنحر

واستعاض عنھا بما یدعى بالتكعبیة  1910مارسھا منذ عام 
  .)14(التركبیة

ففى األتجاه التكعیبى التحلیلى قام بیكاسو باستخدام مجموعة ألوان 
أحادیة من البنى, الرمادى واألسود وأختار أن ینقل موضوعات 

مر فى التركیب فى غیر العاطفیة كالطبیعة الصامتة . وایضا است
تصویر موضوعات محایدة واستخدم عناصر مثل اآلالت 
الموسقیة , الزجاجات, أوراق الجرائد و الكوتشینة, والوجھ 
البشرى. فقد أعاد صیاغة المثیرات البصریة ألسلوبھ األصلى فى 
التكعبیة واشتق منھ خامات جدیدة ممھدا الطریق الى فنانى 

  .)51(الطلیعة للتقدم فى أوروبا
  وفیما یلى بعض ألعمال بیكاسو فى ھذا األتجاه

              
  )6)                                                شكل (5)                                          شكل (4شكل (

  )16(1912- طبیعة صامتة كوالج                 1911  -لوحة العب األكوردیون                 1911-لوحة جمیلتى الصغیرة
  

  جورج براك 
المراحل األولى للتكعبیة التحلیلیة وبخاصة فى رسم صور بعض 
الشخصیات, لم یكن من الیسیر التفریق فیھا بین انتاج كال من براك 
وبیكاسو. لكن ھذا التشابة لم یستمر طویال فبراك لھ شخصیتھ وان 

والتكعبیة, اال أنھ من النوع  بدت ثوریة فى خطواتھا نحو الوحشیة
الذى یمكث طویال فى دائرة معینة ویزیدھا عمقا. ولذلك فالتحلیالت 
الى: مثلثات ومستطیالت ودوائر سرعان ما نمت وبدأت تبھر 
الفنان أنواع من المالمس تأثر فیھا بالمعروض فى محل البویات 
الذى كان یملكھ والده, وكان یعرض فیھ بعض سمارات الخشب 

أنواع من الموزیكو والحبال. وقد استغل براك ھذه العناصر فى و
تنویع وتأكید التحلیالت التكعبیة لیخلق من أبداعاتھ ألحانا جدیدة. أن 
المراحل األولى للتكعبیة التحلیلیة وبخاصة فى رسم صور بعض 
الشخصیات, لم یكن من الیسیر التفریق فیھا بین انتاج كال من براك 

ذا التشابة لم یستمر طویال فبراك لھ شخصیتھ وان وبیكاسو. لكن ھ
بدت ثوریة فى خطواتھا نحو الوحشیة والتكعبیة, اال أنھ من النوع 

  .)17(الذى یمكث طویال فى دائرة معینة ویزیدھا عمق
ولقد نوع براك تصمیمات الطبیعة الساكنة المنفذه بأسلوب اللصق  

األخبار  (شكل  التى صارت أكثر تركیبا ویوضح ذلك لوحة ناقل
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    .)4سجائر وقصاصات من عناوین الجرائد وورق لعب كوتشینة() حیث تجمع ھذه اللوحة بین جملة أشیاء, دورق نبیذ وعلیة 7

  
  متحف فیالدیلفیا 1913 -لوحة ناقل األخبار -)7شكل (

            
  )18( 1911  -الفاكھة) طبق 9شكل (                          1911-)  الرجل والجیتار8شكل (

  مارسیل دوشامب 
یعتبر دوشامب عضوا مھم فى كال من الحركتین التكعبیة والدادیة, 
ویظھر من خالل أعمالھ إنھ على درایة عمیقة بتقنیة البعد الرابع 

مقارنا بباقى الفنانین التكعبیین, حیث استخدم لوحة العروسة كبدایة 
تخطى كل المحاوالت  لتقدیم عرض تصویرى للبعد الرابع الذى

  السابقة.

  
  )19(  Dulcineaلوحة العروسة -)10شكل (

) والتى 10(شكل  Dulcineaقام دوشامب بعرض لوحة العروسة 
تكونت من مجموعة صور ظلیة أحادیة اللون, ثم قام بعرض 

والتى القت نفس النجاح وكانت عبارة عن تحلیل   Nudeلوحة
حتین أن األولى كان الجسم لحركة جسم بشرى والفرق بین اللو

واضحا بدرجاتھ اللونیة وفى اللوحة الثانیة, ال یظھر الجسم على 
األطالق ولكن تم تصویره ھابطا وذلك أعطى تأثیر سینمائى وكان 

  جدید كلیا فى فن التصویر.
وكان مصدر دوشامب فى تصویر البعد الرابع أبحاث عالم 



512 Developing Women's Evening Fabrics Printed Designs Integrating Cubism with Artistic Dimensions 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

لذى قام بشرح ما ا Espirt Pascal الریاضیات اسبرت باسكال
), وقد استفاد 20یحدث عند دوران العنصر حول نقطة معینة(

دوشامب بھذه النظریات الریاضیة فى لوحاتھ خالقا أتجاه جدید فى 

  فن التصویر, وفیما یلى بعض ألعمالھ التى یظھر فیھا ھذا األتجاه:   
  
  

               
  )21(1912) لوحة عاریة تھبط الدرج 12شكل رقم (                   1911) لوحة الرجل والجیتار 11شكل رقم(

  ثانیا االطار التطبیقى للبحث
 التصمیمات الطباعیة ألقمشة السھرة للسیدات 

ان تصمیم طباعة المنسوجات عملیة ابداع عمل فنى مبتكر 
ھو  -عامة–وأصیل بغرض طباعتھ على المنسوجات فالتصمیم 

الرغم من أنھ تعبیر اأنسانى فان تنظیم األجزاء فى كل ملتحم وب
التصمیم فى الحقیقة ھو العملیة التى بواسطتھا یتشكل العالم عن 
طریق عملیات منظمة من األنتقاء والتطویر, وبالنسبةلتصمیم 
طباعة المنسوجات فاننا نھتم بانتقاء الوحدات من المادة 
المرجعیة ثم األلوان والتقنیات ...الخ وجمیع عناصر التصمیم 

  ..)22(ومن خالل عملیات التطویر تتكامل العناصر فى كل متحد
  ویمكن تصنیف تلك التصمیمات الى ثالثة أقسام كاآلتى:

o  تصمیمات الموضوع الواحد (المجموعةCollection.( 
o ) تصمیمات المجموعات المتناسقةCoordinates.( 
o  ) تصمیمات القطعة المحددة أو الوحدةOne Piece( - 

 .)23(طابعة الواحدةتصمیمات ذات ال
o  یستخدم فى تصمیم مالبس السھرة أنواع قماش ذات

طبیعة خاصة فكثیرا ما یكون المعا, براقا, شفافا أو من 
األقمشة الفاخرة وكثیرا ما یزركش بالتطریز والخرز 
والشرائط والدانتیل أو الریش, ویتوافر فى األقمشة 
المستخدمة خواص األنسدال والتشكیل الذى ینعكس 

 ).24دورة على مظھراألقمشة(ب
 :الخامات المستخدمة فى أقمشة مالبس السھرة 
o   التافتا: ھو االختیار المفضل لفساتین األعراس

والمناسبات الخاصة ویدوم قماش التافتا المصنوع من 
البولیستر وقتا طویال ویتراوح بین الملمس البراق 

ى والناشف وھناك التافتا المتموجة التى تضفى رونقا عل
 القماش یشبة البحر.

o   الساتان: ھى األقمشة ذات اللمعان وتختلف درجة
اللمعان من القماش ألخر وتحتاج الى عنایة ومعاملة 

 خاصة.
o   ألیاف صناعیة: ھى أقمشة تشترك فى خاصیة الشفافیة

 تستخدم للمناسبات الخاصة وتمثل الشیفون واألورجانزا.
o  ثیر من األقمشة المطرزة: ھى أقمشة مطرزة بالك

 التصامیم الرائعة.
o  األقمشة الحریریة: یعتبر المخمل من القماش الفاخر

وانواعھ متعددة ومنھا المخمل ذو القص البسیطة, 

 المخمل الخشن, والمخمل الحریرى.
وسوف یتم دراسة ثالث أعمال فنیة من خالل التحلیل الفنى 
 ,البنائى ,الوصفى واللونى لكل من بابلو بیكاسو,جورج براك
ومارسیل دوشامب وتطبیقھا عن طریق استخدام الحاسب 

  األلى فى أزیاء السھرة للنساء.
 تحلیل أعمال بابلو بیكاسو وتطبیقاتھا 

o ) لوحة العب االكوردیون1التحلیل الفنى رقم :( 

  
  التحلیل الوصفى:

o أسلوب التنفیذ      :الوان زیت على توال 
o  :  1911تاریخ إنتاج العمل 
o       العب األكوردیون   اسم العمل :  
o :      130مساحة العمل  X   89.5سم 
o مصدر العمل       : شبكة األنترنت 
o   نیویورك   -مكان الحفظ       : متحف جوجنھایم  



Maysa El Sayed et al. 513 
 

513 
 

  
  )1النموذج التصمیمى (

               
  ا)-1)                              تجربة تصمیمیة (1البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان1أثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة(ت
  

                   
  ب)-1ب) تأثیرات لونیة للتجربة                 توظیف التجربة التصمیمیة رقم ( -1التجربة التصمیمیة (

  مالبس السھرة                        ) باستخدام ألوان مختلفة عن ألوان الفنان      1( التصمیمیة
o ) لوحة جمیلتى2التحلیل الفنى رقم :(  
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  التحلیل الوصفى:
 أسلوب التنفیذ     :الوان زیت على توال 

  :       1911تاریخ العمل 
 اسم العمل         : جمیلتى 

 :      100مساحة العمل  X   64.5سم 
 مصدر العمل       : شبكة األنترنت 

 حدیث     نیویوركمكان الحفظ      : متحف الفن ال 

  
  )2النموذج التصمیمى (

                       
  ا)-2)                                    تجربة تصمیمیة (2البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان2تأثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة(

                  
  ب)-2تأثیرات لونیة للتجربة                توظیف التجربة التصمیمیة رقم (ب)  -2التجربة التصمیمیة (

  ) باستخدام ألوان مختلفة عن ألوان الفنان                     مالبس السھرة2التصمیمیة(
o ) لوحة كوالج3التحلیل الفنى رقم ( 
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o     
  التحلیل الوصفى:

 اش وخامات أخرى.أسلوب التنفیذ :كوالج باستخدام ألوان الزیت والقم 
  :      1912تاریخ العمل 

 اسم العمل   : طبیعة صامتة وظھر الكرسى 
 :    37مساحة العمل  X   29سم 
 مصدر العمل    : شبكة األنترنت 

 مكان الحفظ      : الجالیرى القومى   لندن 
  )3النموذج التصمیمى (

   
  ا) -3التجربة التصمیمیة (            )                      3البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان3تأثیرات لونیة لتجربة تصمیمیة (

                  
  ب)-3ب) تأثیرات لونیة للتجربة                  توظیف التجربة التصمیمیة رقم ( -3التجربة التصمیمیة (

  ن الفنان                     مالبس السھرة) باستخدام ألوان مختلفة عن ألوا3( التصمیمیة
 تحلیل أعمال جورج براك 
o) 2التحلیل الفنى رقم:( 

  
 التحلیل الوصفى:

 أسلوب التنفیذ     :الوان زیت على توال 
  :       1911تاریخ العمل 
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 اسم العمل         : الرجل والجیتار 
 :      116.2مساحة العمل  X   80.9سم 
       شبكة األنترنتمصدر العمل : 
 مكان الحفظ    : المتحف القومى للفن الحدیث 

   
  )4النموذج التصمیمى (

                  
  ا)-4)                              تجربة تصمیمیة (4البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان4تأثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة(

                 
  ب)-4ب) تأثیرات لونیة للتجربة                   توظیف التجربة التصمیمیة رقم ( -4التجربة التصمیمیة (
  ) باستخدام ألوان مختلفة عن ألوان الفنان                     مالبس السھرة4التصمیمیة(

o) لوحة طبق الفاكھة2التحلیل الفنى رقم :(  

  
 التحلیل الوصفى:

 فیذ     :الوان زیت على توالأسلوب التن 
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  :       1911تاریخ العمل 
 اسم العمل         : طبق الفاكھة 

 :      116.2مساحة العمل  X   80.9سم 
 مصدر العمل      : شبكة األنترنت 

 مكان الحفظ    : المتحف القومى للفن الحدیث  

  
  )5النموذج التصمیمى (

               
  ا)-5)                              تجربة تصمیمیة (5تصمیم (البناء الخطى لنموذج ال

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان5تأثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة(

              
  ب)-5ب) تأثیرات لونیة للتجربة                 توظیف التجربة التصمیمیة رقم ( -5التجربة التصمیمیة (

  وان مختلفة عن ألوان الفنان                     مالبس السھرة) باستخدام أل4التصمیمیة(
 تحلیل أعمال مارسیل دوشامب  
 )لوحة1التحلیل الفنى رقم  :(  
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 التحلیل الوصفى:
 أسلوب التنفیذ     :الوان زیت على توال 

  :       1911تاریخ العمل 
 اسم العمل         : الرجل والجیتار 
 :      100مساحة العمل  X   100سم 
 مصدر العمل      : شبكة األنترنت 
 مكان الحفظ       : متحف فیلدفیا للفنون 

  
  )6النموذج التصمیمى (

    
  ا)-6)                                  تجربة تصمیمیة (6البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان5تأثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة(

      
  ب)-6ب) تأثیرات لونیة للتجربة                 توظیف التجربة التصمیمیة رقم ( -6التجربة التصمیمیة (

  ) باستخدام ألوان مختلفة عن ألوان الفنان                     مالبس السھرة6التصمیمیة(
 ) لوحة عاریة تھبط الدرج2التحلیل الفنى رقم   :(  
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 التحلیل الوصفى:
 ب التنفیذ     :الوان زیت على توالأسلو 

  :       1912تاریخ العمل 
 اسم العمل         : عاریة تھبط الدرج 
 :      147مساحة العمل  X   89.2سم 

 مصدر العمل      : شبكة األنترنت 
 مكان الحفظ    : متحف فیلدیفیا للفنون  

  
  )7النموذج التصمیمى (

  
  ا)-7تجربة تصمیمیة (                                        )7البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  ) بأستخدام نفس ألوان الفنان7( تأثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة

        
  ا)-7)                                  تجربة تصمیمیة (7البناء الخطى لنموذج التصمیم (

  دام نفس ألوان الفنان) بأستخ7تأثیرات لونیة للتجربة التصمیمیة(
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