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  :Abstractملخص البحث 
مرتبط بالشباب وھو وسیلة مجموعة من الشباب لتوصیل أفكارھم وآرائھم الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة الي باقي  فنى أسلوب الجرافیتي

وات فئات المجتمع، فھو وسیلة للشباب للتعبیر عن عالقتھم التفاعلیة مع الحیاة، ویتشابھ التغیر السریع الجاري في المجتمع المصري في السن
مرت بھا العدید من دول أوروبا وامریكا، حیث ظھر أسلوب الجرافیتي وتم استخدامھ بواسطة الشباب في الحالتین االخیرة مع فترات سابقة 

للتعبیر عن أفكارھم، ویالحظ تأثیر قوي لحركة الجرافیتي على تصمیم المالبس عالمیا وعربیا منذ بدایة ظھورھا وحتى األن، ونتیجة لھذا 
تصمیم المالبس علي ابتكار تصمیمات أقرب لفكر الشباب، ویساعد علي تصمیم منتجات بھا عناصر  یساعد تطبیق اسلوب الجرافیتي في

ومفردات زخرفیة مقاربة ألفكارھم، ویسھل علیھم تقبلھا وشراؤھا. ولھذا یمكن اعتبار رسوم الجرافیتي مدخال لفھم وتحلیل احتیاجات 
وقت یمكن االستعانة بھا في تصمیم المالبس لھذه الفئة الكبیرة نسبیا في السوق الشباب وطرق تفكیرھم، بھدف تصمیم مالبسھم وفي نفس ال

  المصري والعربي.
اال ان االستفادة من رسوم الجرافیتي في تصمیم المالبس تتطلب أسلوب خاص في التطبیق، ویرجع ذلك الي اختالف طبیعة االقمشة وھي 

تمثل الوسط المستخدم في رسم الجرافیتي مما یتطلب حلوال مختلفة للحفاظ علي  الوسط المستخدم في صناعة المالبس عن الجدران التي
روح اعمال الجرافیتي عند نقلھا علي القماش، كما ان اعمال الجرفایتي في الغالب تكون سریعة وولیدة اللحظة كما تحمل قدرا زائدا من 

 ة، ولھذا یسعي ھذا البحث الي دراسة وتحلیل تاریخ الجرافیتي وفلسفالحریة في التعبیر، مما یتطلب معالجة خاصة لھا عند التصمیم منھا
صعوبات استخدام رسوم بما یحقق مقاومة للالستفادة منھا في تصمیم مالبس الشباب،  المعاصرةرواده وكذلك رسوم الجرافیتي العربیة 

  .المعروفة الجرافیتي في تصمیم المالبس
وروحھا العصریة والشبابیة التي تطغي  لالنتباهفیتي العالمیة والعربیة باأللوان البراقة جدا الملفتة لمالبس المستلھمة من رسوم الجراا تتمیز

 بشكل واضح على ھیئة التصمیم، كما استخدم فیھا االحرف والكلمات بكثافة، وتم تنفیذ معظمھا بأسلوب الطباعة بالشاشة الحریریة والطباعة
لوب الجرافیتي في تصمیم المالبس یواجھ صعوبة في صیاغة الروح الجریئة التي تتمیز بھا اعمال ان تطبیق أس إالالرقمیة واالستنسل. 

الجرافیتي في أفكار تصمیمیة یمكن تطبیقھا في صناعة المالبس، كما ان بعض االعمال تخرج في افكارھا على قیم وعادات المجتمع، 
یم المالبس بعضھا دیني وبعضھا اجتماعي باإلضافة الي القیود النفسیة، ووجود قیود على استخدام الكلمات وخصوصا العربیة في تصم

 وكذلك صعوبة تنفیذ أفكار الجرافیتي بشكلھا المجرد على االقمشة الختالف الوسیط في رسوم الجرافیتي عن الوسیط المستخدم في المالبس.
  :Keywordsالكلمات الدالة 

  Apparel Design  تصمیم المالبس -  Youth Garments بس الشباب مال -    Arabic Graffiti الجرافیتي العربي 
    

  
 

 Introduction مقدمة
والتي  Graffitiكلمة جرافیتي ھي تعریب للكلمة االنجلیزیة 

والتي تعني الخدش  Sgraffioاشتقت بدورھا من الكلمة اإلیطالیة 
)Ganz, 2004 ویمكن القول ان تقنیات الجرافیتي نفسھا قد .(

رت بشكل بسیط مع االنسان األول فقد استخدام العظام المثقبة ظھ
 ,Austin)لنفث األلوان على جدران الكھوف بأشكال مختلفة 

. اما الجرافیتي بمفھومھ الحدیث فقد ظھر في مدینتي (2002
نیویورك وفیالدلفیا االمریكیتین كحركة شبابیة في ستینیات 

ي باقي المدن في أمریكا وسبعینیات القرن الماضي ومنھا انتشر ال
حیث  ).Austin, 2002; McAuliffe, 2013وحول العالم (

یعتبر الجرافیتي "كل شكل من التلوین على الجدران العامة 
وھو . (Lewisohn, 2008)بأسلوب غیر رسمي وغیر قانوني" 

أحد فنون ما بعد الحداثة، وھي فنون تقوم في مجملھا على مبدأ 

ریات ونقدھا، ھي ثورة على الفنون بشكلھا التغییر والشك في النظ
  التقلیدي الكالسیكي. 

فقد كانت نشأة الجرافیتي باألصل في المجتمعات الغربیة، حیث 
استخدم الناشطون السیاسیون أسلوب الجرافیتي في فترة الستینات 

. (Wikipedia, 2013)بأمریكا كوسیلة للتعبیر عن أفكارھم 
بر بھ عن طموحھ وامالھ (غادة واستخدمھ الشباب الفرنسي لیع

). فھو وسیلة رخیصة وسھلة بید الفنان المجھول في 2013نعیم: 
اغلب األحیان للتعبیر عن أفكار قد ال تتفق مع اتجاھات المجتمع 
لكنھا تعبر عن الفنان نفسھ والقیم التي یؤمن بھا، والتي یصر على 

ن لغرابة التعبیر عنھا رغم انھ قد تتم مالحقتھ في بعض األحیا
فرسام الجرافیتي ال یطلب االذن بل یبدأ في الرسم على  أفكاره.

ولھذا فإن طبیعة اعمال . (Smith, 2011)الجدران مباشرة 
الجرافیتي ھي السرعة في نشأتھا وانتشارھا، كما انھا تتالشى 
وتختفي بسرعة أیضا. والمالحظ ھو تزاید االھتمام بفن الجرافیتي 



Design Issues   International Design Journal Volume 4 Issue 4 
 

48 
 

  .(Gröndahl, 2013)حالیا  وفنون الشارع في مصر
فقد كان ویعتبر الجرافیتي أسلوب الشباب بامتیاز دونا عن غیرھم، 

ومازال رواد ھذه الحركات من الشباب الصغیر الذي یشعر 
بالرضا من خالل التمیز الذي یحققھ بكتابة اسمھ على جدران 

. فالجرافیتي في المجتمعات (Campos, 2012)المدینة 
 ,Hedegaard)ارة مستقلة خاصة بالشباب المعاصرة یمثل حض

وسیلة مجموعة من الشباب لتوصیل أفكارھم  . وھو(2014
وآرائھم الثقافیة واالجتماعیة والسیاسیة الي باقي فئات المجتمع. 

 ,Olberg)كما یستخدم كأسلوب شخصي للتعبیر عن الھویة 
"الجرافیتي ھو وسیلة . حیث تؤكد ھید جارد على ان (2013
 ,Hedegaard)للتعبیر عن عالقتھم التفاعلیة مع الحیاة" للشباب 
ولھذا تعتبر رسوم الجرافیتي مدخال لفھم وتحلیل . (2014

  احتیاجات الشباب وطرق تفكیرھم، بھدف تصمیم مالبس تناسبھم.
ویتشابھ التغیر السریع الجاري في المجتمع المصري في السنوات 

من دول أوروبا وامریكا، االخیرة مع فترات سابقة مرت بھا العدید 
مما یمكن اعتباره تلخیصا لعقود عاشتھا ھذه الدول في فترات 

ومن امثلة سابقة مھدت لظھور فن الجرافیتي في ھذه المجتمعات، 
توظیف الجرافیتي كوسیلة اتصال مصاحبة للمظاھرات والحركات 
الثوریة رسوم الجرافیتي على الجداریة في ایرلندا الجنوبیة، 

 Nordstromفي األرجنتین ( "public square"الشعب ومیدان 
and Martin, 1992 والجرافیتي في نیویورك وباربادوس .(

(Chaffee, 1993) . كما تم استخدام أسلوب الجرافیتي بواسطة
األلمانیة، وكذلك في  The white roseجماعات الوردة البیضاء 

ن القرن السابق، ثورة الطلبة األمریكیین في الستینات والسبعینات م
باإلضافة الي الطلبة الفرنسیین الذین كانوا یفضلون الجرافیتي 

  ).Austin, 2002بأسلوب االستنسل (
یم ویري الباحثون ان ھناك تأثیر قوي لحركة الجرافیتي على تصم

 غلبالمالبس عالمیا وعربیا منذ بدایة ظھورھا وحتى األن، حیث ی
ا ة واالنطالق، ونتیجة لھذرسوم الجرافیتي روح الشباب والحری

 یساعد تطبیق اسلوب الجرافیتي في تصمیم المالبس على ابتكار
تصمیمات أقرب لفكر الشباب، ویساعد علي تصمیم منتجات بھا 
ا عناصر ومفردات زخرفیة مقاربة ألفكارھم، ویسھل علیھم تقبلھ

وشراؤھا، اال ان االستفادة من رسوم الجرافیتي في تصمیم 
لب أسلوب خاص في التطبیق، ویرجع ذلك الي المالبس تتط

س اختالف طبیعة االقمشة وھي الوسط المستخدم في صناعة المالب
ا عن الجدران التي تمثل الوسط المستخدم في رسم الجرافیتي مم

ا قلھیتطلب حلوال مختلفة للحفاظ علي روح اعمال الجرافیتي عند ن
ل لجرافیتیة قبعلي القماش، من جھة اخري یجب تقییم االعمال ا

 تطبیقھا في تصمیم المالبس، حیث انھا في الغالب تكون اعمال
یر، تعبسریعة وولیدة اللحظة كما تحمل قدرا زائدا من الحریة في ال

 مع،وذلك للتأكد من انتاج تصمیمات تتناسب مع عادات وقیم المجت
  وتحمل المفردات الثقافیة اإلیجابیة وتكافح السلبیة منھا.

فھ فلسھذا البحث الي دراسة وتحلیل تاریخ الجرافیتي و ولھذا یسعي
 نھامرواده وكذلك رسوم الجرافیتي العربیة المعاصرة، لالستفادة 

في تصمیم مالبس الشباب، وحصر صعوبات استخدام رسوم 
الجرافیتي في تصمیم المالبس، ومحاولة التغلب على ھذه 

  المعوقات.

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  لة البحث فى التساؤل التالىیمكن صیاغة مشك

ھل یمكن ایجاد صیغ تصمیمیة للتغلب على معوقات تطبیق  . 1
 اسلوب الجرافیتي في تصمیم المالبس؟

  :Objectivesف البحث اهدا
 فیتيتحدید المعوقات التي تحد من االستفادة من اسلوب الجرا . 1

 في تصمیم المالبس.
بس التي تتغلب على المال  اقتراح مجموعة من تصمیمات . 2

 معوقات تطبیق أسلوب الجرافیتي في تصمیم مالبس الشباب.

  :Methodologyمنهج البحث 
  المنھج التحلیلي:

للتعرف على خصائص وسمات أسلوب الجرافیتي عامة وفي 
ة مجال المالبس خاصة، وقد تم تحلیل اعمال الجرافیتي العالمی

 قنیاتھم في تطبیقللتعرف على أسالیب المصممین العالمیین وت
أسلوب الجرافیتي في صناعة المالبس، كما تم تحلیل اعمال 

ق الجرافیتي العربیة للتعرف على طرق المصممین العرب في تطبی
لى ھذا األسلوب. ومن خالل نتائج ھذا التحلیل تعرف الباحثون ع

 خصائص أسلوب الجرافیتي التي یجب المحافظة علیھا عند تصمیم
ب سلوتحدید الصعوبات التي تقلل االستفادة من أ المالبس، كما تم

ن الجرافیتي في تصمیم مالبس الشباب، كما تم اقتراح مجموعة م
  الحلول للتغلب على ھذه المعوقات.

 : المنھج التجریبي
 من خالل نتائج الدراسة التحلیلیة وبعد تحدید ممیزات أسلوب

 شباب، تمالجرافیتي، وكذلك صعوبات تطبیقھ في تصمیم مالبس ال
تج استخدم ھذه الممیزات والصعوبات كمدخالت لعملیة تصمیمیة تن

عنھا مجموعة من التصمیمات المقترحة التي یفترض فیھا ان 
تتغلب على معوقات االستفادة من أسلوب الجرفیتي في تصمیم 

  مالبس الشباب. 

  : Theoretical frameworkاإلطار النظرى 
  خصائص الجرافیتي العربي

ج المصریون علي تزیین جدران بیوتھم بعد عودتھم من الحاعتاد 
یة نوببالرسومات المعبرة عن ھذه المناسبة، اما واجھات البیوت ال

فتحتوي على زخارف ورسومات متعددة وبألوان زاھیة سواء في 
). وقد 2008: مجموعة مؤلفینالریف او الحضر على حٍد سواء (

ضي ي سبعینات القرن الماظھر الجرافیتي بشكلھ المتعارف علیھ ف
حیث كان المتظاھرون  1977خاصة أثناء "ثورة الخبز" 

ب یستخدمون األقمشة واألحبار في رسم رسائلھم التي تدعو الشع
الي الثورة على جدران مباني وسط القاھرة ومیدان التحریر، 
وكذلك انتشرت بعض الرسومات المناھضة إلسرائیل بعد حرب 

ً بالنص  عبرتر، فضال عن الرسومات الجداریة التي أكتوبر احتفاال
  عن طموح الشباب وامالھم.

 ، حیث2009اما الجرافیتي المصري بمعناه الحدیث فیرجع لعام 
استخدمھ جماعات االیمو وھي تسمیة لجماعات من الشباب 

عر المراھق یتبعون نظام معین في المالبس والوشوم وتسریحة الش
). بعد ذلك كان 2013طیة: وأسلوب الحیاة بشكل عام (رضا ع

ا رجوھناك العدید من الفنانین الشباب الذین حاولوا مرارا ان یخ
بفن الجرافیتي للشارع بشتى الطرق، لكن الجرافیتي ظل حبیس 
قاعات العرض وعلى اقصى تقدیر یكون عبارة عن تجمیل لحائط 
او لسور مدرسة بموافقة الجھات الرسمیة (عبد الحمید 

ي ذلك ظھور االلتراس وھم جماعات محبي ). تل2012شریف:
فرق كرة القدم ومشجعیھا، الذین وجدوا في الجدران مساحة 

ي للتعبیر عن قیمھم وآرائھم، بعدما شّن علیھم اإلعالم الرسم
ً ووصفھم بالمخربین. ولكن كل تلك الرسوم لم ت ً مكثفا كن ھجوما

ة على مستویات فنیة تذكر، وقد تعاملت معھا الجھات األمنی
 باعتبارھا تجاوزات تتم إزالتھا بسرعة دون الوقوف كثیرا عن

قافة في قامت وزارة الث 2008الرسائل التي تحملھا، إال انھ في عام 
ً إلتاحة الفرصة لفناني الجرافیتي، وظھ رت حینھا بإقامة معرضا

ل رسومات عدیدة على جدران المباني في القاھرة وحول نھر النی
  ).2013(ملیحة مسلماني: 

ومع انطالق الثورة في مصر زاد استخدام الجرافیتي كأداة للتعبیر 
باإلضافة لكونھ وسیلة الرسامین في السیطرة على واالحتجاج. 

بالتوازي مع حركة المتظاھرین على  .(Abaza, 2013)الشوارع 
األرض، في مشھد مماثل تماما لنشأة الجرافیتي الذي ابتدعھ شباب 
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فتزینت جدران م علي أحد احیاء المدینة. نیویورك لتأكید سیطرتھ
المیادین الكبیرة برسوم الجرافیتي الملونة. وتؤكد مني اباظة انھ 
من غیر الواضح ما إذا كانت جداریات التحریر تمثل ثورة ینایر 
اما انھا مستلھمة من واجھات البیوت في القري المصریة، 

لفرعونیة وأسالیب الزخرفة اإلسالمیة، والعناصر الزخرفیة ا
الممتزجة بالفنون المعاصرة، فكل ھذه المواضیع تمتزج لتظھر لنا 

  . (Abaza, 2013)الجداریات في میدان التحریر 

 
  التحریر -) الید القویة1شكل رقم (

ینایر اثناء تظاھر  25ومن االعمال الممیزة التي نفذت عقب ثورة 
بشارع الشباب على واجھة سور امام مبنى الجامعة االمریكیة 

) بدرجات من 1(شكل رقم محمد محمود فیھ نشاھد الید القویة 
االسود والبنفسجي على ارضیة من االبیض ومكتوب علیھا كتابات 
باللغة االنجلیزیة ومجموعة من الرسومات المعبرة عن الوحدة 
الوطنیة وبعض المعالم التاریخیة السیاحیة. وقد رمزت معظم ھذه 

نایر مرورا بشھداء ماسبیرو حیث أمسى الرسوم الى شھداء ثورة ی
وجھ مینا دانیال بلحیتھ وشعره المنسدل نموذجا محلیا بدیال لجیفارا 
الثائر، وكذلك استلھمت وجوه شھداء شارع محمد محمود ومجلس 

  ).2013الوزراء (رضا عطیة: 
اما الجرافیتي النسائي في مصر فلھ لمستھ الخاصة قبل الثورة 

ة مثل آیة طارق التي ساھمت بشكل كبیر في تحدیدا في االسكندری
تغلیف شوارع اإلسكندریة برسوماتھا قبل الثورة وتھتم بالطابع 
االجتماعي والفني أكثر من السیاسي، تستخدم دراجتھا في التنقل 
بین جنبات المدینة وعلى ظھرھا حقیبتھا الملیئة باأللوان والورق 

في الخروج من ُمحیط الُمفرغ لتلقي بفنھا على الحائط ثم تسرع 
المكان حتى ال یراھا أحد، كانت الرسومات ذات إشارات غیر 
مفھومة أو ُمحرضة على التغییر أو الثورة وكانت من أشھر 

وتشیر الرسمة إلى  - رسومات آیة قبل الثورة "الثورة تبدأ من ھنا
).  من جھة اخري نجد "ست 2012العقل (مصطفي ماھر: 

وھي حركة نسائیة دشنھا بعض  Woman on wallsالحیطة" أو 
وعادات  2013رسامي الجرافیتي من الجنسین في شھر أبریل 

للتوعیة بقضایا المرأة عن طریق  2014مرة اخرى في فبرایر 
الفن، والھدف منھا ھو التوعیة بقضایا المرأة المصریة ومعاناتھا 
في المجتمع المصري عن طریق رسومات جرافیتي معبرة على 

) والتي تمثل أحد 2وارع، كما تظھر صورة رقم (جدران الش
اعمال حركة ست الحیطة لمناقشة موضوع التحرش، وكان أبرز 
المشكالت التي عبرت عنھا لوحاتھم ھي مشكلة التحرش والعنف 

  .(womenonwalls: 2013)ضد المرأة 

  

  ) أحد لوحات ست الحیطة2(شكل رقم 
من الفنانین والحركات وبھذا كان الجرافیتي وسیلة ساعدت الكثیر 

علي توصیل رسالتھم الي الشارع، وتقول ملیحة مسلماني في 
"لذا فإن الجرافیتي المصري،  "جرافیتي الثورة المصریة" كتابھا

یشكل إضافة أساسیة وغنیة لحركة الجرافیتي في البلدان العربیة، 
فھو یتقاطع مع الجرافیتي العربي بالعناصر المشتركة في الثقافة 

ربیة، من دین ولغة وخطوط تقلیدیة وزخارف إسالمیھ وھموم الع
وقیم مشتركة، مثل المقاومة من أجل الحریة وقیمة االستشھاد 
وغیرھا، ویتمیز في الوقت نفسھ بطابعھ المصري الخاص 
الُمستلھم من الثقافة المصریة الشعریة والفنیة والریاضیة، ومن 

  ).2013اإلرث المصري القدیم (ملیحة مسلماني: 

  
  ) الرسام صالح الدین سالت3(شكل رقم 

وفي العراق دأب العراقیون على التعبیر عن حبھم للحاكم أحیانا، 
ورفضھم لھ في أحیان اخري، منذ فترة االحتالل البریطاني حیث 

أخذت مفھوم احتجاجي وجدلي ثم تحولت الي شعارات تمجد 
شعریة او  القومیة العربیة او الحاكم او عبارات حب او أبیات

نكات، لكن ازدیاد جرائم واالحتالل وفضیحة سجن ابو غریب، 
كان لھ أثره على الجرافیتي فجسد الفنان العراقي "صالح الدین 

)، 3سالت" ھذه الجریمة على أحد جدران بغداد، صورة رقم (
وھي عبارة رسم لرجل مقنع مربوط باألسالك الكھربائیة بالون 

 .(Garoian, 2008)ة األسود بجانبھ تمثال الحری
)، من أھم 4(شكل رقم اما في المغرب فتعد منطقة أصیلة، 

المناطق التي اھتمت بفنون التصویر الجداري وتشتھر أصیلة 
). 2009بجدرانھا الملونة برسوم الجرافیتي (عبد الكبیر المیناوي: 

وكان الرسم على الجدران في مدینة اصیلة وقفا على الفنانین 
أن یلتحق بھم فنانون قدموا من مختلف قارات العالم  المغاربة، قبل

لمشاركتھم، ونتیجة لھذا التجمع الكبیر تحولت اصیلة الى متحف 
  ).2013للفنون وخاصة الرسوم الجداریة (احمد سلیم: 

  
  ) أحد جدران مدینة اصیلة4(شكل رقم 

وفي فلسطین كان شباب المقاومة یكتبون على جدران المخیّم 
الذي أقامتھ  جدار الفصل العنصري لتحذیرات، وكانالبیانات وا

الخط األخضر مسرحا  إسرائیل في أراضي الضفة الغربیة وقرب
النتشار الرسومات التي تحمل في ألوانھا وخطوطھا الھموم 
الفلسطینیة على طول ھذا الجدار في حالة تعبیر فریدة من نوعھا 
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  .تؤشر على رفض الفلسطینیین لھذا التقسیم
  ام الجرافیتي في تصمیم المالبساستخد

 سیةتصمیم المالبس عمل ابتكاري یتأثر بالعوامل باألحداث السیا
ومنھا  والتغیرات االجتماعیة فضال عن المؤثرات الثقافیة والفنیة،

حركة الجرافیتي على مستوي العالم، یعتبر ستیفن سبروس 
Stephen Sprouse 1953-2004  من رواد مصممي المالبس

یق اسلوب الجرافیتي، فقد أطلق مجموعتھ االولي في في تطب
)، 5(قم رشكل " او المشرقة Day-Gloباسم " 1983دیسمبر 

وغلب على خطوط التصمیمات األلوان البراقة وھیئة المالبس 
  الفضائیة، كما ظھرت على تصمیماتھ الكثیر من الكتابات.

  
مصمم ستیفن ل) بعض أزیاء مجموعة المشرقة ل5(شكل رقم 

 سبروس
وقد ترك فن الجرافیتي بصمتھ على عالم الموضة في العشر 
سنوات األخیرة وھناك عدد من العالمات التجاریة التي استلھمت 
من الكتابة على الجدران أفكار تصمیماتھا ومنھا عالمة ایكو 

Ecko  لصاحبھا المصمم مارك ایكو الذي طرح مجموعة من
ھیب ھوب وتم التصمیمات عكست عصریة الشارع وروح ال

، اما 20-16تسویقھا لجمھور الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین 
 لصاحبھا المصمم بول بادنیس Kidrobot عالمة كیدروبوت 

Paul Budnitz  فقد مزج بین فن البوب ارت والجرافیتي، "ومن
المالحظ اعتماد صناعة المالبس على الثقافة الجریئة للفن في 

لى منصات العرض" كما یقول خبیر الشارع الذي یشق طریقھ ا
المدیر االستشاري لشركة  Tom Julianالموضة توم جولیان 

Doneger قدم المصمم دانیال رودان  2009یونیو  9. وفي
Daniel Rodan  مجموعة من األزیاء المستوحاة من رسومات

الجرافیتي المرسومة على جدار برلین، تحت عنوان (الفن 
تفاالت بالذكرى السنویة العشرون والمالبس) كجزء من االح

  لسقوط جدار برلین.

  
) بعض مالبس مجموعة "الفن والمالبس" للمصمم 6(شكل رقم 

  دانیال رودن

وقد انتشرت اعمال الجرافیتي في الوطن العربي ومصر علي وجھ 
الخصوص في السنوات السابقة سعیا من الشباب للتعبیر عن 

تي على تصمیم المالبس لم یكن أنفسھم، اال ان تأثیر حركة الجرافی
بنفس القوة، فلم تظھر اال بعض المحاوالت لھواة الفن فقط في 
تصمیم تي شیرت وطباعتھا بطریقة االستنسل او الطباعة الرقمیة 
للحروف والكلمات عربیة بھدف تعریب الكتابات المطبوعة على 
التي شیرت. وتجدر اإلشارة إلى أن ظاھرة الكتابة العربیة على 

م، وذلك إبان أزمة 2004المالبس، ظھرت ألول مرة في عام 
الرسوم المسیئة للرسول صلى هللا علیھ وسلم، حیث برزت موضة 
"تي شیرتات" مكتوب علیھا (أنا أحب نبینا محمد، علیھ الصالة 

 )2014والسالم) باللغتین العربیة واإلنجلیزیة (ایناس الشیخ: 
 ھرتریع المالبس الجاھزة فظوانتقلت ھذه الظاھرة بعدھا إلى مشا

إال  مالبس وإكسسوارات بالخط الكوفي والرقعة والنسخ والعثماني،
ان الخط الكوفي كان أكثر الخطوط استخداما في طباعة التي 
شیرت. ومن ضمن ھذه المحاوالت قام فریق "القمیص.. خلیھا 

وھو  2005بالعربي" ضمن جماعة " اللقطة الواحدة" منذ سنة 
أعضائھ من خریجي كلیة الفنون الجمیلة، ویشرف  فریق أغلب

لوان، ة حعلیھ أ. د. عبد العزیز الجندي أستاذ الفنون الجمیلة بجامع
 یرتحیث أرادوا تغییر الشكل الغربي السائد في تصمیمات الـتي ش

إلى شكل نابع من المجتمع المصري، ومن ضمن أعمالھم ما 
ولة مثل "عود درة یتضمن عبارات طریفة یمكنك أن تقرأھا بسھ

 ومرحبة"  300وحداني في بلد كمون" و "الشاي ع النار" و "یا 
"كلمني عربي" و "افتح الباب واقفلھ تاني" ولم تتوقف ھذه 
الموضة الجدیدة على تلك العبارات، بل إن منھا ما یتضمن 
رسومات ورموزا مستلھمة من الشعارات ورسومات صور 

  لة من الجدران. الشھداء الثورة المصریة المنقو

  
  ) بعض اعمال فریق القمیص.. خلیھا بالعربي7(شكل رقم 

ومن نماذج تطبیق أسلوب الجرافیتي في تصمیم المالبس اعمال 
فریق (كلمة) والتي تعتبر أول ماركة سعودیة للـتي شیرت، 

رد فیقولون "كل شعار في ھذه المالبس یدرس بعنایة، فھو لیس مج
 ما رسالة تقدم الى الجمھور" (جریدةرسم على قطعة مالبس وإن

  )2014نورت، 

 نتائج الدراسة التحليلية:
من خالل تحلیل خصائص حركة الجرافیتي العربي وجد الباحثون 

  انھا تتمیز:
  بأسلوبھا الجريء والمتجدد وقیمھا الجمالیة المتمیزة

والمتنوعة، مما یجعلھا مناسبة للتطبیق في تصمیم مالبس 
 الشباب.

 الحر عن فكر الشباب بدون قیود وارتباطھا بھ،  بتعبیرھا
وبالتالي یمھد تطبیقھا في تصمیم المالبس لتقبل الشباب 

 للمالبس المصممة.
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  أسلوب منتشر في جمیع ارجاء البالد العربیة، وفي مصر علي
  وجھ الخصوص، كما یتزاید االھتمام بھ في السنوات األخیرة.

الجرافیتي في تصمیم  ومن خالل الدراسة والتحلیل الستخدام
المالبس عالمیا وعربیا وجد الباحثون ان تطبیق اسلوب الجرافیتي 
في تصمیم المالبس یمثل حالة من التفاعل بین اإلنسان ومالبسھ، 
وھو ما ینشئ حالة من االندماج بین الرسائل التي تعكسھا رسوم 
الجرافیتي على الجدران والرسائل التي یحملھا اإلنسان على 

سھ وبالتالي یزید من أھمیتھا، فھذه الرسائل لھا میزة مختلفة مالب
وھي تنقلھا مع تنقل اإلنسان من مكان ألخر، ومن جھة اخري ھو 
أسلوب سریع وبسیط لزخرفة المالبس یتمیز بطابعھ الخاص، مما 
یتطلب الفھم العمیق لھذا األسلوب بتحلیل األفكار والتقنیات عند 

  لمالبس.محاولة تطبیقھ في تصمیم ا
  وقد تمیزت المالبس المنفذة بأسلوب الجرافیتي بالتالي:

  األلوان البراقة جدا الملفتة لالنتباه، كما ھو موجود في مجموعة
 ).5(شكل رقم مالبس المشرقة، 

  استخدام االحرف والكلمات، كما ھو موجود في مجموعة
)، وكذلك اعمال فریق 5(شكل رقم مالبس المشرقة، 

ا بالعربي) وفریق (كلمة) واعتمادھم في (القمیص.. خلیھ
خطوط الكوفي والرقعة والنسخ والعثماني، وھي الخطوط ذات 

 الطابع التاریخي.
  الروح العصریة والشبابیة التي تطغي بشكل واضح على ھیئة

شكل التصمیم كما في مجموعة "الفن والمالبس" الموضحة في 
 )، للمصمم دانیال رودن.6(رقم 

 تصمیمات على التقنیات التالیة:یعتمد انتاج ال  
o .االستنسل 
o .طباعة رقمیة 
o .شاشة حریریة 
o .الرسم الحر بالید 

اال ان تطبیق اسلوب الجرافیتي في تصمیم المالبس یواجھ 
مجموعة من الصعوبات التي تحد من استخدامھ، وترجع تلك 
الصعوبة الي اختالف الوسیط الذي یتم العمل علیھ، ففي حالة 

ن الوسیط ھو السطح الجداري الصلب، اما في حالة الجرافیتي یكو
المالبس فالوسیط ھو القماش المرن، باإلضافة الي تنوع تقنیات 

  رسم الجرافیتي وطبیعة أفكار الرسامین.
ویمكن حصر صعوبات تطبیق اسلوب الجرافیتي في تصمیم 

  المالبس في االتي:
 تنفیذھا  التقنیات واألفكار المنفذة على الجدران الصلبة، یصعب

  على االقمشة بتقنیات الطباعة والصباغة المتعارف علیھا.
  صعوبة صیاغة الروح الجریئة التي تتمیز بھا اعمال الجرافیتي

 في أفكار تصمیمیة یمكن تنفیذھا في مجال المالبس.
  وجود قیود على استخدام الكلمات وخصوصا العربیة في

إلضافة الي تصمیم المالبس بعضھا دیني وبعضھا اجتماعي با
 القیود النفسیة.

 .بعض االعمال تخرج في افكارھا على قیم وعادات المجتمع 
  بعض اعمال الجرافیتي تكون ضعیفة في مستوي التنفیذ، او في

 الفكرة مما یجعلھا غیر مناسبة لتطبیقھا في تصمیم المالبس.
الحلول المقترحة للتغلب على صعوبات تطبیق أسلوب الجرافیتي 

  البس الشباب:في تصمیم م
وقد اقترح الباحثون مجموعة من الحلول للتغلب على صعوبات 

تطبیق أسلوب الجرافیتي في تصمیم مالبس الشباب، بناء على ما 
توصلوا الیھ من خالل الدراسة التحلیلیة، وتم حصر ھذه الحلول 

  في التالي:
 وھو أسلوب  ،أسلوب الرسم الحر بالفرشاة على القماش مباشرة

اما ألسلوب الجرافیتي في الرسم الحر على الجدران، مشابھ تم
مما یساعد على تحقیق الروح المطلوبة وبدون أي معوقات 
تكنولوجیة، ولكنھ أسلوب غیر مناسب عند الحاجة الي انتاج 

كمیات كبیرة من المالبس، لھذا یمكن تحویل ھذه الرسوم الي 
ھا وتحویل (scan)تصمیمات طباعیة عن طریق مسحھا ضوئیا 

الي تكرارات طباعیة تناسب طباعة مساحات القماش، او 
تحویلھا الي تصمیمات طباعیة بدون تكرار تناسب أسلوب 

  طباعة القطعة.
 في التصمیم الواحد یُظھر  الدمج بین تقنیتین او أكثر للزخرفة

المالبس الناتجة بھیئة تشبھ اعمال الجرافیتي االصلیة، حیث ان 
بھا أكثر من رسام، او یستخدم الرسام رسوم الجرافیتي قد یقوم 

الواحد أكثر من تقنیة او یرسم اعمالھ فوق اعمال سابقة، ولھذا 
فإن استخدام أكثر من تقنیة في التصمیم الواحد یساعد على 

  تحقیق روح الجرافیتي.
  إضافات القماشPatchwork  حیث یشبھ اضافة طبقات من

في رسم  القماش كأسلوب زخرفي نفس الطرق المستخدمة
الجرافیتي، كما ان الرسم فوق ھذه اإلضافات یساعد على 

 اظھار روح الجرافیتي بشكل أكبر.
 ھو أسلوب مستخدم فعلیا في طباعة  الطباعة باالستنسل

االقمشة، ومستخدم أیضا في رسم الجرافیتي، لكن مشكلة 
استخدامھ في صناعة المالبس ھي صعوبة طباعة كمیة كبیرة 

كن طباعة القطعة االولي فقط بأسلوب من االقمشة، ویم
االستنسل ثم تحویلھ الي تكرار طباعة او تصمیم یصلح إلنتاج 
القطعة الواحدة بمسحھ ضوئیا ومعالجتھ حاسوبیا في مرحلة 

 تالیة.
 تساعد على طباعة أي شكل مطلوب مما یفتح  الطباعة الرقمیة

 المجال امام المصممین، ویتطلب فقط الحفاظ علي روح رسوم
 الجرافیتي عند تطبیقھا في تصمیم المالبس بدون أي قیود تقنیة.

وللتحقق من قابلیة الحلول المقترحة للتطبیق قام الباحثون باختیار 
رسومات جرافیتي مختلفة بتقنیات متنوعة لتطبیقھا في  6عدد 

تصمیم مالبس الشباب مع اجراء بعض التعدیالت التي ال تخل 
. بإعادة صیاغة مصدر االقتباس وإجراء بفكرة االعمال الجرافیتیة

تعدیالت علیھ بما یتفق مع رؤیة المصمم وفكره، ولكن بدون 
اإلخالل بالقیم الجمالیة الموجودة بھ أو تغییره أو طمس معالمھ 

). مع مراعاة ان تطبیق الجرافیتي في تصمیم 2011(مي سمیر: 
ھي قیم المالبس ال یرتبط بالشكل فقط، فالفكر والروح والھیئة 

حسیة أكثر منھا مفردات، مما یتطلب من المصمم ان یتعمق أكثر 
في الفكرة لكي یستطیع ان یمثلھا. وان یعید صیاغة العالقات بین 
مكونات ھذا المصدر بأسلوب یناسب الخامة والتقنیة المتاحة لھ، 
محاوال في الوقت نفسھ تحویر التقنیات المتاحة لتناسب مع ما 

ھذا عن طریق االندماج في البحث  یقتبس منھ. ویحدث
واالستكشاف وتغییر وجھة النظر والتفكیر المرن الذي یمكن 

  ).2013المصمم من رؤیة األمور بطریقة مبتكرة (أماني إبراھیم: 

  التجربة التطبيقية:
للتحقق من ان الحلول المقترحة یمكن ان تتغلب على صعوبات 

شباب، قام الباحثون تطبیق أسلوب الجرافیتي في تصمیم مالبس ال
تصمیمات. اشترط اثناء  6بوضع مجموعة من االفكار عبارة عن 

تصمیمھا ان یتحقق فیھا أوال:خصائص اعمال الجرافیتي كما 
توصل الیھا الباحثون من خالل نتائج الدراسة التحلیلیة، ثانیا:ان 
تتغلب على الصعوبات التي تعوق تطبیق أسلوب الجرافیتي في 

من خالل استخدام التقنیات المقترحة، واعتمدت  تصمیم المالبس
التصمیمات على أسالیب الرسم الحر وإضافة القماش بأسلوب 
الخیامیة، واستخدام رسوم االستنسل في الطباعة الرقمیة، كما 

كثر من تقینھ مثل الطباعة بالشاشة الحریریة حاولوا الدمج بین أ
والصباغة، وكذلك تقنیات التطریز الیدوي او االلي، وكذلك إضافة 
الشرائط الزخرفیة الي حواف القماش، ثالثا: ان یمكن تنفیذھا بشكل 
كمي یناسب صناعة المالبس، رابعا: اال تتعارض مع قیم وتقالید 

  المجتمع المصري.
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  أول:التصميم املقرتح ال

  
  ): لوحة الجرافیتي االولي8(شكل رقم 

م) لوحة للفنانة التشكیلیة المصریة (حنان غانیستلھم التصمیم 
الصفحة الشخصیة للفنانة علي أحد مواقع التواصل  ھامصدر

سم ). یغلب في تنفیذھا استخدام أسلوب الرfacebookاالجتماعي (
  المباشر بالفرشاة.

  
): التصمیم 9(شكل رقم 

  االول

  
التصمیم األول ): 10(شكل رقم 

  بعد التنفیذ
فستان غیر متماثل بكم واحد على شكل شبك و حماالت ل تصمیم 

غیر متماثلة  وواسع من األسفل یصل طولھ إلى اعلي الساق ، 
 وھو من ثالث قطع ، الحمالة في الجانب األیسر تكون من قطعة

 خیوط بالونمغلقة باللون األسود یركب بھا الكم المشبك من ال
 ھي الفوشیا، اما الحمالة في الجانب الثاني  فبھا ثالث شقوق و

عند  ساعتمثل امتداد الجزء الذي یمثل البدن األساسي للفستان بھ ات
نھایتھ ویصل طولھ الى نھایة الساق ومن خامة الجورجیت 

دأ تب األسود، إما القطعة االمامیة من الفستان فتتكون من قطعتین
ن لصدر من جانب الیسار تكون مثبتة مع بدن الفستااألولى من ا

ن حتى خط االرداف والباقي حر بدون تثبیت، تزین ھذه القطعة م
 خالل رسم خطوط طولیة بالید باللون الفوشیا على جمیع مساحة

ن متف كالقطعة، ومن اسفلھا القطعة الثانیة في نقطة التقاء حمالة 
سط الخارج باتجاه خط الوجھة الیمین بھا قطع على شكل قوس الى 

ة یمتد من تحت اإلبط إلى بدایة  خط االرداف وھذه القصة مغطا
اتان ش سبقماشة دانتیل بالون الفوشیا، اما القطعة الثانیة فمن قما

  ابیض مرسوم علیھ الفتاة موضوع لوحة الجرافیتي.

التقنیة المستخدمة ھي الرسم الحر على القماش  تقنیة الزخرفة:
مراء الطولیة، وطباعة صورة الفتاة بأسلوب الشاشة للخطوط الح

  الحریریة.
% 100الساتان األبیض والجورجیت االسود  الخامات واأللوان:

، وقماش 2جم/م 200:220بولي استر وزن المتر الربع في حدود 
 د.سوالدانتیل، ویغلب على التصمیم اللون األبیض والفوشیا ثم األ

، سطحةإعداد الباترون بالطریقة المتم  إعداد الباترون والتنفیذ:
 4والتصمیم غیر متماثل وبالتالي یكون مجموع أجزاء الباترون 
ي فقطع قطعتان لألمام وقطعتان للخلف، مع وجود بنسات للتجسیم 

منطقة الوسط، ویستخدم في التنفیذ مكنة خیاطة إبرة مفردة، 
  فتلة. 3وتنظیف الحیاكات بمكنة أوفر 

  ثاني:التصميم املقرتح ال

  
 الثانیة): لوحة الجرافیتي 11(شكل رقم 

 محمدلوحة بعنوان خاتون بغداد للفنان العراقي (یستلھم التصمیم 
ھا فھمي عبود) ومصدر اللوحة الموقع الشخصي للفنان. استخدم فی

  أسلوب الرسم المباشر، وتقنیة الكوالج.

): 12(شكل رقم 
  الثانيالتصمیم 

  
بعد  لثانيا): التصمیم 13(شكل رقم 

  التنفیذ
فستان غیر متماثل بدون أكمام بحماالت غیر متماثلة  یتسع  تصمیم

عند نھایتھ، قصیر یصل طولھ الى اعلي الركبة، الحمالة بالجانب 
األیسر تكون من قطعة مغلقة باللون البرتقالي، منقطة بأسلوب غیر 

انب منتظم بألوان لوحة الجرافیتي المستخدمة، اما الحمالة في الج
االخر فھي على شكل أشبھ بالمثلث تسقط عن الكتف وھي بنفس 
ألون الحشرة، اما البدن األساسي للفستان الذي یكون یتسع من 
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اسفل ویصل طولھ الى اعلي الركبة، ومن خامة الدانتیل األخضر 
المزخرف، اما اإلمام من الفستان فیتكون من قطعتین تبدأ األولى 

بدن الفستان حتى ذیل الفستان والباقي من الصدر وتكون مثبتة مع 
یترك حر، واسفل ھذه القطعة قطعة اخري بھا قطع على شكل 
قوس الى الخارج اتجاه الخصر یمتد من تحت اإلبط إلى بدایة 

  االرداف.
التقنیة المستخدمة ھي الرسم الحر للمساحات  تقنیة الزخرفة:

البرتقالي  الزرقاء والطباعة بأسلوب الشاشة الحریریة في الجزء
  والطباعة الرقمیة لصورة الفتاة فوق الحشرة.

% بولي 100الساتان األبیض مكون من خامة  الخامات واأللوان:
، والدانتیل 2جم/م 200:220استر وزن المتر الربع في حدود 

المزخرف، ویغلب على التصمیم اللون األخضر والتركواز 
  والبرتقالي.

اد الباترون بالطریقة المسطحة، تم إعدإعداد الباترون والتنفیذ: 
 4والتصمیم غیر متماثل وبالتالي یكون مجموع أجزاء الباترون 

قطعتان امام وقطعتان خلف، ویوجد بنسات في منطقة 2قطع 
الوسط، ویستخدم في التنفیذ مكنة خیاطة إبرة مفردة، تنظیف 

  فتلة. 3الحیاكات بمكنة أوفر 

  التصميم املقرتح الثالث:

  
  ) لوحة الجرافیتي الثالثة14شكل رقم (

رسم من جرافیتي الثورة المصریة، علي احد  وحةیستلھم التصمیم ل
جدران إسكندریة، مصدر اللوحة صورة ضوئیة من كتاب (ارض 

). تقنیات تنفیذ اللوحة ھي الرسم 2012-شریف عبد الحمید -ارض
  الحر بالفرشاة، وتقنیة االستنسل.

) 15شكل رقم ((اعلى) 
  المقترح الثالث التصمیم

  
  

 )16(شكل رقم (یسار) 
    الثانيالتصمیم 

فستان سھرة قصیر بأكمام طویلة وواسعة من ل التصمیم الثالث
قطع األولى بدن الفستان وھو باللون األبیض  3النھایة یتكون من 

مطبوع علیھ تكوین تشكیلي مختزل یمثل صورة المطربة فیروز 
كب علیھ القطعة الثانیة وعبارة (األرض لكم مصر عادت)، تر

وھي تمثل األكمام الطویلة من قماش شبھ شفاف باللون األحمر، 
، یصل طولھ 30و 25مثبت في نھایتھ مستطیل مطبوع علیھ ارقام 

  الي منتصف الساق وفي نھایتھ شریط من خیوط زخرفیة.
الطباعة علي جسم الفستان باللونین األسود تقنیة الزخرفة: 

لشاشة الحریریة، یمثل وجھ المطربة فیروز، والرمادي بأسلوب ا
وباقي الكلمات باللون األسود واالحمر على الخلفیة البیضاء، اما 
األرقام الموجودة على القطعة األخرى فیتم تطریزھا بغرزة 
الحشو، مع تثبیت خیوط سمیكة من الفسكوز (شراشیب) على 

   طرف القطعة.
% بولي استر وزن المتر 100الساتان األبیض  الخامات واأللوان:

بولي  100وقماش االورجانزا  2جم/م 200:220الربع في حدود 
استر، ویغلب على التصمیم اللون األبیض واالحمر واألسود، وھي 

  ألوان علم جمھوریة مصر العربیة.
تم إعداد الباترون بالطریقة المسطحة،  إعداد الباترون والتنفیذ:

قطع  4مجموع أجزاء الباترون والتصمیم متماثل وبالتالي یكون 
امام وخلف وكم والمستطیل المثبت في نھایة الكم، ویكون التنفیذ 

 3على مكنة خیاطة إبرة مفردة، وتنظیف الحیاكات بمكنة أوفر 
  فتلة. 

  التصمیم المقترح الرابع:

  
  لوحة الجرافیتي الرابعة )17(شكل رقم 
میدان التحریر، جرافیتي جداري من  لوحة یستلھم التصمیم الرابع

. تقنیة تنفیذ اللوحة ھي بالرسم 2013القاھرة تم التصویر ینایر 
والكتابة بالحروف  Sprayالحر والكوالج والحبر البخاخ 

  والكلمات.

  
  الرابعالتصمیم المقترح  )18شكل رقم (

تي شیرت بفتحة رقبة دائریة، باللون األبیض  التصمیم الرابع:
  ام.ونصف كم بھ طباعة على االم

  الطباعة الرقمیة على صدر التي شیرت. تقنیة الزخرفة:
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قماش سنجل جیرسیھ وزن المتر المربع الخامات واأللوان: 
%، لونھ 30% بولي استر 70جم، من خامة قطن  200:180

ني البابیض مطبوع علیھ تكوین بعدة ألوان یغلب علیھا البرتقالي و
  واالزرق.

طحة، لمساعداد الباترون بالطریقة یقترح إ إعداد الباترون والتنفیذ:
جد والتصمیم متماثل یتكون من ثالث قطع امام وخلف وكم، وال یو

ى بھ بنسات، بل تجسیم خفیف في منطقة الوسط، ویتم التنفیذ عل
  ت.فتلة للتجمیع، ومكنة اورلیھ للثنیات والنھایا 4مكنة اوفر 

 التصميم املقرتح الخامس:

  
  ةالخامستي الجرافیلوحة  )19شكل رقم (

 ) علي أحد2013رسم جرافیتي جداري نفذ بعد الثورة (نوفمبر، 
الرسم ة بالجدران بمیدان التحریر والفنان مجھول. تقنیة تنفیذ اللوح

  وكتابة الحروف والكلمات. Sprayالحر والحبر البخاخ 

  
  ): التصمیم المقترح الخامس20شكل رقم (

تي شیرت ابیض  زي من ثالث قطع، توصیف التصمیم الخامس:
 ایةبفتحة رقبة دائریة من قطعة واحدة وأكمام طویلة تصل الى نھ
تف الذراع، فوقھا قطعة اخري عبارة عن بلوزة باللون األخضر بك

واحد وتسقط عن الكتف األیمن طولھا یصل الي خط االرداف، 
ومطبوعة بإشكال مستوحاة من لوحة الجرافیتي المستخدمة في 

فني مختز، والتصمیم باأللوان االسود وسط اإلمام بتشكیل 
ل والرمادي واالحمر ولون البشرة الخمري، وأیضا یتكون المودی

  من بنطلون واسع ینتھي عند اخر الساق بأساور مغلقة.
  الطباعة الرقمیة على امام البلوزة. تقنیة الزخرفة:

 بنيیقترح استخدام قماش الساتان االخضر وال الخامات واأللوان:
 200:220%، وزن المتر الربع في حدود 100لي استرمن البو

% 5% بولي استر 30% قطن و65وخامة القطن المخلوط  2جم/م
  لیكرا

اترون البالتصمیم متماثل في الثالث قطع و إعداد الباترون والتنفیذ:
ن عبارة عن امام وخلف وكم لكل قطعة، وال یوجد بھ بنسات، ولك

 4البادي على مكنة اوفر  مجرد تجسیم خفیف عند الوسط، خیاطة
ون فتلة وثني النھایات على مكنة اورلیھ، اما البلوزة والبنطل

ة فخیاطتھم على مكنة ابرة مفردة وتنظیف حواف القماش على مكن
  فتلة. 3اوفر 

  التصميم املقرتح السادس:

  
  ةالسادسالجرافیتي لوحة  )21شكل رقم (

  
  ): التصمیم المقترح السادس22شكل رقم (

ر رسم جرافیتي جداري من میدان التحریر، نوفمب یف اللوحة:توص
اخ لبخ. تقنیة تنفیذ اللوحة بالرسم الحر بالفرشاة، والحبر ا2013

Spray .وكتابة الحروف والكلمات  
فستان سابرینا من قطعة واحدة  توصیف التصمیم السادس:

 كروازیھ یصل حتى الركبة، والتصمیم بألوان علم جمھوریة مصر
یة، مطرز علیھ وبمقاس كبیر یمأل منطقة الصدر والوسط العرب
ى ینایر واأللوان األحمر واألسود عل 25تخلیدا لثورة  25رقم 

خلفیة بیضاء، مع بعض الوحدات الفنیة التي تشمل المسجد 
  والكنیسة وبعض العناصر المصریة الموجودة بلوحة الجرافیتي.

ر حمتان االبیض واالیقترح استخدام قماش السا الخامات واأللوان:
 200:220% بولي استر وزن المتر الربع في حدود 100واألسود 

 2جم/م
میة، لخیااتطریز بغرز بسیطة، وتنفیذ األرقام بتقنیة تقنیة الزخرفة: 

   اما تكوین المسجد والكنیسة فیتم طباعتھ الشاشة الحریریة.

  :Results النتائج
كن القول انھ تمثل من خالل دراسة اسلوب اعمال الجرافیتي یم
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مصدرا خصبا بالمفردات والوحدات باإلضافة الي األفكار التي 
تساعد المصمم علي ابتكار تصمیمات ممیزة، تتصف بالجراءة 
والتجدید والثراء في التقنیات، كما ان رسوم الجرافیتي تعبر بشكل 
حر عن فكر الشباب بدون قیود فتظھر أفكاره واحالمھ بشكل 

لى الجدران ومن ھنا یعطي تطبیق ھذا األسلوب تلقائي وسریع ع
في تصمیم مالبس الشباب مؤشرا مبكرا علي تقبلھم للتصمیمات 
الناتجة نتیجة اتفاقھا مع أفكارھم واسلوبھم، فھو أسلوب منتشر في 
أوساط الشباب في مصر علي وجھ الخصوص، كما یتزاید االھتمام 

لتصمیمیة قام بھ في السنوات األخیرة. ومن خالل التجربة ا
تصمیمات،  6رسوم جرافیتي لتصمیم  6الباحثون باالستعانة بعدد 

) التقنیات المستخدمة في اللوحات، وكذلك 1ویوضح الجدول رقم (
  التقنیات المقابلة التي تم استخدامھا في التصمیمات المقترحة.

): تقنیات رسوم الجرافیتي والتقنیات المستخدمة في 1جدول (
  التصمیمات.

  تقنیةال
  

  التصمیم

تقنیات رسم 
  الجرافیتي في اللوحة

التقنیات المستخدمة في 
  تصمیم المالبس

  الرسم الحر  الرسم المباشر بالفرشاة  االول
الطباعة بأسلوب الشاشة 

  الحریریة
  الرسم المباشر بالفرشاة  الثاني

  تقنیة الكوالج
  الرسم الحر 

  الطباعة بأسلوب الشاشة.
  الطباعة الرقمیة

  الرسم الحر بالفرشاة  ثالثال
  وتقنیة االستنسل

استخدام الحروف 
  والكلمات

الطباعة بأسلوب الشاشة 
  الحریریة
  التطریز

تثبیت شراشیب على طرف 
  القطعة.

  الرسم الحر  الرابع
  الكوالج 

  Sprayالحبر البخاخ 
الكتابة بالحروف 

  والكلمات.

  الطباعة الرقمیة

  الرسم الحر  الخامس
  Sprayالحبر رزاز 

تابة الحروف ك
  والكلمات

  الطباعة الرقمیة

  الرسم الحر بالفرشاة  السادس
  Sprayالحبر البخاخ 

كتابة الحروف 
  والكلمات.

  التطریز
  إضافة قماش باسلوب الخیامیة

الطباعة بأسلوب الشاشة 
  الحریریة

وقد حاول الباحثون من خالل التصمیمات المقترحة الحفاظ علي 
تقدیمھا من خالل وسیط جدید ھو  روح اعمال الجرافیتي وإعادة

المالبس واالقمشة، رغم اختالفھ عن الوسیط األساسي العمال 
الجرافیتي، وكان ذلك من خالل استخدام األلوان البراقة لكن بتحفظ 
یتناسب مع طبیعة المجتمع المصري، وكذلك استخدام االحرف 
والكلمات، بالتقنیات المتاحة في صناعة المالبس مثل اسلوب 

لرسم الحر بالفرشاة على القماش مباشرة، وإضافة القماش ا
بأسلوب الخیامیة، وكذلك الطباعة باالستنسل والطباعة الرقمیة، مع 
محاولة الدمج بین تقنیتین او أكثر في تصمیم واحد بھدف المحافظة 
علي روح الجرافیتي وطبیعتھ التي تتداخل فیھا التقنیات. ورغم 

بشكل كبیر في تنفیذ اعمال الجرافیتي، اال استخدام تقنیة االستنسل 

ان ھذا األسلوب ال یناسب اإلنتاج في مصانع المالبس الجاھزة، 
وكان البدیل لھ ھو انتاج عینة أولیة فقط بأسلوب االستنسل، ثم 

 Inkjetتحویلھا الي ملف رقمي یتم طباعتھ بأسلوب النفث الحبري 
  والذي یناسب طرق اإلنتاج الصناعیة.

یذھا، تنفام الباحثون باختیار ثالثة من التصمیمات المقترحة ووقد ق 
ثم عرضت على مجموعة من السادة المحكمین من ضمن السادة 
أعضاء ھیئة التدریس العاملین في الكلیات المتخصصة (قسم 

ف . للتعرجامعة حلوان)-المالبس الجاھزة بكلیة الفنون التطبیقیة
یمات المقترحة على على آرائھم بخصوص مدي محافظة التصم

خصائص أسلوب الجرافیتي، وكذلك مدي قابلیة التصمیمات 
 المقترحة للتنفیذ بشكل كمي، وتم ذلك من خال اعداد استمارة

استمارة  27استبیان لتحكیم التصمیمات، وقد تم توزیع عدد 
استبیان، على مجموعة من المحكمین، اال ان االستمارات 

لسادة استمارة، وقد تم اختیار ا 20 الصحیحة التي تم اعادتھا كان
المحكمین بشكل عشوائي من مضن الفئة المذكورة، وقد احتوت 

رح عناصر لتحكیم التصمیم المقت 10استمارة االستبیان على عدد 
  في محورین:

  محافظة التصمیم المقترح على طبیعة اعمال الجرافیتي
  والتزامھا بقیم المجتمع:

أسلوب وطبیعة االعمال  ھل التصمیم المقترح یتفق مع . 1
 الجرافیتیة؟

 ھل تناسب التقنیات المستخدمة مع طبیعة التصمیم؟ . 2
 ھل تم استخدام الكلمات واالحرف العربیة بشكل الئق؟ . 3
 ھل یناسب التصمیم المقترح أسلوب الشباب في مالبسھم؟ . 4
 ھل یخلو التصمیم المقترح من اي مفردات او قیم مرفوضة . 5

 او سلبیة؟
لتصمیم مع موضوع لوحة الجرافیتي ھل یرتبط موضوع ا . 6

 المستخدمة؟
 :عرض الفكرة وقابلیتھا لإلنتاج  

 ھل التصمیم مرسوم بشكل واضح ویمكن فھم تفاصیلھ؟ . 7
في  وحدة.......)-ترابط-ھل تحققت أسس التصمیم (اتزان . 8

 التصمیم المقترح؟
ھل التصمیم قابل لإلنتاج ویخلو من التفاصیل صعبة  . 9

 التنفیذ؟
لطباعة و/أو التطریز مع موضوع ھل یتناسب شكل ا . 10

 التصمیم؟
وقد تم تحدید ھذه المجموعة من األسئلة للتأكد من تغلب 
التصمیمات المقترحة على صعوبات تطبیق اسلوب الجرافیتي في 

ر تصمیم المالبس، وقد قام كل عضو من المحكمین بتقییم كل عنص
عن  5بحیث تعبر الدرجة  5الي  1من العناصر على مقیاس من 

 اقل درجة من 1الرضا التام عن عنصر التقییم، وتمثل الدرجة 
درجات الرضا. وقد تم شرح ھدف البحث للسادة المشاركین، 
باإلضافة الي شرح التصمیمات المقترحة، وأسالیب انتاجھا 

تھم اراوالشرائح السوقیة المستھدفة، كما تم اإلجابة على كل استفس
  .الكامل لعملیة التحكیم األخرى مما ساعد على فھم المشاركین

) یوضح نتائج عملیة تحكیم التصمیمات 2والجدول رقم (
والدرجات التي حصل علیھا كل تصمیم، حیث یعتبر الحد األقصى 

درجة في حین تعتبر االستجابة (صفر) ھي الحد  50لالستجابة 
  األدنى.

  ): نتائج تحكیم التصمیمات2جدول (
  التصمیمات

 المحكمون
  التصمیم

 لاألو
  التصمیم
 الثاني

  التصمیم
 الثالث

  التصمیم
 الرابع

  التصمیم
 الخامس

  التصمیم
 السادس

 37.85 40.3 41.1 41.4 44.3 43.5  الوسط الحسابي
 3.60 2.30 3.42 3.07 2.43 4.48  االنحراف المعیاري

تباین األحادي، حیث یتم مقارنة نتائج وھو اختبار خاص بتحلیل الوللتأكد من مدي مصداقیة عملیة التحكیم  تم اجراء اختبار (ف) 
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التحكیم، للتأكد من مدي ثبات اراء المحكمین وكذلك تقییم 
) انھ بالنسبة للتصمیمات 3التصمیمات، ویظھر من خالل الجدول (

كانت قیمة (ف) المحسوبة أكبر من قیمة (ف) الجدولیة، مما یدلل 
رحة، وھو على وجود اختالفات بین درجات تقییم التصمیمات المقت

ما یرجع الي االختالف بین التصمیمات نفسھا وذلك عند مستوي 
في حین انھ بالنسبة للمحكمین كانت قیمة (ف) المحسوبة  0.05ثقة 

تقع في مجال قیمة (ف) الجدولیة، مما ینفي وجود فروق ذات داللة 
  إحصائیة بین درجات المحكمین.

  ) نتائج اختبار (ف):3جدول رقم (
  قیمة (ف) الجدولیة  محسوبةقیمة (ف) ال  

 2.31 9.47  التصمیمات
 1.70  1.10  المحكمین

دم وتدل نتائج اختبار (ف) على االرتباط بین اراء المحكمین وع
ن وجود تعارض فیما بینھم، لكن النتائج تدل على وجود فروق بی

درجات التصمیمات نفسھا، حیث حصلت بعض التصمیمات على 
ء الباقیة، لكن بدون تعارض بین ارانتائج اعلي من التصمیمات 

  المحكمین، أي ان المحكمین اتفقوا في التقییم. 
وقد حصل التصمیم الثاني علي اعلي درجات التحكیم بمتوسط 

مما یعني عدم وجود  2.43، بمعامل انحراف 44اعلي قلیال من 
لذي اول فروق كبیرة بین تقییم السادة المحكمین، وتاله التصمیم اال

، بمعامل انحراف اعلي قلیال من 43درجة تزید عن  حصل على
التصمیم الثاني، وھو ما یعني وجود اتفاق أكبر بین السادة 

ن المحكمین على التصمیم الثاني. ویدل ذلك على اتفاق المحكمی
 ) كان أكثر التصمیمات تحقیقا ألھداف2على ان التصمیم رقم (

الجرافیتي في البحث من حیث تغلبھ على صعوبات تطبیق أسلوب 
ب تصمیم المالبس، حیث استخدم في تنفیذه اكثر من تقنیة بأسلو

مترابط بدون االخالل بخصائص رسوم الجرافیتي، اما التصمیم 
ول ) فقد حصل على الترتیب الثاني حیث اعتمد التصمیم اال1رقم (

ة نسبعلى اظھار االشكال المرسومة بالید أكثر من الكتابات، وبال
ات المحكمین متقاربة بنسب ) فكانت درج5-4-3م (للتصمیمات رق

قلیلة مما یعكس ان معظم التصمیمات تحقق اھداف البحث، في 
) قد حصل على اقل الدرجات من 6حین ان التصمیم رقم (

  المحكمین.

  : Discussion املناقشة
لیة جمایتمیز الجرافیتي العربي بأسلوبھ الجريء والمتجدد وقیمھ ال

د لبالوعة، كما انھ أسلوب منتشر في جمیع ارجاء االمتمیزة والمتن
 العربیة، وفي مصر علي وجھ الخصوص، كما یتزاید االھتمام بھ

 حققفي السنوات األخیرة، وتطبیق الجرافیتي في تصمیم المالبس ی
لي حالة من التفاعل بین أفكار الشباب ومالبسھم، فالجرافیتي ع

 ان،ر تبعا لحركة االنسالمالبس یحمل رسائل متنقلة من مكان ألخ
ومن جھة اخري ھو أسلوب سریع وبسیط لزخرفة المالبس یتمیز 

ل بطابعھ الخاص، مما یتطلب الفھم العمیق لھذا األسلوب بتحلی
  األفكار والتقنیات عند محاولة تطبیقھ في تصمیم المالبس.
 لبراقةن اوتتمیز المالبس المنفذة بأسلوب الجرافیتي باستخدام األلوا

ك رخة الملفتة لالنتباه، وروحھا العصریة الشبابیة، وكذلالصا
م استخدام الكلمات، من خالل الطباعة بالشاشة الحریریة والرس

میم تص بالید والطباعة الرقمیة، اال ان تطبیق اسلوب الجرافیتي في
المالبس یواجھ صعوبة الحفاظ على خصائص الجرافیتي وروحھ 

ة دران الي القماش، باإلضافخصوصا عند نقل ھذه الرسوم من الج
 الي ضعف بعض ھذه االعمال او خروجھا عن القیم والتقالید في

  أحیان كثیرة.
اال ان التغلب على ھذه الصعوبات یسمح بتطبیق أسلوب الجرافیتي 
في تصمیم المالبس خاصة لفئة الشباب والتي یغلب علیھا روح 

أقرب لفكر الحریة واالنطالق، مما یساعد على ابتكار تصمیمات 
الشباب وأسلوب حیاتھ، وقد مثلت التصمیمات المقترحة تطبیقا 

عملیا لمجموعة من الحلول للتغلب على صعوبات تطبیق أسلوب 
الجرافیتي في تصمیم مالبس الشباب حیث استخدم في تنفیذھا 
مجموعة من التقنیات التي تناسب طبیعة االعمال الجرافیتیة، ومنھا 

فرشاة على القماش مباشرة، فالرسم الحر من أسلوب الرسم الحر بال
األسالیب المستخدمة بكثرة في رسم الجرافیتي وبالتالي كان مناسبا 
لكل من طبیعة اعمال الجرافیتي التلقائیة وطبیعة االقمشة حیث لم 
توجد صعوبة في الرسم بالفرشاة على القماش، رغم حاجة القماش 

  ى یسھل الرسم علیھ.الي الشد مسبقا على برواز من الخشب حت
من جھة اخري فإن بعض االعمال التي یمكن تنفیذھا بأسلوب 
الرسم بالفرشاة او أسلوب الطباعة باالستنسل یصعب انتاجھا 

لب بكمیات تناسب طبیعة اإلنتاج في صناعة المالبس، ویمكن التغ
دیة، لفراعلى ھذه المشكلة بتنفیذ القطعة االولي فقط بھذه األسالیب 

عد ذلك تحویلھا الي تصمیمات رقمیة یمكن معالجتھا ویمكن ب
فظ وطباعتھا بشكل كمي. كما ان الدمج بین أكثر من تقنیة قد حا

ر فكاعلي خصائص رسوم الجرافیتي التي تتداخل فیھا التقنیات واأل
 وحتى الرسامین، فكثیرا من اعمال الجرافیتي ترسم فوق اعمال

ل ال السابقة مع االعماسابقة وقد تتداخل أجزاء من ھذه االعم
قد الجدیدة، كما قد یضیف رسام اخر الي لوحة رسمھا غیره، بل و

  یشترك أكثر من رسام في عمل جداریة واحدة.
) والذي حصل علي اعلي 2والمالحظ ان التصمیم المقترح رقم (

الدرجات في تقییم المحكمین قد استخدام تقنیات الرسم الحر 
شة ة الرقمیة وكذلك الطباعة بالشاباإلضافة الي تقنیات الطباع

ما الحریریة في دمج بین ثالث تقنیات مختلفة في تصمیم واحد، ك
 ان الطباعة الرقمیة قد ساعدت على ظھور شكل الفتاة والحشرة
 التي تمتطیھا بشكل واقعي جدا فظھر شكل الجرافیتي بشكل جدي
ساعد التصمیم في الحصول على درجات جیدة. اما التصمیم 

ادس والذي حصل علي اقل الدرجات فیبدو ان السبب في ذلك الس
یرجع الي اعتماده على اظھار األرقام بشكل مبالغ فیھ علي 

ق الصدر، وكذلك استخدام صور المباني الدینیة وھو الذي لم یل
  قبوال بین السادة المحكمین.

لیدة ن وواخیرا فقد الحظ الباحثون ان اغلب االعمال الجرافیتیة تكو
ة، ھولحظة، كما ان كثیر من رسامیھا یوقعون أعمالھم بالقاب مجالل

ي فار مما یتیح لھم حریة كبیرة في عرض أفكارھم، كما تفتقر األفك
ه ھذ ھذه الرسوم للدراسة المتأنیة قبل تنفیذھا، وكثیرا ما تحمل

اللوحات أفكارا شاذة وغریبة یرفض المجتمع بعض عناصرھا او 
لى عذه االعمال وإعادة تقییمھا للوقوف كلھا، مما یستلزم فحص ھ

نتاج ن االجید منھا قبل االستعانة بھا في تصمیم المالبس، للتأكد م
  تصمیمات تتناسب مع عادات وقیم المجتمع.

  :Conclusion الخلاصة
توجد عالقة قویة بین حركة الجرافیتي وتصمیم المالبس على 

بي عرى المستوي الالمستوي العالمي، اال انھا لیست بنفس القوة عل
والمصري، ویمكن بتطبیق اسلوب الجرافیتي في تصمیم مالبس 
ا الشباب ابتكار تصمیمات أقرب لفكر الشباب یسھل تسویقھا، كم

ة فنیانھا أسلوب بسیط وسریع للزخرفة، فاالستلھام من الحركات ال
خصوصا الشبابیة یساعد على انتاج مالبس قریبة من ثقافة 

س وھم فئة الشباب، ویساعد على انتاج مالب المستھلك المستھدف
 تناسب افكارھم واحتیاجاتھم.

االستلھام من اعمال الجرافیتي في تصمیم المالبس یواجھ صعوبة 
نتیجة اختالف الخامات المستخدمة، وكذلك طبیعة المنتج، 
واالختالف في تقنیات رسم الجرافیتي على الجدران عن تقنیات 

عنایة خاصة في توظیف التقنیات الرسم على القماش یتطلب 
الخاصة بصناعة المالبس في تحقیق نفس ھیئة وروح اعمال 
الجرافیتي، والرسم الحر على القماش بالفرشاة او الطباعة بأسلوب 
االستنسل یساعد على الوصول الي اشكال تقارب في ھیئتھا رسوم 
الجرافیتي، ویمكن معالجة ھذه الرسوم الحقا إلنتاج تصمیمات 
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اعیة تناسب طبیعة المنتج الملبسي. كما ان دمج أكثر من تقنیة طب
في وقت واحد یناسب طبیعة االعمال الجرافیتیة التي تتداخل فیھا 

  ایدي الرسامین، وطبقات الرسم القدیمة مع الحدیثة.
رسوم الجرافیتي قد تطرح مواضیع صادمة بأسلوب مقبول او 

ي ودقة مثل باقي العكس، فھي لیست اعمال فنیة مدروسة بتأن
الحركات الفنیة، ویجب علي المصمم ان یختار االعمال التي 

ر عبییستعین بھا في التصمیم، كما ان روح الجرافیتي ھي حریة الت
ویجب علي المصمم ان یستلھم روح الفكرة ولیس مجرد الشكل 

 الخارجي لھا.
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