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Abstract   Keywords 

َ ومكاناَ، ویتضح یعد استخدام تقنیة البعد ا  لرابع أحد التقنیات الھامة والمحققة في الفن الھندوسي زمانا
ذلك بتكرار وتكبیر االحجام، وخاصة في رسم االلھھ وتمیجیدھا لتدل علي قوتھا وسرعتھا كأحد 
الوسائل للتعبیرعن المعتقدات الدینیة وعادات العبادات بتناسخ األرواح وتقدیس االلھھ وھو ما یتضح 

ً للبعد  جلیا في عادات وأخالق وسلوكیات الھندوس في حیاتھم الیومیة ،  فھم من أوائل الفنون استخداما
و من ھنا جاءت فكرة البحث في اإلستفادة من تطبیق تقنیھ البعد الرابع وتأثیرھا علي الفن الرابع. 

الفن ابع وعالقتھا بدراسة تقنیة البعد الرھو  : ھدف البحث .الھندي في تصمیم طباعة أقمشة السیدات
ابتكار تصمیمات ملبسیة بمفھوم البعد  - الھندي الھندوسي وأبتكار تصمیمات طباعیة ألقمشة السیدات

الضوء على مفھوم البعد الرابع في مجال  وتعود أھمیة البحث أللقائھ  .الرابع مستلھمة من الفن الھندي 
  ة المستقبلیة والفن الھندي الھندوسي.طباعة المنسوجات من خالل عرض تصورات من فلسفة المدرس

   الرابع البعد  
Fourth-Dimension 

   الھندي الفن
Indian Art 

   السیدات أقمشة طباعة تصمیم
 Women's Fabrics 
Printing  Design 
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:Introduction  
تقنیة البعد الرابع لھا تاثیر كبیر في عالم الفن أواخر القرن التاسع 
عشر وبدایة القرن العشرین، فالبعد الرابع (الزمن) على جانب 
كبیر من األھمیة كونھ یلعب دور ھام فى كل فلسفة تخص التطور، 

ماضى فضالَ عن أن الزمن ھو وحدة قیاس للحدث سواء كان فى ال
أو الحاضر أوالمستقبل ، وھناك معنى نفسى للزمن یرتبط بقیاس 
سرعة حركة األشیاء وحركة المستخدم فى الفراغ سواء الداخلى أو 
الخارجى حیث یختلف األحساس بالوقت ومروره بأختالف 
الظروف ، و قد تتضمن الحركة كال من التغییر و الزمن حیث أن 

َ فى ال َ فى عملیة التغییر قد یحدث موضوعیا مجال المرئى و ذھنیا
األدراك او كالھما معا، أول من نادى بوجود البعد الرابع ھو العالم 
الفیزیائى " ألبرت اینشتین" صاحب نظریة النسبیة الشھیرة التى 
تعبرعن ارتباط المسار الزمنى بحركة العنصر، فتوالت الحركات 

اف ھذا المفھوم الفنیة في إیطالیا وامریكا وھولندا وروسیا بأكتش
الجدید وتجسید فكرة البعد الرابع بعدما اشتھرت نظریة" ألبرت 
اینشتین"، ومن ھنا یجب ان نفرق بین البعد الثالث و الرابع فى 
التصمیم حیث اننا نعیش فى عالم ثالثى األبعاد وما نراه لیس بھیئة 
مسطحة اى بعدین (طول * عرض) و لكنھ بمدى عمیق فعلى ومن 

ً یثقل التصمیم وھوالبعد الزمنى الناتج من ھنا قد ی ً ھاما ضاف بعدا
الحركة فى التصمیم. وساھم المنظرون والفالسفة في شرح ھذا 

" معتبرین انھا حقیقة جوھریة یجب أن 1909المفھوم منذ عام" 
تجد طریقھا لمخاطبة العقل والروح عن طریق الفن، فیستطیع 

الثالثة ابعاد ویمكن رسمھم االنسان تخیل البعد الواحد والبعدین و
  لكن من الصعب التفكیر والتخیل باالبعاد األربعة معا. 

بعض الرسامون والنحاتون حول العالم ربط العلم بالفن ، وقد        
أستمدت المدرسة المستقبلة فلسفتھا من النظریة النسبیة الیناشتین 

الحركة التي كشفت عن البعد الزمني (البعد الرابع) الذي یعبرعن 
والطاقة، وتناول الفنانون ھذا المفھوم في أعمالھم الفنیة الذي 
ساعدھم على التخیل واالبتكار واالختراع وتأثیرھا علي الفن 

(زكي 1الھندي وإبتكار تصمیمات تصلح لطباعھ االقمشة السیدات. 
  )278-2001نجیب 

ً ھو الوسیط الذي یعبر اإلنسا ن منذ قدیم األزل أن الفن كان دائما

من خاللھ عن حالتھ النفسیة و مشاعره العاطفیة و إدراكھ للطبیعة 
) فقد مضى الفن 278-2001-دیورانت ( 2و القیم التي یعتنقھا  .

ً عن  مع البشریة في رحلة التاریخ اإلنساني عبر الزمن معبرا
أھداف و طموحات األجیال المتعاقبة على مر التاریخ و في محاولة 

   كل الحضارات, لتي ربما كانت مشتركة بینتحقیق ھذه األھداف ا
زاویة مختلفة تختلف باختالف  فإن كل حضارة رأت تحقیقھ من

والناجمة عن االختالف الثقافي و الحضاري  للمبدع  الثقافیة   الرؤیة
بین الشعوب ورغم ذلك وبرغم ارتباط الفن بالثقافة 

واءه وبالعصروبالحضارة الذي وجد فیھا فإن ذلك ال یمنع من احت
على قیم خالدة على مر العصور فارتباط الفن بمنشئھ ال ینفي 
احتواءه على قیم إنسانیة وأخالقیة نبیلة و سامیة تخاطب اإلنسان 
في أي زمان و مكان فالتعبیر عن جوھر اإلنسان في إطار حضارة 

 P4 1954(  3ما ھو إال تعبیر عن اإلنسانیة جمعاء .
( Surendra, ”ربي "جون دیويیرى الفیلسوف الغ "Dewey 

أن لكل حضارة من الحضارات خصائصھا الفریدة و الممیزة مثلھا 
في ذلك مثل األفراد فلكل فرد خصائص و سمات شخصیة معینة 
تمیزه عن غیره من األفراد و یمكننا أن نرى ھذه الخصائص 
الممیزة للحضارة في الفن الذي ینتج فیھا . فالفرق بین فنون 

فة ال یرجع إلى أسباب و قدرات فنیة تقنیة بل الحضارات المختل
 4یرجع إلى ھدف تلك الحضارات وعقیدتھا و ما ترمي إلیھ.

  ) 195  –م 2004(محمد عبد الرحمن
الحضاره الھندیة لھا تأثیر في مجرى الفكر البشري، وعلى      

وتشكل الھند في الوقت نفسھ  .أالخص ما یتعلق ّ بالد ِین والثقافة
یة قدیمة، وأمة حدیثة متأصلة في القیم التنویریة, حضارة آسیو

والمؤسسات الدیمقراطیة وفي قوة صاعدة متنامیة في القرن 
بدأ الرسم بالھند في بدایة القرن الثامن عشر  الحادي والعشرین.

و  "Zoffanyالذي شھد العدید من الفنانین األوروبیین ، مثل 
Kettle  وHodges  وThomas  وWilliam Daniell  و

Joshua Reynolds  وEmily Eden  وGeorge 
Chinnery ."  

كلمة ھندو ھي المفضلة بالنسبة للحضارة األحدث وعلى نحو أو 
ً في المركز بالنسبة لثقافة شبھ القارة  آخر فإن الھندوسیة كانت دائما

)، الھندوسیة ھي 75-1998  - صامویل ( 5منذ األلف الثانیة ق.م
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نظام اجتماعي فھي لب الحضارة الھندیة و أكثر من مجرد دین أو 
قد استمرت في أداء ھذا الدورعبراألزمنة الحدیثة رغم أن الھند 
نفسھا یوجد بھا مجتمع إسالمي كبیر باإلضافة إلى األقلیات الثقافیة 

فالفن الھندوسي ككل  ، )74،73 - 1998  - صامویل ( 6. األخرى
ھرة معزولة عن فروع الثقافة الھندوسیة األخرى لم یكن ظا

الجوانب األخرى من الحضارة الھندیة فھو انعكاس للحیاة 
االجتماعیة و األنماط الدینیة لھذا المحتوى الحضاري و استوحى 
منھا أعمالھ و یفسر ھذا االرتباط بالفلسفة الھندیة في كل جوانب 
الحیاة ، الجوانب الرمزیة و السحریة التي مازالت تمیز مختلف 

و تتشاطرھا الھند مع  ة الھندیة في وقتنا الحاليمناحي الثقاف
, ویعتبر مفھوم البعدالرابع في أبتكارات   جیرانھا المتأثرین بثقافتھا

تصمیمات تصلح للطباعھ اقمشة السیدات مفھوم حدیث للتطبیق في 
االسواق المعاصره, فقد تعامل المصممون مع البعد الواحد 

لث من خالل تحویل القماش والبعدین واستطاعوا تحویلھم لبعد ثا
المسطح الثنائي االبعاد الي تصمیم مجسم ثالثي االبعاد بحیث تبرز 
الخامات، المالمس، التقنیات، القصات، الكسرات، البنس والتشكیل 

  (Ananda 1980 -P18) 7التصمیم النھائي للملبس.
اما إضافة البعد الرابع فیتطلب من المصمم خیال وجھد ابداعي  

فیذه، فیمكن ان یسبق المصمم الزمن والتقدم العلمي ذاتي لتن
  والتكنولوجي المتزاید والمتسارع. 

Statement of the problem 
  :في التساؤالت التالیة   مشكلة البحث یمكن صیاغة

البتكار  تطبیق تقنیھ البعد الرابعمامدى االستفادة من   -
  یدات ؟تصمیمات تصلح طباعتھا علي أقمشة الس

مامدى االستفادة من المدرسة المستقبلیة في تطبیق مفھوم البعد  - 
  الرابع بتصمیماتھم ؟

مامدى االستفادة من تطبیق الفن الھندي الھندوسي بتأكید -   
  الحركة والسرعھ في التصمیم؟

 : Objectives   
وسي وأبتكار الفن الھندي الھنددراسة تقنیة البعد الرابع وعالقتھا ب
ابتكار تصمیمات ملبسیة  - تصمیمات طباعیة ألقمشة السیدات

  .بمفھوم البعد الرابع مستلھمة من الفن الھندي 

 Significance 
القاء الضوء على مفھوم البعد الرابع في مجال طباعة المنسوجات  

من خالل عرض تصورات من فلسفة المدرسة المستقبلیة والفن 
  الھندوسي. الھندي

  : تصمیم مالبس سیدات حدود البحث 
  تتمثل في: حدود زمنیة

  دراسة المدارس الفنیة المستقبلیة القرن التاسع المیالدي . -
  دراسة الحركة والسرعة في الفن الھندي الھندوسي .-
 سنھ  40-20تصمیمات طباعیة القمشة السیدات للفئة العمریة من - 

 تتمثل في: حدود مكانیة
 ج من لوحات المدرسة المستقبلیةنماذ -
  نماذج من لوحات الفن الھندي الھندوسي -

 Methodology : 
  ةیتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي مع الدراسة التطبیقی

- المراجع العربیة و االجنبیة - أدوات البحث : برنامج الفوتوشوب  
  شبكة المعلومات الدولیة (االنترنت).

Hypothesis 
وجود عالقة ذات دالئل إیجابیة بین الفن المستقبلي ( البعد الرابع) -

  والفنون الھندیة الھندوسیة في تطبیق السرعة والمكان في أن واحد.
تطبیق فكر البعد الرابع بأبتكار تصمیمات تصلح لمالبس السیدات -

  سنھ. 40-20للفئة العمریة من 
Keywords : 

منظومة متكاملة من الفلسفة الدینیة و  : Hinduism الھندوسیة 
الممارسات الثقافیة نشأت و تمركزت في الھند حیث تقوم على 
اإلیمان بالبعث بعد الموت و اإلیمان بمخلوقات علیا ذات طبیعة و 
أشكال متعددة وتھدف إلى اإلیمان بحقیقة ثابتة واحدة و التحرر من 

  )13  - (محمد عثمان  8الشرور األرضیة .
تعریف حدیث یتضمن المحتوى و الفلسفي و  : Hinduھندو 

النصي للدیانة الھندوسیة و كذلك المنظومة الفلسفیة و الثقافیة للھند 
  و جزیرة بالي و مناطق أخرى في إندونیسیا  

: ھو الفن النابع من الفلسفة الھندوسیة و  Hindu Artفن الھندو 
  العمارة الھندوسیة   الذي یشتمل على النحت و التصویر و

ــرب لق(ا: ا ــیولغــد لبع)  والمفرد ا Dimensionد ( البعاا 
ن  ، یــبــداد متر اصــقء اماــدلقــد اعنــو ھن ، ویئیــشف  الــخ
ا ــــضروا مفــــموھومــــدادا متــد البعــون المتكلمال ــجعــد قو
  م.ســــلجاي  ــــف، سھ ــــنفم) او ســــلجاي ــــف

مصطلح یطلق على ):Three Dimensionalثالثي األبعاد( 
األشكال المجسمة بالنحت أو التشكیل المجسم بالخامات في 
األشغال الفنیة األخرى التي یبرز فیھا الطول، والعرض، والعمق 
سواء كانت خامة منحوتة أو مشكلة، وتتضمن ھذه األشكال 

ألشكال، المجسمة على الفكرة األساسیة، والحجوم، وا
واالرتفاعات، والفراغات، والمالمس، كما أنھ یطلق على الصور 
واللوحات المسطحة التي تبرز فیھا التجسیم الثالثي من خالل 
الظل، والنور، والمنظور، والمسافة مما یجعل األشكال تبدو 

  مجسمة.
: یعود اكتشاف   (The fourth dimension )البعد الرابع

ایة القرن التاسع عشر المیالدي الذي مفھوم البعد الرابع لبد
شغلتھالثورة الصناعیة االولى، واستمر تطورالمفھوم للنصف 
الثاني من نفس القرن ومرحلة الثورة الصناعیة الثانیة (الثورة 
التكنولوجیة) واختراع الكھرباء، فنجد من الصعب التفكیر والتخیل 

ؤیة عالم في عالم رباعي االبعاد ألن الدماغ البشري مصمم لر
ثالثي االبعاد فقط، ولھذا فأن الوسیلة البشریة الوحیدة لرؤیة البعد 
الرابع أو تخیلة كصورة تجریدیة ھي الریاضیات ونظریات 

(ساطع  9الفیزیاء الحدیثة التي یمكن من خاللھا إیضاحھ بالرسم .
  )2014-ھشام
في ث یحدي لذالتغییر انھ ألفن على ابع في الرالبعد م امفھوف فیّعر

ة حدرة والحركة في صووث اقت حدولمحیط بالجسم اغ الفرا
یشغل أن البد ن وجسم كا، أي لشكلاء والھوابین ل حالإفھوعملیة 

  )9,  2013ى ضور ( 10غا .افر
بیعة  طباعیة بالطالنت اھتم:ا النطباعیةاسة رلمدا 

ون للاو ال ظلوء او ابالضواء بھا سر ھظلتي ترات التغیراھاواظ
رات لتغین وامزلامل علي عال دیذا كل ھ انبھ ك مما الشو
ما ر ی صور ما  ھاوإظتمت بالطبیعة اھ، بع رالد اھا بالبعرتاثو

قة دألكثر الطبیعة ابسرعة كي یتمكن من تسجیل معالم اه یر
).   17-19 1988، ار، جير، لو( م 11الً. ع زواألسرواشفافیة و
 ضعھاولتي العلمیة ت النظریاالى ن إالنطباعیوالجأ ا لذو
ل مما یدء. لضواتمت بتفكیك اھلتي ون والمعاصرن الفیزیائیوا

لتي ات التغییروالزمن ابع متمثالً بعامل الرام بالبعد ھعلى تأثر
  )925،  1988(مولر  12بھ .دث تح

في ذات بالم وسرلابع في رالد البعوم امفھ  -:  لتكعیبیةاسة رلمدا
كة رحي بالحولمتضمنة ما یائیة رلمابة رلتجم باھتالتكعیبیة ا

د قن. ومزلن اعر لى ما یعبالفضائي باالضافة د البعاضافة وأ
لتي المنفصلة ظر النط انقادد تعن ومزالترة التكعیبیة بفكءت اجا
د لبعالى ر ایشیوكة رحي بالحویب كرشكل من عرلتعبم كراتت
اتخاذ األشكال الھندسیة أساسا لبناء العمل الفني واھمال رسم بع رالا

  ،ظرلنط انقاف لحسیة باختالدارك المدد اعلى تعد عیسااالشیاء و
ت كانم سرلابع في رالد البعق المتبعة في تحقیب االسالید احوان ا

ً بعف لتضیت حاوللاثیة في رالتاو ایخیة رلتأرة االستعااخالل ن م دا



Elham Al Mahdi et al. 51 
 

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

 

ً آبعف ضیك  الذكوبعاً رامنیاً ز ً خدا  ،ئيرلمالفني اللعمل را
(  13یة فنیة .رعماال فكد الوا بع ممرالد اللبعر لفكاضافة واھو
یا زوابرسمھ من ازه برن إلتكعیبیوول احا) ،  و1990اري، ف

لتحلیل والتفكیك امن ع نواث لك بإحدوذلوقت افي نفس دة متعد
لعناصر التصویر ف لتي تھدبینھما واخل التدوایع زلتودة اعاوإ

اه نما مایروالعین اه الیس بموجب "ماتره  ، لحیاافي ي مایجر
د تعدومن التزة افكرءت جاا لذ ،ندسیة ل ھشكاایعكسھ في وقل " لعا

كم لتعبرعن شكل مركب یوحي التي تترالمنفصلة النظر ط انقا
  ). 106,2001, لبسیونيد امحمو (14بع. الرایشیر للبعد وبالحركة 

Theoretical Framework 
  لمستقبلیھاسة رلمدابع في الرالبعد ا
ن لقراي حركة فنیة حدیثة تأسست في ھ تقبلیةلمساسة رلمدا 
" تینيرإلیطالي "فیلیبو ماالكاتب ایة على ید ایطالیا بدبإلعشرین ا

Marinett Filippo" فن جدید الیشبھ ء تدعو لبنا ؛م 1909"عام
ورأت  ،لماضي اعن ل النفصاوالتوجھ للمستقبل ،  اخرآفن أي 

بل یجب ؛ بنائيلالتحلیل م انظاام ستخدانھ الیكفي الحركة ه اذھ
صبغة  ،لفنیةل االعماء افي بناد بعاالثالثة وذي البعدین اتشكیل

ء لمليالحدیث العصرروح اینامیكیة ملیئة بالحركة للتعبیرعن د
     15ن .النساة اآللھ على حیااتطغى فیھ ولسریع ع االیقاوابالحركة 

  )183 , 2001 لبسیوني د امحمو( 
لتي كشفت عن النسبیة ایة لنظرالحركة فلسفتھا من ه اذت ھستمدوأ
كما  ،لطاقة والحركة ایعبرعن ي لذابع الرالبعد والزمني البعد ا

بالتالي ولمتحركة اعلى حقیقتھا ء ألشیار اھااظلي اعمالھم ف أتھد
في ء ولفضاة بامتكاثرة ومتناثرل شكاالي ء األشیاامالمح ل تتحو

 بعضھال الشكاراتشابك صووخل الي تدالسرعھ دي الحالة تؤه اذھ
لعمل افي ء كل جزن لمستقبلیواعتبر ة واجدیدر ببعض فتولد صو

ء كل جزاء وجزألي ع الموضون الفني (قابل للتحلیل حیث یحللوا
  من).زي ھكل حركة ویعني لھم حركة 

في لمستقبلیة اسة رلمدالتي تستند علیھا الركائز ام أھفالحركة من  
ً بداي لیست ساكنة وھ  ،فنانیھال عماا نامیكیة یدبل حركة ا

كما  ،ندفاعھا امع اریتغیر شكلھا بأستمروام، ولداتتضاعف على 
دة لمااعمالھم بتحطیم أبع في الرالبعد اعلى تمثیلھم ن لمستقبلیواكد أ

من ل الشكان ابحیث تكوور لمتجاارا)بالتكرل الشكاط والخطو(ا
 16لزمكانیة. ).الحركة ابالتالي یمكن تمثیل ى ونھا الترض المفترا

  )216م,  1991ة ،(محسن عطی
ویالً بشكل كبیر في طلفنیة لم تعش الحركة ه اذأن ھبالرغم و  
ه لحیاابیعة طلفن شكل متناسب مع الحدیثة في الحركة اء اثرا

  )178م , 2001(محمود البسیوني ,  17ة.لمعاصرا
  لمستقبلیةاسة رلمدلوحات فنیة متاًثرة بابع في الرالبعد ا -

ر ألبتكاالعالم المعاصرفي رة ثابة ثولجدید" بمالفنيه "االتجاھذا ا
قمشة غیر تقلیدیة ت واخامات وتقنیاان ولورف وابزخاتصمیمات 

إلیطالي "جیاكوموباال" م الرساایعتبر ة . ولیھ جدیدل ظشكاوا
)Giacomo Ballaه التجااذ ھعد اسى قوارمن اول و ) ھ
"مانیفستو"  مستقبلي للمالبس ار بأصدم لمستقبلي حین قاا
 "Clothes" Futurist Manifesto of Men's  Theلرجاليا

 Anti-Neutralء ( لالشيدة لمضااللمالبس ن ثم بیا
Clothing ،( ھر في تصمیماتھ  ،  وظ عام1914م لعاافي نفس

نھ ومروحركة  ء عطااء وإجزألي الجسم الكسر سطح ت الومحا
ول ألالمانیفستو افتضمن  ،لثقیل ،والثابت ش القماالالقمشة حتي 

مالبس بسیطة ر بتكاانھ یجب علینا اال" بیاناً یفید "لجیاكوموبا
، لحریة الجسامنا والمتعھ اینامیكیة توفر ط دبخطووجریئة ة  سعید

، ئعةان رالصناعة بالواقت قصیر لتشجیع ونتاجھا في ایجب و
ون قد تعاولمستقبلیة.   ل الدخون فناي منھج ألوثیقة وبمثابة ا ذوھ

سیس ،  (روفرتیوناتو""تقبلي لمساإلیطالي ن الفنااجیاكوموباال مع 
) في تصمیم مالبس لبالیھ تتمتع  Fortunato Deperoوبیرد

لھندسیة العناصر ام اباستخد، لمتحركةم االجسام واباللعب باالحجا
لتي تتماشي الغیر متماثلة ت القصاط والخطوالسریع في ع االیقاوا

 منت لستیناالمستقبلي في ه االتجاانبثق العصریھ. كما ه الحیاامع 
ل لخیاامن م الستلھاوالمستقبل ایة ؤبر، لحدیثالعصر اقائع و
ثر الھ ن فكاه ، التجاا اذرھفكاأسب اتنء ولفضاات والمجروالعلمي ا

لمستقبلیة في اسة رللمدء یازألاتصمیم ل كبیر في مجا
لتكنولوجیا ام استخدود والمحداغیر ل لخیااءة والجررواالبتكاا
لیھ ل ظشكار ابتكاروح وا لسرعھ لتتماشي معوالحركة ة والجدیدا

لغیر ت الخاماام استخدان، واأللوللخطوط وافیھا مبالغة ه جدید
ات لمجروالعلمي ل الخیاامن م الستلھاوالمستقبل ایة ؤبر، تقلیدیة

ء، تستقي ھذه الحركة حدودھا من النظریة النسبیة التي لفضاوا
كشفت عن البعد الزمني الذي یعبر عن الحركة والطاقة. وتظھر 

ستجابة في العمل الفني في تحدب الخطوط وتقوس األشكال، اال
واستخدام عنصر الضوء مع ھذه المقومات المستمدة من الحركة 
الكونیة لتجعل كل شيء في الوجود یتحرك ویتغیر في صیرورة 

وتتسم الحركة بحساسیة كبیرة. واقتران الحركة مع  ،مستمرة
)لتكشف عما وارءھا الضوء یعمل على تحطیم المادة( أي األشكال 

 وتكون في حالة اندماج. 

  ھنبذة عن اعمال  الفنان المستقبلي

  ِألومبرتو بوكیوني
18 

Britannicawww..co
m  

أومبرتو بوكیوني رسام و نحات إیطالي. مثل غیره من المستقبلیین، تركز عملھ على تصویر الحركة و السرعة و 
  .لیاالتكنولوجیا. ولد في ریدجو كاالبریا في إیطا

ّل أبرز لوحاتھ في "المدینة تنھض"، وھي صورة ُوِصفت بأنھا أول رسمة "مستقبلیة" نتیجة أسلوبھا المتطّور  تتمث
  والمتأثر 

، بینما ثّمن آخرون مضمونھا  ً بالفن التكعیبي.وتفاوتت حولھا ردود األفعال العامة، فكانت آراء النقاد الفرنسیین معادیة
 المبتكر.

  
  1913ینامیكیة الدراج" )"د1لوحة رقم (

  
       1910) الضحكة   2لوحة رقم (
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رساما إیطالیا، وھو شخصیة بارزة في الحركة المستقبلیة التي ازدھرت في إیطالیا خالل بدایة القرن العشرین.   كارلو كارا 
  دینة میالنوباإلضافة إلى العدید من لوحاتھ، كتب عددا من الكتب المتعلقة بالفن. درس لسنوات عدیدة في م

ثم انتقل بعدھا إلى المیتافیزیقیة  .ھو التصویر الذي یسعى إلى التعبیر عما یختفي خلف الطبیعة التصویر المیتافیزیقي:
التي وجدھا وسیلة مثلى للبحث عن عالقة أفضل بین الواقع والقیم الثقافیّة، وانشدّ إلى الشيء البسیط الذي بإمكانھ 

ذھب الفنان فیھ إلى أبعد من المرئي. تمیز أسلوب كارا بقوة أشكالھ وحضورھا، وتأثرھا  إعطاء حقیقة ثانیة؛ إذا ما
الشدید بخصائص الفن اإلیطالي على النقیض من دي كیریكو الذي مال إلى الفن الیوناني واأللماني. من أعمالھ: 

فیھا موضوع الطبیعة ، وسلسلة من اللوحات عالج »امرأة وشرفة«، و»امرأة جالسة«، و»صنوبر على البحر«
 .الصامتة

 
  تكوین (طبیعة صامتة میتاقیزیقیة) )3لوحة رقم(

  
  المیتافیزیقي) ال تزال الحیاة 4لوحة رقم (

 

    جیاكومو باال
  

ھو رسام إیطالي. ابن لصیدالني صناعي. ولد في تورینو في منطقة بیدمونت في إیطالیا ودرس  جباكومو باال 
ً بالصور التتبعیّة, وھي تقنیة الموسیقى في طفولتھمن أ شھر لوحاتھ "دینامیكیة الكلب على المقود"، وكان باال مفتونا

قدیمة تتّضح الحركة فیھا عبر إطاراٍت عدة، وھو ما شّجع باال على إیجاد طرق جدیدة بغیة تمثیل الحركة في الرسم. 
ّل محتواھا في امرأة ت َ األكثر شھرة ویتمث ُ التجربة والتي أظھرت  سیر مع كلب أسود صغیر.وتُعتبر اللوحة

الطلیعي في الدول األوروبیة األخرى.  الفن  التأثیر على كبیر  تجریدي في اللوحات اإلیطالیة الحدیثة ، وكان میل أول
 .األبعاد والفنون الزخرفیة ثالثیة المستقبلیة للكون" وعملت في النمذجة إعادة اإلعمار  15وقعت "

 
  1912دینامیكیة الكلب على المقود )5لوحة رقم (

 
    1909 ""ضوء الشارع)6لوحة رقم (

   19ناتالیا غونشاروفا
  )2014-فیروز ھزي (

فنان تشكیلي، الذي ھو تماما نادر اإلناث الفن الطلیعي. حیاتھا وأعمالھا ھي انعكاس واضح  - ناتالیا غونشاروفا    
. لوحاتھا ھي اآلن تستحق الكثیر من المال، ولكن في الوقت 20ن اللالتجاھات في تطویر المجتمع والثقافة في القر

  الذي كانت مضطھدة وانتقدت لرأي معین للعالم                                                                            
ً بارزة ورسامة ومصّورة ور      اقصة, ومصممة أزیاء من أبرز لوحاتھا "الدراج"، وكانت غونشاروفا شخصیة

تبة، وھي زوجة الفنان الروسي میخائیل الریونوف.وتُظِھر اللوحة قدمْي وساقْي الدراج أكثر من مرة، ما یدّل  وكا
أي بعد  1944على سرعة الحركة. وانقرضت "المدرسة المستقبلیة" مع وفاة مؤّسسھا فیلیبو توماسو مارینیتي عام 

ً بالفشل سنة من إطالقھا، كما باءت جمیع 35 في الصورة نقلت بدقة سرعة الحركة السریعة.  محاوالت إحیائھا الحقا
سباق الشوارع الماضي الدراج عالمات الشارع فالش واالندماج في واحدة. الحركة السریعة للعجالت المنقولة من 

  .خالل التكرار المتكرر بجانب بعضھا البعض
وسجاالت فكریة حادة تزامنت مع تقلبات سیاسیة مضطربة تكونت رؤیتھا الفنیة في خضم حراك فني حیوي،  

عصفت بروسیا القیصریة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین. فقد تمیزت ھذه الفترة في طور 
الثقافة الروسیة بنشوء تیارات وتجمعات عدیدة تبنت مواقف متباینة وطرحت برامج مختلفة حول مسائل المعاصرة 

 .لقومي والموقف من الثقافات الوافدةوالموروث ا

                              
  1913)الدراج غونشاروفا7لوحة رقم (

  
    1913 آلة الدینامو ) 8لوحة رقم (
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  فنانین المدرسة المستقبلیة

لقد استخدمت اللوحة المستقبلیة عناصر من االنطباعیة الجدیدة 
والتكعیبیة إلنشاء تراكیب تعبر عن فكرة الدینامیكیة والطاقة 

ء یازألاتصمیم ل ثر كبیر في مجاالھ ن فكا .والحركة للحیاة الحدیثة
ود لمحداغیر ل لخیااءة والجرر واالبتكاالمستقبلیة في اسة رللمد

روح لسرعھ لتتماشي مع والحركة ة والجدیداا لتكنولوجیام استخدوا
لحدیث العصرام  ،افیھا مبالغة الستخده لیھ جدیدل ظشكار ابتكاوا
ان أللوط والخطو، الغیر تقلیدیة ت الخاماام استخد،  واالقمشة وا

لسالسل والبالستیك دن والمعاامن ة لمبتكرر التصمیمات اھووظ
بولي وستر الي كالبوة لجدیدت الخاماا PVCم ھغیرولمعدنیة . ا
-)1916 – 1882...ومن أھم الفنانیین (امبرتو بوكشیونى كرلیك.ا

 ).1958 –1871( جیاكومو باال-)1966 – 1881(كارلو كارا 
20).  (Emily Braun  1995-34-41                                

  من أھم عناصرالفن الھندي الھندوسي   
  الحركة والسرعھ والمكان 

عمال فنانین الفنون الھندیة تطبیق السرعھ والمكان ونالحظ في ا
فى أن واحد ، الفن الھندى مرتبط بالدیانات و تقدیسھم لاللھ وتعظیم 
قدرة االلھ علي النداء, تطّور الفنون التشكیلیة في الھند وأشكالھا، 
فھناك الفن الدرافیدي، والفن الھندوسي القدیم، والفن البوذي؛ فضالً 

  ون الصغرى.عن الرسم والفن
ّت آثارھا  – 1 الحضارة الفیدیة أقدم حضارة ھندیة أصیلة، كما دل

المكتشفة في منطقتي (موھنجو دارو) و(ھّرابا) في وادي نھر 
  السند.

رغم اختفاء حضارة نھر السند القدیمة، لكن الحضارة الھندیة  – 2
ً جدیدة من خالل  استمّرت على ید اآلریین الذین بعثوا فیھا روحا

ین بشكل خاص، حیث دخلت ترانیم الفیدا المقدسة كشكل جدید الد
ً إلى اآللھة التي تشیر إلى  من أشكال العبادة، والتي توجھت أوال
قوى الطبیعة، مثل (إندرا إلھ الحرب الذي یرمز إلى الرعد)، 

  و(سوریا إلھ الشمس)، و(فارونا إلھ السماء).
م، وظھرت ق. 500أحتضنت الھند میالد (بوذا) في حدود  -3

الدیانة البوذیة التي تُغنى بالروح والمثالیة وذات النظام الدیمقراطي 
  والمعادیة لتقسیم المجتمع إلى طبقات.

الرسم أو التصویر الھندي فن عریق، وقد بدأ بفن الصخور،  -4
 والنقوش والرسوم التي ظھرت على الكھوف والمالجئ الصخریة 

ّل كھوف أجانتا أھم ألف س 30في بمبكتا منذ ما یقرب من  نة؛ وتمث
  الكھوف واللوحات التي صمدت بوجھ الزمن.

أعطت الدیانة الھندوسیة أھمیة كبیرة للموسیقى، ففي  – 5
األساطیر الھندیة یرتبط كل إلھ بنوع معین من اآلالت الموسیقیة. 

ً للثقافة الھندیة القدیمة. ً أساسیا   وقد اعتُبرت الموسیقى مصدرا
    لى اآللھةنظرة الھندوسیة إ

َّى من اآللھة، ففیھا       اشتملت الدیانة الھندیة القدیمة على أنواع شت
آلھة تمثِّل قوى الطبیعة وتُنسب إلیھا؛ كإلھ المطر، وإلھ النار، وإلھ 

      النور والریح، واجتمعت فیھا حاالت عدة:
ال یوجد توحید بالمعنى الدقیق، لكنھم إذا أقبلوا على إلھ  التوحید: -

اآللھة أقبلوا علیھ بكل جوارحھم حتى تختفي عن أعینھم كل من 
  اآللھة األخرى، وعندھا یخاطبونھ برب األرباب أو إلھ اآللھة

ً یُعبد كالماء  التعدد:- یقولون بأن لكل طبیعة نافعة أو ضارة إلھا
والھواء واألنھار والجبال..ھي آلھة كثیرة یتقربون إلیھا بالعبادة 

        والقرابین.
في القرن التاسع قبل المیالد جمع الكھنة اآللھة في إلھ  لیث:التث-

 واحد أخرج العالم من ذاتھ وھو الذي أسموه: فمن یعبد أحد اآللھة

 .ً من  فشنو:من حیث ھو موجود.  براھما:الثالثة فقد عبدھا جمیعا
      من حیث ھو مھلك. سیفا:حیث ھو حافظ. 

     تقدیس البقرة
دیس البقرة وأنواع من الزواحف كاألفاعي یلتقي الھندوس على تق  

 ً وأنواع من الحیوان كالقردة ولكن تتمتع البقرة من بینھا جمیعا
بقداسة تعلو على أي قداسة ولھا تماثیل في المعابد والمنازل 
والمیادین ولھا حق االنتقال إلى أي مكان وال یجوز للھندوكي أن 

  دینیة. یمسھا بأذى أو بذبحھا وإذا ماتت دفنت بطقوس

 
  ) تقدیس البقرة11شكل رقم (

      الطبقات في المجتمع الھندوسي
وھم الذین خلقھم اإللھ براھما من فمھ: منھم المعلم  البراھمة:

والكاھن، والقاضي، ولھم یلجأ الجمیع في حاالت الزواج والوفاة، 
  21  تقدیم القرابین إال في حضرتھم. وال یجوز

لبرھمي من أسمى الوجبات  ) وكان ل20، 1905(البیروني 
   22.(Elio, 1865 , p240)الواجب المقدس . والدینیة 

وھم الذین خلقھم اإللھ من ذراعیھ: یتعلمون ویقدمون  الكاشتر:
      القرابین ویحملون السالح للدفاع.

وھم الذین خلقھم اإللھ من فخذه: یزرعون ویتاجرون   الویش: 
(  محیي الدین 25الدینیة.  ویجمعون المال، وینفقون على المعاھد

1990  ،23 (  
وھم الذین خلقھم اإللھ من رجلیھ، وھم مع الزنوج  الشودر:

األصلیین یشكلون طبقة المنبوذین، وعملھم مقصور على خدمة 
الطوائف الثالث السابقة الشریفة ویمتھنون المھن الحقیرة 

  ).    174،  1984( عبد الواحد  26والقذرة. 
تمتع بالتكراروالحركة وااللوان الناریة  باالضافة الفن  الھندي ی

  للعناصر الزخرفیة الھندیة المتعددة ومنھا:  
: توجد المنحیات الھندسیة والعشوائیة والتي العناصر الھندسیة 

  تتشابك في الخطوط بالمساحات واأللوان الزاھیة عادة .
راقھ : في زھور الصنوبروالقرنفل واللوتس وأو العناصر النباتیة 

      وأوراق األشجار المختلفة وغیر ذلك من النباتات.
: الفن الھندي غني باستخدام العناصر الحیوانیة  العناصر الحیوانیة

واألدمیة مثل الفیل والجاموس والتماسیح واألفیال والغزالن 
االحتفاء بالحیاة و التعبیر عن كیانات  والطاووس وغیرھا .

ر الجسد اإلنساني من أجل كونھ الخصوبة فالفن الھندي لم یصو
ً و لكن ألنھ في الفن الھندي تعبیر عن كیانات  ً عاریا جسدا

  )59,  2005–( سماء محمد    27الخصوبة.
:الفن الھندي رمزي بطبیعتھ فالرمز ما ھو إال  العناصر الرمزیة 

محاكاه الواقع الخاص بالحیاة المجردة من الزخرفة والرموز 
  ة ترمز لتعالیم بوذا والتاج یدل أیضا علیھ .المعروفة فمثال العجل

  من سمات وخصائص الطرز الفنیة وااللوان الھندیة 
سمات الطراز الھندوكي: یرجع تاریخ الدیانة الھندوكیة إلي  -1

قرون عدیدة قبل المیالد ولقد تطورت ھذه الدیانة مع حیاة أھل 
ا في الھند حتى أصبحت عقیدة تحمل فلسفات عمیقة امتدت جذورھ

  حضارات الھند خالل المراحل المختلفة .
سمات الطراز البوذي:ولد البوذا " ساكیا موني "في حوالي  -2 

ق.م وكان ابنا ألحد ملوك مقاطعة صغیرة من مقاطعات  563عام 
الھند تقع على حدود نیبال . وقد نبذ حیاة القصور ولجأ إلي التقشف 

حقیقة وأصل الخیر ، والتصوف ومارس البوذا التأمل بحثا عن ال
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, 1971(الحبیني,  28حتى بلغ مرحلة الفھم الكامل للكون واإلنسان.
126.(  

ً بالفن بل ربما أنھما ولدا و ترعرعا   ً ما كان مرتبطا فالدین دوما
ً في ظل نشأة الحضارة أو كما قال ھربرت رید ( أنھ ال یوجد  سویا

ة حمیمة و فن عظیم أو على األقل مراحل فنیة عظیمة بدون عالق
فحتى عندما یبدع الفنانین العظام لوحاتھم   قویة بین الفن و الدین )

بمعزل عن أي تأثیر دیني فإنھ كلما اقتربنا أكثر من حیاتھم نكتشف 

 Tribal ( 29ما ال یمكن أن یطلق علیھ إال إحساس إیماني دیني.
Art primitivism  P44(  

 األلوان الھندیة:
الثالوث في الھندوسیة من شیفا، فیشنو وبراھم , یتألف االلھ الھندوسیة 

 Read)( 30.تصویر االلھ بقدرة الحركة والسرعة والمكان في أن احد
Uakrishuan: 1975  p. 250. 

  
  ) لثالوث في الھندوسیة، من الیمین إلى الیسار. براھما شیفا، فیشنو12شكل رقم (

 اما بطل شجاع  ) الھ ھندوسي 16شكل رقم (

 
َى13كل (ش َْعل َّالوث الھندوسي ) براھما وھو" الَمْعبُود األ  في الث

 
  ") فیشنو ھو "خالق ومدمر كل الموجودات17شكل رقم (

  
 )االلھ شیفا "المدمر"الروحاني ، شیفا14شكل رقم (

 
  )إلھ غانیشا (الفیل) إلھ الحكمة واالزدھار15شكل رقم (

 
 الالھوت ، هللا ، اإللھ ، ھندوسي معبد)  18( رقم شكل

  
  الزمن والتغییر الھ الموت و  ) اإللھة السمراء كالى19شكل رقم (

  
    ) رسم شعبي باتاشیترا20شكل رقم (

  
 ) رسم لكریشن21شكل رقم (  
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. 
استخدمت األلوان االرضیة القویة أغلبھا قلیل العدد في المجموعة 

یة واألصفر الواحدة ، فكثیرا ما یستخدم اللون األسود في األرض
الحجري في الزخارف أو یستخدم األحمر القاني أو اللون الفضي 
أو سواھما من األلوان الحارة في األرضیة ، فإذا استخدم األول 
كان لونھ األخضر المتمم لھ في أرضیات أخرى مجاورة لھ 

  یفصلھما لون ذھب .
وإذا استخدم األزرق البحري القاتم استخدم معھ الوردي في 

بوفرة توازن قوتھ وكان للون األصفر الذھبي مكانھ  الزھور
المرموق في األرضیات مع القرنفل الذي تزدان بھ الزھور 

وتأثیرھاعلي الفن بدراسة تقنیة البعد الرابع  واألوراق النباتیة ،
من الضرورى التعرف  الھندي في تصمیم طباعة أقمشة السیدات

   على اتجاھات بعض الفنانیین العالمیین
من Pattachitra") یوضح رسم شعبي "باتاشیترا 20كل (ش

" ھي رسوم عبرت عن االساطییر الھندوسیة Orissa"اورویسا
 وجدت في ھند منذ ما قبل الفتح االسالمي واستمرت إلي األن

) الفن الكافي خصصت لرسم 21رسوم شعبیة دقیقة الشكل (
لباحثین ویتفق معھ العدید من ا Milco"میلكو"أما جدران المعابد

حضارة على األقل من بینھا  12فیرى أن الحضارات الرئیسة ھي 
 –الیابانیة  –لم یعد لھا وجود، بینما تظل ھناك خمس ( الصینیة  7

الغربیة ) التي مازالت موجودة إلى یومنا  –اإلسالمیة  –الھندیة 
فقیم دراسة الفن ،   (Miyeko Murase,1975, p 31) 31 ھذا

و أن تركیز وتكثیف الفن ھو تركیز و    فة للشعوبترتبط بقیم الثقا
تكثیف للثقافة و من ثم فإن دراسة الفنون ینبغي أن توفق العالقة 
بینھا وبین الثقافة و ذلك ألن الفنون مرآة حقیقیة لھا العتبار أن 

ص  –م 2004(محمد حسني األشقر  32الفن ثقافة و الثقافة رؤیة.
255.(    

ارتباط بین البعد الرابع والفن الھندي ومن رؤیھ للباحثة ان في 
الھندوسي ففكر ربط الزمان والمكان یتوافق مع الرؤیا الفنیة 
للباحثة التسام الفن الھندوسي بالتكرار والحركة السریعھ للرسم 

و ألن العمود الفقري للفلسفة   االلھ داللھ علي قوتھم وتمجیدھم .
قص فإنھ ال یوجد أي الھندوسیة ھو اإلیقاع كما ھو الحال في الر

نظام للتفكیر الھندوسي الفلسفي دونھ حیث اعتبر أنھ ال یمكن 
… التعرض ألي فن آخر من الفنون مثل التصویر أو العمارة 

ً دون التعرض للرقص الشعبي الكالسیكي فالرقص ھو  كامال
  33أوضح رؤیة لألسلوب ھندوسي في الحیاة على األرض. 

)Shanta 2000,p1( فق مع الفیزیاء الحدیثة في أن وھو ما یت
أشكال الطاقة تتحول من شكل إلى آخر بصورة ال متناھیة و تنوع 

األشكال التي تنفذھا ھذه الطاقة تجعلھا تتحول من شكل آلخر 
لتذوب في بعضھا البعض كما تتنوع أشكال الفنون و تتحول من 

), و لعل أفضل دلیل على ذلك Indian -P10 ( 34شكل إلى آخر
والتي ترقصھا  Mandala Bheda""المنداال بھیدا رقصة

الراقصة في محور حول نفسھا لتشكل شكل المنداال التي ترسم 
ً لتأمل و تركیز الطاقة للتوحد مع الطبیعة و تشكل ھي  تصویریا
نفسھا شكل المذبح في المعبد الھندوسي لتشكل في النھایة كل ھذه 

   األرض ویعكس األشیاء شكل المربع البسیط الذي یرمز إلى
االختالف في التعبیر الشكلي من حیث التعبیر بالخامات في 
التصویر و العمارة و حركة الجسد التي یعكسھا الرقص بمفھوم 
واحد ھو الحركة الدینامیكیة للكون حیث عبر عنھا في المرة 
األولى بدینامیكیة الخط المجردة و في المرة الثانیة بحركة الجسم 

الطریقتین تستخدم للتأمل و كالاألسلوبین  حول محوره و كال
یعززان لمفھوم الھندي للفراغ المرتكز على الفراغ الروحاني 
 ً السیكولوجي الدینامیكي للزمن الذي یجمد ھذه اللحظة فیما دونا

  ).(Shanta Serbjeet Singh 2000,13-14.  عن غیرھا
  - التجربة الذاتیة للدارسة :

ظمة المختلفة للنموذج بإستخدام من خالل الدراسة الوصفیة الن
برنامج الحاسب االلي ومصادر استلھام االشكال والتصمیمات 
ً استخدام برامج الفوتوشوب كأحد برامج التصمیم  الرقمیة وأیضا
إلبتكار تصمیمات تحمل فكرة البعد الرابع من الفنون (الفن 

ن الفن الھندي الھندوسي)  بما تحملة من أفكار تربط بی-المستقبلي
الزمان والمكان في أن واحد ، من ھنا تري الباحثة ربط 
االفكاروالعناصر للفنون بأبتكار تصمیمات تصلح طباعتھا لمالبس 

  سنھ. 40-20السیدات من الفئة العمریة 
  التصمیمات المبتكر لمالبس السیدات

  ) 1الفكرة التصمیمیة رقم ( -1
اریة للفن اعتمدت بناء ھذا التصمیم علي تناول الفكرة التكر

الھندوسي والتجرید للفن المستقبلي بربط الزمان والمكان وتحقیق 
البعد ارابع في التصمیم , ولتحقیق ذلك فقد تعمد المصمم ضع 
خطوط ومساحات لنیة شدیدة التباین , وضعت الخطة اللونیة لھذا 
التصمیم من خالل االعتماد علي االصفر والتركواز درجات 

رت تلك المجموعة اللونیة علي أساس إحداث االحمر الفاتح  واختا
ً من اإلیقاع الفنى الحركى داخل التصمیم من خالل إیجاد  نوعا
عالقات بین المساحات أو الفراغ وبین األشكال مما یحقق االتزان 
ًمن  مع التنوع في االمالمس واألضاءات الظالل وه ما أحدث نوعا

  التوافق التالابط بین التصمیم وعناصره.

       
 )1التوظیف المقترح رقم(                                          )1الفكرة التصمیمیة رقم (

  )2الفكرة التصمیمیة رقم (
تقوم فكرة ھذا التصمیم علي مجموعة من العناصر النباتیة 
المختلفة والخطو المنحنیة والخطوط المستقیمة والمنكسرة من 

ناصر ھي التي تشترك في بناء العناصر الھندسیة فتلك الع
ُللعالقات الكامنھ فیما بین  ً واعیا التصممیم ككل مما یتطلب إدراكا
عناصر محسوبھ بدقة بحیث تظھر تلك العناصر في شكل 
وحدات متجاورة ومنسجمة فیما بینھا واعتمدت الباحثة في 

االبتكار لھذا التصمیم علي اسلوب الخطوط المنحنیة لتاكید فكرة 
لرابع للتصمیم من خالل تكرار بعد الزخارف بصره البعد ا

تكراریة  وقد وضعت الخطة اللونیة لھذا التصمیم من خالل 
المجموعة اللونیة واالعتماد علي درجات اللون الواحد من 
االزرق واالخضر والبني واالصفر الذھبى واختیرت تلك 
ً من االیقاع الفني  المجموعة اللونیة علي اساس إحداث نوعا

  لحركي داخل التصمیم . ا
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  )2التوظیف المقترح رقم(      ) 2الفكرة التصمیمیة رقم ( 

  )3الفكرة التصمیمیة رقم(
اعتمد بناء ھذا التصمیم علي تناول عناصر زخرفیة مختلفة من 
العناصر النباتات الھندیة بطریقة مجردة وقد أستفادت الباحثة من 

لنحنیة لرسم الوحدات المجردة القیم الجمالیة للخطوط الدائریة وا
ً أساسة التنوع في أتجاھات التصصمیم یمتد  ً موسیقیا مما یولد إیقاعا

الرسومات بتقسیم اللوحة إلي قطاعات مختلفة من بقیة أجزاء 
التصمیم لتجذب انتباة المشاھد للوھلة االولي بوجود الوان فاتحة 

نظر من في متوسط اللتصمیم ھي محاولة من الباحثة أجتذاب ال
خالل تنوع درجات االلوان داخل التصمیم بدرجات االزرق 

  والبنفسجي لربط أجزاء التصمیم.

   
  )3التوظیف المقترح رقم(       ) 3الفكرة التصمیمیة رقم (

 )4الفكرة التصمیمیة رقم (
من خالل تطبیق بعض نماذج العناصر النباتیة من الفن الھندي 

الباحثة من القیم الجمالیة للنبات  التي تم تجریدھا ، وقد أستفادت
بتجریده كذلك الحال في الخطوط المنحیة لتقاربھا والتباعد بینھم 
التي تمتد لتقسیم  المساحات الخلفیة للتصمیم لتحقیق نوع من 
االتزان المحوري حول محور وھمي یمتد في منتصف التصمیم 
 من أعلي إلي اسفل ، ولتحقیق االتزان تعمدت الباحثة وضع

خطوط مائلة ودائریة ومساحات لونیة شدیدة التباین لتحقیق االتزان 
دخل التصمیم قد ضعت الخطة اللونیة بالوان قاتمة االسود 
االخضر الغامق واستخدام حركات أضاءه خفیفة الحداث نوع من 
االیقاع الحركي مع تنوع المالمس واالضاءات والظالل وھو ما 

ً من التوافق داخل ال    تصمیم.أحدث نوعا

       
  )4التوظیف المقترح رقم(                    )4الفكرة التصمیمیة رقم (

Results 
أستخدام المصمم التكنولوجیا الحدیثةمتمثلھ في برنامج الفوتوشوب -

یمكنھ من أبتكار تكوینات وتصمیمات تصلح ألستخدامھا في 
  سنھ . 40-30فئة العمریة التصمیم الطباعي القمشة السیدات في ال

التكنولوجیا الرقمیة لھا تاثیر علي الفكر التصمیمي وأحداث تغیر -
فكري في مضمون التصمیمي لدي المصمم لتحقیق الفكرة البعد 

الرابع ومحاكاه الفن المستقبلي باستخدام االلوان الفنون الھندیة 
وأظھار تصمیمات أبتكاریة تحتوي علي المضمون الفكري لدي 

  لمصمم.  ا
رصدت الدراسة أنھ بالرغم من ان الفن المستقبلي جمع بین -

ً للفن  المكان والزمان في ان واحد بالتحلیل الفني والجمالي أیضا
الھندي الھندوسي , توصلت الباحثة لثقافات الھندوس بتكرار 
ً ,وأن الفن ال  والتعدد وربط الزمان والمكان  في أن واحد أیضا



Elham Al Mahdi et al. 57 
 

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

 

وھو كنز من كنوز الفن التشكیلي ومصدر  یحكمة معاییر محددة
استلھام العدید من االفكار التصمیمیة المبتكرة والمعاصرة التي 

  تجمع بین األصالة والمعاصرة في مجال أقمشة السیدات.
أن الدراسة وتتبع حركة التغیرات الفنیة علي مدي التاریخ وحتي -

تصمیمیة الوقت المعاصر من شأنھا أن تساعد للوصول ألبتكارات 
معاصرة تزید من قدرة السوق المحلي والعالمي في مجال أقمشة 

  السیدات المطبوعة لجذب أكبر عدد من المستھلكین . 
Recommendations  : 

  توصل البحث إلي التوصیات التالیة: 
أھمیة دراسة برامج الحاسب اإللي والتي تحقق التصمیم بأستخدام -

أستخدام التكونولوجیا الحدیثة لمصمم  الفوتو      شوب وضرورة
  طباعة المنسوجات.

یوصي الباحثة بزیادة الدراسات التحلیلیة ألعمال الفنانین -
المعاصرین وأدراج أفكار الفنیة تحت مسمس المدارس الفنیة لقلھ 
اعداد الفنانین المستقلین لھذا العصر حیث وجدت الباحثة صعوبة 

  ي .في البحث عن ھذا الفن المستقبل
كما یوصي الباحثة بزیادة عدد الندوات العلمیة والفنیة لتوضیح أن -

البعد الرابع یرجع للفنون القدیمة القرن التاسع عشر (الفن 
  المستقبلي) وأنھ غیر مستحدث في القرن الواحد والعشرون.

كما توصى الباحثة بالتركیز علي محاولة إیجاد روابط مشتركة  -
لعالمي  بھدف زیادة التواصل بین مصر بین المستھلك المحلي وا

  والثقافات العالم .
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