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Abstract  Keywords 
ره  تتنوع مصادر اإللھام واالقتباس لدي مصممي األزیاء دل من فك م یع حیث یصنع المصمم األفكار واألدوات ث

ة مستمر ذه العملی رھا وتظل ھ د فیعاص ي وسلوكھ ویضعھا في شكل جدی ارات الت ات والحض ا الثقاف تج عنھ ة لین
ة ,   یتحدث عنھا التاریخ عبر العصور ریالیین ومن رواد الحرك انین الس ھر الفن یعتبر الفنان سلفادور دالي من أش

ل  السریالیة وھو یعد من أبرز قادة الفن الحدیث لمھارتھ الفنیة ووسائلھ االعالمیة التي یسیطر علیھا الخیال والعق
ع , الباطل  اه یتعامل م ا ھو إال اتج فالمدرسة السریالیة التي عرفت بأنھا المذھب فوق الواقعیة وعالم األحالم فم

ي  ي یمكن ان تعط ة بالتفاصیل الت ي غنی الجانب الخفي من طبیعة اإلنسان وبالتالي فان اعمال الفنان سلفادور دال
ن  مشكلة البحثوتتحدد , )  1(, علي تطویره مصمم االزیاء ومجال التصمیم بصفھ عامة قیمة فنیة جدیدة وتعمل م

ة , خالل كیفیة استحداث تصمیمات مقتبسة من اعمال الفنان سلفادور دالي یم الجمالی راء الق ن إث إلى أي مدى یمك
لفادور  الي ویھدف البحث, للفن السریالي وتوظیفھا في تصمیم االزیاء ان س ات الفن ة للوح دراسة األنواع المختلف

ي دالي والتي  دمھا ف ات وتق میمات المستوحاة اللوح ن التص ة م تعبر عن الفن السریالي  وإعداد مقترحات متنوع
ان ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات المنتجة بالبحث  ویفرض البحث, طابع عصري وممیز للنساء

وع  أھمیة البحثوترجع , في تحقیق الجانب االبتكاري والوظیفي للتصمیم ي التن اس والعمل ال ادر االقتب ي مص ف
م  البحث المنھجویتبع , علي التجدید واالبتكار ت أھ ي وكان ائج البحثالوصفي والتحلیلي والتجریب ي وجود  نت ھ

امس ھو افضل  میم الخ ان التص ث ك ذة حی میمات المنف فروق ذات داللة احصائیة بین اراء المحكمین حول التص
ط  میمات بمتوس میم%  97.13التص ھ التص ط  ویلی ادس بمتوس ل % 95.8الس ي اق ابع عل میم الس ل التص وحص

وقد كانت أھم التوصیات ھي ضرورة االھتمام واالستفادة من دراسة الفنون الحدیثة % 75.83التقییمات بمتوسط  
  .في تطویر صناعھ االزیاء بشكل عام

 دراسة تحلیلیة     
Analytical Study 

 سلفادور دالي 
Salvador Dali 

  یةتصمیمات عصر
Modern Designs 
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:Introduction  
لم یترك المصممون حدثا یمر دون تسجیلھ واالستفادة منھ في مجال 
ارات  ي الحض وع إل ي الرج ذا عل ر ھ م یقتص اء و ل میم األزی تص
مم  دي مص فحسب بل فإن الفنون المتنوعة تعتبر من أھم المصادر ل
د  ألزیاء ومنھا الفن الحدیث وھو اتجاه الفنانین نحو ضرورة التجدی
ة  اة الطبیع زام بمحاك دم االلت ة وع وعات الفنی یغ و الموض ي الص ف

  .والتجدید المستمر في مصادر االقتباس واستلھام اعمالھم الفنیة
ھ یعتبر الفنان سلفاد ث ان انین السریالیین حی ھر  الفن ور دالي من اش

ة  تغل بالتجریدی ریالیة واش أثر بالس د وت ي مدری ن ف درس الف
ل  ي عم تقبلي ف ي والمس اھین التكعیب تغل باالتج ریالیة واش والس
ة  لوحات بارعة وتمتاز أعمال الفنان سلفادور دالي بالتنوع والمرون

ال واإلبداع  وارتباطھا بالحركة السریالیة وا ا الخی یطر علیھ ي س لت
ن  د م ي العدی اركة ف ام بالمش ث ق عور حی اطن والالش ل الب والعق
ن  المعارض الفنیة بمجموعة مبتكرة من أعمالھ والتي كانت تعبر ع
الفن السریالي بشكل واضح وما بھا من افكار وخیاالت تتمیز بالدقة 

ة تعب, )1(تشبھ التصویر الفوتوغرافي  ات فنی ي لوح د اخرج دال ر وق
دیث  ن الح ریالیة والف ة الس بھ  للحرك اطة وتعص ھ للبس ن كراھیت ع
یحتوي علي اتجاھات تمیل إلي التكوین البنائي سواء كان ھندسیا أو 
عضویا وتعتمد ھذه االتجاھات علي الخط واللون والمساحة والحجم 
ك  ة وأن تل ال الفنی ي األعم دت ف تبعا للقیم الجمالیة الجدیدة التي وج

ا  ي م یم ھ تحداث الق ن االس ث ع ر یبح ان المعاص ت الفن جعل
ا , )2(واالبتكار اس بھ ي تق یم الت اذج والق ة النم القیم الجمالی ویقصد ب

زان  وني وات األعمال الفنیة مثل العالقات بین األشكال واالنسجام الل
ن  االت الف ن مج ا م اال ھام اء مج ر األزی ا وتعتب وین وغیرھ التك

ات ن إمكانی ھ م ع ب ا تتمت كیلي لم ر  التش ورت عب ة تط ة عالی فنی
یلة  ة ووس ة یدوی دأت كحرف العصور المختلفة حتى وقتنا ھذا حیث ب
ب  ذي واك ناعي ال ي والص دم العلم ل التق ورت بفض م تط رزق ث لل
رن  الل الق ظھور الثروة الصناعیة في نھایة القرن الثامن عشر وخ

ادیا  امال اقتص ان ع دیث ك ن الح دایات الف التاسع عشر متزامنا مع ب
ا ة  ھام ون الحدیث ن الفن ك م ي ذل تفیدة ف بالد مس وارد ال ة م ي تنمی ف

ى  )3(والتقدم العلمي والتكنولوجي اج إل ة تحت ة فنی االقتباس ھو عملی
ي  ة ف ن رؤی أكثر م ة ب ة نفعی یاغة جمالی در ص یاغة المص ادة ص إع
ان  ھ الفن د فی ات العصر المتواج ً لمتطلب ا میمات وفق العدید من التص

د المجتم ادات وتقالی ارة وع د إث ة إال بع ذه العملی أتي ھ ع ، وال ت
  )4( .المصدر ألحاسیس المصمم

لذلك تعتبر اعمال الفنان سلفادور دالي مصدر ھام للحصول علي 
تصمیمات عصریة ومبتكرة  للنساء ذات طابع خاص لما بھا من 

تفاصیل وافكار ابداعیة تساعد مصمم االزیاء في الحصول 
  .تصمیمات مختلفة للنساء

Statement of the problem 
  - :تتحدد مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة

ما إمكانیة استحداث تصمیمات مقتبسة من اعمال الفنان  -1
 سلفادور دالي؟

ماھي امكانیة توظیف اعمال الفنان سلفادور دالي في عمل  -2
 مالبس تناسب المرأة؟

یالي إلى أي مدى یمكن إثراء القیم الجمالیة للفن السر -3
 وتوظیفھا في تصمیم االزیاء؟

Hypothesis 
یفترض البحث أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة لصالح عینة 

  :البحث والتي تتمثل في
ال  -1 ن اعم اس م دي االقتب ي م ائیة ف توجد فروق ذات داللة إحص

میمات  راء التص ي إث ریالي ف ن الس ي والف لفادور دال ان س الفن
  . المنتجة بالبحث

ق  -2 ي تحقی میمات ف ین التص ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
  .الجانب االبتكاري
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ق -3 ي تحقی میمات ف ین التص ائیة ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج
  .الجانب الوظیفي

Objective:   
دراسة األنواع المختلفة للوحات الفنان سلفادور دالي  -1

 .والتي تعبر عن الفن السریالي
وحات الفنان سلفادور دالي واالستلھام إعادة صیاغة ل -2

 . منھا بعص العناصر لتوظیفھا علي مالبس للنساء
إعداد مقترحات متنوعة من التصمیمات المستوحاة من  -3

اعمال الفنان سلفادور دالي وتقدمھا في طابع عصري 
 . وممیز

تقدیم تصمیمات مبتكرة ومستحدثة من خالل الدمج بین  -4
 .زیاءاللوحات الفنیة وتصمیم اال

Significance 
المساھمة في رفع القیم الجمالیة للتصمیمات المقتبسة  -1

 من اعمال الفنان سلفادور دالي والفن السریالي
التنوع في مصادر االقتباس والعمل علي التجدید  -2

 . واالبتكار
إتاحة الفرصة لتقدیم أفكار جدیدة مبتكرة مستوحاة من  -3

 لياعمال الفنان سلفادور دا
 Methodology 

یعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي والتحلیلي 
  -:والتجریبي

المنھج الوصفي التحلیلي لوصف وتحلیل اعمال الفنان   ) أ(
  .سلفادور دالي من الفن السریالي الحدیث

المنھج التجریبي وذلك من خالل تقدیم مقترحات لبعض )ب(
 .بین االبتكار والتجدیدالتصمیمات لمالبس النساء تجمع 

 Delimitations  
  دراسة تحلیلیة ألعمال الفنان سلفادور دالي كمصدر

 .الستلھام تصمیمات عصریة للنساء
 Research Tools 

  .استمارة استبیان لتحكیم التصمیمات المقترحة -1
 

 فة بعض من المتخصصین في مجال تصمیم االزیاء لمعر
 .آراءھم حول التصمیمات المبتكرة

Terminology 
  :الفنان سلفادور دالي

في  1904سلفادور دالي فیلیبي  جاسینتو دومینیك ولد في مایو عام 
بانیا ریس ، اس ن فیغی غیرة م ة ص دة زراعی ي  . بل ع ف ریس تق فیغی

سفوح جبال البرانس ، أمضى دالي طفولتھ في فیغیریس وفي منزل 
ھ  ن لوحات ر م احلي ، وأن كثی ید الس ة الص ي قری یفي ف ة الص العائل

   )1(.تعكس حبھ لھذه المنطقة من اسبانیا
م  ام ث ي ع اریس ف ى ب ي إل ب دال امین  1928ذھ ى الرس ث التق حی

انین  اإلسباني  ن الفن وفرض نفسھ على الشكل الرئیسي لمجموعة م
ذا  ن ھ يء م ان ش ذي ك ون ، ال ھ بریت ریالي اندری ول الس ة ح مجمع

د  1929وبحلول عام  ,من السوریالیة" المدرس"القبیل في نظري  ق
الم ي الع ھیرة  ف ھ الش ل من ذي جع ي وال لوبھ الشخص , وجد دالي أس

وریالیة ة الس ا للحرك ي زعیم بح دال ا أص رعان م ھ ،  وس بلوحت
ن  دا م زال واح ان ال ی اعات ذوب ة أو الس ع لین وإصرار الذاكرة ، م

  أفضل األعمال المعروفة بالسریالیة

الشك في أن سلفادور دالي ھو أحد عباقرة السریالیین الذین تركوا 
ثیرات كبیرة على الفن السابع، مثلما أفاد في أعمالھ الفنیة من تأ

  .األفالم الصامتة التي أعرب عن ولعھ بھا
وقد شارك سلفادور دالي في بعض من عروض االزیاء في باریس 

بدعوة من احد أصدقاءه والتي كان لھا اثر بالغ وشھرة في مجال 
  .)2(تصمیم االزیاء

  
  )14( فیلیبي جاسینتو دومینیكسلفادور دالي ) : 1(شكل 

  :المدرسة السریالیة
ة  دھاش الدائم ة االن ث حال ي تبح ي و ھ ذھب الالواقع ریالیة  م الس
د  اة بع كیل الحی ادة تش ة إلع ة غربی اییر أخالقی یغ ومع اد ص واعتم

ذا , تجزئة واقعھا كل ولھ یس بالش مون ول ت السریالیة بالمض واھتم
دة، وإن كان ة ومعق ا غامض دو لوحاتھ افات تب ً الكتش ا ً فنی ا ت منبع

ة ،  ة واالنفعالی امین الفكری ل المض تشكیلیة رمزیة ال نھایة لھا، تحم
ة  ف الحقیق ا خل ر م ریالیة تظھ ا الس د علیھ ي تعتم االت الت واالنفع
ائم  ف ن ون نص اد أن یك ریالي یك ان الس اھرة، والفن ریة الظ البص
واطره  لیة وخ اتھ العض ور إحساس اتھ أن تص ده وفرش مح لی ویس

 ً   )3(. المتتابعة دون عائق، وفي ھذه الحالة تكون اللوحة أكثر صدقا

  :تأسیس الحركة السریالیة
ین  ا ب دة م ة الممت ة الزمنی ة بالحقب اص مرتبط وع خ ریالیة بن فالس
وي  ي س توي الفن ي المس ت عل ا لیس ھم أنھ الحربین فالقول مع بعض

اذجة  ة الس وع المادی ن ن و م ھ لھ دي تجلیات ً الو:اح ا ا ایض ة انھ ریث
ا  ود لوالھ ا وج المتممة للحركات الفنیة التي سبقتھا و قد ال یكون لھ
ریالیة ت الس ا كان وجھین مع ذین ال ن ھ ا م ا اذن ان ننظر إلیھ , فعلین

معاصرة ألحداث اجتماعیة و سیاسیة وعلمیة وفلسفیة عظیمة الشأن 
ا  فت لونھ ا و أض ً عمیق اعال داث تف ذه االح ض ھ وقد تفاعلت مع بع

  )2( ,البعض اآلخر منھاالخاص علي 
ا  ا و فرنس ي أورب ت عل ي توال داث الت ة باألح وء الحرك بط نش ارت
ام أول حرب  ي انفجرت بقی رن و الت بشكل خاص في مطلع ھذا الق
ي  أثیر مباشر و رئیس ذه الحرب ت عالمیة تشھدھا البشریة و كان لھ
ة و  ة و األوربی روات الفنی في نشوء حركات الرفض و التمرد و الث

  تعتبر السریالیة أكثرھا اكتماال التي 

لقد حطمت السریالیة األطر القومیة في الفن و حلقت فوق الحدود و 
ام . لم تعرف أیة حركة قبلھا بما فیھا الرومنسیة ھذا التأثیر و االھتم
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اس  د و االنعك ل بل العالمین كانت الغذاء اللذیذ ألفضل الفنانین في ك
ُ علیھ ان یجابھ مشا كلھ علي الصعید العالمي حتي لعصر كان محتما

  )1(,في المجال الفني
  :األفكار و المعتقدات السریالیة

ة )1 ر الواقعی ور غی ى األم الم : االعتماد الكلي عل ل األح مث
  .واألخیلة

ة  )2 تھكم و الفكاھ ا :ال ي أنھم ریالیون عل ورھا الس یص
یصدران عن طریق نزعة داخلیة نتیجة رضوخھا للواقع 

ع ففي اعماق نزعة التكم ر ي الواق ا ف ري م وح عاصیة ت
   من صفائھ و قبحھ

الكتابة التلقائیة الصادرة عن الالوعي، والبعیدة عن رقابة  )3
ارس دور  ي ال تم ي الالوع ات ف العقل، بدعوى أن الكلم
ذه  ق ھ ذا تنطل ار، ولھ ى األفك ھ عل ي رقابت رطي ف الش

  .األفكار نشیطة جدیدة
ة  )4 یم األخالقی ان والق دات واألدی ال المعتق ي إھم ائدة ف الس

  .المجتمع

ة  )5 ل و : المخیل ن دون العق د م ة الوحی ق المعرف ي طری ھ
  الحس و المنطق

امج  )6 ن برن ث ع ي والبح ب السیاس ى الجان ز عل التركی
عي  وس(وض ادي ومحس اھیم ) م ویر المف لح لتط یص

یوعي،  زب الش ریالیون للح ودد الس ذلك ت ة، ل االجتماعی
ً كبیرة من أجل توسیع مجال تطبی ة وبذلوا جھدوا ق المادی

  )6( .الجدلیة الماركسي

ي  )7 ة األول د : الدھش د فق الم ق أن الع ریالیون و ك ري الس ی
  .حواسھ و كأنھ ال یري و ال یسمع و ال یتكلم

ً من  )8 الثورة لتغییر حیاة الناس، وتشكیل مجتمع ثوري بدال
ة،  المجتمع القائم، وشملت الثورة ثورة على اللغة التقلیدی

  .وإحداث لغة جدیدة
ت  )9 ة تزی ر كمجموع ارة تظھ ة، فت اء مختلف ریالیة بأزی الس

رق،  اع الط ن قط ابة م دو كعص ارة تب حرة، وت ن الس م
ة  ي حرك ة فھ وتظھر تارة أخرى كأعضاء في خلیة ثوری

  .)8(سریة ھدفھا تقویض الوضع الراھن

  تصمیم األزیاء 
یعرف تصمیم األزیاء بانھ ذلك الكیان المبتكر و المتجدد   

اللونیة و خاماتھ المتنوعة ، و التي في خطوطھ و مساحتھ 
یحاول مصمم االزیاء أن یترجم بھا عناصر التكوین إلي 
تصمیم مستحدث و معایش لظروف الواقع بصورة تشكیلیة 

عملیة تنظیم الخطوط و األشكال و المساحات   , جمیلة
و األلوان و األقمشة بصورة ابتكاریة    الستحداث زي 

ً یعبر عن الفرد واألحداث والظروف المحیطة  جدید نسبیا
  )8( .وفق أسس علمیة و بأسلوب فني تكنولوجي

كما یعرف علي أنھ ذلك الكیان المبتكر و المتجدد في   
خطوطھ المختلفـة و مساحتـھ اللونیـة وخاماتـھ المتنوعة، 
التي یحاول بھا مصمم األزیاء أن یترجم عناصر التكوین 

وف الواقع إلي كیان مبتكر و متجدد و معایش لظر
  )9(,بصورة تشكیلیة جمیلة

ن   ب م ي الترتی ب عل ة جوان ي ثالث س عل میم المالب و یشتمل تص
  :حیث أھمیتھا 

   Functional designتصمیم وظیفي               .1
           Structural designتصمیم بنائي         .2
  )Decorative design   )10 " جمالي"تصمیم زخرفي   .3

  .اعل معا لتحقیق نجاح التصمیم ھذه الجوانب تتف

  :.كمصدر لتصمیم األزیاء بعض المدارس الفنیة
دارس  من المصادر الخصبة للمصمم في العصر الحدیث التأثر بالم
ن  ا م ا فیھ ة لم ة و السریالیة و التجریدی ل التكعیبی ة مث ة الحدیث الفنی

ب  ي یتناس راث فكري و فن ارتباط قوي بمجال تصمیم األزیاء من ت
ل و طبی ا یحم عة العمل في مجال تصمیم األزیاء فتصمیم األزیاء ھن

ك  ي خطوطھ بتل أثر ف ا مت ي مع ي و الملبس ھ الممزوج الفن في طیات
  )11.(المدارس الفنیة الحدیثة

  .   Design basicsأسس التصمیم 
ي  میم فھ ن عناصر التص ة ع ل أھمی أسس التصمیم ال تق

ي و ا ل الفن اء العم ل بن میمعامل أساسي في تكام س , لتص ر أس تعتب
ي  اج إل التصمیم من أصعب األمور في فن تصمیم األزیاء ألنھا تحت
س  ممین األس م المص ق معظ اإلحساس أكثر من مجرد النظر و یطب
میم  ازج التص بح نم دما تص ھ عن ون بعمل حسیا دون تفكیر فیما یقوم
تخدمة  ادة المس ھ للم مم و درجة فھم مستوعبة تماما في عقلیة المص

د ذي ین رال ن العناص ون م میم المك ق التص ي خل ر , فع إل والعناص
التشكیلیة لعناصر التصمیم و ھي الخط، المساحة، اللون، و مالمس 
ا  ترط فیھ كیلیة یش ل تش األسطح و یتم استخدام تلك العناصر في جم

دة (توافر أسس التصمیم و ھي  وع  –الوح اع  –التن زان  –اإلیق االت
  )12.()إلخ...........

  : االقتباس
ى أخر ط فن ع وس ق م ى یتف ى لك , ھو إعادة سبل عمل فن

ع  الل واق ن خ زه م ح ممی دة بمالم رة جدی یالد فك و م اس ھ واالقتب
د  ملموس أو غیر ملموس فھو نقل للطبیعة بتغییر بسیط بحیث ال تفق
تالءم  ث ت األصل أو نمحى الطبیعة أي أنھ بمثابھ صیاغة جدیدة بحی

توحى , ن الذى یقوم باالقتباسمع طبیعة ما یفعلھ الفنا ة یس فھو عملی
ن  ة أو م ة أو تاریخی ون طبیعی د تك ن عناصر ق فیھا الفنان أفكاره م

تخدامھا وم باس ي یق ة الت ة أو الخام ون المختلف الل الفن ا أن , خ كم
میم  ادر التص د مص اء وأح مم األزی االقتباس عملیة تفاعلیة بین مص

ایر الموضة  ى ینبع عنھ تصمیمات مبتكره تس ة، محافظة عل الحدیث
ألوف  يء الم رى الش اھد ی ل المش ث یجع میم بحی روح مصدر التص

  )13(. من زاویة جدیدة تحمل مالمح المصدر األصلي
  :أھمیة االقتباس واالستلھام في التصمیم

ول  ة لتتح دھا كافی ت وح خص لیس وح لش رة تل إن أي فك
ة والفح رق والمتابع د والع تقبلھا بالجھ م یس از إذ ل ى إنج ص إل

طتھم , والتجریب كالھم وأنش ف أش ى مختل انین عل وحظ أن الفن فقد ل
درتھم  و ق ینعمون بشيء ال یمكن للشخص العادي أن ینعم بھ أال وھ
دعم  ة ل ة دافع وة بنائی على استیعاب األفكار الطارئة وتحویلھا إلى ق

ة ازاتھم اإلبداعی رة  )4( ,إنج یطة ، فك رة بس أتي بفك ا ی ام ربم فاإللھ
رة ي رأس  عابرة، فك دت ف رة ول ا فك اس لكنھ ائر الن وح لس د ال تل ق

اه  ات معن ر، واإلنب ات لتثم ى إثب شخص معین، ھذه الفكرة تحتاج إل
راء  د إلج ذل الجھ اء، وب ة والنم رة بالرعای اول الفك ى تن زم عل الع
عي  ل الس ور، ب اع بالمیس دم االقتن ا، وع ة حولھ ة الالزم الدراس

رة أ أتى الفك ى ت اق حت ى األعم وص إل ى للغ ع عل ر وتش ا وتثم كلھ
  )13( .البشر

  :التجارب العملیة للبحث
یتناول ھذا الجزء مجموعة من التصمیمات المقترحة والمستوحاة 

من اعمال الفنان سلفادور دالي والفن السریالي وذلك باستخدام 
   Adobe Photoshop cs ,"برنامجي الحاسب اآللي 

اء باستخدام تصمیمات متنوعة لمالبس النس 10وھي عبارة عن 
تأثیرات لونیة وایضا استخدام الخامات التي تعبر عن العمل الفني 

المستوحاة منھ وقد تم استخدام لوحات الفنان سلفادور دالي كمصدر 
  لالستلھام وتم عمل تصمیم من كل لوحة فنیة بشكل مبتكر وحدیث

  .وفیما یلي عرض لھذه المودیالت من حیث
 اسمصدر االقتب  - خطوط التصمیم  

تم عرض التصمیمات وتقییمھا من قبل متخصصین في مجال 
تصمیم االزیاء من خالل استمارة تحكیم تحتوي علي ثالثة محاور 

  رئیسیة وھي كالتالي
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  استمارة تحكیم التصمیمات
  

  محاور االستبیان
  )1(التصمیم رقم 

مناسب الي   مناسب
  حد ما

غیر 
  مناسب

دور دالي والفن السریالي في إثراء التصمیم مدى نجاح اعمال الفنان سلفا: أوالً 
  : من حیث

  

        .مالئمة شكل وحجم الوحدة للتصمیم مع مصدر االقتباس-1
        . مالئمة خطوط الوحدة للتصمیم مع مصدر االقتباس -2
        .مالئمة سطوح الوحدة للتصمیم مع مصدر االقتباس -3
        . باسمالئمة ألوان الوحدة للتصمیم مع مصدر االقت -4
        مدي الئمة التصمیم لمصدر االقتباس -5

 ً مدى تحقیق الجانب االبتكاري والمقتبس من اعمال الفنان سلفادور دالي : رابعا
  :في التصمیم من حیث

  

        مدى تحقق االبتكار -1
        .مدى تحقق التمیز في التصمیم -2
        .مدى تحقق مدى األصالة في التصمیم -3
        .تصمیم للموضة العصریةمسایرة ال -4
        .مدى تحقق عنصري التوافق واالنسجام في التصمیم -5

 ً     : مدى تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیم من حیث: خامسا
        .مدى احتواء التصمیم للقیم الفنیة والجمالیة في التصمیم -1
        .مدى تحقق الضبط في التصمیم -2
        .اجات العصریة للتصمیممدى مواكبة التصمیم لالحتی -3
        . مدى مالئمة التصمیم الحتیاجات المرأة -4
        مدي توفیر عنصر الراحة في التصمیم-5

 :التصمیمات المقترحة بالبحث

  
   ):2(التصمیم رقم 

عبارة عن فستان طویل ملفوف علي شكل الجسم وبدون  االكام 
ع علي منطقة واالكتاف ذات طابع خاص حیت انھ بھ شال رفی

 االكتاف علي شكل طائر 

   )1(التصمیم رقم 
عبارة عن فستان بأكمام ومكشوف من علي الصدر في المنتصف وبھ 
 قصة دائریة علي منطقة الصدر عبارة تفاحتان وبھ فتحة جانبیة وشال 

  :مصدر االقتباس
وھي لوحة نادرة جدا حیث  دالي لوحة فنیة من اعمال سلفادور

نھا من ضمن مجموعات الفنیة المتداولة علي انھا لم یكشف ع
المواقع االلكترونیة وقد اھداھا الي زوجتھ وھي االن یقتنیھا 

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال الفنان سلفادور دالي تعبر عن الطبیعة التي بھا  

  )15(.الكثیر من االحداث واالشخاص
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  )15(.رجل اعمال مصري وال تقدر بثمن

 

 

   ):4(میم رقم التص
عبارة عن جونلة طویلة وبھا فتحة من االمام تم استلھامھا من 

لون الرمان الطبیعیة والبلوزة عبارة عن قطعة من الفرو 
الرمادي المستوحاة من شكل الدخان الموجود بالصورة مصدر 

 االقتباس 

   )3(التصمیم رقم 
انیش عبارة عن سالوبیت بدون اكمام وفتحة الصدر مربعة  وبھ كر

 علي منطقة الجناب حتي اسفل  مستوحاه من اللوحة الفنیة

  :مصدر االقتباس    
لوحة فنیة من اعمال سلفادور دالي تعبر عن البركان وصورة 

  )15( .الفنان بأنھ شجرة وامرأة في نفس الوقت

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال الفنان سلفادور دالي تعبر عن الحیاة الریفیة التي  

  )15( .ینكرھا االنسان والتي یرید ان یبتعد عنھا

 
 

   ):6(التصمیم رقم 
عبارة عن فستان قصیر من االمام وطویل من الخلف ذات 

طابع خاص حیت انھ تم اقتباسھ من اشھر لوحات الفنان 
سلفادور والذي یعبر عن الوقت باأللوان البنیة وتدرجاتھا والتي 

اللوحة وھي الساعات اللینة تعطي نفس الفكر والمضمون من 
 كما اسماھا الفنان

   )5(التصمیم رقم 
عبارة عن فستان بدون اكمام ومكشوف من علي الكتف االیمن وبھ 
تطریز علي منطقة الصدر عبارة عن وحدات زخرفیة علي شكل 

 فراشات مستخدما خامة التفتاه بنفس لون البحر

  :مصدر االقتباس
) تواصل الذاكرة(دالي بعنوان لوحة فنیة من اعمال سلفادور 

, یظھر فیھا عدد من الساعات التي تشیر إلى الوقت, 1931عام 

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال الفنان سلفادور دالي تعبر عن الطبیعة بما تحتوي  

علیة من جمال وتحتوي علي النھر والمركب والذي صور الشراع بھ 
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وھو یذكر أن فكرة ھذه , وھي تبدو مرتخیة في حالة مائعة
اللوحة خطرت لھ عندما كان یأكل قطعة من الجبن  تعد واحدة 
من أشھر لوحات سلفادور دالي وتعرف اللوحة باسم الساعات 

  )15( .اللینة

 )15(.علي شكل فراشات كبیرة

  
   ):8(التصمیم رقم 

عبارة عن فستان طویل بلون اشعة الشمس المضیئة باللون 
الي بأكمام طویلة وكولة حول الرقبة ملفوف االصفر والبرتق

علي شكل الجسم من اعلي  ومتسع بشكل كبیر من اسفل 
 ویحیط بھ فرو بلون السحاب المقتبس من الصورة 

   )7(التصمیم رقم 
عبارة عن فستان قصیر بكم جابونیز قصیر ومكشوف من علي الكتف 

لمركب في المنتصف وبھ قصة دائریة من اسفل مستوحاة من شراع ا
 وبلون السماء الصافیة ة البحر 

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال سلفادور تعبر عن غروب الشمس وما 

  )15( .تحملھ من معاني والوان مختلفة

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال الفنان سلفادور دالي تعبر انسان یحمل مركب  

  )15( .النھرمتعدد االشرعة والمرسا ھو قدم االنسان داخل 
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   ):10(التصمیم رقم 
عبارة عن جمسوت بلون البركان مكشوف من علي الصدر 

واالكتاف وطویل الي القدم  وبھ وشاح بلون الماء یغطي 
االكتاف حتي القدم ویحاط بالخصر وحزام بلون الدخان 

 المتصاعد من البركان وھو اللون البني 

   )9(التصمیم رقم 
بلوزة البنطلون كالسك من اللون االسود والبلوزة عبارة عن بنطلون و

عبارة عن فراشة ملتفة حول االكتاف بألوان رمادیة وبھا حزام حول 
 الخصر

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال سلفادور عبارة عن بركان من عمق 

المحیط الظاھر منھ بالخارج بركان والباطن الغیر مرئي عبارة 
  )15( .ةعن الجزء السفلي للمرأ

  :مصدر االقتباس
لوحة فنیة من اعمال الفنان سلفادور دالي تعبر عن الطبیعة التي بھا  

  )15( .الكثیر من االحداث واالشخاص

 :للتصمیمات محل الدراسة نتائج محاور الدراسة 
  ترتیب التصمیمات من األفضل إلى األقل باستخدام محاور االستبیان المختلفة) 1(جدول 

  المتوسط   الترتیب  التصمیم 
  %84.97  6  التصمیم األول
  %91.27  4  التصمیم الثاني
  %79.58 8 التصمیم الثالث
  %77.55 9 التصمیم الرابع

  %97.13 1 لخامسا التصمیم
  %95.8 2 السادس التصمیم
  %75.83 10 السابع التصمیم

  %81.03 7 التصمیم الثامن
  %86.77 5 التصمیم التاسع

  %93.20 3 رالعاش التصمیم
  

  
  

  ترتیب التصمیمات من األفضل إلى األقل باستخدام محاور االستبیان المختلفة) 2(شكل
السابقین تقدیرات التصمیمات المنتحة ) 2(وشكل) 1(یوضح جدول

علي اعلي  5بالبحث تبعا آلراء المحكمین حیث التصمیم رقم 
ط  بمتوس 6ویلیھ التصمیم رقم % 97.13التقدیرات بمتوسط  

حیث حصل علي  7وكانت اقل التقدیرات للتصمیم رقم % 95.8
  %.75.83متوسط للتقدیرات 

  معامالت الجودة لمحاور البحث الثالثة للتصمیمات المقترحة ) 2(جدول  

  التصمیمات  المحاور
  المتوسط  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

مدى نجاح اعمال الفنان سلفادور 
دالي والفن السریالي في إثراء 

  لتصمیم ا
84.25%  91.32%  78.33%  79.83%  97.52%  94.93%  76.82%  81.25%  88%  93.32%  86.55%  

مدى تحقیق الجانب االبتكاري 
والمقتبس من اعمال الفنان 
  سلفادور دالي في التصمیم

86.75%  93.32%  78%  75.32%  98.72%  95.85%  75.68%  81.67%  87.32%  93.62%  86.25  

ي في مدى تحقیق الجانب الوظیف
  %85.33  %92.67  %85  %80.18  %75  %95.33  %95.15  %77.5  %79.4  %89.18  %83.91  التصمیم

  93.20  86.77  81.03  75.83  95.8  97.13  77.55  79.58  91.27  84.97  المتوسط
  

  3  5  7  10  2  1  9  8  4  6  الترتیب
الرئیسیة التي تم التحكیم من خاللھا للتصمیمات للثالثة محاور یتضح من الجدول السابق معامل جودة التصمیمات المنتجة بالبحث 
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العشرة وھم المحور االول ھو مدى نجاح اعمال الفنان سلفادور 
دالي والفن السریالي في إثراء التصمیم والمحور الثاني ھو مدى 
تحقیق الجانب االبتكاري والمقتبس من اعمال الفنان سلفادور دالي 

حقیق الجانب الوظیفي في في التصمیم والمحور الثالث ھو مدى ت
  .التصمیم

  
  یوضح معامالت الجودة للمحور االول للتصمیمات المقترحة) 3(شكل 

السابق نجاح التصمیمات المنتجة بالبحث ) 3(یتضح من الشكل رقم 
للمحور االول وھو مدى نجاح اعمال الفنان سلفادور دالي والفن 

  %.86.25ء التصمیم بمعامل جودة السریالي في إثرا

  
  یوضح معامالت الجودة للمحور الثاني للتصمیمات المقترحة) 4(شكل 

السابق نجاح التصمیمات المنتجة بالبحث ) 4(یتضح من الشكل رقم 
مدى تحقیق الجانب االبتكاري والمقتبس من اعمال للمحور الثاني 

وھي % 86.55بمعامل جودة  الي في التصمیمالفنان سلفادور د
  ,اعلي نسبة معامل جودة في الثالث محاور

  
  یوضح معامالت الجودة للمحور الثالث للتصمیمات المقترحة) 5(شكل 

السابق نجاح التصمیمات المنتجة بالبحث ) 5(یتضح من الشكل رقم 
بمعامل  ب الوظیفي في التصمیممدى تحقیق الجانللمحور الثالث 

  %.85.33جودة 
Results 

ود -1 ن  وج اس م دي االقتب ي م ائیة ف ة إحص روق ذات دالل ف
راء  ي إث ریالي ف ن الس ي والف لفادور دال ان س ال الفن اعم

  . التصمیمات المنتجة بالبحث
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  .الجانب االبتكاري
ق  -3 وجود  فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات في تحقی

  .الجانب الوظیفي
  Recommendations  

االستفادة من دراسة فنون الحضارات في تطویر صناعة  -1
  . المالبس والنسیج

االستفادة من دراسة الفنون الحدیثة في تطویر مجال تصمیم  -2
 .االزیاء

مل في تصمیم االزیاء توجیھ المھتمین والقائمین على الع -3
للسیدات تجاه الفنون األخرى والتي یمكن ان تعمل علي اثراء 

 مجال تصمیم االزیاء
ضرورة االھتمام بالتكنولوجیا لمواكبة موضة العصر  -4

 واتجاھات التصنیع الحدیثة
 .  ضرورة الربط بین مجال تصمیم االزیاء ومجال التصنیع -5

 References 
, الطبعة االولي , تاریخ الفن الحدیث: م2003, منال, العدوي -1

 .دار النشر الدولي الریاض
الم -2 ماعیل, ع ت اس ور : م2000,نعم ي العص رب ف ون الغ فن

 .القاھرة, دار المعارف, الحدیثة
ي -3 دة دمحم, ماض تحداث :م2010واخرون, ماج میمات اس  تص

راء الفن السریالي و الھندیة الزخارف من مقتبسة ة إلث  القیم
ة ةل الجمالی میمات و ألقمش یة التص دولي , الملبس ؤتمر ال الم

 .دمیاط, كلیة الفنون التطبیقیة, الثاني
نین -4 ز, حس د العزی ام عب میمات : م2018الھ تحداث تص اس

س  القیمة مقتبسة من العصر الفیكتوري إلثراء ة لمالب الجمالی
ریة ة العص ع الموض ى م ا یتماش یدات بم وم , الس ة عل مجل

 .جامعة طنطا, تربیة النوعیةكلیة ال, التربیة النوعیة
إعداد برنامج تطبیقي لتصمیم األزیاء  –إیھاب فاضل موسي  -5

ي ب اآلل تخدام الحاس الي باس وراه-الرج الة دكت ة , رس كلی
 .2001-جامعة المنوفیة-االقتصاد المنزلي

إمكانیة توظیف بعض من : م 2017الھام عبد العزیز, حسنین -6
میم األزی ي تص ة ف ة المختلف ات البیئ این خام ق التب اء لتحقی

زان دولي, واالت ي ال ؤتمر العلم طيمعھ, الم ة الوس , د التقنی
 العراق, بغداد

الم -7 د الس بري , عب ي ص ن : م2006انج تفادة م ة االس إمكانی
اد  الب االقتص یھ لط ز والكروش میم والتطری ارات التص مھ

یة ات الملبس ة للمنتج افة اللمسة الجمالی الة , المنزلي إلض رس
 .جامعة المنوفیة, القتصاد المنزليكلیة ا, ماجستیر

 ,قواعد وأسس تصمیم األزیاء :م2001یسري معوض, عیسي -8
 .الطبعة األولي , عالم الكتب

إعداد برنامج لتذوق الفنون : م 2000نشأت نصر , الرفاعي -9
رسالة دكتوراه غیر , الحدیثة في مجال تصمیم األزیاء 

 .ةجامعة المنوفی, كلیة االقتصاد المنزلي, منشورة 
تأثیر بعض التراكیب : م2006أسمھان إسماعیل دمحم, النجار -10

البنائیة والتصمیم علي خواص األداء الوظیفي لمالبس 
, كلیة االقتصاد المنزلي, رسالة دكتوراه , السھرة للسیدات 

 .جامعة المنوفیة
عنصر النبات كمصدر إلثراء  – یسري معوض, عیسى -11

ي تصمیم أغطیة التصمیمات الزخرفیة واالستفادة منھا ف
العدد  -جامعة المنوفیة -مجلة االقتصاد المنزلي" الرأس

 .م2007ینایروإبریل -السابع عشر
-االزیاء لغة كل عصر -  تحیة كامل, حسین -12

 .م2001دارالمعارف
دراسة تحلیلیة في األزیاء : م2019ھالة مساعد , السفیاني -13

 الروسیة قبل االشتراكیة لتطویر اتجاھات جدیدة في أنظمة
, المؤتمر الدولي السادس للفنون التطبیقیة, األزیاء العالمیة

 .جامعة دمیاط, كلیة الفنون التطبیقیة
14- https://www.google.com.sa/search, 6 pm on 

Monday 17/5/2019 
15- https://www.google.com.sa/search?q=%D8%

B5%D9%88%D8, 10 pm on Friday, 
17/5/2019 
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