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 ملخص البحث

الموسيقى ...إلخ .إلى  –التصوير –نتيجة التطور الهائل مع ظهور الثورة العلمية تحولت العديد من األنشطة الفنية كالرسم 

العديد من األشكال واإلتجاهات , وتختلف التقنيات فنون رقمية بإستخدام برامج الكمبيوتر المتخصصة , وأخذ الفن الرقمى 

الرقمية إلى حد كبير عن التقنيات التقليدية وتفوقها , والسيريالية كحركة فنية تتسم بالثراء والعمق الفنى , مما يجعلها 

ام تقنية الرسم مصدراً هاماً من مصادر اإلبداع الفنى , وبذلك تؤتى فكرة هذه الدراسة فى إبتكار صياغات بصرية بإستخد

 الرقمى بإعتبارها أحد التقنيات إلستحداث رإية تصميمية رقمية مبتكرة ألقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة .

  :مشكلة البحث 

 تتحد مشكلة البحث فى السإال التالى :

ابعة الواحدة بتقنية كيفية  اإلستفادة من الكوالج كتقنية رقمية فى إستحداث صياغات مبتكرة ألقمشة التؤثيث ذات الط 

 الطباعة الرقمية ؟

 : الهدف من البحث 

يهدف البحث إلى اإلستفادة من اإلمكانات الفنية والقيم الجمالية لتقنية الكوالج والرسم الرقمى وتوفير دراسة أكاديمية تحلل 

ادة من العناصر والمفردات مختارات من أعمال فنانى السيريالية لتوضيح القيم الجمالية والفنية لتلك األعمال واإلستف

التشكيلية لألعمال الفنية السيريالية وإعادة صياغتها بإستخدام التقنيات الرقمية بما يتالئم مع أقمشة التؤثيث ذات الطابعة 

 الواحدة .

 : خطوات البحث اإلجرائية 

o . أوالً : الكوالج كتقنية رقمية 

o . ثانياً: الرسم الرقمى وأهم برامجه 
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o لسريالى والدراسة التحليلية لبعض لوحات فنانى السيريالية .ثالثاً: الفن ا 

o . رابعاً : أقمشة التؤثيث 

o .)خامساً :اإلطار العملى للبحث )التجربة الذاتية للدراسة 

 : الكلمات المفتاحية 

 الطابعة الواحدة ( –أقمشة التؤثيث  –الفن السريالى  –التقنية الرقمية  –)الكوالج 

Abstract The 
As a result of the tremendous development with the advent of the scientific revolution, many 

artistic activities such as painting, photography, music, etc., have turned into digital arts using 

specialized computer programs, and The Digital art taking many forms and trends Digital 

techniques differ largely from traditional techniques and their superiority, And surrealism as 

an art movement rich in artistic depth, making it an important source of artistic creativity, 

Thus the idea of this study is to create visual formulations using digital painting technique as 

one of the technologies to create an innovative digital design vision for one-printer furnishing 

fabrics. And surrealism as an art movement rich in artistic depth, making it an important 

source of artistic creativity, Thus the idea of this study is to create visual formulations using 

digital painting technique as one of the technologies to create an innovative digital design 

vision for one-printer furnishing fabrics. 

 Research problem: 

The problem of research is represented in the following question: 

How can collage be used as a digital technique in the development of innovative formulations 

for one-printer furniture with digital printing technique? 

 The Objective of the research: 
The research aims to benefit from the artistic potential and aesthetic values of the collage 

technique and digital painting, and to provide an academic study that analyzes a selection of 

the works of the surrealists to illustrate the aesthetic and artistic values of these works and to 

benefit from the elements and vocabulary of the surreal artworks and reformulate them using 

digital techniques in accordance with the fabrics of furnishing with one- printer. 

 Procedure search steps: 

o First: Collage as a digital technique. 

o Second: Digital painting and its main programs. 

o Third: The Surreal Art and the analytical study of some paintings of Surrealists . 

o Fourth: furnishing fabrics. 

o Fifth: Practical Framework for Research (Self-experience to study). 

 Keywords: 

 (Collage – Digital Techniques  - The Surreal Art  – Furnishing fabrics –  One printer ). 

 :البحث

إن الفن التشكيلى مرحلة فى التاريخ وضرورة حتمية وجزء ال يتجزأ من التراث اإلنسانى , ولغة ال تقل أهمية عن لغة 

تها ومفراداتها الخاصة بها لتبلغ رسالة أو الكالم والمخاطبة والتحدث , وهو فى صوره وأشكاله رموز لغة عالمية لها أبجدي

معنى ويحاول المصمم فى جميع أنشطته المختلفة أن يحدثنا عن مضمون ما حوله وحول المجتمع والبيئة والكون والطبيعة 

 وأيضاً التكنولوجيا , فمفهوم التكنولوجيا ال يقتصر على مجموعة األجهزة الحديثة وإنما يمتد إلى كافة فاعليات الفن

التشكيلى وعالقة الفنان باآللة والتقنية, وكنتيجة للتطور الهائل فى ظهور الثورة العلمية تحولت العديد من األنشطة الفنية كـ 

الموسيقى .... إلخ( أو بمعنى أخر الفنون عامة إلى فنون رقمية وتؤثر اإلبداع التشكيلى  –النحت  –التصوير  –)الرسم 

 سع مجال الرإية ودور اإلدراك المعرفى إلى جانب اإلدراك الحسى والبصرى للمصمم  . بهذا الفكر التكنولوجى , وإت
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وتختلف التقنيات الرقمية إلى حد كبير عن التقنيات التقليدية , فهى بمثابة لغة العصر الحالى والتى أكدت للمصمم فرصته 

فى اإلبتكار والتجريب بحرية من خالل المفاهيم الفنية والقيم التشكيلية الجديدة التى فرضها التقدم العلمى التكنولوجى , مما 

ية, ومن أهم تلك التقنيات الكوالج , فهو كغيره من التقنيات الفنية التى تؤثرت بثقافة العصر يثرى مجال التصميمات الطباع

فى تطورها وتكوين طرق مبتكرة فى تنفيذها باإلعتماد على مفردات الثقافة الرقمية كضرورة ومتطلب عصرى , يإكد 

 من آثر لدى المتلقى .على أهميته فى العملية اإلبداعية وإهتمامه بالقيم البصرية وما يتركه 

والسريالية كحركة فنية تتسم بالثراء والعمق الفنى فى التعبير باأللوان عن األفكار الالشعورية الناتجه من التلقائية , 

والصدفة , والخواطر العابرة , وتتميز األعمال السريالية بؤنها تكشف النقاب عن العالم الغامض فى الحياه بإتباع األساليب 

الالشعورية , ورسم األشياء كما تشاهد فى عالم الرإى واألحالم بؤوضاعها الرمزية الغامضة , مما يجعلها  الرمزية

مصدراً هاماً من مصادر اإلبداع الفنى والتصميمى على حد سواء , وبذلك تؤتى أهمية دراسة عناصرها  فى هذا البحث 

لرسم الرقمى كؤحد التقنيات الرقمية المعاصرة فى مجاالت إلبتكار صياغات بصرية كوالجية جديدة , بإستخدام تقنية ا

 الفنون التشكيلية فى إستحداث رإية تصميمية رقمية مبتكرة .

ولقد كان لظهور تكنولوجيا الكمبيوتر فى جميع المجاالت عامة ومنها مجال طباعة المنسوجات خاصة فيما عرف 

كباً مع المفاهيم الحديثة للتكنولوجيا العالمية من حيث طباعة العديد بالطباعة الرقمية والتى ساهمت فى تطوير الطباعة توا

من األلوان الزاهية المتجانسة , وإظهار كافة التفاصيل الفنية الدقيقة , وإماكنية التعديل والتغيير فى التؤثيرات اللونية 

ال تصميم أقمشة التؤثيث , باإلضافة والملمسية . مما يتيح للمصمم مساحات شاسعة من اإلبتكار والتطوير والحداثة بمج

إلى ضعف إحتمالية التشوية أو الخطؤ فى الشكل المطبوع فالشكل يتم نقله مباشرًة من شاشة الكمبيوتر إلى خامة الطباعة 

 مما أتاح فرصة إظهار كل جماليات التصميم . 

 مشكلة البحث: 

 : تتحد مشكلة البحث فى التساإل التالى 

كيفيةةة اإلسةةتفادة مةةن الكةةوالج كتقنيةةة رقميةةة فةةى إسةةتحداث صةةياغات مبتكةةرة ألقمشةةة التؤثيةةث ذات الطابعةةة الواحةةدة بتقنيةةة  

 الطباعةالرقمية ؟

 :أهمية البحث

 . طرح رإية جديدة للتقنيات الرقمية وما تشكله من أهمية فنية معاصرة 

  ا الكوالج والرسم الرقمى لتحقيق أفضل رإية تصميمية رقمية يهتم البحث بالقيم الفنية والنسب الجمالية التى يتضمنه

 مستمدة من عناصر اللوحة السريالية ألقمشة التؤثيث .

  المساهمة فى بناء مداخل تجريبية جديدة للصياغات التصميمية فى مجال تصميم طباعة المنسوجات بصفة عامة و

 تصميم أقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة بصفة خاصة .

 تح آفاق جديدة إلنتاج التصميمات ذات الطابعة الواحدة بالتقنيات الطباعية الحديثة تمتاز بسهولة التصميم والتنفيذ.ف 

 أهداف البحث:

  إبتكار مجموعة تصميمات مشتقة من العناصر والمفردات التشكيلية باألعمال الفنية السريالية  وإعادة صياغتها

يتالئم مع أقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة بؤحد وسائل الطباعة الحديثة لتحقيق قيم  بإستخدام تلك التقنيات الرقمية بما

 جمالية عالية.

 



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

730 

 فروض البحث :

 يفترض البحث أن 

  هناك عالقة إيجابية بين إستخدام الكوالج والرسم الرقمى كتقنيات تصميمية رقمية جديدة عن التقنيات التقليدية

 البصرية المعاصرة .المستخدمة فى الفنون 

  إستخدام بعض التقنيات الرقمية المعاصرة والعناصر التشكيلية باللوحة السريالية كوسيط فى إستحداث تصميمات

 طباعية جديدة  ألقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة .

 دة وقيم جمالية إمكانية إستخدام وسيلة طباعية حديثة كالطباعة الرقمية المباشرة للحصول على تصميمات ذات جو

 عالية .
 

 منهجية البحث : 

 : المنهج الوصفى التحليلى من خالل 

o  . دراسة تقنية الكوالج والرسم الرقمى لتحديد إمكاناتهما الفنية 

o  دراسة تحليلية فنية للعناصر التشكيلية باللوحة السريالية إلستحداث رإية تصميمة رقمية مبتكرة ألقمشة التؤثيث ذات

 الواحدة .الطابعة 

 . المنهج التجريبى من خالل : التجربة الذاتية للدارسة 

 

 حدود البحث : 

  حدود زمانية : تشمل تقنيات الفن الرقمى خالل القرن الحادى والعشرين وبعض عناصر اللوحة السريالية خالل القرن

 العشرين. 

 ة الواحدة بجمهورية مصر العربية .حدود مكانية : تتمثل بالجانب التطبيقى على أقمشة التؤثيث ذات الطابع 

 

 مصطلحات البحث :

 :(Collage)الكوالج 

وهى  (To Glue), بمعنى يلصق (coller)مصطلح يستخدم فى اللغتين اإلنجليزية والفرنسية , وأصلها الكلمة الفرنسية 

بمعنى لصق . وفى قاموس المورد ) كوالج( تترجم إلى كلمة )ملصقة (, وهو الفن   (Paste)المرادف للكلمة اإلنجليزية 

الذى صنع من مجموعة قطع مختلفة  ويشير إلى التقنية المستخدمة فى عمل صور مكونة من ورق مقصوص وصور 

 . (1)فوتوغرافية وبعض الخامات الملصقة على سطح اللوحة فى تآلف مع المساحات الملونة 

 

 :Digital Techniques ))التقنية الرقمية 

هى األصول الصناعية والمهارية ألى عمل فنى يقوم به الفنان فى شتى المجاالت ,أى أنها طريقة األداء أو اإلسلوب الذى 

( التقنية " بؤنها طريقة مميزة فى األداء Oxford Dictionary يتبعه فى تنفيذ العمل الفنى و يعرف قاموس إكسفورد) 

,أما عن التعريف اإلجرائى لها خالل البحث : فهى إنجاز أعماالً فنية ال تعتمد  (2)للقيام بعمل ما يتطلب من مهارات خاصة 

على الوسائط التقليدية فى التعبير )التصوير الزيتى والمائى ... إلخ ( بشكل كامل , وإنما ترتكز على برامج الرسم الرقمية 

 الطباعية سواء بشكل كلى أو جزئى. المختلفة فى إنجاز التصميمات

                                           
(

1
) Catherine  Soanes  , Oxford English Dictionary , Oxford University ,New York ,2001,p.680. 

(
2
) Foweler H.w., The concise Oxford Dictionary , Oxford university,1981,p.160. 
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 :The Surreal Art)الفن السريالى  )

" وتعنى ما فوق الواقع أو الالواقع   Surrealism" وتكتب باإلنجليزية "  Le Surréalisme السريالية بالفرنسية "

" ومعناه واقعية أو واقعى.و  Realism" وتعنى فوق أو إضافى , وثانيهما " Surبإعتبارها تتكون من مقطعين أولهما "

(" هى آليه نفسية ذاتية خالصة  (Andre Bretonإصطالحياً : كما وردت فى بيانها األول لزعيمها أندريه بريتون 

يستهدف بواستطها التعبير , إما قوالً , وإما كتابًة , أو بؤى طريقة أخرى للتعبير عن السير الحقيقى للفكر ، فهى إمالء من 

 .(3)ياب كل رقابة من العقل , وخارج كل إهتمام جمالى أو أخالقى الذهن فى غ

 

 ( Furnishing Fabrics):أقمشة التأثيث 

وهى تلك المنسوجات ذات القيمة الفنية التى تستخدم فى الفرش أو التنجيد أو كستائر , وتمثل جزءاً هاماً فى التؤثيث , 

زل أو مكتب أو مسرح أو فندق أو مطعم ....إلخ وتحظى فى مجال حيث تضفى طابعاً خاصاً على كل حجرة وقد يكون بمن

 .(4)إنتاجها عموماً بجانب من الدقة والعناية كما يجب أن تتمتع بجودة ومظهر خارجى يتناسب مع طبيعة إستخدامها

 

 :one - printer) الطابعة الواحدة )

ويقصد بها التصميم غير التكرارى الذى ال يكون له تكرار سواء ثالثى أو رباعى ويراعى فيه شكل المنتج النهائى  

وأبعاده كطباعة أقمشة التؤثيث ذات القطعة الواحدة ) موضوع البحث( والذى يتم طباعته مرة واحدة على أجزاء معينة 

 .ثنين معاً صالون أو المقعد أو األمثل أن يكون فى ظهر كرسى 

 

 الخطوات اإلجرائية للبحث:

 . أوالً : الكوالج كتقنية رقمية 

   .ثانياً : الرسم الرقمى وأهم برامجه المستخدمه 

 . ثالثاً : الفن السريالى والدراسة التحليلية لبعض لوحات فنانى السريالية 

 . رابعاً : أقمشة التؤثيث 

 للدارسة(. خامساً : اإلطار العملى للبحث )التجربة الذاتية 

 

 اإلطار النظرى للبحث : 

ظهر الفن الرقمى الذى يعتبر أحد إتجاهات فنون ما بعد الحداثة كمحصلة تاريخية وطبيعية لتطور الفنون فى الغرب       

, وأحد األمثلة الهامة للتطور التكنولوجى فى مجال الفنون التشكيلية , إذ بدأ المصمم المعاصر يتخلى عن الفرشاه 

, و أخذ (5)وات التقليدية فى الفن وإنتقل إلى إستثمار وإكتشاف ما تحملة التكنولوجيا الرقمية من صياغات فنية مبتكرة واألد

العديد من األشكال واإلتجاهات فهو إمتداداً للفن التشكيلى الكالسيكى وليس بديالً عنه ,  وذو قيمة إستثنائية ومميزة , و 

, وبصفة عامة  هو كل ما ينتجه المصمم من رسوم أو تصميمات أو  (6)فة نوعية لإلبداع الكمبيوتر كوسيط فنى بمثابة إضا

معالجات فنية دون وجود قواعد معينة تحكمه حيث يمكن ألى مصمم إبتكار طريقة خاصه به بإستخدام خيارات برامج 

لجديد إلى التصميم , ولذلك فهو تقنية التصميم الالمحدودة وحينها فقط يكون العائق الوحيد هو خياله وإبداعه فى إضافة ا

إنتاج فنية قبل أن يكون إتجاهاً أو حركة فنية معاصرة ,وتختلف التقنيات الرقمية إلى حد كبير عن التقنيات التقليدية فى 

                                           
 .41 ص ّ,1978 اُو٠ٓٞ ٝاإلسشاد اُزواكت ٝصاسة , ٓ٘شٞساث : دٓشن , بشٓذا طالط  ث , اُسشياُيت بياٗاث : بشيخٕٞ أٗذسيٚ(3) 

 

(
4
)   Collen Amhnd book of Textiles ,wheaton &  colidexiten  (Wps) Englandi Thied Editan , 1980 ,p.182.  

 
٘شٞسة( , ًِيت اُلٕ٘ٞ اُضٔيِت , صآؼت اُيشٓٞى , ( شادٟ ٓغٔذ يغي٠ سصب " اُخظٞيش اُشه٠ٔ أُؼاطش ك٠ كِسطيٖ " سساُت ٓاصسخيش) 2ٓ)

. 20ّ, ص 2016األسدٕ ,   

(
6
)  htpp://www.pahewar.org/debat/show.art.asp?aid=26366. Search Date (20/2/2018) 
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 تقنيات الفن الرقمى 

 تقنية االكوالج الرقمى  تقنية الرسم الرقمى  تقنية معالجة الصور 

ظومة قدرة الفن الرقمى على إنتاج أعمال فنية تمتاز بالدقة مما قد يثرى مجال التصميمات الطباعية , حيث يتم إدخال المن

الرقمية للحاسب اآللى ومعالجتها ثم تحويلها إلى تصميمات فنية مبتكرة , والتى يتحقق بها بعض القيم الجمالية  كـ )الوحدة 

التنوع ( , باإلضافة إلى إحتوائها على إستراتيجيات معاصرة فى إنجاز التصميمات  –التناسب  –اإليقاع  –اإلتزان  –

عى وذهن المتلقى وما تحمله من مضامين ودالالت فكرية مختلفة ومرتبطة بالفكر الطباعية لما لها من حضور فى و

 العالمى المعاصر.وتنقسم تقنيات الفن الرقمى بالبحث إلى التالى:

 

 

  

 

 

 

 

  تقنية الرسم الرقمىDigital painting technique) :)7  وهى تقنية أنبثقت من تقنيات الرسم التقليدية كالرسم

التقليدى باأللوان المائية وألوان الزيت إال أنها هنا تطبق بشكل رقمى , وتتميز بؤنها ال تستخدم ترجمة الحاسب للنموذج أو 

ينشئ اللوحة الرقمية المعادالت الرياضية التى تقضى إلى أشكال فنية , بل إن المصمم يستخدم آليات الرسم التقليدية ل

والتى تتيح للمصمم المقاربة لتقنية الرسم التقليدية ومن أهم  Digital Pen مباشرة على الحاسب بإستخدام القلم الرقمى

 (.(Adobe Photoshop – Art Rage – Corel Painterبرامج تلك التقنية 

 ( تقنية الكوالج الرقمى( Digital Collage Technique: الرقمية المستندة إلى التقنية التقليدية , من  تلك التقنية

خالل إستخدام البرامج الرقمية الفائقة المعتمدة على طريقة إبتكارية فى إخراج التكوينات الكوالجية لعمل متغيرات فى 

زمنه فى الصورة الواحدة أو تركيبات من عدة صور بطريقة فوق واقعية, باإلضافة إلى الجمع بين العديد من األماكن واأل

 تصميم واحد ومن زوايا متعددة مما يعطى نوع من الغرابة والدهشة بالتصميم. 

   تقنية معالجة الصور((Photo - manipulation Techniques وتعنى جمع الصور وتنسيقها والتعديل عليها :

واإلضافة , فى تعديل وقص حسب الطابع الشخصى من التقنيات اإلبداعية التى يلجؤ إليها الكثير من المصممين بالحذف 

ودمج الصور بحرية تامة وإنتاج صورة جديدة وفكرة مبتكرة من أكثر من مكون معتمدة على خيال المصمم ومن أهم 

  Adobe Photoshop)برامجه برنامج أدوبى فوتوشوب )

 

 أوالً: الكوالج كتقنية رقمية: 

إختلفت تقنية فنان هذا العصر تبعاً للثقافة اإللكترونية  والتى أصبحت أداة لتعبير العالم عن فكره وفلسفته ,والكوالج         

كغيره من التقنيات الفنية التى تؤثرت بثقافة العصر فى تطورها وإستحداث طرق مبتكرة فى تنفيذها ,وأصبحت اآلن تعتمد 

كضرورة ومتطلب عصرى يإكد على أهميته فى العملية اإلبداعية وإهتمامه بالقيم البصرية على مفردات الثقافة الرقمية 

وما يتركه من آثر لدى المتلقى , ويمكن تعريفة بؤنه عملية ذهنية تعتمد على الفكر المنظم إلختيار الخامات ومعايشتها فى 

مل على تؤكيد وتحقيق القيم الفنية بالعمل الفنى ,كما العمل الفنى باألساليب التى تتفق مع صفاتها الجوهرية واألصلية لتع

                                           
 *  ٖٓ ػَٔ اُذاسست  .

( يوضح تقنيات الفن الرقمى*1رسم توضيحي )  
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يتفق مع مفهوم الحداثة وما بعد الحداثة بإعتباره مجموعة من التقنيات الفنية المتنوعة التى تنطوى على العديد من القيم 

المؤلوف من البصرية المحملة بدالالت جمالية  تستدعى رإية وقراءة جديدة للعمل الفنى , وتدعو للخروج عن حدود 

األساليب الفنية التقليديه , والتجديد فى التصميم والبعد عن الرقابة من خالل تحريك وتركيب عناصر ومساحات التصميم . 

 :   8ويصنف الكوالج كتقنية فنية إلى

 

 

 

 

 :الكوالج اليدوى

وقد مر كتقنية فنية بمراحل مختلفة وتغيرات كثيرة على مر العصور وإختلفت 

تلك التقنية , ولكنهما إشتركا معاً فى  الفلسفة التى تناولت بها كل مدرسة أو إتجاه فنى

التجديد وجذب اإلنتباه بتقديم كل ما هو جديد و مبتكر  , ولم تظهر تقنية الكوالج 

كوسيط فنى إال مع ظهور الفن التكعيبى حيث وجد التكعبيون فى الكوالج سيبالً 

للتعبير عن أفكارهم بإدخال تركيبات مستحدثة من الخامات على سطح العمل 

, وكان  (9)فنى بجوار الخامات السابقة  )األلوان ( فى أعمال ُسميت بالتلصيقاتال

أول من إستخدمها في الرسومات الزيتية حيث أضاف  (Pablo)الفنان بيكاسو 

 Georg)خامات جديدة من القماش غير تلك الخامات التى أنتجها جورج براك 

Braque)   وهو الكوالج بالورق( Paper Collage)  واستخدموا القصاصات,

بشكل أكثر توسعاًحولت الصور إلى أخرى أفرغت من معناها، وحلت فيها معاٍن 

جديدة، حيث ينتقل المشاهد عبر نقطة بين عالم وآخر من خالل الوسيط  الحسي شكل 

.  لكن إختلف المضمون الفكرى لتقنية الكوالج لدى فنانى الدادئية كثيراً (11)(2,)(10)(1)

ت التكعيبين , فتخلوا عن إستخدام اللون والفرشاه رغبة منهم فى التمرد عن إستخداما

على األساليب الكوالجية المتبعة مسبقاً وإعتمدوا على لصق أجزاء من الصور 

( وهو مرادف  (photomontagالفوتوغرافية المتراكبة فى تقنية عرفت بالفوتومونتاج

ام وتجميع الصور الفوتوغرافية ليصبح للكوالج ولكنه يعتمد إعتماداً كلياً على إستخد

 .13(3شكل ) (12)الهدف هو صدمة المشاهد من خالل عمل كوالجى مبتكر

أما فنانوا السريالية بدأوا فى البحث عن أساليب  جديدة ومتنوعة فى األداء توضح         

                                           
 ** ٖٓ ػَٔ اُذاسست .

9
اٌُٞالس ًٔذخَ ُِٔخـيشاث اُخشٌيِيت ك٠ اُخظٔيْ" , سساُت ٓاصسخيش )ؿيش ( ٗشٟٞ ٓغٔذ عسٖ ٓغٔذ "اُويْ اُبظشيت ٝأُؼآيٖ اُلٌشيت ُلٖ (

 .30ّ, ص 2012ٓ٘شٞسة ( , ًِيت اُخشبيت اُل٘يت , صآؼت عِٞإ , 

(
10

 (  https://www.timetoast.com/timelines/vida-de-pablo-picasso. Search Date (20/2/2018) 

(
11

 (  http://slideplayer.com/slide/6306178/. Search Date (20/2/2018) 

(
12

) Matthew Gale ,Dada &surrealism ,Phaidon Press Ltd,London,2009,P.128. 

(
13

) http://www.artsalonholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/hannah-hoch Search Date (20/2/2018)
 

( تصنيف تقنيات الكوالج** 2رسم توضيحي )   

 –طبيعة صامته  –جورج براك (1شكل)
 – سم12,32×95,2 –فحم وأوراق جرائد

م1913  

طبيعة  –(بابلو بيكاسو2شكل )
ألوان  –صامته مع قاعدة ومقعد 

زيت وقطعة مشمع وإطار من الحبل 

م1912 –  

صور  –فوتومونتاج  –( حنا هوخ 3شكل )

م1919 –سم  144×90 –فوتوغرافية   



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

734 

بمخبوءات العقل الباطن وتتميز بالتلقائية فإهتموا بتقنية الكوالج وأضافوا لها الكثير , لكن دون وجود عناصر أو  إهتمامهم

أوراق ملصوقة , فالعمل بؤكمله مرسوم  مما أتاح فرصة إدخال عناصر متنافرة إلى اللوحة وعرضها بإستقاللية مرة 

ذلك تحدى التقليدية فى إرسال شعور غامض مبهم  والبحث  أخرى بشكل جديد وغريب لكن مترابط ,وكان غرضهم من

فقد إستخدموا أجزاء كبيرة فى أعمالهم مثل صور  (pop art),أما فن البوب(14)(4عن مداخل جديدة غريبة شكل )

  فقدإعتمدت على  (Bauhous ), وأخذ شكالً جديداً بمدرسة الباوهاوس (15)(5الممثلين الكبيرة واأللواح الخشبية شكل )

فكرة إستخدام الورق بعدة طرق غير تقليدية كمثير بصرى يجمع بين الفنون البصرية والمذهب العلمى فى التصميم وبدالً 

( إلى  (victor Vasarely, ولجؤ الفنان فيكتور فازاريللى(16)(6من لصق الورق يتم ربطه أو تدبيسه أو خياطته شكل )

األشكال لعمل لوحات كوالجية تقوم على الخداع البصرى معتمداً على إستخدام الكوالج عن طريق التالعب بالخطوط و

 . (17)(7العالقات الهندسية المحكمة تصميمياً شكل )

 

 
 

 

كان ما سبق توضيح لإلختالف والتنوع بالطرق  الكوالجية التى تنتمى للعديد من الحركات الفنية والتى توضح أن          

الكوالج كان أبلغ فى التعبير عن الرسالة والمعنى الداخلى لفكر المصمم والذى يصنف إلى الكوالج باإلسلوب اليدوى , 

( وتجميع العديد من الخامات معاً بإعتبارها مصدر ال نهائى إللهام المصمم قد يعتمد العمل الفنى فيه على لصق )تثبيت 

, ومن ثم يعتبر الكوالج معايشة بين الخامة المضافة  (18)توحى ألوانها وقيمها السطحية بإبتكارات عديدة بالتصميم 

واأللوان ,إلضافة  قيم ملمسية وبصرية تحاكى الواقع بطريقة غير تقليدية وفقاً لعالقات تحكمها الصياغة البصرية وينتج  

 تكوين شكل ورإية جديدين . 

 : Digital Collage )الكوالج الرقمى) 

ى يإكد أن إسلوب الكوالج اليدوى الذى يعتمد على القص واللصق واإلزاحة أو القطع وإن التحدى الذى قدمه العصر الرقم

مازال مستمراً ولكن بوسائل جديدة مختلفة , تتناسب مع إحتياجات القرن الحادى والعشرين ومتطلبات اإلنتاج السريعة , 

لفائقة المعتمدة على طريقة إبتكارية فى فظهرت تقنية الكوالج الرقمى والذى يؤتى من خالل إستخدام البرامج الرقمية ا

إخراج التكوينات الكوالجية لعمل متغيرات فى الصورة الواحدة أو تركيبات من عدة صور بطريقة فوق واقعية, باإلضافة 

                                           
(

14
) https://www.wikiart.org/en/profile/59a027f0edc2c96f98b607f0/albums/max-ernst. Search Date (20/2/2018 ) 

(
15

) http://www.tate.org.uk/art/artists/richard-hamilton-1244 . Search Date (20/2/2018) 

(
16

) https://elphicks.files.wordpress.com/2012/10/monicaweb.jpg . Search Date (20/2/2018) 

(
17

) http://simondlinardi.blogspot.com.eg/2014/10/yaacov-agam-art-of-illusion.html. Search Date (20/2/2018) 
(

 .47ّ, ص  1998( اسٔاػيَ شٞه٠ : "اُلٖ ٝاُخظٔيْ ", اُؼٔشاٗيت أٝكسج اُواٛشة , 2

 –( ماكس إرنست 4شكل)
 –شكالن غامضان 

 –سم  16,7×24,2

م1920  

( ريتشارد هاميلتون 5شكل)   
 –تصميم داخلى  –
م1964 –م  162,6×121,9  

نموذج يوضح (  6شكل) 
تجارب الباوهاوس فى تشكيل 

 الكوالج بالورق

 –( فيكتور فازاريلى 7شكل)
سم 39,4×39,4–ريليف ملون

م1968 –  

https://www.wikiart.org/en/profile/59a027f0edc2c96f98b607f0/albums/max-ernst
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إلى العمل على الجمع بين العديد من األماكن واألزمنه فى تصميم واحد ومن زوايا متعددة , مما يعطى نوع من الغرابة 

 (.19دهشة ورإية جديدة بالتصميم الطباعى )وال

وترجع أهمية تقنية الكوالج كرصيد إبداعى فى الحركة التشكيلية الرقمية بؤنه يإدى إلى التوصل لفكرة مبتكرة وغير       

متوقعة تقوم على جذب اإلنتباه وإضفاء الصفة الديناميكية للشكل فى التصميم , وتنتج بالتوافق مع عامل الصدفة 

إلكتشاف إليجاد عالقات تشكيلية وتصميمية وإخراجية جديدة دون اللجوء إلى األساليب التقليدية أثناء التصميم والتفاعل وا

مع العمل الفنى بإسلوب أكثر حرية,كما أنه حول صناعة اللوحة من صفائها وإستقالليتها إلى أجزاء مفككة ليعيد تركيبها 

ادة تركيب عناصر اللوحة ,كما يرتبط الكوالج بالفكر اإلبتكارى من خالل اإلبتعاد فيما يشبه عملية المونتاج من خالل إع

عن اإلجابات المؤلوفة والتشجيع على التفكير التشعبى اإلبداعى والطالقة الشكلية فى تقديم حلول جديدة وإيجاد بدائل 

يات بصرية لتصميمات أقمشة التؤثيث ذات تشكيلية مستحدثة تكون  بمثابة مداخل إبداعية غير نمطية جديدة للخروج بجمال

الطابعة الواحدة. ونستخلص من ذلك أن الكوالج التقليدى يعتمد على صور المجالت والجرائد بصفة خاصة, بينما  

الكوالج الرقمى يعتمد على الخيال الخالق والحس الرفيع للموضوعات أكثر من البراعة اليدوية والمعلومات الفنية 

 التقليدية . المطلوبة للوحة

ولذلك سوف يقتصر البحث على تقنية الكوالج الرقمى كمدخل هام لفتح آفاق جديدة بمجال تصميم أقمشة التؤثيث ذات 

 الطابعة الواحدة  .

 ( ثانياً : الرسم الرقمىDigital Paintaingوأهم برامجه ) 

يطلق على التقنيات التشكيلية التى تستخدم الكمبيوتر كوسيط للرسم فهو بمثابة نقله معاصرة في الفن التشكيلي ,وال       

"بؤنها أحد  Kawame يختلف كثيراً عن الرسم التقليدى سوى بؤدوات الرسم المتنوعة ,وتعرُف تلك التقنية  كما وضحها

الناشئة والمستجدة من تقنيات الرسم التقليدى , والتى تطبق بإستخدام األدوات  تقنيات الفن الرقمى وشكل من أشكال الفن

والقلم الضوئى والبرمجيات, فالمصمم يستخدم تقنيات الرسم والتصميم   الرقمية عن طريق الكمبيوتر , كاللوح الرقمية

ى هو العمل القائم على الحاسب ذو لخلق التصميم الرقمى مباشرة على شاشة الكمبيوتر , ويمكن القول بؤن الرسم الرقم

أصل وطبيعة إفتراضية وتم إنشاإه بطريقة مماثلة لعمل التصميمات غير الرقمية من خالل وسائل البرمجيات ,وأنه  حقل 

جديد من اإلستكشاف الفنى الذى يجلب األصالة فى البناء, وأيضاً نهج مفاهيمى حيوى للفنون البصرية نظراً للمرونه 

 .(20)العصر الرقمى الكبيرة فى 

وشهد إستخدام الرسم الرقمى كتقنية معاصرة أثراً فعاالً فى مجاالت الفنون التشكيلية لتحقيق صياغات فنية إبداعية       

 Adobe بؤفضل رإية ممكنة , ومن أهم برامج الرسم المتطوره والمميزة المستخدمة فى تلك التقنية برنامج 

Photoshop –21 Art Rage* – Corel Painter)   وغيرهم( , حيث تتيح تلك البرامج إمكانية الرسم مباشرة ...

, وتحتوى تلك البرامج على العديد من التؤثيرات   Tabletعلى جهاز الكمبيوتر بواسطه إستخدام لوحة الرسم الرقمى 

ب المختلفة كالتلوين باأللوان والمالمس المختلفة التى تشبه مالمس الفرش التقليدية , كما تحتوى على مجموعة من األسالي

                                           
19

ايذٟ ٓضذٟ سؼذ اُبي٠ٓٞ "اإلسخلادة ٖٓ بؼغ ٓلشداث اُلٖ اُشؼب٠ ك٠ ارشاء اُِٞعت اُخظٞيشيت ٖٓ خالٍ حو٘ياث اٌُٞالس ", ًِيت اُخشبيت ( ٛ(

 .126ّ, ص 2017اُ٘ٞػيت , صآؼت أُ٘ظٞسة ,سساُت ٓاصسخيش )ؿيش ٓ٘شٞسة(, 

(
20

)  Kawame ,paa," virtual Art:using computer Artistry to Evolve Painting and Sculpture"
 
Kawame Nkrumah 

University of Science and Technology , Kumasi,Ghana,2008, ,p .20 -21. 
21

أعذ اُبشآش اُخاطت حو٘يت اُشسْ اُشه٠ٔ ٝيخٔيض ػٖ سائش اُبشآش األخشٟ ك٠ ػذة أٓٞس ٜٓ٘ا ػذّ ٝصٞد أٟ حؤريشاث صاٛضٙ حسَٜ ٖٓ ػِٔيت *

أٝ أداة ٌخابت اُشسْ بَ يغا٠ً اُشسْ اُخوِيذٟ حٔآاً ,ُيس ُذٟ أُظْٔ سٟٞ باُخٚ األُٞإ ٝاُخآاث أُخخِلت ٝأُخ٘ٞػت , كٜٞ ال يغخٟٞ ػ٠ِ أداة اُ

 (كئٌٖ اإلسخـ٘اء ػٖ رُي ببسخخذاّ اُخابِج ٝاُوِْ اُؼٞئ٠ . pen toolسسْ أُ٘غ٘ياث) 
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, الرصاص , الفحم وغيرهم والتى تساعد المصمم على إظهار وإخراج أفكاره بصور  pastelالمائية ,الزيتيه , والشمعية 

(2)تقنية عالية باإلضافة إلى توفير كبير لوقت المصمم مما كان له تؤثير السرعة ورإية كافة المقترحات اللونية المتعددة 
(22). 

وبالرغم من أن الرسم التقليدى له مذاقه ورإيته الخاصة إال أن المصمم يحاول الوصول من خالل برمجيات الرسم        

إلى تؤثيرات تشبه الرسم التقليدى ويهدف البحث إلى تنفيذ مجموعة من تصميمات أقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة 

 Digital) دل المصمم الفرش واأللوان واألقالم  وغيرهم بلوحة الرسم الرقمىبإستخدام تلك التقنية التكنولوجية, حيث إستب

Tablet) وإستعمال القلم الضوئى Digital Pen)  وجهاز الكمبيوتر, ويمكنه إختيار نوع الخط وعرضه أو طريقة )

ى  مكنت المصمم من التحكم فى التلوين و رسم أشكاالً مختلفة بصورة تلقائية وتلوينها بؤشكال مختلفة الظالل واأللوان والت

لوحته والتعديل والحذف عليها فى أى مرحلة من مراحل التنفيذ ورإية كافة اإلقتراحات اللونية المتعددة وبتؤثيرات متنوعة  

( تسمح له بالتراجع عن أى ضربة أو مساحة لونية فى أى وقت ما يحرره layersكما ساعد على بناء اللوحة بطبقات )

الخطية لسير التصميم الذى يتم فى التصميم التقليدى , وأتاحت القدرة على التالعب بالصور والمساحات من الطبيعة 

واأللوان بسهولة ودمج أكثر من زمان ومكان فى اإلطار للتعبير عن غاية المصمم وفكرته , واإلبداع فى العمل الفنى ال 

الفكرة وأنها مجرد وسيلة فنية للمصمم لتنفيذ ما يريد وإعطاإه يكتسب قيمته من التقنيات التكنولوجية فقط , بل يكمن فى 

الحرية فى تعديل و إعادة بناء تصميمه . ولجمالية التصميم وعمق فكرته وإبداعه تؤثيراً كبيراً على التصميم الطباعى 

*  التى 23تبارات الجماليةجودة وإحترافية التصميم ( , ومن اإلع –إبداعية التصميم  –والتى تعتمد على كالً من ) الفكرة 

التكوين  -إسلوب تنظيم عناصر التصميم  (style)يجب مراعاتها أيضاً  أثناء إستخدام تلك التقنية  )اإلسلوب 

(Composition)  اللون  -إلعطاء تصميم مرئى ذو مظهر جمالى(color)  فإختيار وتنسيق األلوان يإثر على التصميم

  التقنية المستخدمة  - (Designing for effective Communication) ر الفعال التصميم لإلتصال المإث -الناتج 

using   technique) .)والمحددة بالبحث تقنية الرسم والتلوين الرقمى ) 

 ثالثاً :الفن السريالىSurreal Art The  والدراسة التحليلية لبعض لوحات فنانى السريالية 

والسريالية كحركة فنية تتسم بالثراء والعمق الفنى , وهدف الفنان السريالى سواء كان رساماً أو شاعراً أو أديباً هو          

ت دالالت ورموز أن يحاول إدراك بعض أبعاد وسمات كيانه المغمور والالشعور , ولكى يحقق ذلك يلجؤ إلى تصورات ذا

(1)وحاالت العقل التى تشبة األحالم , مما يجعلها مصدراً هاماً من مصادر اإلبداع الفنى والتصميمى على حد سواء
(

24 ,

 وبذلك تؤتى أهمية دراستها كحركة فنية تتميز بسمات ومضمون فكرى لتحقيق إحدى أهدف البحث .

عن اآلخرين منصرفاً إلى رإياه الخاصة للوجود غير آبه برإى و آمن السرياليون بؤن على كل فنان أن يعمل بمنؤى 

األخرين , حتى لو كان هإالء األخررون من السريالين أنفسهم , ولهذا لم يكن كفاحهم يهدف إلى الوصول وجهة نظر 

إتجاهين متباينين ( , ودراسة التجربة السريالية التشكيلية تقود إلى أنها إنقسمت تشكيلياً إلى 25()2موحده إزاء شئ بعينه)

 من حيث التقنية :

                                           
( أٓي٘ٚ عٔذٟ أعٔذ ابشاٛيْ "آرش حطٞس اُشسْ اُشه٠ٔ ػ٠ِ اإلبذاع ك٠ اُشسّٞ اُخٞػيغيت " , سساُت ٓاصسخيش )ؿيش ٓ٘شٞسة(, ًِيت اُلٕ٘ٞ 2) 

 . 15ّ,ص 2014اُضٔيِت , صآؼت عِٞإ , 
23

 *اإلػخباساث اُضٔاُيت : ٠ٛٝ اُٜذف األساس٠ اُزٟ يسؼ٠ أُظْٔ ُخغويوٚ ٖٓ خالٍ حشابؾ صٔيغ ػ٘اطش اُخظٔيْ ُخٌخَٔ ٓؼاً ٝػالهت األصضاء 

ث بؼؼٜا ببؼغ ٝػالهخٜا باٌَُ ٝيؤح٠ رُي ٖٓ خالٍ ح٘اسب ٝاٗسضاّ ٝحشابؾ اُؼَٔ اُل٠٘ ٝيغخٟٞ اُشٌَ أٌُخَٔ ػ٠ِ ٓضٔٞػت اُؼ٘اطش ٝاُؼالها

شى شٌيِيت اُخ٠ يخغون ٖٓ خالُٜا ٓظاٛش ك٘يت صٔاُيت ٓب٘يٚ ػ٠ِ ػالهاث بيٖ األُٞإ ٝاُخطٞؽ ٝأُساعاث ٝاُلشاؿاث ك٠ ايواػاث ٝح٘اسواث حخاُخ

 أراسٛا .

 .103ّ,ص1983( ٓغٔٞد بسي٠ٗٞ " اُلٖ ك٠ اُوشٕ اُؼششيٖ ٖٓ اُخؤريشيت عخ٠ كٖ اُؼآت " داس أُؼاسف , 1(

أُئسست أُظشيت اُؼآت ُِخؤُيق ٝاُ٘شش , ٓظش, ٓضِت ػِّٞ ٝكٕ٘ٞ , ع  –اصشيج ٝاُٞاهؼيت اُسغشيت , اُلٌش أُؼاطش ٗؼيْ ػطيت : سي٘يٚ ٓ) 2)

 . 93ّ, ص1969, بغٞد ٝٓواالث,  53

https://www.youtube.com/watch?v=5kHffmOpYRc
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 األول " النهج الفوتوغرافى " 

ويعتمد على التصوير الدقيق الغريب الشبه من الفوتوغرافيا سواء كان ذلك فى العناصر والمفردات الطبيعية أو الخيالية , 

وهو مزج الواقع بالالواقع ,  ويجمع هذا النوع بين الواقع والخيال فى لوحة واحدة  مما يحقق الهدف األول للسيريالية

فالعناصر والمفردات الغريبة الشبة من الطبيعة والفوضى الشديدة فى طريقة الجمع بينهما فى وقت واحد عناصر متنافرة 

( 3)ال تجتمع سوياً فى وقت واحد ابداً فى الطبيعة أو الواقع لتعطى للمشاهد إحساساً بالمفاجؤة والغرابة الشديدة
ويمثله 26)

 Rene(, ورينيه ماجريت )  Max Ernstوماكس إرنست ) (Salvador Dali) الفنانيين سلفادور دالى 

Magritte.) 

 " الثانى "نهج غير التصويرى

تعكس هذه التقنية فكرة تلقائية التعبير الكاملة ولكن بشكل مختلف أى انها تعتمد على البعد عن الواقع , واإلقتراب من 

رمزية , وهذا النهج يحقق هدف السيريالية فى الخضوع لسطان الحلم من خالل شرود الفكر وتحرره من التجريدية وال

القيود التى تكبله فى حالة الوعى , ويهدف إلى إطالق الفنان العنان لخياله على نحو من التلقائية  وإبتداع عناصر 

, ويظهر ذلك فى أعمال كالً من خوان (27)اته الفنيةومفردات جديدة ال تحاكى الطبيعة فى شئ بل هى نتاج واعى إلبداع

 (.Paul Klee, وبول كلى)Joan Miró)ميرو)

 (30) , والفنان) بول كلى((29) , والفنان )خوان ميرو( (28)وسوف يتم تناول األعمال الفنية لكالً من الفنان) سلفادور دالى(*       

الخطى(  -الفنى  -كنماذج للحركة السريالية وتحليل بعض لوحاتهم تحليالً فنياً شامالً يشمل كالً من التحليل )الوصفى 

بهدف اإلستفادة منهم وتوظيفها فى مجال طباعة المنسوجات بصفة عامة وتصميمات أقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة 

ابة مصدر هام لفنانى السريالية فى توضيح أفكارهم المعتمدة على إنحصار بصفة خاصة.  وكان الكوالج كتقنية فنية بمث

المنطق وإثارة مكنونات الالوعى بهدف تحدى الرسم  التقليدى ورفض اإلعتماد على إسلوب فنى واحد فى تقديم العمل 

ه بريتون " أعمال والبحث عن مداخل وعوالم غريبة غامضة يمكن الكشف عنها بواسطة تلك التقنية , وأعتبر "أندري

(1)"بيكاسو" و"براك " أهم مصدر إلهام مإثر لكوالج الحركة السريالية التى فتحت الباب أمام واقعية غير حقيقية 
(31)  ,

                                           
(

3
ٝٓواالث, , بغٞد 1, ع10(ػبذ اُؼضيض أعٔذ صٞدة , "أُشأة كي أػٔاٍ اُخظٞيش ٝاُضشاكيي ُبؼغ ك٘اٗي اُسشياُيت" , ٓضِت ػِّٞ ٝكٕ٘ٞ, ٓش

 . 63ّ , ص 1998

(
27

 ( Herbert Read "Aconcise History of Modern Painting" , Thames and Hudson,London,1998,P.130. 

ًإ دا٠ُ ٖٓ أًزش اُل٘اٗيٖ اُخضآاً باُسشياُيت كيؼخبش بغن ٖٓ أًبش ك٘اٗيٜا ٝاإلٓاّ اُلؼ٠ِ ُٜا  , ٝ :  Salvador Dalí(4:91- 4:9:)سهفادو دانى *

ٝأُسخوب٠ِ ساْٛ بآسائٚ ٝٗظشياحٚ ٝصٜٞدٙ اُل٘يٚ ك٠ ارشاء ٝدػْ ٛزٙ اُغشًت , ٝأسخخذّ طيـاً صاخشٙ بأُؼا٠ٗ اُلِسليت  ٝ حطشم ا٠ُ اُلٖ اُٞاهؼ٠ 

( بذأ 1925ٝاُخٌؼيب٠ ٝبشص ك٠ ًاكت ٛزٙ اُلٕ٘ٞ , ٝأٛخْ ػ٠ِ األخض باُخظٞيش أُيخاكيضيو٠   اُزٟ ابخذػٚ  )صيٞسصيٞدٟ ًيشيٌٞ( , ٝك٠ ػاّ )

ٚ اُؼذيذ ٖٓ يـزٟ كٌشٙ بٌخب اُلِسلت ٝ بٔئُلاث اُؼاُْ اُ٘ٔساٟٝ )سيضٔٞٗذ كشٝيذ ( ٝاُخ٠ ًإ ُٜا آرش ًبيش ك٠ حبِٞس ٓلّٜٞ اُلٌش اُسشيا٠ُ كٌإ ُ

عظت سغش ػضيب ٝهٞة اُِٞعاث اُٜآت اُخ٠ بٜا أػاف ا٠ُ اُسشياُيت سإيت صذيذة باُخشًيض ػ٠ِ اُغساسيت اُبظشيت أُب٘يت ػ٠ِ اُِٜٞست  , ٝٓال

ك٠ ٓغاُٝت شاػشيت , ٝاُخ٠ يطِن ػ٠ِ بؼؼٜا ٓس٠ٔ ) اُٞاهؼيت اُسغشيت ( ٝأسخطاع بِٞعاحٚ ب٘اء كٌشة اُبؼذ اُزاُذ بطالهت ٝاسخخذآٚ اُلششاٙ بذهت 

 اُٞطٍٞ ا٠ُ اُٞاهغ اُلٞحٞؿشاك٠ .

ش اُسشيا٠ُ ٝشاسى ك٠ أُؼشع اُسشيا٠ُ األٍٝ ػاّ : شٌَ ػأُاً خاطاً ك٠ ٓضاٍ اُخظٞي Joan Miró   (49:1- 4:91)خوان ميرو"* 

ٝخشس ٖٓ عذٝد صٓاٗٚ ٌٝٓاٗٚ ا٠ُ أصٓ٘ت  ّ, ٝأؽِن ػِيٚ "أٗذسيٚ بشيخٕٞ" )اُسشيا٠ُ األػظْ ( , كوذ ٓزَ ك٘ٚ اُض٘اط اُخضشيذٟ ُِسشياُيت 1925

أشٌاٍ ٓضشدة بسيطت ٓسخخذٓاً ًَ ٝسيِت ئٌٖ إٔ حساػذٙ  بؼيذة , عيذ ػاُْ اُطلُٞت بٌَ حِوائيت ٝػلٞيت ٝبشاءة دٕٝ حٌِق , كؼبش ػٖ اُطبيؼت ك٠

ُـت ٝاُـٔٞع ك٠ اُٞطٍٞ ا٠ُ هئت ك٘يت حشٌيِيت صذيذة ٝبشؿْ بساؽت أػٔاٍ ٓيشٝ ك٠ اُظاٛش  , اال أٜٗا حٔخاص بٌزاكت اُخؼبيش , كٜٞ يؼخٔذ ػ٠ِ أُبا

يت  ٗخيضت حظٔئاحٚ أُشًبت ٝأُخذاخِت اُؼ٘اطش, ُٝسٞف ٗضذ إٔ ُٞعاث ٓٔا يزيش اٌُزيش ٖٓ اُخساإالث عٍٞ أػٔاُٚ اُخ٠ ب٘يج ػ٠ِ اُخٞسيٚ اُبظش

ح٘طِن ٓيشٝ ؿاُباً ٓا يطِن ػِيٜا حسٔياث ؿيش ٓؤُٞكت راث دالالث سٓضيت , ٝئٌ٘٘ا إٔ ٗخزٝم أػٔاٍ ٓيشٝ ًٔا ٗخزٝم اُشؼش أٝ أُٞسيو٠ , عيذ 

 أُؼا٠ٗ ٝاُخياالث ٝاألطٞاث ك٠ حذكن باُؾ.

ٓظٞس سشيا٠ُ ٖٝٓ اُل٘اٗيٖ اُزيٖ اػخٔذٝا ك٠ كْٜ٘ ػ٠ِ ٓبذأ إٔ أُشًض اُغويو٠ ُِٔؼشكت ٛٞ  :eePaul Kl  (498:-4:19) بول كهى **

ٞعاحٚ اُالٝػ٠ اُذاخ٠ِ ًٝإ ك٘ٚ ٓبخٌشاً بال عذٝد ٝاػخٔذث ُٞعاحٚ ػ٠ِ اُخؾ ٝاُسطظ ٝاُلشاؽ ٝإُِٞ ٝٓا حغذرٚ ٛزٙ اُؼ٘اطش ٖٓ عشًت ٝحغَٔ ُ

 .ُخِوائيت ٓٔا يضؼِٜا حٔخاص باُضٔاٍ اُذاخ٠ِ سؿْ بساؽخٜا ٓؼآيٖ اُشؼش ٝاُخياٍ ٝا

(
1

, اُؼذد اُزا٠ٗ , صآؼت أُِي سؼٞد ,  10ٜٓا ٓغٔذ اُسذيشٟ "اٌُٞالس ك٠ أػٔاٍ اُخظٞيش اُخشٌي٠ِ اُسؼٞدٟ " , أُضِت األسدٗيت ُِلٕ٘ٞ , ٓضِذ ) 

 .144ّ,  ص2017
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ويصبح الغاية من إضافة الكوالج هو خداع وصدمة المشاهد, باإلضافة إلى إحداث تؤثير متناقض بين التقنيات المستخدمة 

للدالئل النفسية واألساليب الذاتية المتطرقة التى تعكس مفاهيم الصدفة والتلقائية فى التعبير عن العقل وأنه بمثابة  مونتاج 

الباطن والالشعور .وذلك ما يهدف إليه البحث فى إستخدام عناصر اللوحة السريالية لخلق صورة مبتكرة للتصمميات 

 الطباعية .

  :التجارب التحليلية الفنية 

( لوحات كنماذج للحركة السريالية فمنهم )سلفادور دالى ( كمثال للنهج الفوتوغرافى , وأيضاً 6ستة ) تم إختيار        

الفنان )خوان ميرو( *, والفنان )بول كلى(** كؤمثلة للنهج غير التصويرى وتحليلهم تحليالً فنياً شامالً يشمل كالً من 

هم و الوصول إلى واقعية جديدة مستقلة بذاتها بمجال تصميم الخطى ( بهدف اإلستفادة من -الفنى  -التحليل )الوصفى 

 .أقمشة التؤثيث 

 : (32)(8( لشكل رقم )1تحليل رقم )

 the –طواحين الهواء –الفنان "سلفادور دالى"  التحليل الوصفى:

Windmill Don Quixote and  أحبار وألوان مائية على ورق– 

 م.1945

جنح أداء اللوحة قليالً ليصبح أداءاً عفوياً أتت فيه الخطوط  التحليل الفنى :

سريعه فى غير إهتمام بتجسيد األشكال الفوتوغرافية , فنتجت قيمة خيالية 

حولت اللوحة كلها إلى موضع الغرابه والدهشة , وبتمعن النظر باللوحة نرى 

ب األيسر منها اللوحة وجهاً مماثال الفنان يكشف عن رإية خيالية متعددة فالجان

لعالم الحلم وقد تحول الوجه فى حد ذاته إلى تكوين فنى خيالى , فإشتملت الجمجمة 

المنبثق منها بعض الشعيرات على كائن حى وقد نفذت أذرعه من الجمجمة ووقف أسفله كائن آخر أيضاً وأشتملت الرقبة 

نى " الخروف", باإلضافة إلى بعض المالمس التى تكونت من على وجه رجل عجوز وازدوج معه وجه كائن حيوا

مجموعة خطوط  وتظهر قوة الفنان الخيالية فى أن تلك الخطوط تحتوى على عناصر ال تبصرها العين رغم وجودها , 

جل أى يكشف المجهول بفضل تحرير النشاط الالواعى والرغبات المكبوتة , وتنتهى الرقبة بكائن حيوانى ويقعد فوقه ر

وكؤنه فى حالة جر لذلك الوجه , وبؤعلى يسار اللوحة نجد فارس على حصانه فى وضع المواجهة مما يعطى حركة 

باللوحة , وحصان آخر بؤسفل اللوحة وفوقه الفارس فى وضع الهزيمة , وبؤعلى يمين اللوحة عنصر آدامى وكؤنه مكسور 

وقد خرجت منها أذرع كائنات حيه آدامية , تبدو وكؤنها األشرعة فإنقسم إلى نصفين وجاءت طواحين الهواء بيسار اللوحة 

التى تحركها فى حالة وجود الرياح , وظهر من بين تلك الخطوط الكثير من العناصر التى تم توضيحها بالتحليل الخطى , 

لى قوة ثقه دالى بإبداعه وقد تظهر دقة الفنان كذلك فى توقيعه على لوحته أسفل يمين اللوحة وقد رسم فوقها تاج مما يدل ع

الفنى وحبه الذاتى لنفسه , فكل تلك العناصر باللوحة تصور الدعابة والخيال واإلرتجال بؤقل قدر من المراقبة الواعية مما 

 يساعد على تحول اللوحة إلى روائع فنية .

 

 

                                           
(

32
(https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/don-quixote-and-the-windmills. Search Date (15/10/2017). 

دالىللفنان سلفادور  -( 8شكل رقم )  
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 -التحليل الخطى :

  
  

عناصر تشكيلية آدامية لبعض 
 الكائنات الخرافية

 تشكيلية حيوانية خرافيةعناصر 
تكوينات تشكيلية لبعض المالمس 

 التى إستخدمها الفنان
عناصر تشكيلية لبعض البيوت 

 المجردة

(8( لشكل رقم )1التحليل الخطى رقم )  

(33)(9( لشكل رقم )2تحليل رقم )
  

 Theإصةةةةرار الةةةةذاكرة  –الفنةةةةان" سةةةةلفادور دالةةةةى"  التحليللللل الوصللللفى:

Disintegration of the Persistence of Memory                 – 

 م. 1952 –سم  25×33 -ألوان زيت على توال

تعبر تلك اللوحة عن إسلوب الالمعقول فقد جمع الفنان ما بين  التحليل الفنى:

الواقع )العناصر التشكيلية المؤلوفة ( والخيال ) التكوينات غير المنطقية ( , و قام 

بإحالة أجسام الساعة إلى مواد مطاطية وهالمية الشكل وقد كررها أربعة مرات 

فى أعلى اللوحة التى قد يصدم بؤوضاع خيالية مختلفة وذهب الفنان بخيالة بعيداً 

المشاهد عندما يصعد بنظره ألعلى ليجد أن كل ما قد يراه فى أسفل اللوحة عبارة عن عمق لمسطح مائى ويرتفع ذلك 

المسطح أقصى يسار اللوحة مكوناً قطعة من القماش مشدود على جزع شجرة , ويحمل الجزع اآلخر ساعة زمنية مبتلة 

ض قطرات الماء الناتجة من إنتشال هذه الساعة من الماء الموجود باللوحة , ويضيف الفنان من ذلك السطح وأسفلها بع

تلك السمكة السابحة فوق مسطح الماء ليجذبنا دالى إلى منطقة من الالمعقول .والشكل الهالمى الذى يوحى بشكل وجه 

وحقق دالى البعد اإليهامى باللوحة خالل  شخص نائم ذات مالمح خيالية متمثلة فى األنف والعين والفم وبعض الرموش ,

األشكال المتراصة وأستخدم إسلوب اإلنفجار فتطايرت بعض العناصر ,وكؤن يجذبها شئ مجهول إلى عمق اللوحة فيشعر 

الرائى بنوع من الدهشة , و رسم بعض الصخور بؤعلى يمين اللوحة التى أخذت بعض المالمس كما تم توضيحها بالتحليل 

 الخطى .

 -لتحليل الخطى :ا

 
 

 

 

مجموعة من الساعات 
المطاطية غير المكتملة أحدهما 

 معلقة بجذع شجرة

عناصر تشكيلية لألسماك أحدها فى 
صورتها الفوتوغرافية واألخرى فى 

 شكل وجه لكائن حى

تكوينات هندسية مكونة 
من بعد ثالث فى وضع 

 التالشى بالنهاية

تكوين تشكيلى لمسطح الماء 
المنسدل من جذع الشجرة 

 وبعض المالمس وقطرات الماء

(9( لشكل رقم )2التحليل الخطى رقم )   

                                           
(

33
  ( http://art-dali.com/1980_ 110.html  . Search Date (15/10/2017). 

نهفنان سهفادور دانى -( 9شكم رقم )  

http://art-dali.com/1980_110.html
http://art-dali.com/1980_110.html
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 :(34)(10( للشكل رقم )3تحليل رقم )

 Study for ندوة عاطفية   -: الفنان "سلفادور دالى" التحليل الوصفى

Sentimental Colloquy  "-   م.1944 –ألوان زيت على توال 

يظهر باللوحة عدد من األشخاص الراكبة للدراجات وفوق  التحليل الفنى :

رإسهم الصخور التى تشبه الجمجمة , وقد أخذت تلك األشخاص شكل 

الهياكل العظمية المالحظ بها بعض المالمس وتلك الصخور التى تحقق إتزان 

إسهم , و سبح الفنان بخياله لألشخاص على الدراجات , وقد ثبتت تلك الصخور قطع القماش الشفافة المنسدلة من على ر

وكرر عنصر الدراجة والذى تم توضيحه بالتحليل الخطى مستخدماً إسلوب المنظور ذات نقطة التالشى الواحدة التى 

تمركزت بؤعلى منتصف اللوحة متؤثراً فى ذلك بالفنان " جيورجيو دىكيريكو" , و نجح دالى فى إستخدام إتجاه الصور 

دراجات ظلها لألمام , والبعض األخر ظلها للخلف مما يؤخذ عين المشاهد فى إتجاهات مختلفة , و غير المؤلوفة , فبعض ال

خرجت تلك التشققات الموجوده بالشكل الخيالى للحائط  وإندفعت إلى مسطح الترابيزة التى وضعها الفنان بمنتصف اللوحة 

الفنان الالمعقولة لعناصر لوحته سابحاً بها داخل فكر  , وإندلعت جذور الشجرة من الماء أيضاً , مما يدل على قوة تصور

 الرائى ليقف متسائالً مندهشاً  من قدرة هذا الفنان على التصوير .

 التحليل الخطى :

  

  

عنصر تشكيلى نباتى لجذع 
 شجرة منحنى بدون ورقيات 

عنصر تشكيلى هندسى 
يمثل المنظورمن خالل 
 نقطة تالشى واحدة 

مجردة لبعض األشخاص  عناصر تشكيلية
 الخيالية فوق الدراجات

عنصر تشكيلى لترابيزة 
البيانو سطحها فى هيئة 
حوض ماء وصنبور 

 بالحائط

(10( لشكل رقم )3التحليل الخطى رقم )   

 

 :(35)(11( للشكل رقم )4تحليل رقم )

 Printedورقة مطبوعة مع صورة –الفنان "بول كلى"  التحليل الوصفى:

Sheet with Picture (Bilderbogen)                  – h لوان زيت

 م1937 – 24×26,5 -على توال

تحمل اللوحة قدراً من الغرابة والالعقالنية فى مجموعة من  التحليل الفنى :

األشكال الرمزية تبدأ من اليسار بوجود الشخصية التى تحمل بعض الصفات 

اآلدامية والتى تعتبر بمثابة مفتاح لفهم  عناصر اللوحة شاملًة مزيجاً من الجاذبية 

تها وحركة مجموعة ومكنون داخلى ناتج عن النظرة الثابته للعين رغم عدم واقعي

                                           
(

34
 ( http://www.daliweb.tampa.fl.us/74.htm. Search Date (15/10/2017). 

(
35

(https://asianart.com/articles/klee/4.html. Search Date (15/10/2017) 

للفنان سلفادور دالى -( 10شكل رقم )  

 

للفنان بول كلى -( 11شكل رقم )  

 

http://www.daliweb.tampa.fl.us/74.htm
http://www.daliweb.tampa.fl.us/74.htm
https://asianart.com/articles/klee/4.html
https://asianart.com/articles/klee/4.html
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الخطوط التى كونت هيكل وأذرع الشخصية  باإلضافة إلى إستخدام الفنان  مجموعة من الرموز األخرى التى التى تمثلت 

( , وكلمة )أنا ( باللغة العربية L,O,T,E,Wفى بعض العناصر الكتابية كما هو موضوح بالتحليل الخطى فى حروف )

, وبعض العناصر المختزلة للنجوم واألقمار وقرص الشمس الدائرى البرتقالى اللون متؤثراً فى ذلك بزيارته إلى مصر 

الذى رسمه بمنتصف اللوحة وفوقه خطاً معطياً هيئة العين بالحاجب , وبجانب ذلك القرص تنوعت العناصر واألشكال 

ت المنازل وأشكال إشارية األخرى مثل الكرسى والمشط وأثنين من النظارات غير المكتملة الرسم , ورسم بعض هيئا

موجهة لبعض هياكل األسماك باللوحة , وعناصر أخرى واضحة وأخرى غير مباشرة, وتتلخص وظيفة تلك العناصر 

والرموز فى عمل فراغات وإتساعات باللوحة وتشابك بعض األجزاء وكيفية توزيع النقاط واأللوان , ويالحظ أن عالقة 

ى النظرة األولى , وقد نجد صعوبة فى تفسير عناصر اللوحة ولكن إستطاع الفنان فرض الكل بالجزء يكاد يكون مفتقداً ف

عالمه الخاص باللوحة والتى تحمل طياتها قوة التعبير ودقة اإليحاء المختلفة , فال توجد بداية وال نهاية لعناصر اللوحة 

 ولكنها تدخل ضمن نطاق إيقاعى متزن.

 التحليل الخطى :

 
  

 

تشكيلية آدامية وحيوانية عناصر 
 خرافية

عناصر تشكيلية زخرفية مجردة  كما 
 صورها خيال الفنان

عناصر تشكيلية زخرفية مجردة للمشط والكرسى 
والنضاره وبعض العناصر الكتابية والزخرفية 

 ومجموعة من المنازل

(11( لشكل رقم )4التحليل الخطى رقم )  

  :(36)(12( للشكل رقم )5تحليل رقم )

 Etching andالنقش واألزرق فى األلةوان  –الفنان "بول كلى"  التحليل الوصفى:

aquatint in colours–   16,2×13,5 –أحبةةار وألةةوان مائيةةة علةةى ورق - 

 م.1951

حقق الفنان باللوحة عالماً خاصاً , حيث تقودنا تلك اللوحة معها  التحليل الفنى  :

بصرياً إلى مالحظة وإستنتاج مكوناتها, فتظهر كما لو كانت إختصارات لبعض 

العناصر التشكيلية غير المعتادة المتمثلة فى عنصر األسمالك وبعض الطيور وينتج 

كال أنتجها الفنان بطالقة عن تقاطع تلك العناصر أشكاأل مختلفة آخرى , تلك األش

وحرية سريالية , كما قام بمأل تلك العناصر التى ال يرسم سوى خطوطها الخارجية 

تسمى تلك  –بمالمس غريبة عن طريق وضع الورق على سطح خشن من الخشب أو الحجر ثم الحك داخل الشكل 

اللوحة فى شكل خيالى مثير , ونالحظ بعض وإضافة بعض التعديالت لتظهر كما ب -  frottageالطريقة بطريقة الكشط  

الخطوط المستقيمة التى تكونت عنها مالمس هندسية بصورة قوية , وأتى إسم اللوحة )حديقة الحيوان فى اليانصيب( كعادة 

 السريالية محيراً بعيداً عما تعبر عنه اللوحة .

                                           
(

36
(https://www.guggenheim.org/artwork/2934. Search Date (10/2017). 

للفنان بول كلى -( 12شكل رقم )  

https://www.guggenheim.org/artwork/2934
https://www.guggenheim.org/artwork/2934
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 التحليل الخطى :

 
  

بعض الكائنات البحرية لألسماك  تكوينات هندسية معتمدة على الخط المستقيم
 الخيالية 

تكوينات لبعض المالمس التى إستخدمها الفنان 
 باللوحة  

(12( لشكل رقم )5التحليل الخطى رقم )   

  :(37)(13( للشكل رقم )6تحليل رقم )

 Theكارنفةةةال هارليكةةةان –الفنةةةان خةةةوان ميةةةرو  التحليلللل الوصلللفى:

Harlequin's Carnival–  سةم  66×93 –تةوال ألوان  زيت علةى– 

 م.1925

: جاءت اللوحة فى تكوين غير مستقر و مكتفية بإستقرار  التحليل الفنى

األشكال إلى الخلفية  المسطحة , ومعتمداً على التحريف والتجريد التام 

للعناصر والخطوط و فظهرت الصور الرمزية فيها نصف بصرية وذات 

إيحاءات إزدواجية المغزى تعبر عن معان غامضة ومثيرة للتساإالت , 

مشاهد العمل الذهنى إلكمال ما خفى عن الظهور فى ذلك العمل الفنى , فنجد بؤسفل اللوحة كائناً آدامياً والذى يتطلب من ال

خرافياً وقد أمسك حبل متصل بكائن حيوانى فى وضع حركى , وأعلى يمين اللوحة نجد هيئة نافذة مفتوحة وقد ظهر من 

اللوحة نالحظ هيئة كائن حيوانى خرافى الشكل رسمه الفنان  خاللها اللون األزرق تعبيراً عن ضوء النهار , وبجوار إطار

باللون األزرق , وباإلضافة إلى مالحظة كائن خرافى آخر بؤعلى منتصف اللوحة رأسه فى هيئة شكل سمكة وقد أمسك 

ئن آخر أخذت بيده آلة موسيقية ولتحقيق اإليقاع رسم الفنان بجواره بعض الرموز الموسيقية , وبالمالحظة الدقيقة نجد كا

رأسه شكل دائرى مع المبالغة فى طول عنقه و حجم القدم صغير جداً , وقد إحتوى هيكله على بعض الزخارف , ونبتت 

أذرعه من وسطه , ونجد عنصر الفراشة وقد وقفت أعلى مكعب , وفى منتصف اللوحة هيئة يد مبالغ فى حجمها ويعلوها 

إلى عنصر السلم الذى رسمه الفنان من أعلى إلى أسفل يسار اللوحة وقد وقفت  أيضؤ كائن غير معلوم المالمح , باإلضافة

عليه بعض العناصر الحية, وإحتوت الخلفية على بعض األشكال غير المؤلوفة بشكل عشوائى فى باقى فراغات اللوحة 

 ية.والتى حققت فى مجملها تنوعاً إيقاعياً تنتقل معه العين فى نشاط ما بين الخلفية واألمام

 

 

 

 

 

 

                                           
(

37
(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Harlequin%27s_Carnival . Search Date (10/2017) 

للفنان خوان ميرو -( 13شكل رقم )  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Harlequin%27s_Carnival
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Harlequin%27s_Carnival
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 التحليل الخطى:

 

  
 

عناصر تشكيلية زخرفية 
لبعض الكائنات الحية 

 الخرافية وفقاً لخيال الفنان

عناصر تشكيلية زخرفية لمجموعة من 
 –عناكب  –الكائنات البحرية )أسماك 

 قواقع(

مجموعة من العناصر تشكيلية 
سلم  -بيانو –المختلفة )أسهم 

 -خط حلزونى –مثلث  –
 رموز موسيقية ( –جيتار 

عناصر تشكيلية ألجزاء 
 –أذن  –آدامية)عين 

 ذراع(

(13( لشكل رقم )6التحليل الخطى رقم )   

 رابعاً : أقمشة التأثيث Furnishing Fabrics  

تمثل أقمشة التؤثيث العامل األساسى فى تصميم وتعديل قطعة األثاث  وغالباً ما تحدد بشكل كبير اإلسلوب والصفة 

واألهمية لقيمة قطعة األثاث ويجب أن يبرز التصميم جمال قطعة األثاث ويتناسب معها , ويعتمد نجاح قطعة  والمقياس

األثاث على العالقة بين القماش المستخدم فى كسوتها وطبعة وشكل قطع األثاث .وعليه يجب أن تتسم تلك التصميمات 

ن والغرض من إعداده ويجب أن تحمل فى مضمونها جانبان باإلبتكار واإلنسجام مع طراز األثاث المستخدم وحجم المكا

األول الجانب الوظيفى والجانب األخر الجمالى و البد من  تناسق الجانبان معاً, فالتصميم ذو الرإية الفنية المبتكرة من 

 األساليب الفعالة والهادفة إلى رفع مستوى الذوق الفنى, وبرفع قيمة التصميم تزيد قيمة قطعة األثاث
(38)

. 

ويختلف تصميم أقمشة التؤثيث عن باقى نوعيات األقمشة المختلفة ويرجع هذا اإلختالف إلى عوامل رئيسية محددة منها ما 

يختص بطبيعة إستخدام تلك النوعية من األقمشة وأيضاً صفة اإلختصاص  فمنها ما يخصص لألرضيات )كالسجاد 

تنجيد وأغطية األسرة(, ومنها ما يخصص للحائط )كالستائر والجلسات العربية (, ومنها ما يخصص لألثاث )كؤقمشة ال

والمعلقات (, وذلك باإلضافة إلى اإلختصاصات األخرى كإستخدامها فى األماكن السياحية أو األماكن العامة أو مكاتب 

ن األقمشة األعمال والخدمات وغرف المعيشة واإلستقبال وغيرها , ثم يؤتى بعد ذلك جانب آخر إلرتباط تلك النوعية م

بإكسسوارات معينة تستحدم معها وتإثر على طبيعة مظهرها , كما أن هناك إرتباطات أخرى تتمثل فى نوعيات 

التصميمات الداخلية سواء كانت تمثل تصميمات عامة للمساحة المكانية او الضوئية أو بالنسبة لتصمميات األثاث الداخلى 

إستخدام مفردات التصميم وكيفية توزيعها داخل ى قدرة المصمم علوتتحقق تلك العوامل نتيجة  (39)بصورة خاصة 

التصميم بشكل يتالئم مع توظيفها على أقمشة التؤثيث .وعلى آثر ما تقدم كان إختيار موضوع هذا البحث فى تطبيق 

من ) وسائد  التصميمات الناتجة من الجانب  التجريبى على أقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة والتى تتمثل فى كالً 

 -وسائد األرضيات(  و سوف يتم توضيحة بالجانب التجريبى التالى: –األرائك  –الكنب  -الفوتيهات –الكراسى 

 

 

                                           
38

سة ( ٠ٜٗ ػ٠ِ سػٞإ ٓغٔذ سِطإ " هيْ صٔاُيت ٖٓ اُطبيؼت اُظآخت ٝاإلسخلادة ٜٓ٘ا ك٠ حظٔيْ أهٔشت اُخؤريذ " , سساُت دًخٞساٙ "ؿيش ٓ٘شٞ(

 .270ّ, ص2013"ًِيت اُلٕ٘ٞ اُخطبيويت , صآؼت عِٞإ , 

(
39

طاع أُيٌشٝسٌٞب٠ ُشؼيشاث خآاث اُ٘سيش أُخخِلت ", سؼيذ ػبذاُـ٠٘ ػبذاُؼاٍ " اسخِٜاّ حظٔئاث ألهٔشت أُلشٝشاث ٓسخٞعاٙ ٖٓ اُو (

 .122ّ, ص1999, اُؼذد األٍٝ , 11ٓضِت ػِّٞ ٝكٕ٘ٞ , ٓضِذ 
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 اإلطار العملى للبحث : 

  : التجارب العملية 

 تصميمات ( تصلح كؤقمشة تؤثيث ذات طابعة واحدة , وفيما يلى عرض للتصميمات والتوظيف الخاص 6تم تصميم )عدد 

 -بها )التجربة الذاتية للدارسة ( :

 -( وتوظيفاتها:1التجربة التصميمية )
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  -( وتوظيفاتها:2التجربة التصميمية )
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   ( وتوظيفاتها:3التجربة التصميمية )
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  -( وتوظيفاتها:4التجربة التصميمية )
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  -( وتوظيفاتها:5التجربة التصميمية )
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  -وتوظيفاتها:( 6التجربة التصميمية )
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   نتائج البحث 

o  إستخدام الكوالج والرسم الرقمى كتقنيات رقمية تضفى قيم جمالية وتعبيرية وتصميمية حديثة إلثراء التصميم الطباعة

 الرقمى. 

o  إمكانية إنتاج تصميمات ألقمشة التؤثيث ذات الطابعة الواحدة بإستخدام التقنيات الرقمية والعناصر التشكيلية باللوحة

 السريالية .

o  .أن التطور التكنولوجى فى مجال البرامج والماكينات المتخصصة له أثر كبير على مجال طباعة المنسوجات 

o  إمكانية إستخدام الحاسب األلى كؤداة وتقنية لتصميم طباعة المنسوجات بإستخدام برامج(Adobe Photoshop)  

,( Art Rage . فى التصميم ) 

 

  توصيات البحث 

o  اإلهتمام بإعداد المزيد من الدراسات المتخصصة التى تهتم بالتقنيات الرقمية فى مجاالت التصميم المختلفة بصفة عامة

 ومجال تصميم طباعة المنسوجات بصفة خاصة .

o . فتح آفاق ومداخل تجريبية جديدة إلثراء التصميمات الطباعية ألقمشة التؤثيث 

o سم طباعة المنسوجات بالكليات لممارسة عملية التصميم بإستخدام الرسم إعداد برامج تدريبية مستمرة لطالب ق

 الرقمى. 

o  إقامة المعارض الدورية التى تهتم بالرسم الرقمى ولنشر كل ما هو جديد عن التقنيات الخاصة بتصميم طباعة

 المنسوجات.
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