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 ملخص البحث:

التشكيلية بصفة عامة من أهم اإلبداعات التي توصل إليها اإلنسان على مر العصور فهو سبب  اللةبة ُيعتبر الرسم أو الفنون 

والكتابة، وهو جاء لمعرفة العالم والتعبير عن اآلراء حسًبا وهو أيًضا كبل شبيء يذ بن مبن ةبيعبة الواُبا وُيصبا  صبيا ة 

 ني.جديدة أي يشكل تشكيالً جديًدا، وهنا ما نةل  عليه التشكيل الف

والفنان المبدع هو الني يقوم بصيا ة االشكال المحسوسة، آ ًنا مفرداته من محيةه، ولكل فنان رذيته ونهجه؛ لنى تعددت 

المعالجات بهنه المواضيا مما اضةر الباحثون إلى تقسيم األعمبال الفنيبة إلبى مجموعبة مبن المبداري الفنيبة، ولقبد تعبددت 

 يما بينها في ةريقة التعبير وإيصال الفكرة المراد إيصالها.المداري في الفن التشكيلي وا تلفت ف

 ومن أبرز االتجاهات الفنية هي التأثيرية والتكعيبية والتجريدية والسريالية والدادائية.

و تعتبر االعمال الفنية لبت مونبدريان المتميبزة مبن المبداري الفنيبة التبي تسبتح  الدراسبة و البحبا و االسبتفاد مبن ُيمتهبا 

الية و التشكيلية فبي تصبميم ةباعبة اُمشبة السبيدات مبن  بالل اتجاهبات الموضبة العالميبة و ُبد ُسبم البحبا البي عبدة الجم

اجزاء مبتدءا بالتعريف بالبحا من  الل المقدمبة و المشبكلة و االهبداف و االهميبة و الفبرول و المنهجيبة ثبم اسبتعرال 

البببي الفتببرة الصببباحية و كيفيببة ا تيببار الببوان المالبببي و االةببار النيببري للبحببا عببن ةريبب  ايضببام مواصببفات اُمشببة م

استعرال ما هي الموضة وما هي دورتها وصوال الي تعريف المدرسة التجريدية و اُسامها و اهمية الفنان بت موندريان 

 صيات .للفن و العالم و التحليل الفني للتصميمات المقترحة و المعالجات اللونية الي ان نصل الي النتائج و التو

    .الصباحية السيدات الُمشةا  - اللون و ال ة عناصر - ةباعية تصميمات : المفتاحية الكلمات

Abstract: 
The drawing or the plastic arts in general is one of the most important creations that man has 

reached throughout the ages. He came before the language and the writing. He came to know 

the world and to express opinions. He is also everything that is taken from the nature of 

reality and the formulation of a new formulation, which is a new form. Technical formation. 

The creative artist is the one who shapes the tangible forms, taking his vocabulary from his 

surroundings and each artist his vision and approach. The idea to be delivered. 

The most prominent artistic trends are the Impressionism, of cubism, abstraction, surrealism 

and Dadaism 

The art works of pait Mondrian are distinguished from the technical schools that deserve to 

study, research and benefit from their aesthetic and plastic value in designing the printing of 

ladies' fabrics through the international fashion trends. The research department divided into 

several parts starting with identifying the research through the introduction, problem, The 

importance and hypotheses and methodology and then review the theoretical framework 

To search through the specifications of the fabrics of the morning clothes and how to choose 

the colors of clothes and to review what is fashion and what is its course to define the abstract 

school and its sections and the importance of artist pait Mondrian art and the world and the 
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technical analysis of the proposed designs and color treatments to reach the results And 

recommendations. 

Keywords: Creative printed - line and color elements - ladies' morning fabrics.  

 

 مقدمة:

بصفة عامة من أهم اإلبداعات التي توصل إليها اإلنسان على مر العصور فهو سبب  اللةبة ُيعتبر الرسم أو الفنون التشكيلية 

والكتابة، وهو جاء لمعرفة العالم والتعبير عن اآلراء حسًبا وهو أيًضا كبل شبيء يذ بن مبن ةبيعبة الواُبا وُيصبا  صبيا ة 

 جديدة أي يشكل تشكيالً جديًدا، وهنا ما نةل  عليه التشكيل الفني.

ن المبدع هو الني يقوم بصيا ة االشكال المحسوسة، آ ًنا مفرداته من محيةه، ولكل فنان رذيته ونهجه؛ لنى تعددت والفنا

المعالجات بهنه المواضيا مما اضةر الباحثون إلى تقسيم األعمبال الفنيبة إلبى مجموعبة مبن المبداري الفنيبة، ولقبد تعبددت 

 في ةريقة التعبير وإيصال الفكرة المراد إيصالها.المداري في الفن التشكيلي وا تلفت فيما بينها 

التصميم هو فن وجزء من السلوك اإلنساني، فاإلنسان عادة يسعى إلشباع حاجاته، وهو في سبيل هنا يسبت دم مبا لديبه مبن 

  يال ومعرفة ومهارة وابتكار ما يحق  له هنه االحتياجات.

وروبيبة، جباءت هبنه االتجاهبات بمنتجبات فنيبة تنةبوي علبى ُبوة ناتيبة شهد القرن العشرون تعدًدا في االتجاهبات الفنيبة األ

 تذثر على المتلقي بحجمها وملمي سةحها، وتةرم عليه حالة تعبيرية ال يعرف مهيته يمتزج في نهنه وروحه.

 ومن أبرز االتجاهات الفنية هي التأثيرية والتكعيبية والتجريدية والسريالية والدادائية.

سي لألجسام كان تمهيًدا ةبيعًيبا للحركبة التجريديبة فبي الفبن. إن أنهبا ترجبا األشبكال الةبيعيبة إلبى معادلهبا إن التحليل الهند

الهندسي إنما هو في الحقيقة تجريد لميهرها العارل وتأكيًدا لجوهرها الدائم وكان من روادها األوائل )موندريان(، البني 

براويزها التقليدية بين الفن واألزياء عالُة وةيبدة تجعبل مبن األول منبًعبا أكد العالُة األفقية والرأسية وأ رج الصورة من 

دائًما ينهل منه المصممون ليستوحوا أجمل التصاميم التي ُدمها موندريان وأبدعها وأكبر دليل على نجام التزاوج بين الفن 

ن لوران( في عالم الموضة، وكرسته م الني أبدعها المصمم )إيف سا1965واألزياء هي مجموعة موندريان لألزياء لعام 

 كفنان محترف يدرك كيف يصنا الموضة والتاريخ مًعا.

إن اللون هو أحد العناصر األكثر جنًبا وتأثيًرا وإثارة بالنسبة لصناعة األُمشة فليي من المنةقبي أن تت يبل عبالم المالببي 

المتنا مبة فبي تصبميم المالببي الجباهزة يمكبن أن والموضة بدون ألوان كمبا أن ُحسبن ا تيبار وتبالف المجموعبات اللونيبة 

 يصل إلى منتج ملبي ناجح وُادر على جنب االنتباه، أي أنه عنصر هام ومرتبة ارتباًةا كبيًرا بالتصميم.

لمببا كانببت ألببوان بيببت مونببدريان المتميببزة مببن األزر  واألحمببر واألصببفر باإلضببافة إلببى األلببوان المحايببدة مببن األبببيل 

هبنه األلبوان والتبالف بينهبا يصبلح بشبكل كبيبر لمواكببة اتجاهبات الموضبة العالميبة بمجموعبة مبتكبرة مبن واألسود، فجعبل 

 التصميمات.

 مشكلة البحث:

 تتمثل مشكلة البحا في:

تندر الدراسات التي اهتمت بالتركيز علي عنصري ال ة و اللون في اعمال الفنان بيت موندريان االمر الني يدفعنا 
و نلك لما فيهم من ُيم جمالية و  ال ة و اللون و اساليب لتشكيل بهم تصميميا في اعمال الفنان موندريان،لدراسة جماليات 

 ُيم ابتكارية يمكن االستفادة و االستلهام منهم بةر  تصميمية معاصرة تثري مجال مالبي السيدات المةبوعة .

 أهداف البحث:

 يهدف البحا إلى:

يدات الصباحية المةبوعة من عناصر ال ة و اللون للفنان موندريان الُمشة السةباعة تصميمات مبتكرة مستلهمة 

 .المعاصرة



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

506 

 أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحا في:

تدعيم مجال ةباعة المنسوجات بتصميمات جديدة مبتكرة نات ةابا  اص تصلح لةباعة أُمشة السيدات للفترة  .1

 الصباحية .

الفنان بت موندريان علي مجموعة من االسي البنائية التي يمكن استةاللها تحتوي عناصر ال ة و اللون في اعمال  .2

 ألبتكار تصميمات جديدة ألُمشة السيدات .

 فروض البحث:

 يفترل البحا أن:

دراسة عنصري ال ة و اللون في اعمال الفنان بيت موندريان بشكل تحليلي فني ينتج عنه ُيم جمالية  اصة يستلهم  .1

 التصميمي في مجال اُمشة السيدات . منها اساليب للتشكيل

ابتكار تصميمات مستلهمة من ُيم جمالية لل ة و اللون من اعمال الفنان بيت موندريان تثري مجال تصميمات اُمشة  .2

 السيدات و ةباعة المنسوجات المعاصرة .

 :Methodologyمنهجية البحث 

 يتبع البحث :

 المنهج الوصفي التحليلي: .1

بالدراسة و الوصف و التحليل لم تارات من االعمال الفنية للفنان بيت موندريان لالستفادة منها في ابتكار يتناول البحا 

 تصميمات الُمشة السيدات المعاصرة .

 المنهج التجريبي: .2

 يتناول الجانب االبتكاري لعمل التجارب و الدراسات و الحلول الفنية و التةبيقية و المستنتجة من الدراسة .

 البحث:حدود 

 حدود زمنية: -

 ( 1944-1872تشمل الفترة الزمنية و الفنية للفنان بيت موندريان )

 حدود مكانية: -

تتم الدراسة علي اعمال الفنان بيت موندريان في أوروبا ,اما االعمال التةبيقية تتم علي اُمشة السيدات في جمهورية 

 مصر العربية .

 حدود موضوعية : -

 حول القيم الفنية لعناصر ال ة و اللون لم تارات من اعمال الفنان بيت موندريان .و تشمل الدراسة الموضوعية 

 محاور البحث : 

 . اللون و عالُته بالمالبي 

 . مفهوم الموضة 

 . .التجريدية و تةبيقات البحا االبتكارية المستلهمة من ال ة و اللون بأعمال موندريان 
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 المحور االول : اللون و عالقتة بالمالبس:

إن اللون هو أحد العناصر األكثر جنًبا وتأثيًرا وإثارة بالنسبة لصناعة األُمشة، فليي من المنةقي أن نت يل عالم المالبي 

والموضة بدون ألوان، كما أن ُحسن ا تيار وتالف المجموعات اللونية المتنا مة في تصميم المالبي الجاهزة يمكن أن 

 نب االنتباه إلى أنه عنصر هام ومرتبة ارتباًةا كبيًرا بالتصميم.يصل إلى منتج ملبي ناجح وُادر على ج

 :اللون و جودة المالبس 

 انسجام اللون: حيا ُيعتبر الحصول على لون متجاني في الثوب الواحد بالغ األهمية. -

عندما يتم يل اللون: ينتج من  ياب انسجام اللون، وعندما تكون أجزاء اللون م تلفة من جزء آل ر، ويحدا نلك  -

 تجميا أجزاء القةعة الملبسية الواحدة من لوحات ألوان م تلفة.

تأثير الضوء: ا تالف سقوة الضوء على أُمشة مثل القةيفة و يرها من األُمشة الوبرية بسبب ا تالف سقوة  -

 الضوء على التماي.

 فضة وأ رى نات لمعة اللمعان: تعتمد على كمية الضوء التي يعكسها القماش، فهناك أُمشة نات لمعة من -

 ( 39-38عالية.)فاةمة المتولي 

إن التأثير الجمالي لألُمشة إنا لم يتوافر فلن يتوافر للمالبي كلها الجمال، وبالتالي فمن الممكن أن يكون نلك سبب في عدم 

 شراء تلك المالبي حتى وإن كانت ال واص األدائية وبقية العناصر األ رى ممتازة.

 بس الفترة الصباحية:مواصفات أقمشة مال 

 مجاالت العمل الم تلفة. :الغرض منها -

 مواصفاتها: -

 التصاميم البسيةة والمريحة والتي تساعد على الحركة بسهولة. -1

 األُمشة نات متانة ومقاومة للتجعد. -2

 يتحمل عمليات الةسيل والكي المتكرر. -3

 األلوان ثابتة وهادئة. -4

وةباعه، كما أنه يلعب دوًرا كبيًرا في تكوين االنةباع األول عنه؛ لنلك إن الميهر ال ارجي لإلنسان يعكي ش صيته 

 fashionيعمل كل ش ص على أن يكون له إةالله مميزة تجعله يبدو م تلًفا وفي نفي الوُت يلفت انتباه الجميا.)

drawing -98.) 

المناسبة لكل وُت و اصة لون فكل مناسبة تحتاج إلى أزياء  اصة؛ لنلك يجب على الش ص أن يتعرف على المالبي 

المالبي، فال يمكن ارتداء المالبي نات األلوان الصا بة أثناء النهاب إلى العمل أو ارتداء األلوان الهادئة ليالً، حيا إن 

ا تيار األلوان التي تناسب الوُت الني ترتديه فيه وهي من أهم العوامل التي تجعل الش ص يبدو بميهر م تلف 

 www.fustany.com )وجناب.)

 :معايير  اختيار ألوان المالبس 

هناك مجموعة من العوامل التي على أساسها يمكن ا تيار ألوان المالبي تلك العوامل التي تساعد الش ص بدرجة كبيرة 

 في تحديد ألوان مالبسه، حيا يبدو بميهر أني  وم تلف.

 :لون البشرة 

لون البشرة من أهم العوامل التي على أساسها ي تار الش ص ألوان المالبي التي تتماشى معه؛ لنا يجب على الش ص ُيعد 

 تحديد لون بشرته هل هي دافئة أو باردة أو معتدلة.

http://www.fustany.com/
http://www.fustany.com/
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 :طبيعة المناسبة 

لمالبي البسيةة نات األلوان المناسبة تلعب دوًرا كبيًرا في ا تيار المالبي وألوانها، فعند النهاب إلى العمل يجب ا تيار ا

 الهادئة الةير ملفتة للنير، وكنلك األلوان التي تجعل الش ص يشعر بالراحة والهدوء ألنها مشتقة من الةبيعة.

وُتعد من أكبر المشاكل وأكثرها إزعاًجا هي إةاللة المرأة الملونة والشبيهة بقوي القزم بسبب تعدد األلوان. إن ال ةأ في 

القماش والةبيعة المرسومة عليها فكثير من النساء يجهلن بأن القماش يحتاج إلى ةريقة معينة ال تياره حتى ا تيار نوعية 

يكون مناسًبا لهن وتنسي ، ألوان المالبي للنساء يعتمد على ا تيار األلوان تبًعا للمناسبة والوُت فقبل البدء بارتداء 

ها فيها إن كانت رسمية أم ال، فعند معرفة نلك يكون من األسهل ا تيار المالبي على المرأة تحديد المناسبة التي سترتدي

 (becoming a fashion desiger-132األلوان، باإلضافة إلى نلك يجب ا تيار األلوان حسب الوُت المناسب.)

 :حجم الجسم 

البي تساعد بشكل يجب على الش ص عند ا تياره للون مالبسه أن يضا حجم جسمه في االعتبار، حيا إن ألوان الم

كبير في اليهور بشكل متناس ، فإنا كان حجم الجسم كبيًرا يجب ا تيار األلوان الةامقة التي تساعد على تصةير حجم 

 eclub.orgwww.attir )الجسم، أما إنا كان نحيًفا يجب ا تيار األلوان الفاتحة التي تساعد على اليهور بوزن أكبر.)

 :مالبس الفترة الصباحية 

إن فترة الصبام تتميز بالكاجوال إلى حد ما، فهو مناسب جًدا ويمتاز بالحركة السهلة والبسيةة، ويتميز باأللوان األبيل 

يميز واألسود كألوان حيادية، باإلضافة إلى المزج ما ألوان األصفر واألزر  الفاتح وُليل من األحمر. حيا إن أكثر ما 

 الصيف والربيا هي األلوان المعبرة عنه.

كما أن ا تيار إةاللة مناسبة في فترة الصبام يحتاج منا أن نحسن ا تيارنا لليهور بالشكل الالئ  حسب المكان الني 

 سنتواجد فيه والمناسبة المرتبةة به حيا ت تلف المالبي في التصميم والشكل واللون وال امة والمكمالت التابعة لها

 والةرل المست دمة من أجله.

 

 :أقمشة الكاروه ومالبس الفترة الصباحية 

كانت الكاروهات الموضة السائدة منن فترة الستينيات وإلى اآلن في مةلا كل عام تيهر تشكيلة كبيرة من تصميمات 

 الكاروهات (www.youm7.com الكاروه الم تلفة.)

 

ما تتميز به أُمشة )الكاروه( أنها تتناسب ما أ لب المالبي واأللوان، فيمكننا ارتداء ُميص من الكاروه األحمر ما 

بنةلون جينز أزر  أو أسود، وُيعتبر الشال الكاروه يتالءم لالرتداء ما أ لب المالبي، ومن المميِّز للكاروه أنه يحتوي 

 الش صيات واألعمار.على كثير من المفردات التي تناسب أ لب 

http://www.attireclub.org/
http://www.attireclub.org/
http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
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إن الكاروه من ُةا المالبي المهمة التي تناسب الجامعة والعمل؛ ألنها  فيفة وسهلة تنسيقها ما جميا أشكال المالبي 

 ( fashion-82واأللوان كما تناسب المحجبات و ير المحجبات.)

 

المتدا لة ضمن صيحات الموضة، وأهم ما واعتدنا كل عام على وجود مالبي الكاروه أو المنقوشة بالمربعات الواسعة و

يميز مالبي الكاروه أنها تضيف لمسة حيوية وإةاللة بدون مجهود، فارتداء سكارف أو حقيبة كاروه ما المالبي كاٍف 

 www.wikihow.com  )إلعةاء لوك عصري وجناب.)

بنقوشات الكاروه باللون األبيل واألسود متصدرة صيحات الموضة، فالنساء منن الصيف الماضي والمالبي المزينة 

م يهرت نقوشات الكاروه 2017تحب نقوش الكاروه ألنه يمكن ارتدائها بأكثر من ةريقة م تلفة ومميزة، وفي صيف 

أل ضر باأللوان األبيل واألسود، ومن أبرز صيحات الموضة وكنلك المكونة من األحمر واألبيل واألزر  وا

 واألبيل إلةاللة منعشة ومرحة تالئم موسمي الربيا والصيف.

م مجموعة أزياء أنيقة وهادئة است دمت فيها نقشة الكاروهات نات 2017لربيا  Givenchyكنلك أةلقت دار جيفنشي 

اللون الكحلي واألحمر واللون األسود واألبيل والزهري، ولم تقتصر نقشة الكاروهات على المالبي فقة بل امتدت إلى 

فيفة بنقشة الكاروهات م أحنية ُماشية  2017األحنية إن إن دار هاوي أوف هوالند أةلقت في مجموعة ربيا/صيف 

 وبألوان مبهجة مثل البني واألبيل والوردي.

تزين هنا الموسم بإةاللة للكاروه رائعة تتألف من  ةوة عريضة تتقاةا ما بعضها البعل  Vichyكما أن دار فيتشي 

ُيعتبر هنا النمة من لتشكل نمة الكاروه، كما أن لون الكاروهات يصير أكثر ُتامة من ال ةوة عند مواضا االلتقاء؛ لنلك 

 النقشات ثالثية األلوان.

 إن الكاروهات مثل أي موضة قد يتسبب ارتداؤها بطريقة خاطئة في إفساد إطاللة من يلبسها؛ لذلك البد من مراعاة:

في حالة ارتداء ُميص أو كارديجان كاروه البد من كسر ميهره الملفت بقةا أ رى محيادة على سبيل المثال جاكيت  -1

 فو  القميص الكاروه والعكي.أسود 

من الممكن ارتداء ُةعتين بنقش الكاروه في مجمل إةاللة المرأة، ولكن يجب مراعاة التنسي  بينهما بشكل جيد حتى  -2

 www.arrajol.com )ال يبدو ميهًرا مبالًةا فيه.)تنسي  االلوان 

 ـــة:المحور الثاني :مفهوم الموض

الموضة هي القديمة ُدم الزمن والجديدة مثل الةد، هي إحدى أكثر القوى نات النفون في الحياة، والموضة هي ما تقود إلى 

 تةيير منتًجا ما ال يزال نافًعا ولكنه لم يعد في الموضة.

مجرد كلمة ولكنها في حقيقة إن أسباب تةيير الموضة هي انعكاي لمرآة تةور المدنية، والجدير بالنكر أن الموضة ليست 

األمر فن يقوم على كل من العلم والتةبي ، وتةيير الموضة ما هو إال مذثر حيوي يدل على التةييرات االجتماعية دا ل 

 المجتما.

http://www.wikihow.com/
http://www.wikihow.com/
http://www.arrajol.com/
http://www.arrajol.com/
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 :تغيير الموضة 

ا لمالئمة تتةير الموضة بسبب تةيير األفراد فالجميا دائًما ير بون في التجديد، إن المالبي تتةير ألسباب علمية تبعً 

 الموسم الحالي وللتكيف ما موُف محية في بعل الحاالت وأحياًنا تستمر شيوع الموضات لعدة مواسم متتالية.

 اتجاه الموضة؟ 

االتجاه هو الني يرشد أو يقود إلى شيء ما جديد يتةور وعلى األرجح تكون نزعة أو ميالً أي يكون ميل نفسي واتجاه أو 

  ة نمو.

 ريف اتجاهات الموضة على أنها أحدا تةوير بالنسبة لصناعة الموضة.إنن من الممكن تع

 :األسباب التي تؤدي إلى تغيير الموضة 

 تةلا اإلنسان الدئم لكل جديد يعةيه بهجة للحياة. -

 التةور الدائم للمدنية وتعدد األنشةة الحديثة التي يمارسها اإلنسان. -

 ما يساعد على سرعة انتشار الموضة.تنوع ال امات وسهولة النقل واالتصال والتوزيا م -

 روج المرأة إلى ميدان العمل في المجتما الحديا؛ مما ساعد على ةلب اتجاهات جديدة للموضة لتتناسب ما  -

 (fashion – 120متةلبات المرأة العاملة.)

 :دورة الموضة 

على ثالا أحوال  "، وهي تحتويThe Fashion cycle لكل موضة دورة حياة ُتعرف باسم "دورة الموضة" "

 رئيسية: أولها البداية أو الصعود، ثم النروة، ثم تتهي باالنحدار.

 البداية أو الصعود: -

وهي في بداية الموضة أو في تةورها األول يتبناها األفراد النين يحبون ويحرصون على اتباع الموضة، وهنه القدرة 

 ى هنه المرحلة الموضة الُعليا.تكون في عدد محدود نسبًيا في هنه المرحلة األولى، وُتسم

 الذروة )درجة الشعبية(: -

وفي هنه المرحلة تنتشر الموضة الجديدة ويحاكيها بشكل واسا عدد كبير من األفراد النين يتجهون إلى اتباعها نقالً عن 

كمي حيا يصبح الرواد، وعندئن تكون ُد وصلنا إلى المرحلة الثانية في دورة الموضة وهي مرحلة النروة أو القبول ال

 الةلب على الموضة كبيًرا ، ويمكن أن يكون اإلنتاج بكميات ويعرل بسعر في متناول عدد كبير من المستهلكين.

 االنحدار: -

وفي النهاية تتحرك الموضة إلى المرحلة الثالثة أو إلى درجة االنحدار، حيا ُيصاب المستهلك في هنه المرحلة بالملل 

كثيًرا حيا إن المستهلك ييل يرتديها في هنه المرحلة ويقبلها لفترة ةويلة، و الل هنه المرحلة نتيجة رذية نفي الشيء 

 ( 2016تبدأ في اليهور موضات أحدا تكون ُد د لت إلى مراحلها األولى.)مروة السيد ابراهيم يوليو 

 :تصميم طباعة األقمشة والموضة 

هتم بتةوير المالبي منن لحية تةوير األلياف وال يوة مروًرا صناعة الموضة في مجال األُمشة تلك الصناعة التي ت

بتةوير األلوان والصبةات حتى تنتج أُمشة جميلة عليها نقوش مةبوعة أو منسوجة كمالبي تقدم إلى المستهلك هي 

 ومكمالتها من األكسسوار، فاألُمشة المةبوعة ةور وسية من أةوار صناعة الموضة تسبقها أةوار وتليها أةوار

 أ رى، حيا يسبقها ةور األلياف وال يوة والصبةات، ثم تأتي عمليات النسيج، وأ يًرا الةباعة.
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وبنلك نرى أن ةباعة المنسوجات ما هي إال حلقة في سلسلة متشابكة تعمل في إيقاع منتيم حيا لكل حلقة أساليبها 

 الجديدة في وُت مبكر جًدا للحلقة التي تليها في اإلنتاج.

يدات المةبوعة تعتمد على الموضة وتقدم كل ما هو جديد من حيا التصميمات وال ةوة واأللوان وأُمشة الس

 واإلكسسوارات.

 المحور لثالث : التجريدية واعمال موندريان : -

إن التحليل الهندسي لألجسام كان تمهيًدا ةبيعًيا للحركة التجريدية في الفن، إن أن إرجاع األشكال الةبيعية إلى معادلها 

الهندسي إنما هو في الحقيقة تجريد لميهرها العارل وتأكيًدا لجوهرها الدائم، ولنلك فإن التجريديين كانوا يبدءون 

 بالةبيعة ثم يأ نون في تةويرها شيًئا فشيًئا إلزالة الميهر العارل وتأكيد القيم التشكيلية الدائمة.

األفقية والرأسية وأ رج الصورة من براويزها التقليدية، وُد  كان )بيت موندريان( من روادها األوائل الني أكد العالُة

أثرت فلسفته على واجهات العمارات والمحالت التجارية وكثير من المصنوعات الحديثة، كنلك يرتبة بالحركة 

 (   humanization of art p.35-36الالموضوعية.)

 سيكولوجية التجريد: -

المعاصر إلى نلك التقدم الكبير الني أحرزته العلوم الةبيعية عند است دامها للمناهج تعود أسباب النزعة التجريدية في الفن 

 الرياضية والنيريات السيكولوجية.

فقد أصبحت الرموز الرياضية أداة تقنية دُيقة لتقدم البحا ولم يعد العلم يعتمد على الرذية الحسية واإلدراك المباشر 

موز والمذثرات التي ُامت بمهمة ترجمة المدركات الحسية في لةة رمزية دُيقة للواُا بقدر ما يعتمد على تفسير الر

 ( 112مجردة.) محمود البسيوني 

 أقسام المدرسة التجريدية: -

 تنقسم المدرسة التجريدية إلى فرعين، وُد َتولد من كل فرع العديد من األشكال والتسميات.

 الفرع األول: 

كاندنسكي، وهو يستهدف إفرا  انفعاالت وعواةف وأفكار الفنان بأسلوبه ال اص للتنفيي هو النوع التعبيري الني ابتدعه 

عن المشاعر المكبوتة، فهو أُرب ما يكون إلى االست دامات النفسية في عالج الحاالت العصبية، وعندما يتحق  نوع من 

لصدفة؛ ألن اال تالفات الفردية بين البشر ال التجاوب بين إنتاج هنا الفرع التجريدي وبين المشاهدين يكون أمًرا يحدا با

 (114نهاية لها.)كاندنسكي 

 :الفرع الثاني 

يستهدف الجمال اللوني والمتعة النهنية وراحة العين، وإنه ُريب للز رفة؛ لهنا يست دم القوانين الجمالية المتعارف عليها 

ن في ال ةوة واإليقاع والتناسب وتوزيا الفرا ات أنه فرا  ي ضا لنيام نهني صارم ويراعي االنسجام اللوني والتواز

ةبًقا للمساحات الهندسية، وأحياًنا يعمل على اكتشاف توازي كل ُاعدة للوصول إلى أشكال جديدة مريحة للعين و ير 

ال منفردة في هنه الحالة ال اصة أو تلك، هنا النوع ُيسمى التجريدية الهندسية أو البنائية كما نراها بتميز في أعم

 موندريان.
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 بيت موندريان:

م في أكاديمية إيجكاي للفنون في أمستردام، 1892م في هوالندا، وبدأ دراسته للفن عام 1872ُولد بيت موندريان في عام 

م بالفن التكعيبي في باريي حيا تأثر باتجاه بابلو بيكاسو وجورج براك أكثر من اتجاهات فرناند 1912التقى موندريان 

 رت ديلوناي.ليجيه وروب

يرجا الفضل إلى الفنان موندريان في إنشاء مدرسة أمستردام وباريي التجريدية، الني ُيعتبر حجر الزاوية للفن التجريدي 

في كل من هوالندا وفرنسا حيا يقوم هنا الفن على ُاعدة من التشكيل المجرد لمنهب التشكيلية الحديثة الني ابتكره 

لمعماري واستلهاًما من التكعيبية، حيا يتحدد استعماله في ةريقة األداء باست دام الزاوية موندريان على أساي من الفن ا

القائمة في  ةوة نات أوضاع أفقية وعمودية، كما أن أسلوب التلوين فيه يقوم على استعمال األلوان األولية في بعل 

 ( 177سةحات األ رى.)نعمت عالم مسةحاته إلى جانب است دام كل من األسود والرمادي واألبيل في بعل الم

 أهمية موندريان بالنسبة للفن والعالم: -

أهمية موندريان في التصوير الحديا ترجا إلى أنه اشت  لنفسه ةريًقا واضًحا مميًزا منن البداية، وعلى الر م من أن  .1

الرأسية بدايته تأثيرية إال أن اهتمامه بالتجردية جعله يةور أسلوبه حتى وصل إلى التقاةعات 

 www.almrsal.co)واألفقية.)

       

 

أ رج موندريان اللوحة من بروازها التقليدي وعرضها على ُاعدة  شبية بيضاء ناصعة، جيدة الةالء، وفوُها هنا  .2

 لتي لعب بها كثيًرا.التقسيم التقاةعي للرأسية واألفقية تت للها المستةيالت والمربعات الحادثة ا

        

 
أثر فكر موندريان على  يره بل وعلى واجهات المحال التجارية وتصميم األبواب والنوافن وواجهات الراديوهات  .3

 والمسجالت وكثير من السلا التي أنتجتها اآلالت الحديثة.

         

http://www.almrsal.co/
http://www.almrsal.co/
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إلى التراا اإلسالمي، ونلك من  الل تجريداته التي تلوم أهمية موندريان في أنه بةريقة  ير مباشرة لفت األنيار  .4

تعتمد على الهندسة وعلى المعادالت الرياضية وتكافذ المساحات واتزان الفرا ات؛ ولنلك أصبح ألعماله ُيمة باستنادها 

 إلى هنا التراا العري .

             

 

واحًدا حيا إن اتجاهه في التصوير اتجاه معماري  أسي موندريان العمارة الحديثة بالر م أنه لم يرسم ولو كروكًيا .5

 يمثل عمارة تشكيلية  الصة.

سرة تم توييف العديد من افكار موندريان الفنية في مجال المفروشات الم تلفة من وسائد و بياضات و ا ةية اال .6

(Mondrian notes-50) 

              

 

 صناعة مكمالت المالبي من حقائب و احنية .كنلك تم است دام اسلوب موندريان المميز في  .7

          

 
 :تحليل لوحات موندريان -

تتكون لوحات موندريان من عدد من المربعات والمستةيالت م تلفة األحجام واأللوان واألوضاع، كنلك يوَجد نوعان من 

التي ت ل  عالُات  ةية متناسبة المحاور وهما الرأسي واألفقي مكونة شبكة من المربعات والمستةيالت المتقاةعة 

رياضًيا ومتوافقة جمالًيا، أما األلوان فهي األلوان األساسية: )األحمر، األصفر، األزر (، باإلضافة إلى األلوان المحايدة: 

 )األسود واألبيل(.
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ي بكل ما يحمله من دالالت ومعاني نالحي في اللوحات التقاء ُوتين جبارتين في اتجاهين متعاكسين، فالتقاء ال ة الرأس

للشموخ والعيمة والنمو والسمو والصمود حيا التقائه ما ال ة األفقي بما يحويه من معاني ودالالت نفسية توحي 

للمشاهد باالستقرار والتوازن والسكون والهدوء، كل هنا التناُل يجمعه موندريان بشكل متالف وحميم ويصو ه بكل 

ويرى موندريان في تكرار هنه ال ةوة المتعامدة أن يبدع نوًعا من اإليقاع الجميل والتنا م في اُتدار بشكل منةقي، 

 ) Mondrian-92,93الحقول المرئية. )

            

كنلك است دام األلوان األساسية، مثل: األصفر واألحمر واألزر ، بصورة نقية دون مزج واأللوان المحايدة، مثل: 

الني يرى أنهما الجار الحميم والودود لكل األلوان والمساحات الفنية التي يست دمها ليحق  من  اللها األبيل واألسود، 

 مفهومه ال اص حول "الصورة ال الصة".

كنلك يعتمد موندريان على ال ةوة المتعامدة واأللوان الصافية تحقي  ُيم الجمال وُوانينه. كنلك جماليات التنوع في 

ان وسيةرته على الفرا  دا ل العمل الفني، كنلك التوزان العجيب في توزيا األلوان المتنا مة دا ل المساحة وتحكم الفن

 اللوحة.

كما ييهر اإليقاع في لوحاته من  الل التكرار واإليقاع من  الل التنوع في است دام التباين من  الل التناُضات بشكل 

وكنلك تباين المساحات المتنوعة في الشكل الواحد وأ يًرا التباين من متجاور حيا هناك تباين ال ةوة األفقية والرأسية، 

 الل األلوان وفي نفي الوُت هناك بساةة األلوان التي أعةته انسجام األشكال ما األلوان بشكل 

 ( topart2000.blogspot.comعام.)

 

 فستان موندريان: -
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ة انتشر بكثرة في الستينات حيا بدأ  ة الضيقة من األعلى والواسعة من األسفل وأن هنه الَقصَّ الفستان القصير نو الَقصَّ

تتحمل أن يتم تزيينها بمربعات لونية ليضفي عليها الروم المةلوبة، وُد ُام مصمم األزياء العالمية إيف سان لوران 

اتين من الصوف الجيرسيه عكسن اللةة بابتكار عدد من الفساتين تحمل روم وبصمة موندريان، وكانت النتيجة ستة فس

التجريدية الهندسية التي ينتمي إليها موندريان، وتميزت هنه الفساتين بوجود  ةوة سوداء ومربعات بيضاء وبضعة 

 ( modrian-106ألوان أساسية أ رى كاألزر  واألحمر.)

وين والةباعة واست د بدالً منها ُةًعا م تلفة وُام إيف سان لوران باست دام تقنية جديدة في التصميم استةنى فيها عن التل

من القماش كل منها مصبوعة بلون معين، ُام بمزج القةا مًعا عن ةري  درز حواشيها بةريقة  فية بحيا لم تيهر أي 

ل ياةة درزة بل بدت الفساتين وكأنها مةبوعة بالفعل، إنها تقنية معقدة احتاجت إلى دُة في القص وإدراًكا عميًقا لتقنيات ا

 الراُية من أجل انجازها بالةريقة التي ُنفنت بها.

وألن الفساتين انسدلت مستقيمة من دون أي انحناءات كان من الممكن التمتا باللوحة البصرية بشكل 

 www.janalouki.net )كامل.)

م، وُد أعةت الهوت كوتور مفهوًما جديًدا هو تةييب التعقيد واإلرباك 1965ُوصفت هنه الفساتين بأيقونة الموضة للعام 

 لصالح البساةة وسهولة ارتداء األزياء وصارت عنوان أناُة الستينات من دون منازع.

             

م وبفضل الدور 1965نشرت فساتين موندريان على  الف أكثر من مجلة موضة من بينها  الف مجلة "فو " عام 

الكبير الني لعبته هنه الفساتين الستة في تةيير عجلة الموضة تم إةال  اسمها على المجموعة الكاملة ُتعرف باسم 

نت شكالً مفصالً تاري ًيا مهًما في عالم الموضة ال تزال الفساتين األصلية معروضة اليوم في  "مجموعة موندريان". وكوَّ

 وألبرت ومتروبوليتان.عدة متاحف حول العالم منها متحف فيكتوريا 

 

 التحليل الفني للتصميمات المقترحة و المعالجات اللونية :

ُامت الباحثة با تيار  مي اعمال فنية م تلفة للفنان بت موندريان و ُامت بعمل اربعة افكار تصميمية م تلفة مشتقة من 

 الثراء مجال ةباعة اُمشة السيدات .كل عمل علي حدا ليكون مجمل االفكار التصميمية عشرون تصميما مبتكرا 

 
 (1العمل االصلي)

http://www.janalouki.net/
http://www.janalouki.net/
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 التوظيف                                   (                    1تصميم )                                       

 (:1التحليل الفني )

االلوان و ةريقة توزيا العناصر و لكن ُامت الباحثة بتجزئة جاء التصميم مشت  بنسبه كبيرة من العمل االصلي من حيا 

العمل الفني الي عدد من الوحدات المنفصلة و اعادة توزيعها برذية تصميمية م تلفة حيا تم اجتزاء المربا االحمر و 

اتجاهين  مايتبعه من مربعات صفراء و ُامت بتوزيعها في اسفل يسار التصميم و كنلك ترديد هنا العنصر مرتين في

م تلفين في اعلي يمين التصميم و كنلك تم عمل شرية افقي متكرر من نفي الوحدة و نلك ليقةا التصميم افقيا فيبدو و 

كأنه ُاعدة ثابتة تذكد ثبات و رسوخ التصميم كنلك تم توييف هنه الوحدة بشكل رأسي في منتصف الجزء االسفل من 

و الرأسي ولد نوع من الحركة و الحيوية و كنلك ا تالف ُيمة االشكال من حيا التصميم و نلك التضاد بين الجزء االفقي 

 المساحة و الحجم يذدي الي االحساي بكسر الملل و الرتابة .

                              
 التوظيف                                                                      (2تصميم )                                     

 (:2التحليل الفني )

اعتمد التصميم علي تقسيم العمل الي اربعة اجزاء متساوية في المساحة عن ةري  تعامد ال ة الرأسي من المنتصف و 

ان كنلك ال ة االفقي فيهر كل جزئين متقابلين متساويين ُي المساحة و الحجم و توزيا العناصر الفنية بدا لها فنجد 

الجزئين االعلي يسارا و االسفل يمينا لهما نفي الكثافة العددية لعدد المربعات و المستةيالت و كنلك تركيز االلوان 

بدا لهما و في المقابل نجد ان الجزئين اال رين متشابهين في عدد االلوان المست دمة و ةريقة توزيعها و حجم المربعات 

 تالف االشكال و الوحدات و احجامها يولد نوع من االيقاع دا ل العمل الفني كنلك و المستةيالت المكونة لها فنجد ان ا

 توازن الحجوم الكبيرة ما الصةيرة يولد تضاد يذكد و يثري من ُيمة التصميم .
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 التوظيف                                                            (                          3تصميم )                                       

 (:3التحليل الفني )

اعتمد التصميم علي توزيا عناصر المربعات و المستةيالت بشكل متراكب و اعتمد التصميم بشكل أساسي علي االلوان 

متوازن في جميا انحاء االساسية المشتقة من العمل االصلي و هو االحمر بشكل كبير و اللون االصفر موزع بشكل 

( علي حدود المربعات و المستةيالت المكونة  out lineالتصميم و جاء است دام اللون االبيل بمثابة  ةوة  ارجية )

 للتصميم .

                            
 التوظيف                                                          ( 4تصميم )                                       

 

 (:4التحليل الفني )

اعتمد التصميم علي توزيا عناصر الوحدات المشتقة من العمل االصلي بشكل متراكب و كنلك توزيا و ترديد العناصر 

عليها  اصية بأحجام م تلفة و اتجاهات م تلفة و جاءت العناصر نفسها تحمل مجموعة من االلوان الهادئة حيا يةلب 

الشفافية لأللوان و ال لفية المكونة لها و تم اضافة اللون االسود بشكل عشوائي بحيا يقابل في شدتة و ُوتة شفافية باُي 

 االلوان و بنلك فهنا التضاد يذدي الي وضوم كل من الشكل و العناصر و ال لفية بشكل متناسب.
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 (2العمل االصلي )

                                       
 التوظيف                                   (                                                5تصميم )                             

 (:5التحليل الفني  )

تحويرها اعتمد التصميم علي التكرار بسميترية واضحة في جميا االنحاء حيا تم است دام وحدة العمل االصلي و 

باست دام الحاسب االلي لتكون شكل اشبه بالمعين و القيام بتكراره علي عدة مستويات افقية متناسبة في جميا انحاء 

التصميم بشكل مائل و جاء توزيا المساحات البيضاء بنسبة كبيرة لتكون شبكة بيضاء يت للها مجموعة االلوان ولكن 

البة علي التصميم و يأتي بعد نلك االلوان االحمر و االزر  علي استحياء كنلك بنسب متفاوتة فنسبة اللون االصفر هي الة

هناك تباين واضح ُي سمك ال ةوة المست دمة كنلك نجد هناك نوع من التفاعل و التكامل بين االشكال بعضها و بعل 

 من ناحية و االشكال و ال لفية البيضاء من ناحية ا ري.

                            
 التوظيف                                   (                       6تصميم )                                           
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 ( :6التحليل الفني )

( و لكن هناك ا تالف واضح في ال ةة اللونية المست دمة فنجد 5جاء التصميم يحمل نفي الوحدات البنائية لتصميم رُم )

ال لفية علي مجموعة من االلوان الهادئة المتدا لة ما بعضها من االزر  و الرمادي و ُليل من اال ضر و الموف اعتماد 

الفاتحو تم توزيا االلوان بشكل عشوائي لتكون ال لفية هي اساي التصميم و تم وضا شبكة من ال ةوة المتقاةعة 

جاءت هنه الشبكة بمثابة عامل ايهار و ابراز لاللوان المتدا لة  السوداء المائلة ب ةوة لينة لتتناسب ما الوان ال لفية و

 في ال لفية .

                          
 التوظيف                                   (                               7تصميم )                                 

 (7التحليل الفني )

است دام  لفية بنية اللون ُاتمة ووضا شبكة  ةوة نهبية اللون و نلك لتيهر بشكل واضح علي اعتمد التصميم علي 

ال لفية القاتمة و تم توزيا اللون الموف الفاتح بشكل متناسب في جميا انحاء التصميم و ييهر هنا ان العنصر االساسي 

ول و القصر و جاء عنصر اللون ثانوي حيا ان في هنا العمل هي الحةوة التي تتنوع بين الحدة و الليونةو كنلك الة

 دورة يقتصر علي لفت االنتباه الي مراكز القوة في التصميم فقة و ابراز شبكة ال ةوة المكونة للتصميم .

                                   
 (                                                                التوظيف8تصميم )
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 (:8التحليل الفني )

جاء التصميم يحتوي علي نوع من الحركة و الحيوية الكبيرة نتيجة لتقسيم التصميم الي عدد من االشرةة الةولية التي 

تمتد من اعلي التصميم الي اسفلة و التي تتنوع من حيا السمك و الةول فبعل هنه االشرةة تمتد بةول التصميم و 

ف  و جاءت المجموعة اللونية متناسبة ما الحركة الصادرة من التصميم فيةلب عليها البعل اال ر يقف عند المنتص

االلوان السا نة من االصفر و البرتقالي و يتوازن معهم عدد من االلوان الهادئة مثل اال ضر الفاتح و االزر  و الروز 

 لعناصر التصميم . الفاتح. و جاء امتداد االشرةة الةولية بهنا الشكل تعةي ُوة و ثبات و رسوخ

 
 (3العمل االصلي )

                          
 التوظيف                   (                                                  9تصميم )                                 

               

 (:9التحليل الفني )

للعمل االصلي و لكن بمعالجة م تلفة حيا اعتمد التصميم علي است دام جاء التصميم يحمل نفي المجموعة اللونية 

العناصر المكونة للعمل االصلي في ال لفية و بنسبة شفافية عالية بحيا تكون كيالل في التصميم ثم تم التحوير في 

اتجاهات م تلفة  العنصر االصلي و اعةاءة شكل ال داع البصري و توزيعة علي ال لفية في انحاء التصميم باحجام و

 تماما مما اعةي نوع من البعد الثالا و الحيوية و الحركة المستمرة في التصميم .

                                  
 التوظيف                               (                       10تصميم )                                         
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 (10)التحليل الفني 

اعتمد التصميم علي عنصر التكرار للوحدات بشكل اساسي فتم عمل  لفية من االلوان الهادئة من االبيل و االزر  و 

توزيا مجموعة ال ةوة بشكل عشوائي في ال لفية و تم توزيا عناصر التصميم علي شكل مربعات متكررة علي مسافات 

التحوير و التعديل و هناك نوع من السيميترية الواضحة في العمل بين ثابتة لتكون ما يشبه شكل الكاروة و لكن بنوع من 

 الوحدات المست دمة و كنلك المساحات الثابتة بين الوحدات بعضها و بعل

                                 
 التوظيف                   (                                           11تصميم )                                       

 (:11التحليل الفني )

اعتمد التصميم علي است دام مجموعة لونية يةلب عليها اللون الرمادي حيا تمثل تقريبا المساحة الكلية للتصميم و تم 

م تلفة االحجام كسر جمود و رتابة اللون الرمادي بقليل من االلوان الناهية مثل االصفر و االزر  و جاء توزيا العناصر 

و االتجاهات و جميعا تتحرك من اعلي التصميم السفلة ما الجانبية االرضية و تبدو العناصر في التصميم كأنها محلقة في 

 الهواء تتساُة بسرعة كبيرة مما يعةي احساي بقوة الحركة في التصميم .

                                                 
 التوظيف                           (                                                   12تصميم )                                 

 

 (:12التحليل الفني )

يعتمد التصميم بشكل كبير علي عنصر الشفافية حيا ان جميا العناصر تتكون من اللون االبيل الشفاف و أليهار و 

معادلة الشفافية كان البد من است دام  لفية نات ةبيعة ياهرة وواضحة بشكل كبير فجاء اللون النهبي في ال لفية ساعد 

نلك في النصف االيمن من التصميم و تم است دام اللون االزر  بشكل كبير علي ايهار جميا العناصر المست دمة و 
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(  out lineالفاتح في النصف االيسر منها و تدا له بشكل كبير ما العناصر الفنية بحيا تيهر كأنها  ةوة  ارجية ) 

ي النصف اال ر ولد فقة و هنا التقابل بين اللونين الةام  و الفاتح و العناصر الياهرة في جزء و متدا له ما ال لفية ف

نوع من التنا م بين وحدات التصميم ككل كنلك التراكب و التكرار و التكبير و التصةير للعناصر يتناسب بشكل كبير ما 

  صائص التصميم الةباعي .

 

 (4العمل االصلي )

                                   
 التوظيف                   (                                                13تصميم )                                 

 (:13التحليل الفني )

درجة بمستويات افقية متتابعة بةول التصميم  45اعتمد التصميم علي تقسيم المساحة الي عدد من ال ةوة المائلة بزاوية 

عتمد التصميم علي يكرار الوحدات بجانب بعضها البعل و توزيعها بشكل يبدو كلة و تم توزيا العناصر الفنية بدا لة و ا

ان بعضها  ائر و البعل اال ر بارز و هنا التضاد يوضح جمال التصميم و ايهار للوحدات كنلك الوحدات الةائرة 

 جمال التصميم ناصر و بعضها يوضح تعةي احساي بشافية بعل العناصر ووضوم البعل اال ر و هنا التضاد بين الع

                                                

 التوظيف                              (                                                14تصميم )                              
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 ( :14التحليل الفني )

المتنوعة من حيا حجم العناصر بدا لها وكنلك حجم الشبكية ككل كنلك جاء التصميم يحتوي علي مجموعة من الشبكيات 

جاء توزيا هنه الشبكيات بشكل متتالي في اتجاة رأسي بةول التصميم كما يةلب علي التصميم الملمي ال شن باللون 

وة الرأسي في الرمادي علي اةراف التصميم من الجانبين و الزء العلوي و جاء هنا الملمي ال شن يتناسب علي ال ة

ُوتها و رسو ها و ثباتها لجميا عناصر التصميم و جاء است دام اللون االسود بشكل واضح في الجزء االيسر من 

التصميم ليتوازن من المساحات ال شنة يمين التصميم و جاءت المجموعة اللونية تحتوي علي االلوان السا نة من االحمر 

 قوة و الحيوية .و االصفر لتعةي التصميم المزيد من ال

                                    
 التوظيف           (                                                             15تصميم )                                

 (:15التحليل الفني )

عليهم جميعا مجموعة لونية هادئة تماما كما انها  درجة و يةلب 45يتكون التصميم من مجموعة االشرةة المائلة بزاوية 

متفاوتة في درجة الشفافية فمنها نا الشفافية العالية و البعل اال ر يميل الي الوضوم بشكل كامل كما يةلب علي 

االشرةة التصميمية نوع من الحركة اللينة و ال ةوة المائلة المنحنية و ييهر اللون االصفر في مناة  متفرُة من 

لتصميم اتةفي نوع من االضاءة العالية في تلك المناة  المتناسبة بةول التصميم و كل من ا تالف الشفافية و اليل و ا

 النور يعةي نوع من الحيوية و الحركة .

                                                     
 التوظيف                                                            (                              16تصميم )                   
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 (:16التحليل الفني )

جاء التصميم بمجموعة لونية هادئة فهو يعتمد فيها علي االلوان الموف و الروز و االزر  الفاتح بتناسب واضح كنلك 

الرأسية ب تالف كبير في االحجام و االةوال مما يعةي احساي بنوع من التنا م في الحركة  جاءت ال ةوة االفقية و

كنلك التكامل بين حيوية و حركة ال ةوة و هدوء و صفاء االلوان يعةي احساي بالراحة و تيهر عناصر التصميم 

 بشكل يحمل معاني الهدوء و الصفاء .

 
 (5العمل االصلي )

                                     
 التوظيف                                                    (                        17تصميم )                          

 (:17التحليل الفني )

لتوزيا العناصر فتم است الص جاء التصميم مشت  من العمل االصلي بنفي المجموعة اللونية و لكن بكيفية م تلفة 

المربعات البنية اللون و الزرُاء و بامكانيات الحاسب االلي تم تحوير المربعات الي شكل رباعي  ير منتيم و اصبح 

اشبة بالةائر نو الجناحين الني يحل  ةائرا و كنلك عدد من المربعات البيضاء تم است الصها و تحويرها الي اشكال  ير 

لي عدة مستويات افقية بةول التصميم كنلك تم است الص مجموعة من ال ةوة االفقية و الرأسية منتيمة موزعة ع

المتعامدة علي بعضها البعل و اكسابها اللونين االبيل و االسود و توزيعها فو  المجموعة اللونية بشكل افقي و رأسي 

بكة لتعةي تصور جديد للعمل االصلي للفنان لتكوين شبكة  ير منتيمة و تعمل علي ربة المجموعة اللونية بهنه الش

 موندريان .

                       
 التوظيف                   (                             18تصميم )                                            
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 (:18التحليل الفني )

االزر  الفاتح و االبيل الموزعين بشكل متكافئ في جميا جاء التصميم يحتوي علي مجموعة من االلوان الهادئة من 

انحاء التصميم كما جاءت الوحدات تحتوي علي نسبه عالية من التحوير و ال داع البصري لتكون مجموعة من المربعات 

ات في المتجاورة و لكن برذية م تلفة و جاء توزيا اللون االسود بمثابة  لفية تجما عناصر الشكل و تربة بين الوحد

تناس  و انسجام و جاءت شبكة ال ةوة االفقية و الرأسية مذكدة علي ُوة و ثبات الوحدات و توازن بشكل كبير الحركة 

 المستمرة الواضحة في الوحدات المست دمة .

                                           
 التوظيف                                                       (                         19تصميم )                         

 (:19التحليل الفني )

جاء التصميم معبرا بشكل واضح عن امكانيات الحاسب االلي في  ل  روم و شكل جديد من الوحدات المست دمة فتم 

مالمح واضحة و كنلك تم توزيا الوحدات تةيير مالمح شبكة االلوان و ال ةوة لتبدو بشكل تجريدي تماما  اليا من اي 

علي هيئة منيور و نلك لتعةي احساي بالعمقو التدا ل بين الوحدات و جاءت المجموعة اللونية متضادة تماما فتم تقسيم 

التصميم الي جزئين حيا تيهر المجموعة اللونية الداكنة في الجزء العلوي و جاءت المجموعة الفاتحة في نصفها االسفل 

يذكد علي العم  في التصميم حيا كلما اتجهنا الي دا ل التصميم كلما ا نت االلوان في العم  و الةمول و التضاد مما 

 بين الفاتح و الةام  يعةي احساي بالحيوية و ابراز كل عنصر بجانب اال ر .

                                        
 التوظيف              (                                                               20تصميم )                           
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 (:20التحليل الفني )

جاء التصميم اال ير يحمل كل معاني القوة و الجرأة و نلك عن ةري  است دام الوحدات بشكل يحمل كثير من الحدة و 

علي عدد من المستويات االفقية المتتالية و كل مستوي يسلم  صائصة الي المستوي العنف حيا يبدو ان العناصر موزعة 

الني يليه في سالسة و ترابة و جاءت المجموعة اللونية ايضا تحمل الكثير من الجرأة لما بها العديد من االلوان الصريحة 

الجزء االعلي من التصميم و كأنها الشمي   و جاء اللون البرتقالي و ُليل من االصفر يحمل معاني الس ونة و الحيوية في

التي تعةي مياهر الحياة لباُي العناصر و جاء اللون االسود بنسبته الواضحة لربة العناصر بعضها و بعل من ناحية و 

 كنلك تحديد االةار ال ارجي لكل عنصر علي حدا و بنلك يذكد ايضا علي معاني القوة و الجرأة في التصميم .

 :  نتائج البحث

ُدم البحا دراسة تحليلية تصميمية العمال الفنان موندريان بما فيها من ُيم تشكيلية لعنصري ال ة و اللون لالستلهام  .1

 منها .

( تصميم مبتكر و مستلهم من عنصري ال ة و اللون ل مسة اعمال للفنان موندريان الُمشة 20ُدم البحا عدد ) .2

 ثري المجال الفني المعاصر.السيدات الصباحي المةبوع المعاصرة بشكل ي

ُدم البحا توييف تصميمي تجريبي الُمشة لسيدات المبتكر في موديالت المالبي لمعاصر للتأكيد علي جماليات و  .3

 امكانيات التصميمات الجمالية المقدمة لمالبي السيدات الصباحية  . 

 التوصيات :

ضرورة تشجيا الدراسات و البحوا علي تناول الفنون الحديثة لما لها من ُيم جمالية و فنية تعد مصدر هام لتصميم  .1

 االُمشة الةباعية بشكل عام و اُمشة السيدات بشكل  اص . 

مل األ ر و االهتمام بربة التصميم بالتكنولوجيا الحديثة سواء في مجال الةباعة أو الصبا ة أو التجهيز فكل منهما يك .2

 يقود الي منتج متكامل تصميميا و تكنولوجيا .

 است دام امكانيات الحاسب االلي في التصميم بصورة ال تلةي معها القدرة االبداعية للعملية التصميمية يدويا . .3

 المراجع :

 مراجع باللغة العربية :

 الكتب :

 2002ارف ,.القاهرة :دار المع اتجاهات في الفن الحدياعةية,محسن محمد .  .1

Attia Mohsen Mohamed .etgahat fi elfan alhateeth.alkahera:dar elmaaref ,2002. 

 1980. القاهرة : دار الكتب المصرية , الفن و التصميمشوُي ,اسماعيل . .2

Shawky ,esmail .elfan wa eltassmeem.elkahera: dar elkotob elmasria ,1980 

 1983.القاهرة : دار المعارف , القرن العشرينالفن في البسيوني ,محمد .  .3

Elbasuni ,Mohamed.elfan fielkarm eleshreen elkahera:dar elmaaraf ,1983 

 1983.القاهرة:دار المعارف ,ةبعة ثانية ,فنون الةرب في العصور الحديثةعالم,نعمت اسماعيل . .4

Alam nemat esmael.fenon elgarb fi elasour elhadesa.elkahera:dar elmaaref ,tabaa 

thania,1983. 

 .1994.القاهرة :الهيئة المصرية العامه للكتاب ,ترجمة فهمي بدوي, الروحانية في الفنكاندنسيكي,فاسيلي. .5

Kandesiky ,fasili.elrawhania fi elfan .elkahera:elhyaa elmasria elama llktab ,trgamet fahmy 

badawy ,1994. 
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 علمية :الرسائل ال

.رسالة ماجستير  ير منشورة .كلية الفنون التةبيقية  الميول االبداعية كعوامل مذثرة علي تةور الموضةعصام , الد. .6

 .1999.جامعة حلوان 

Essam, Kaled .elmeol elebdaeya kawamel moasra ala tator elmoda.rasalet magestar ger 

manshoura.kolyet elfenon eltatbikey gameat helwan 1999.  

تصميم نيم لتقييم الجودة لعمليات تصميم و تصنيا المالبي الجاهزة في مصر للقدرة  علي متولي ,فاةمة.  .7

 1998.رسالة دكتوراة  ير منشورة . كلية الفنون التةبيقية .جامعة حلوان .التنافي

Metwaly ,Fatma .tasmeem nozom ltakyeem elgoda lamlyat tasmem wa elmalabs elgahesa fi 

masr llkodra ala elmonafsa.asalet doktora ger manshora .kolyat elfenon eltatbikya gamat 

helwan 1998.  

ابو ةرابة, سان زيد. أثر المدرسة التجريدية و الرمزية لتكوين كادرات الرسوم المتحركة في مقدمات االفالم  .8

 .1998ورة .كلية الفنون الجميلة .جامعة حلوان السينمائية .رسالة دكتوراة  ير منش

Abo tara ,Kasan Zeed .ather elmadrasa eltgredia wa elramsea ltakween kadrat elrssom 

almotahraka fi mokadamat elaflam elcinemaaya.resalat doctor ager manshoura kolyat 

elgamela gameat helwan 1998.  

 : الدوريات العلمية

السيدات من  الل  ال ة العربي كمفردة جمالية تشكيلية في تصميم ةباعة اُمشةابو االسعاد ,مروة السيد ابراهيم ." .9

 8,9,ص2016العالمية ".مجلة التصميم الدولية .يوليو ,اتجاهات الموضة 

Abo Elasad ,Marwa elsayed ebrahim ."elkat elarabi kamofrada gaalya tashkelya fi tasmeem 

tabaet akmesht elsytat mn ataghat almoda alalamya" .magalat eltasmeem eldawlya .yoluo 

,2016,p8,9  

 المراجع االجنبية : 
10- Mondrian ,piet. The new art ,the new life :Da capo press.1993  

11- Mondrian, piet. basic art series. Susanne Deicher ,2015. 

12- w.Hamilton , james .A Psychoanalytic approach to visual artists , ,2012 

13- Hale, Nathan Cabot. Abstraction in art and nature ,2012. 

14- Mondrian, piet. Notes ,2016. 

15- steel, lisa j.spring .Becoming a fashion Designer, 2013. 

16- Bruyant , Michele wesen .Fashion Drawing, ,2011 

17- ziv , yuli .Fashion ,2011. 

18- watt , Judith .fashion,2012. 

19- jarnow ,jeannette - Guerreiro ,Miriam .inside the fashion business text and reading. new 

york: the Macmillianco, 1991. 
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20- Joenne ,Brogden . fashion design. new york. van vosbrand Rsinhold co – 1975. 

21- Books ,Mary . Dictionary of costume and fashion . New york: historic and modern Dover 

pub, Inc, 1999. 

22- the fashion book , Phaidon Press limited . 2001.  

23- Barnes Colin . Fashion illustration .Cairo : British council library – 1994. 

24-Moszynska,Anna .Abstract art .london: Thames and Hudson London. 1990. 

25- gassty ,ortega jose.the humanization of art. paris :-princeton university,1968. 

 

 : شبكة المعلومات العالمية
26- http://fustany.com. 

27-http://mawdoo3.com 

28-www.arrajol.com 

29-http://www.youm7.com/story/2014/12/1/1974309. 

30-how to coordinate colors,www.wikihow.com 

31-A guide to coordinate the colors of your clothes www.attireclub.org 

32-the professional way to choose the colors of your clothes www.attireclub.org 

33-http://www.brainquote.com/topics/art 

34-what is fashion :http://www.moubikko.com/oubikko-body/tips/advise/what fashion.htm. 

35-www.art.gov.sa 

36-http://www.almrsal.com/post/208008 

37-http://ar.wikipedia.org/wiki 
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