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ملخص البحث
من خالل اطالع الباحثة على مجموعة من تصاميم ألاقمشة النسائية ،وجدت الباحثة إشكالية في
ً
تعميق مفهوم التفكير الابتكاري بما يحويه من منطلقات يمكن ان تكون مصدرا مهما لإلبداع من خالل
التوليف الشكلي بما يتواءم مع التصورات املستقبلة لدى املصمم .وعليه فقد أوجدت الباحثة
ً
ً
موضوعا بحثيا جدير بالدراسة والتحليل املوضوعي لعالقة التوليف الشكلي وفاعليته الابتكارية في
تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة الذي يتناول مشكلة البحث القائمة على فرض التساؤالت آلاتية:
( ما دور التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي لتصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة)
وتضمنت أهداف البحث ما يلي -:
 – 1تعرف مفهوم التفكير أالبتكاري ومدى فاعليته في التصميم
 -2الكشف عن دور التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي لتصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة
وتناول إلاطار النظري متضمنا املباحث التي وزعت على النحو التالي .:
 -1املبحث ألاول :التفكير أالبتكاري في التصميم .
 -2املبحث الثاني  :التوليف الشكلي في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة
 -3املبحث الثالث:التوليف الشكلي أالبتكاري في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة.
وقد توصلت الباحثة إلى أهم املؤشرات التي أسفر عنها إلاطار النظري ،وحددت إجراءات البحث
باتخاذ املنهج الوصفي لتحليل نماذج العينات البالغ عددها ()4نماذج وجاء اختيارها تبعا ملا يخدم
أهداف البحث.وقد توصلت الباحثة إلى أهم الاستنتاجات أهمها-:
إن فاعلية قوى الجذب وإلاثارة تحقق من خالل التغيير في الخصائص الشكلية كناتج فعل
التوليف وفق املرجعيات املؤسسة لالبتكار في تصاميم ألاقمشة وإمكانياته الواسعة في إضافة
تعديالت على الشكل من اختزال وحذف وإضافة  ،أو التغيير في حركة ظهور املفردات  ،لتحقيق
التماسك والترابط للتصميم.
املقدمة:
يعدد الابتكددار مددن أهددم مظدداهر التقددم الفوددي العللددي والتقوددي الددذي سداد العددالم  ،بددل أصددب لغددة العصددر
التي تخدم مجاالت الحياة املتنوعدة وأصدب الابتكدار مدن أهدم أهدداف املجتمدع نحدو تحقيدق مسدتقبل أفضدل
 ،ممددا أدى إلددى ظهددور طددرف جديدددة فددي التفكيددر وألاداء والتعبيددر  ،لددذا ارتبطددت حركددة املتغيدرات فددي التصددميم
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م ددن خ ددالل ابتك ددارات جدي دددة ،كض ددرورة تح ددا ي وتواكد د تحوال ه ددا والبح ددث ف ددي إش ددكاال ها وص دديالة الحل ددول
املناسبة لها.
ويع ددد مفه ددوم التولي ددف الش ددكلي وتعبيرات دده الناتج ددة وامل ددؤثرة م ددن خ ددالل الش ددكل واملض ددمون وتأثيرا ه ددا ف ددي
ً
ً
املتلق ددي بمختل ددف قابليت دده وانتقاءات دده موض ددوعا هام ددا ين دددرج ف ددي البح ددث ع ددن الق دديم الابتكاري ددة واملوض ددوعية
لطبيعددة الشددكل فددي هيددأة مددا قبددل التوليددف ومددا عددد وهنددا تبددرز أهميددة القدددرة العاليددة للفنددان املعاصددر فددي
اس ددتنبار مفردات دده وتش ددكيلها عل ددى وف ددق ص دديغ ش ددكليه تب دددو عل ددى أر ا هد دا الابتك ددار بوص ددفه مفهوم ددا جدي دددا
للتطور .
ً
وبناءا على ما تقدم ومن خالل اطالع الباحثة على مجموعة من تصاميم ألاقمشة النسائية ،وجدت
ً
الباحثة إشكالية في تعميق مفهوم التفكير أالبتكاري بما يحويه من مفاهيم يمكن ان تكون مصدرا مهما
لإلبداع من خالل التوليف الشكلي يتواءم مع التصورات املستقبلة لدى املصمم في كيفية انجاز أعمال
تصميمية حديثة في تصاميم ألاقمشة النسائية .
ومن خالل ذلك استطاعت الباحثة تلخيص مشكلة البحث القائمة على فرض التساؤالت آلاتية:
 -1ما هو مفهوم التفكير أالبتكاري في فن التصميم ؟
 -2هل يحقق التوليف الشكلي إلاسهام الفعلي في تصاميم ألاقمشة النسائية في موضوعة الابتكار؟
ً
ً
وبناءا على ذلك وجدت الباحثة مسولا لطرح مشكلة البحث في الكشف عن(التفكير الابتكاري
والتوليف الشكلي في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة)
و تبرز أهمية البحث الحالي في كيفية صيالة الوحدات التصميمية لألقمشة النسائية بما يحقق عالقة
مباشرة مع املتلقي من خالل املتغيرات الابتكارية التي تعد من الضرورات التصميمية التي تقوم على
أساس التوليف الشكلي بما يتناس والتطورات التي ترافق العملية التصميمية ،وما تتضمنه من
مدر ات حسية وتصورات ذهنية وأفكار إبداعية  .ومما تقدم تتلخص أهمية البحث فيما يلي  :يسهم
البحث في تعزيز الدراسات التصميمية ملوضوعات تطبيقية في تصاميم ألاقمشة النسائية شكال
ومضمونا ووضعها أمام املصممين واملعنيين في صناعة ألاقمشة .
ويمكن الكشف عن اهداف البحث عبر مطلبين ،الاول :الكشف عن دور التوليف الشكلي وأساليبه
وتأثيراته في إثراء تصاميم ألاقمشة النسائية  .والثاني :الكشف عن مفهوم التفكير أالبتكاري ومدى
فاعليته في تصاميم ألاقمشة النسائية
ويتحدد البحث بالحدود املوضوعية  :تصميم ألاقمشة وألازياء النسائية للفئة العمرية ( )22-11سنة.
والحدود املكانية  :دور تصميم ألازياء العاملية .والحدود الزمانية 2112 :م– 2111م
تحديد املصطلح:
التفكيرُ :عرف التفكير بأنه " سلسلة من النشاطات العقلية لير املرئية التي يقوم بها الدماغ عندما
ً
يتعرض ملثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس بحثا عن معوى في املوقف أو
الخبرة ،وهو سلوك هادف وتطوري يتشكل من تداخل القابليات والعوامل الشخصية والعمليات
املعرفية وفوف املعرفية واملعرفة الخاصة باملوضوع الذي يجري حوله التفكير"(جروان،1111 ،
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ص .)12أي انه محاولة لفهم العالم من خالل لغة الشكل والصورة ،والتفكير بالشكل املطلوب يرتبط
في بالخيال ،والخيال يرتبط باإلبداع ،وإلابداع يرتبط باملستقبل.
الابتك ااارُ :ع ددرف الابتك ددار عل ددى أن دده  :ذل ددك "ألاس ددلوب ال ددذي يق ددوم عل ددى إنش دداء عالق ددات جدي دددة ف ددي الطبيع ددة،
وفكرة الجدة والاكتشاف ،وينظر إلى املبتكر على إنه إنسان اسدتننايي  ،يتمتدع بحددس عميدق وخيدال لودي ،
وقدرة على النظر بطريقة أخرى إلى ما هو معروف" (حبي  ،1111،ص.)22
ً
ً
كماا وششاكا التفكيار أالبتكااري انعطافدا جديددا فدي املنجدز التصدميلي الدذي يعبدر عدن احتياجدات املجتمعددات
الحديثددة لألفكددار والتقنيددات الجديدددة بأسددالي متجددددة ومتطددورة .فدداملبتكر إنمددا يتقدددم مددن حالددة الشددعور
عدم الرضا عن النظام الثابت للوصول إلى نظام جديد يعمل على الارتقاء في تنظيم الحياة .
التوليفُ :عرف التوليف على انه "مفهوم فوي يستخدم في ألاشغال الفنية ويعوى به استخدام خامات
متجانسة ،وهي التي تحمل طبيعة واحدة أو من أنواع أو أصول مختلفة ،تتماش ى وتتالءم مع عضها
البعض" (الاسيوطي  ،2113 ،ص .)21فالتوليف يمثل التوفيق بين أكثر من عنصر في العمل الفوي
الواحد  ،بحيث تثري العناصر املجتمعة العمل الفوي ذاته.
وتعرف الباحثة التوليف الشكلي إجرائيا :بأنه السمة ألابتكارية الفنية والتقنية التي يوجدها املصمم
ً
الغاية منها أبراز القيم التعبيرية للشكل من خالل املوائمة بين عناصر الشكل التصميلي تحكم كال منها
متغيرات من حيث طبيعتها وقابليتها للتشكيل وكيفية إبراز عنصر الجمال الفوي في تداخلها مع ليرها ،
حيث يعاد صيالتها من خالل الخبرات الفنية والتقنية من وجهة نظر جديدة ،تتصف باملرونة وألاصالة
لتتالءم مع جميع العناصر التي تداخلت في ذلك التصميم ،مؤكدة على القيم الفنية التشكيلية،
واملهارات ألادائية ،والجان الوظيفي للمنجز .
الاطار النظري
املبحث ألاول :التفكير أالبتكاري في التصميم:
تشكل العملية الابتكارية ألاساس الفاعل في إلانجاز وتمثل "الصيغة التفردية التي يتميز بها إلانجاز
العللي والفوي والذي يجعل منه صيغة إبتكارية متحولة في بنائها وتركيبها ومتجاوز السائد
واملألوف"(الحنفي  ،1112 ،ص .. )41وذلك من خالل تجاوز ألانساف الثابتة وتجاوز القوانين بالشكل
ً
ً
الذي يجعل من القماش نظاما ديناميكيا متحر ا من قيود القوال التصميمية .إذ يمثل التفكير
أالبتكاري قدرة معرفية عقلية تساهم في أعادت تنظيم املفردات باكتشافات جديدة من خالل التفاعل
مع مع الفكرة التصميمية لتأسيس تصاميم ابتكارية تنهل نجاحا ها من خالل الخبرة التجريبية .والتراكمية
تحمل صفات الابتكار وتستدعي استنفار طاقة الخاليا الدمالية لتوسيع دائرة اشتغالها وإثار ها وذلك
بتوسيع عمل دائرة قدرة الحواس  .إضافة إلى وصول الخبرة التراكمية إلى أعلى مديات فعلها التطبيقي
الاستقرايي والاستنتاجي.
ً
ويعد التفكير ألابتكاري نمطا من أنمار التفكير يتصف بأنه تفكير متشع يحاول ان يتحدى
ويخترف مبادئ وأشياء موجودة باألصل ومألوفة ومقبولة او لير موجودة باألصل ضمن املطلق ألزماني
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واملكاني  ،ليتنبأ ويصل من خالل رلبة قوية فى البحث عن حلول للتوصل إلى نواتج ومبادئ وأسس
جديدة ،تمثأل أنموذج متجدد يحتذي به ويعتمد عليه من قبل الخبراء والباحثين .
ويتميز التفكير أالبتكاري بالشمولية والتعقيد ألنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية
متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة .يعاد تقديمها من خالل ألافكار وألاخيلة والكلمات والنشار الحر ي
الضموي فالفكرة التصميمية تمثل عمليات ونشاطات عقلية تستمد نجاحها من تفاعل الادرا ات
الحسية والخبرات املباشرة وتمييز صفة الثبات (التشابه) والتمايز (الاختالف) في الدالة التصميمية
وطريقة فهم املتلقي لها وعليه" يمكن تحديد أ عاد التفكير أالبتكاري إلى أربعة اتجاهات هي امليتا معرفة -
التفكير النقدي وإلابداعي -عمليات التفكير -مهارات التفكير ألاساسية") الوهي  ،2111،ص. )114
ويقصد بامليتا معرفة ما وراء التفكير وهي الية التي يتحكم الباحث بتفكير من خالل املعرفدة بالعمليدة
العقليدة والددتحكم ف.ها.أمددا التفكيدر النقدددي وإلابددداعي فاندده يمثدل التفكيددر الددذي إذ يركدز علددى تقيدديم الابتكددار،
ً
ويكمددل الاثنددان عضددهما عضددا (النقددد وإلابددداع) .بينمددا تمثددل عمليددات التفكيددر املهددارات التددي تعددد إج دراءات
معرفي ددة س دديطة املالحظ ددة واملقارن ددة والاس ددتنتاج وتك ددوين املب دددأ وح ددل املش ددكالت واتخ دداذ القد درار والبح ددث
والصدديالة  .وتش ددكل مه ددارات التفكي ددر ألاساس ددية 4تحديددد وجم ددع املعلوم ددات والتنظ دديم والتلخ دديص والتخي ددل
وضددبط البيانددات وتفسدديرها ورسددم ألاشددكال كمددا تسددهم فددي عمليددة التصددور والتخيددل وفددي فددي تنميددة ألافكددار
وزيادة الخبرات.
ويرتكز التفكير الابتكاري على عوامل واستعدادات عقلية وبنية معرفية وعوامل وديناميات دافعية
وانفعالية وليرها من املتغيرات والعوامل التي تتداخل مع عضها البعض مما يتعذر عزل أو تحديد آثار أي
منها وقد "قام الفن تايلور) (C. Taylorبتحليل ما يزيد على مائة تعريف لألبتكار واستخلص الى وجود
خمسة مستويات لالبتكار هي املستوى التعبيري .مستوى الابتكار إلانتاجي .مستوى الابتكار أالختراعي.
مستوى الابتكار املتجدد .مستوى الابتكار الانبثاقي" (الحنفي  ،1112،ص)131
فاملستوى التعبيري هو التفكير الذي يستدل على نوع الابتكار من خالل قدرة الفرد على التطوير
والتجديد الذي يتضمن استخدام املهارات الفردية،ثم الانتقال الى املستوى إلانتاجي الذي يمثل تقييد
للنشار التخيلي وضبطه وتحسين أسلوبه في ضوء قواعد معينة وضوابط محددة .أما ما يميز مستوى
الابتكار أالختراعي فهو الاختراع والاكتشاف اللذان يضمان إيجاد عالقات جديدة ولير اعتيادية بين
مجموعات أجزاء انت منفصلة من قبل وليس لها شكل هايي  .بينما يمثل الابتكار الانبثاقي قدرة الفرد
على التطوير والتجديد الذي يتضمن استخدام املهارات العقلية واملهارية الفردية .ويعد مستوى الابتكار
الانبثاقي أعلى مستويات الابتكار ألنه يمثل ابتكار نظرية جديدة أو قانون عللي ينتج عنه فرع جديد من
العلم أو مدرسة فكرية جديدة
ومن هذا املنطلق" يرى )كيلفورد) ان املكونات ألاساسية لالبتكارهي-:
-1الطالقة ( ) Fluency
-2املرونة ( . ) Flexibility
-3ألاصالة ( ( ") Originalityحبي  ،1111،ص. )121
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إذ يقصد باالنطالقة القدرة على توليد وطرح ألافكار الابتكارية  ،ويعوي ذلك ان الابتكار يمر بحاالت
خاصة تنطلق ف.ها الذهنية وتتقد القوة الدافعة لالبتكار من روح الطالقة للتعبير عن معان وأفكار لها
صلة وثيقة بالتجربة لذا تمثل الطالقة الجوهر التفكيري لالبتكار.
أما املرونة فهي قدرة الشخص على تغيير حالته الذهنية بتغير املوقف و هي عكس التصل العقلي ،
فالفنان املبتكر مطال بان يكون على درجة عالية من املرونة حتى يكون قادرا على تغيير حالته العقلية
لكي تتناس مع املوقف التصميلي  ،وتدفع الى التغيير والتحرر من ألاسالي التقليدية في التصميم  .أما
ﹰ وقدرة على توليد ألافكار الجديدة ولير املتضمنة
ﹰ متجذرا
ألاصالة فهي امتالك الشخص املبتكر فكرا
الفكار شايعة .تتولد من خالل إمكانية املصمم في الوصول إلى ألافكار املبتكرة التي تتسم بالحداثة وعدم
ً
النمطية ،وال يعوي ذلك بالتأكيد على عدم وجود مفردات شكلية لم تكن موجودة مسبقا ،وإنما طرحت
أو نظمت شكل جديد لير مألوف يتبين من خاللها ميزة متفردة للمصمم .
ومما تقدم يعد التفكير أالبتكاري في العملية التصميمية وتطبيقا ها في تصاميم ألاقمشة نظام متكامل
من العالقات البنائية التي تتوجه بقصديه آلالية العقلية في الصيالة والتركي  .ومستندة باملرجعيات
الضالطة واملؤسسة لفعلها أالبتكاري مع دراية واضحة وإرادة ممنهجة تقود الفعل التصميلي الى
ً ً
كشف ألانظمة الرابطة واملؤسسة للعملية إلانجازية علما وفنا وبالتالي إعادة بنائها ووفق أنظمة تركيبية
جديدة تؤسس أنظمة تعمل على إعادة الصيغ البنائية أو تأكيد حضورها على وفق اعتبارات متغيرة
ينتج عنها النظام الجديد واقترا ها بالوظيفة سواء انت استخداميه ام جمالية .
املبحث الثاني:التوليف الشكلي في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة.
تعد مجاالت املعرفة و العلوم املختلفة ،بما ف.ها فن تصاميم ألاقمشة ،نتاج يشكل إلاجابة على
مشكالت معينة ،وقد سلكت الفنون الحديثة والقديمة ،العديد من الطرف في التفكير والتنفيذ ،ان
الدافع ورائها متطلبات العصر وفلسفته ،هذا إلى جان اهتمامات الفنان الخاصة .وقد برز مفهوم
التوليف ليعكس فكر العصر وثقافته ،فقد أصب للشكل التصميلي أ عاد فلسفية وعصرية ،ففكرة
توليف الشكل تكمن وراء الوصول إلى القيمة التعبيرية والفنية في مجال تصاميم ألاقمشة ،إلى جان
أنه يعكس حرية املنفذ في استخدامه لكافة ألاشكال املمكنة دون الارتبار باألسالي التقليدية
لتوصيل أفكار من خاللها .ومفهوم التوليف هنا يعوي" التوفيق بين أكثر من شكل تجتمع في العمل
الفوي الواحد"(الاسيوطي  ،2113،ص ، )22فهو إذن حصيلة تفاعل ألاشكال املتعددة ذات املصادر
املختلفة بحيث تتوازن الجوان العملية (الوظيفية) والقيم الجمالية داخل إطار إلامكانات والحدود
ً
سواء انت( تشكيلية  ،طبيعية ،مصطنعة).
الطبيعية لتلك ألاشكال
وقد ارتبط مفهوم التوليف بالخامات فعندما يطرح مفهوم التوليف لدى الباحثين في مجال تصاميم
ألاقمشة يتبادر على الفور مفهوم توليف الخامات املختلفة التي تحمل بداخلها قيم تشكيلية فنية
ومحاولة توظيفها في أعمال نسيجية معاصرة ،الغاية منها تحقيق قيم ملمسيه او شكلية مختلفة بصورة
تعبر عن وحدة التكوين .الا ان التوليف الشكلي يختلف عن هذا املفهوم فهو يعبر عن صورة من صور
التفكير في كيفية التآلف وإيجاد العالقات بين الشكل املادي واملضمون التعبيري ملكونات بنية العمل
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الفوي .فالعمل التوليفي ينشأ من مجموعة من املكونات املرئية تتشكل عضها البعض في تنظيم موحد،
تكون مهمة املصمم ربط تلك ألاشكال واملفردات التصميمية بأسلوب محكم ليصولها على وفق منهجية
ً
محددة ليؤلف من خاللها صيغا وأسالي تعمل على إكساب التكوين النهايي هيأته الجمالية والفنية،
ً
عد أن يكون الفنان قد استنطق وحداته وعناصر منجزا طاقا ها التعبيرية الكامنة لتتشابك وتتعالق
ً
فيما بينها ،مشكلة الكل النهايي" .ناقله الصورة املرئية ،التي من شأ ها أن تظهر قدرة الفنان في الولوج إلى
جواهر ألاشياء وليس فقط الاقتراب من إلا عاد التفصيلية الحسية للعمل" (السالم  ،1112،ص.)22
فالتوليف الشكلي بمعنا ألاعم يمثل املسوغ إلاجرايي للعملية إلابداعية على الشكل في التصميم وما
ينجم عن ذلك من عمليات تأخذ على عاتقها دراسة الاتجاهات الفلسفية التي أمضت كثيرا في استيعاب
مفهوم التوليف على اختالف النظريات وألافكار التي سبقت ظهورها والتي وجدت في مفهوم التوليف
انعكاسا لجميع التحوالت الفكرية التي أفرز ها الاتجاهات الفلسفية وما تمخضت عنه من دالالت
واضحة على املنهج الشكلي ومن أبرز تلك الاتجاهات انت (النظرية الشكلية) التي أنص اهتمامها
الاكبر حول الشكل دون املضمون وتركيزها حول ان الشكل التصميلي يتمثل بما يحمله من مؤثرات
جمالية وأسلوبية .و"بوصفه إبداعا له قدرة الابتكار والتغيير املتواصل ورفض املؤثرات الخارجية
الحتوائه على جماليات مثلت حدا فاصال مع ما يرا املتلقي في قراءته للشكل ذاته" (السالم ،1112،
ص. )22
ويعد التوليف ظاهرة تجديدية إلعادة التنظيم الشكلي في التصميم من خالل الخروج عن ألانمار
تقليدية نحو املنطلقات ألاساسية لإلبداع والابتكار التي ترتبط من حيث ألاساس بفهم واع للكيفيات
التي تنطوي عل.ها الفنون شكل عام وعالقتها بالفلسفة وتحليل الظواهر وكشف املالم وألاهداف
التجديدية التي لايتها إيجاد الصيغ املناسبة وإلاتيان باملفاهيم املمكنة لهيمنة التغيير الذي تتجلى في
تصاميم ألاقمشة على اختالف مزاياها ومرام.ها وإشكالها التعبيرية  .وهذا يتفق مع ما توصل إليه
(لريماس) في تفسير الدالالت في البنية الجمالية للتصميم وفهم املركبات الاستبدالية في تغيير وحدات
الظهور الشكلي والذي ارتكز على منطلقات اساسية تعد ر ائز إلتمام عملية التوليف الشكلي ،للتوصل
ً
ً
ً
إلى عمل تصميلي يحقق جانبا إبداعيا ،فضال عن "هدف التصميم والغرض منه هي الفكرة -املوضوع
–الخامة -التقنية -الذائقة الفنية" (الاسيوطي  ،2113،ص )12-12فالفكرة هي أساس تكوين
املوضوع التصميلي وخالصة تآلف العناصر والدمج بين عضها البعض ،لتخدم الفكرة املراد تحقيقها
،إذ تعكس الفكرة املضمون واملعوى الرئيس والقيمة الجمالية للتصميم التي نستشعرها من خالل
ألاشكال املنسقة حيث يكون املتلقي قادرا على تمييزها.
أما املوضوع فهو يمثل أحد مصادر الهام املصمم لذا فان التصميم يتأثر بتعبيرية املوضوع  ،ومعوى
ذلك فان موضوع التصميم وطبيعته والهدف منه هو انعكاس املصمم على رسالته التصميمية .ويعتمد
التوليف في مجال تصاميم ألاقمشة في نظامه الكلي على املوضوع التصميلي في معالجة املتغيرات
البصرية في التصميم .بينما تمثل الخامة أصل مفهوم التوليف الذي ينبثق من تآلف الخامات والدمج
بين عضها البعض ،لتخدم الفكرة املراد تحقيقها وتساعد على نجاحها .وبذلك تخرج الخامة من كيا ها
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ألاصلي (طبيعية أو مصنعة) إلى وسيط ينقل بها فكرة العمل وطبيعة املوضوع .وتمثل التقنية الصناعة
إلابداعية التي تحلل مجموعة من املتطلبات و تحيل تلك املتطلبات وفق آلية التركي الى مجموعة من
النواتج .وتختلف تلك النتائج املظهرية للتصميم باختالف ألاسالي التقنية املستخدمة في تنفيذ تصميم
ألاقمشة .وملراعاة الخصائص التشكيلية والتعبيرية لعملية التوليف الشكلي يتطل قدرة استننائية
الهامية للمصمم  ،تسمىا الذائقة الفنية وهي امللكة التي لها القدرة على "التمييز والتذوف الفوي وبصيرة
متحكمة فاصلة لتداخل املعاني ومستشعرة بالدال ومضمونه"(العالف  ،2111،ص ، )132ويكسبه أهمية
بالغة ،لكونه يؤدي إلى مراعاة خصائص ل شكل ،حتى يمكن إيجاد انسجام بينها وإيجاد نوع من التآلف
والانسجام والوحدة الكلية للمتكون النهايي.أما بالنسبة للمتذوف ،فإ ها تدفعه لالستغراف في العمل
الفوي ،للكشف عن داللة التوائم بين شكلين أو أكثر في العمل الذي يتذوقه ،وهذا بدور يعمق بصيرته،
ويجعله يمر بخبرة الفنان إلابداعية .
املبحث الثالث:التوليف الشكلي أالبتكاري في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة:
أن جوهر العملية التصميمية لفن تصميم ألاقمشة شكل عام والنسائية منها شكل خاص  ،هو
ربط ألاشكال باملعاني وتحقيق ذلك في ظل الحافز التواصلي بين املصمم واملتلقي (املرأة) مما يجعل اللغة
التصميمية نظاما من العالقات الدالة التي تغطي مجاال واسعا من املفاهيم  ،فهي حقل يشمل جميع
التصورات املستوحاة من الواقع وتحقيق الترابط الجمالي بين الشكل (الدال) املرتبط بمعنا (املدلول).
وان انتقاء ألاشكال التصميمية يخضع إلى مدى مالئمتها إليصال الفكرة املباشرة ولير املباشرة للمتلقي ،
فاألشكال هي مفردات موجودة في الواقع ويمكن تلمسها  ،لكن املصمم عمد إلى تحويرها او تنسيق
املختلف منها وإظهارها شكل جديد ومبتكر بما يمتلكه من خزين معرفي ومهارة أدائية وتقنية  ،فتصب
هذ ألاشكال متخيلة ،وأن عمق ألاثر الذي تتركه ألاشكال هو مدلوال ها وبذلك نجد إن إحداث
التوافق(التوليف) ما بين ألا عاد التناسبية والتعبيرية والجمالية لإلشكال في تصميم القماش النسايي"،
تعطي ردود أفعال تذوقية فنية من خالل ترابط بناء العالقات ألادائية للشكل املحفز لعدد من
التفاعالت املولدة لإلحساس باملتعة والرضا" (عبد الرحمن ،2113،ص. )123
ويعد التوليف الشكلي ناتج متحقق من القدرة الابتكارية للمصمم و ل ناتج متحقق البد إن يمتلك
مقومات التحقق الفعلي للقبول والتقبل للمنجز النهايي ومن" مقومات التوليف الشكلي في التصميم -
رسوخ ألاشكال -عمق ألاشكال -قوة وضعف ألاشكال -اندماج ألاشكال -الفضاء "(صالح ،1112،
ص.)12
ويعد عامل رسوخ الشكل من ألاشياء املهمة املطلوب إثبا ها في مفهوم التوليف الشكلي في التصميم
لكي ترسخ ألاشكال املتآلفة في مخيلة املتلقي مالزمة له في العقل الباطن .أما عمق ألاشكال فهي الداللة
ً
ً
التي يحملها الشكل فلكل شكل معوى ويزداد املعوى في إضافة شكل إليه ،ويكون بذلك معبرا ورمزا
ً
ً
مقصودا مصحوبا بهدف فكري أو جمالي أو فلسفي في إخراجه للرؤية التصميمية ،فالشكل املبين بكيفية
لريبة يبرز بصورة مميزة إال إن التوليف الشكلي يجعل ألاشكال ألاخرى تبدو كعمق للشكل املميز
ومكملة للمعوى العام للتصميم .اما قو ها وضعفها فهي املحصلة الناتجة من انسجام تلك ألاشكال مع
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فعل اللون  ،إضاءة  ،ملمس ،حجم .إذ تقف ألاشكال املتآلفة في وجه املحاوالت التي تميل إلى تحليلها إلى
إليه ككتلة واحدة يستقبلها املتلقي دفعة
أجزاء .ويعد الناتج الشكلي مركز للسيادة وقائدا لإلدراك ِ
واحدة دون تجزئتها .ويعد الاندماج في التوليف الشكلي شكال جديدا دون إلغاء الحدود املؤسسة للشكل
الواحد وهو يمثل بمعوى أخر الاتحاد بين شكلين يسفر عن تمثيل الشكل القوي باملالحظة ألاولى من قبل
املتلقي دون إلغاء إدراك ألاشكال ألاخرى
ولتعميق صورة وداللة الشكل يج التاكيد على موضوعة الفضاء فهو" يشكل تمايزا للمجموع دون
استنناء .النه يخضع إلى مبدأ التميز البصري والبد من أن تبدو ألاشكال واضحة ومميز باملجموع قياسا
إلى الفضاء أو ألارضية التي تبدو خلفها"(السالم ،1112،ص. )22
مؤشرات إلاطار النظري
-1ي عد (التماسك والكلية ،التنسيق ،الدينامية  ،تعدد القيم ) أسس اشتراطيه تتوافر من خاللها آليات
التفكير أالبتكاري لعملية التوليف الشكلي في تصاميم ألاقمشة النسائية  ،التي تعد قاعدة مهمة وركيزة
أساسية تحدد صفات املتكون الشكلي الناتج وصوال إلى مكنون التصميم إلانشايي املحقق للنواحي
الجمالية والتعبيرية والوظيفية .وفق املجال املتاح له في الابتكار ووفق تتا عيه العملية التصميمية ابتداء
من الفكرة التصميمية وصوال إلى العملية إلانتاجية للقماش.
 -2إن (رسوخ ،قوة وضعف ،عمق  ،اندماج ألاشكال وفضائها) لها مقومات التوليف الشكلي في
التصميم والتي من خاللها يتم التحقق الفعلي للقبول والتقبل للمنجز النهايي (القماش)
 -3التفكير أالبتكاري منطلق فكري في العملية التصميمية وتطبيقا ها في تصاميم ألاقمشة وفق املجال
املتاح له في الابتكار ووفق تتا عيه العملية التصميمية ابتداء من الفكرة التصميمية وصوال إلى العملية
إلانتاجية للقماش مرورا بالعمليات إلانشائية للتصميم.ويعد(مستوى الابتكار املتجدد) مرجع فكري
يؤسس ألانظمة التي تتحكم في إعادة الصيغ البنائية أو تأكيد حضورها على وفق اعتبارات متغيرة ينتج
عنها النظام الجديد واقترا ها بالوظيفة  ،والانتماء والهوية
-4تعد الفكرة التصميمية من مقومات العمل أالبتكاري ألاساسية وأر ان بنائه والغاية التي يريد املصمم
الوصول إل.ها،وهذا يتطل السعي املتواصل في التغيير من خالل التحول وإلايحاء والالمألوفية ،بلغة
يسودها التشويق وإلاثارة في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة
ودالالته
 -2يمثل إلادراك( البصري  ،املعرفي  ،الجمالي ) أهم آليات إدراك املتلقي لجمالية الشكل
ِ
التعبيرية املنضوية تحت مفهوم توليف الشكل ونزعته الجمالية من خالل التنويع الذي ال يتعارض مع
إلابقاء على وحدة التصميم.
 إجراءات البحث –منهجية البحث :أتبعت الباحثة منهج البحث الوصفي التحليلي لغرض الكشف عن التفكير الابتكاري
والتوليف الشكلي في تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة من خالل وصف وتحليل نماذج عينة البحث
غية تحقيق نتائج تعزز أهداف البحث.
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مجتمع البحث وعينته :يتكون مجتمع البحث الحالي من تصاميم ألاقمشة النسائية الحديثة التي تحقق
آليات التفكير أالبتكاري والتوليف الشكلي ،وقد تم الحصول على نماذج مجتمع البحث من ألاسواف
ملدينة غداد وبما يتواءم مع متطلبات البحث ،فقد بلغ مجتمع البحث ( )11أنموذجا تصميميا ،اذ تم
اختيار عينة بصورة قصديه وبنسبة  %22من مجتمع البحث والبالغ عددها ( )4نماذج تصميمية .وقد
أخذت الباحثة بالنظر الفقرات آلاتية في سياف الاختيار ملجتمع البحث وعينته
 -1التنوع الداللي فاختارت الباحثة النماذج التي تعبر تعبيرا دقيقا عن املفاهيم الخاصة باالبتكار والتنوع
الاظهاري لفاعلية التفكير أالبتكاري في التصميم .
 .2تباين تأثيرات العوامل وألاسس الاشتراطية لعملية التوليف الشكلي
أداة البحث :لغرض الوصدول إلدى هددف البحدث فقدد تدم إعدداد اسدتمارة تحديدد محداور التحليدل متضدمنة
أهدم مددا أسددفرت عليده مؤشدرات إلاطددار النظدري ،اذ تددم عرضددها علدى خبدراء متخصصددين فدي مجددال التصددميم،
تصميم ألاقمشة ،منا ج البحث ،وتم الاتفاف بنسبة  %11عد أجراء التعديالت الالزمة.
صاد ألاداة وبباهاااا:لغددرض التأكدد مددن الصدددف الظدداهري ألداة البحدث تددم عددرض نمداذج مددن التحليددل علددى
عدددد مددن الخبدراء واملختصددين التصددميم وتصددميم ألاقمشددة  ،وقددد تددم الاتفدداف بددين فق درات اسددتمارة تحديددد
املحاور التحليلية واملستوى التحليلي بنسبة  %11عد أجراء التعديالت الالزمة.
تحليا النماذج :
أنموذج رقم ()1
الوصف العام :
الخامة  :قماش بوليستر.
املنشأ  :تركيا
ألالوان :ألابيض ،ألاسود ،ألاحمر ،الرمادي
وتدرجاته
قماش محدد الوظيفة الستخدام النزهة  ،ضمن
فترات محددة يضم أشكال طبيعية (أدمية) ،
واعتمد املصمم على فاعلية ألاسلوب التجريدي في
إنشاء وإظهار املفردات التصميمية داخل النسيج
البنايي للتكوين
آليات التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي:
 -1التنسيق .أظهر املتكون التصميلي تناسقا من خالل ألاشكال املتآلفة داخل البناء التصميلي للوحدة
ألاساسية  .فقد اعتمد املصمم فاعلية التباين في القيم الضوئية لدرجات الرمادي (الغامق والفات ) .
كما يالحظ توظيف الشكل(آلادمي)وبأسلوب تجريدي وبأحجام مختلفة تحقق من خالله التنوع البصري
والجذب للقماش.ومن جهة أخرى أظهرت فاعلية القيم اللونية بقصد لسح البصر تجا التكوين من
خالل توظيف فاعلية قيم اللون (الاحمر) الذي يمتلك صفة الانتشار للمفردات الادمية ساعد على قوة
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الظهوراللون الحيادي للمفردات ،وناتج فعل التكثيف الشكلي (للشكل الادمي) الذي ظهر متراك تارة
ومتجاور تارة اخرى منحت صفة الانتشاروسح البصر تجا القماش الذي هيمن الشكل فيه على
حساب الفضاء
 -2التماسا ااك والكليا ااة .لد ددم يظهد ددر التصد ددميم التماسد ددك التد ددي تعطد ددي للنظد ددام التصد ددميلي خصد ددائص التند ددوع
والفدراد  ،حيددث اثددر التعدددد الشددكلي والتددداخل بددين كثافددة املعالجددات ألشكال(الصددور)والتنظيمات الخطيددة
سلبيا  ،وعلى الرلم من التنوع لهيئات الشكل الا ان قو هدا ألادائيدة تراجعدت لضدعف تناسدبا ها مدع الفكدرة
التصددميمية إلددى جان د تناسددبها مددع عضددها دون تأسدديس مركددز إبصدداري محدددد يقددود عمليددة التتددا ع للمسددح
الابصدداري  ،فقددد جدداءت التنوعددات فددي اتخدداذ تنظيمددات متعددددة دون عالقددات داعمددة لربطهددا بددبعض وإظهددار
نظام إبصاري واضح .
 -3تعدد القيم  .اظهر التصميم توظيف الافتراضات الذهنية للفكرة بوعي وقصديه ضمن سياقات
وانظمه ناتجة من توزيع املفردات التصميمية داخل الوحدة الرئيسية ،اذ أكد النموذج على تحقيق
تنظيم الفكرة التصميمية التي تبدو محددة في التوليف الشكلي لألقمشة النسائية وعالقتهما باملحتوى
ً
ً
إلادرا ي لألشكال التصميمية والتي تتألف شكال وموضوعا مع مدر ات املتلقي .الذي بدأ بتفكيك أجزائها
ثم إعادة صيالتها ضمن فكرة املصمم .اذ اعتمد املصمم على تكثيف الاشكال التي هيمنت على فضائه
التصميلي كمحاولة من املصمم إلبراز جماليات الشكل وجعل الفضاء عامل مختزل زاد من قوة ظهور
وجاذبية ألاشكال.
 -4الدينامية .ظهرت ألاجزاء ذات وزن متساو من خالل اعتماد التغيير والتباين لتضفي حالة ديناميكية
فاعلة ضمن الحقل املريي والذي من بدور الانسجام للكل التصميلي .ومن جهة اخرى حققت فاعلية
التباين اللوني لقيم الرمادي للمفردات الادمية املائلة متغيرات ملمسيه منحت الحيوية والدينامية
للقماش.كما منحت فاعلية التباين في الحجم الترابط والتماسك بين ألاجزاء وسهولة الانتقال البصري
من جزء ألخر ضمن املجال املريي و ناتج فعل التوازن لير املتماثل تحقق ايقاع لير رتي والذي من
بدور الديناميكية والحيوية للكل التصميلي رلم عدم وجود للتكرار ضمن ألاسس التصميمية
للمفردات.
مقوم ااات التولي ااف الش ااكلي  :نج ددح املص ددمم ف ددي اس ددتخدام مقوم ددات التولي ددف الش ددكلي كأس دداس معب ددر ع ددن
الفكددرة  ،لددذا اسددتخدم الاشددكال املختلفددة بصددورة مكثفددة وبأحجددام متقاربددة ومعددززة مددن خددالل تنددوع شددكلي
وأخر لدوني لجدذب النظدر وللوصدول الدى الهددف الشدمولي ونالحدظ أن لالشدكال وضدوح ورسدوخ بصدري ومدا لهدا
ً
ً
من تأثيرات كعالمة بصرية ذات مدلوالت ومعان معبدرة ومدؤثرة فقدد جسددت الفكدرة تجسديدا مباشدرا ،وقدد
تعامل املصمم مع الاشكال التصميمية شكل واضح وهدو يسدعى النددماجها ضدمن مفهدوم التوليدف الشدكلي
بصيغ مختلفة .حملت الانسجام
مرجعيات الابتكار.جسد املصمم فاعلية الشكل البشري وداللته النفسية (السيكولوجية) ،من خالل
توليف مجموعة من الوجو لتدل على الصراع الداخلي للنفس البشرية الذي يفرض تأثير في املحيط،
ً
ً
وقد لالى املصمم في تجسيد فكرته من حيث إثارة املدر ات الحسية للمتلقي ،مما أحدث متغيرا ابتكاريا
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في نقل ما تضمنته طيات الوجو التي جسدت حالة الفوض ى والتشويش التي جاءت من خالل حالة من
الاضطراب النفس ي الذي تعيشه شخصيات التصميم ،مما يعد اعتماد املصمم على فاعلية املضمون
لتحقيق احد مرجعيات الابتكار لتحقيق الجمالية الوظيفية من خالل إلاثارة وشد الانتبا .
الفكرة التصميمية لقد تأثرت ألاشكال املستخدمة في التصميم بالفكرة املبتكرة التي توحي بالغرابة
كمتغير يرتبط باملتغير الفكري واملتغير التقوي  ،هدفه التأثير في املتلقي من خالل إحداث مؤثرات بصرية
تستثير املدر ات الذهنية  ،التي تتبع حركة املفردات وارتباطها مع عض واتجاها ها ومواقعها ودالال ها
ضمن مساحة القماش لتحديد الهدف من التصميم .
الجمالية الوظيفية .لقد تحولت داللة ألاشكال وألالوان من السكون إلى الحركة بفعل العتمة والنور
والظل و الضوء املتسلط على الوجو ،ما أحدث تحوالت في الرؤية البصرية للشكل املجرد الظاهري
ً
ً
ً
ُ
جماليا تعبيرا وخلق تأثيرات جاذبة ضمن
واملتخيل الباطوي ،وأضاف قيما فنية كبيرة ليمنحه عدا
الالمالوف في املجال املريي للتصميم .
أنموذج رقم ()2
الوصف العام :
الخامة  :قطن.
املنشأ  :جمهورية الصين
ألالوان :ألاصفر ،ألاخضر املصفر ،البوي وتدرجاته
قماش محدد الوظيفة الستخدام النزهة  ،يضم
أشكال هندسية ومصنعة  ،واعتمد املصمم على
فاعلية ألاسلوب التجريدي واملحور في إنشاء وإظهار
املفردات التصميمية داخل النسيج البنايي للتكوين.
آليات التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي:
 -1التنسيق .لم يظهر املتكون التصميلي تنسيقا من خالل توليفة من ألاشكال التجريدية املتنوعة في
الشكل واللون والحجم والاتجا والتي توزعت على املساحة الكلية للقماش  ،حيث تظهر شكل تكتالت
مختلفة الحركة .كما يحتوي املتكون التصميلي على أشكال هندسية مثلثة وخطور متوجة متراكبة
حققت شكلت مجاميع متوازية في الطول واتجاهات مختلفة كفعل تقوي مقصود لزيادة قوة ظهور
املفردات من جهة وإحداث مسارات تتا عيه متسلسلة في الانتقال البصري من جزء ألخر ضمن الحقل
املريي.
-2التماسك والكلية .اظهر التصميم تماسكا مرئيا وبصرية للناتج التصميلي من خالل اعتماد فاعلية
التنوع والتوازن لير املتماثل في توزيع املفردات داخل البناء التصميلي كمحاولة ملن الحيوية والشد
البصري للقماش  .كما وظف املصمم فاعلية التضاد والتباين والانسجام اللوني في متكون تصميلي
واحد وهذا يحس لخبرة املصمم في التوليف بين أشكال التصميم وتحقيق حالة الانسجام للكل
التصميلي .
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 -3تعدد القيم  .تمكن املصمم على الصعيد الحداثي والجمالي من أظهار سياف متوائم وانسجام ظاهر
بين ألاشكال وبين ألالوان واملساحات  ،و ان ذلك نوعا من الابتكار برز في عملية التوليف على الشكل
حين أخذ صيغة حداثية تتناس مع البعد ألزماني لألقنعة في تجربة نتج عنها تعدد في القيم إلادراكية
والكامنة في ثنايا العمل التصميلي .اذ أكد النموذج على تحقق تنظيم الفكرة التصميمية التي تبدو
ً
ً
محددة في ألاقمشة النسائية وعالقتها بالقيم إلادراكية لألشكال التصميمية التي تتألف شكال وموضوعا
يتحقق من خاللها إدرا ا حسيا جماليا لدى املتلقي.
 -4الدينامية .اظهر املصمم اهتمام بتوظيف جمالية التنظيم لألشكال والتكوينات التصميمية املنتشرة
عموديا على املساحة الكلية للقماش والذي من مجاال للنمو والامتداد واستمرارية الظهور شكل متسلسل
ضمن الحقل املريي  .ومن خالل توظيف تقنية التكثيف الشكلي للمفردات والاجزاء الشكلية التجريدية التي
حققت تكتالت استننائية جذابة فضال عن تحقيق متغيرات ملمسيه أيهاميه على سط الخامة الناعم ما
اضاف صفة الدينامية للتصميم  ،كما حققت استمرارية وتتا ع بصري ضمن الحقل املريي  .واظهر التكوين
ً
ً
التصميلي عمقا إيهاميا بصريا كناتج القيم الضوئية لفضاء القماش وإظهار مستويات منظوريه أعطت
إلاحساس بالعمق الفضايي إلايهامي من بدور الحيوية والدينامية وإلاثارة للعمل التصميلي ومنحت
إلاحساس بتقدم وتراجع املفردات داخل الفضاء املقرر .
مقومااات التوليااف الشااكلي  :نالحددظ أن فكددرة التصددميم قددد جدداءت مباشددرة وذات رسددوخ بصددري فهددي تمثددل
عالم ددة بص ددرية ذات دالالت ومع ددان اس ددتخدمت بأس ددلوب تجري دددي .فاملض ددمون يفص ددح ع ددن ماهي ددات الفك ددرة
ً
ً
ً
ومدددلولها البصددري مصددحوبا بمحا ددات الاقنعددة .أي حدددث تجسدديدا مباش درا بهددذا الفددن الددذي يحمددل دالالت
صورية ذات رؤيا معلومة وأخرى مجهولة لكون الاشكال تملك مضمون تعبيدري وفدي نفدس الوقدت هدي منجدز
داللي شكلي ،يتحكم فيه جميع عوامل القوة من خالل التكامدل الشدكلي لألقنعدة املتمثدل سداطته الشدكلية
التي ال تحتمل التعقيد .
مرجعيات الابتكار .ارتبطت فكرة التصميم الذي عبر فيه املصمم عن مكنونه من خالل مفردات
متناقضة من حيث التعبير الشكلي أو تعابير الشكل الدالة عن الفرح والحزن إذا جاز التعبير  ،فقد يوحي
هذا التناقض بحقيقة ألاحاسيس التي يخف.ها إلانسان خلف ألاقنعة التي يضعها على وجهه ليبدو
ً
مختلفا ولو لبعض الوقت مما يعد اعتماد املصمم على فاعلية املضمون لتحقيق احد مرجعيات الابتكار
لتحقيق الجمالية الوظيفية من خالل إلاثارة وشد الانتبا  .اما مرجعية الابتكار املتمثلة في ذاتية املصمم
فقد اعتمد املصمم على متغيرات ابتكارية من خالل تعدد الاتجاهات الفنية في صيالة التصميم
وتحويله إلى مشاهد تحفز املدر ات الذهنية التخيلية لدى املتلقي .
الفكرة التصميمية  .لقد توافقت ألاشكال البصرية ووظيفتها في عكس الصورة الذهنية لإلطار العام
للتصميم ،من خالل عملية تنسيق العناصر التصميمية وعالقا ها مع عضها وعالقتها مع املضمون
الداللي للقماش  .فقد عبر املصمم عن وظيفة املفردات بدالال ها الرمزية عن شكلها التعبيري املعتاد عليه
ً
ً
ً
مفهوما ومضمونا ،فضال عن الدالالت املتبادلة أو املتحولة في الشكل الواحد ،على وفق الارادة الواعية

191

التفكير أالبتكاري والتوليف الشكلي في تصاميم األقمشة النسائية الحديثة............................ندى محمود إبراهيم
مجلة األكاديمي-العدد -89السنة 1128

)ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print

للمصمم املبدع الذي يمتلك القدرة على تحويل الشكل ومضمونه الداللي من خالل الفعل أالبتكاري
الذاتي .
الجمالية الوظيفية .في موضوعة الالمالوف التصميلي فقد بذل املصمم جهدا ملحوظا مستخدما
بذلك طاقته الابتكارية على أستخالص رؤية حديثة مستبطة من املاض ي مستشرفا بذلك تمركز
العقالني الستنبار أفكار جديدة  ،لير أنه أعتمد على عنصر التعقيد في تناول الاشكال املستخدمة
وليس عنصر التبسيط ليظهر مكامن الجمال املتمثل بقوة الفكرة وقوة التعبير الفوي عن املوضوع
وانسجام وتوافق ألاجزاء فيما بينها .
أنموذج رقم ()3
الوصف العام :
الخامة  :بوليستر.
املنشأ  :مصر
ألالوان :ألاصفر ،ألاخضر ألابيض ،ألازرف وتدرجاته
،البنفسجي وتدرجاته
قماش محدد الوظيفة الستخدام النزهة  ،ضمن
فترات محددة يضم أشكال هندسية وطبيعية(أدمية
–حيوانية)،واعتمد املصمم على فاعلية ألاسلوب
التجريدي والهندس ي والواقعي في إنشاء وإظهار
املفردات التصميمية داخل النسيج البنايي للتكوين
آليات التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي:
-1التنسيق .لم يظهر املتكون التصميلي تناسقا من خالل ألاشكال املتآلفة داخل العمل التصميلي الذي
تم تقسيمها إلى مرحلتين في محاولة لتوليف ألاشكال املختلفة في التصميم وتناسقها ،فقد عمد من خالل
التكثيف الشكلي لألشكال الهندسية املمتدة على عرض القماش مما جعل الفضاء سلبي يكاد يكون
مختزال  ،ومن ثم أضاف مفردات أدمية بأسلوب تجريدي وحيوانية بأسلوب واقعي .معتمدا على فاعلية
التكامل اللوني لقيم اللون (البنفسجي وألاصفر) من جهة ومن جهة أخرى على فاعلية القيم الضوئية
للبنفسجي (الغامق والفات ) ساعد في ذلك فاعلية التضاد اللوني الظاهر(ألاصفر وألاخضر).
-2التماسك والكلية .اظهر النموذج تنوعا في الصفات املظهرية الشكلية والتي حققت بدورها سلسلة
انتقاالت بصرية من جزء ألخر ضمن الحقل البصري  .وحققت فاعلية التوازن لير املتماثل الحيوية
للعمل الفوي ساعد في ذلك فاعلية التناس بين ألاشكال والوحدات التصميمية على مستوى الشكل
وألاسلوب وصوال الى وحدة مرئية منسجمة شكال وصفات مظهرية ولم يحقق التكرار فعله الاظهاري
لتحقيق الاستمرارية للوحدة التصميمية على سط القماش.
 -3تعدد القيم .لقد حقق املصمم تمركزا عقليا تركز في ألاشكال التي منحها توليفا جديدا بصورة
تتناس والتحليل العقلي بالتماسك والتوافق والتالؤم والانسجام  ،إذ يتسم القماش بمؤثرات لونية
192

التفكير أالبتكاري والتوليف الشكلي في تصاميم األقمشة النسائية الحديثة............................ندى محمود إبراهيم
مجلة األكاديمي-العدد -89السنة 1128

)ISSN 2523-2029 (Online), ISSN 1819-5229 (Print

شديدة وفي الوقت ذاته يعبر عن توافق وانسجام بين أجزائه التي ان لها أن تتنافر لوال موضوع التوليف
التي أوحى للمصمم بأن يستخدم ل املتنافرات لتحقيق هدف جمالي متوافق ومنسجم .وإن التعددية
الهندسية في التصميم حققت قيم حدسية على نحو جاء التكوين بتجريدية عالية يهتدي من خاللها
املتلقي لعالقات جمالية في صيالة بنية التشكيل السطحية الظاهرية بما يعزز مفهوم التنوع السطحي
للتصميم أضافة الى التنوع اللوني للتكوين .
 -4الدينامية .أن ناتج فعل التقنية التي حققت مساحات نقطية لير منتظمة ضمن الشكل آلادمي ينتج
من خاللها متغيرات ملمسيه على سط القماش الناعم ليظهر حيوية وديناميكية املظهر العام للتصميم
وألاشكال املتآلفة ، .وأظهرت فاعلية عالقة التراك للمستويات أملنظور للمفردات الحيوانية الواقعية
مستويات منظوريه متراكبة وإيحاء بالعمق الفضايي الناش ئ بفعل تراكمية املفردات التصميمية والتي
عملت على استحداث آليات لفعل العالقات التجاور والتشابه حيث عملت على إظهار وسائط للتنقل
البصري والترابط بين املفردات فضال عن تتا عيه املسارات الشكلية واللونية داخل البناء التصميلي
التقوي
ً
مقومات التوليف الشكلي  :جاء توظيف ألاشكال مطابقا لداللتها فقد ان اختيار املصمم لهذ
ألاشكال ألاثر الكبير في أعطاء الجان التعبيري منها وإلايحاء بالحركة والاتجا والتي أحدثت نقطة
سيادة بصرية فاعلة مع ما تؤلفه بنية ألاشكال من عالقات تكوينية للمحتوى وبأسلوب متوافق مع لوي
التنوعات البنائية لألشكال وتباينها مع مجمل الفضاء حمل دالالت جمالية ووظيفية في الوقت نفسه.
وقد أكد النموذج على متحقق تنظيم الفكرة التصميمية التي تبدو محددة في التوليف الشكلي
وعالقتهما باملحتوى إلادرا ي لألشكال التصميمية والتي وظفت عالقات مترابطة بين الوحدات وعناصر
التوليف التي يمكن ان يظهر بها في هذا العمل ،والتي تمثلت بحرية التصرف لدى الفنان في تكوين
وإنشاء وحضور املفردات شكل كلي او جزيي ،للمعوى الخفي الكامن واملشتت على سط العمل ليشير
لكلية لعالقة بين ثنائية الرجل واملرأة.
مرجعيات الابتكار.جسد املصمم فاعلية الشكل البشري وداللته ،اذ ترتبط الفكرة الرئيسة للتصميم
بمضمون اجتماعي من خالل صيالة ألاشكال التجريدية التي تمثل الرجل واملرأة ثم العائلة ونشأ ها،
وتشبيه التالف ألاسري الذي حاول إبراز املصمم من خالل إلاشكال التجريدية للشكل البشري وألاشكال
الصورية لحيوان البطريق لذات الفكرة ومحاولة توليف تلك ألاشكال من خالل الشكل الهندس ي
وألاسلوب الرابط بينهم .اما مرجعية الابتكار املتمثلة في ذاتية املصمم فقد اعتمد املصمم على كثافة
ألاشكال التي توحي بالحركة وتعطي طاقة تعبيرية لير محدودة .
الفكرة التصميمية .إن الابتكارية املعرفية في تصميم ألاشكال املستخدمة في هذا القماش تبدو واضحة
من خالل توافقها على وفق رؤية موضوعية واحدة محاطة بالتفكير الابتكاري الذي أخذ على عاتقه
إلاتيان بنتائج أبداعية في استخدامه للقيم الاجتماعية بصورة فنية وتحقيق هذا التوليف على أسس
جمالية ،اذ امتلك التصميم قابلية التكييف واملواءمة بين الاجناس والانمار مما يدل على ان املصمم
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يمتلك عقلية تحليلية أستندت في أصلها الى موضوع التوليف الذي يفترض على املصمم في الاساس أن
يقوم عملية التحليل الشكلي والجمالي قبل أن يذه الى عملية الابتكار والابداع .
الجمالية الوظيفية .لقد عبر املصمم عن املضمون الداللي للمفردات البصرية شكل إيحايي يرتبط
بفكرة التصميم  ،ليؤكد على فاعلية الرمز ودالالته التعبيرية في توصيل فكرة املضمون الذي يدعو
املتلقي إلى التأمل والتفكير ،فقد عمدت املصمم على استثارة قدرات املتلقي التخيلية إلبراز جمالية
التصميم من خالل فاعلية الداللة وتأثيرها النفس ي وقدر ها على إيجاد عالقات رابطة بين الشكل
واملضمون،لتقود املتلقي إلى عالم متخيل من الصور الذهنية لربط عناصر التصميم املبتكرة في عالقات
متبادلة تحقق الوضوح.
أنموذج رقم ()4
الوصف العام :
الخامة  :قطن.
املنشأ  :تركيا
ألالوان :ألابيض وألازرف وتدرجاته
قماش محدد الوظيفة الستخدام النزهة
ضمن فترات محددة يضم أشكال طبيعية (أدمية –
حيوانية -نباتية)،واعتمد املصمم على فاعلية
ألاسلوب التجريدي واملحور الزخرفي داخل النسيج
البنايي للتكوين
آليات التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي:
-1التنسيق .إن املحتوى التصميلي اظهر التنسيق من خالل توليفة من ألاشكال الطبيعية التجريدية
(أدمية-حيوانية –نباتية) والتي تكررت على فضاء القماش الكلي باتجاهات مختلفة الا إ ها أعطت
التماسك في التصميم نتيجة التساوي في توزيع اللون والحجم على املساحة الكلية للقماش وأظهرت
فاعلية القيم اللوني كفعل تقوي مقصود للشد البصري وإلاثارة لدرجات ألازرف الذي من الحيوية
واملتعة الجمالية للقماش  .واظهر النموذج متغيرات ملمسيه إيهامية ناتجة من فعل التباين في القيمة
الضوئية (الغامق والفات ) للمفردات على سط الخامة الناعم  ،فضال عن حركة الخطور الظاهرة على
حافات املفردات النباتية كفعل تقوي مقصود لزيادة قوة ظهور املفردات من جهة وإحداث مسارات
تتا عيه متسلسلة في الانتقال البصري من جزء ألخر ضمن الحقل املريي .
-2التماسك والكلية .أعتمد النموذج على إظهار التماسك من خالل فعالية التباين اللوني والشكلي
شكل متوازي ومدروس في التوزيع املكاني للمفردات التصميمية ضمن الوحدة ألاساسية الواحدة التي
ً
أفادت من تماسك املفردات في حيزها من قيمته ،فضال عن التوزيع الكلي ملساحة القماش الكلية والتي
ً
ً
حققت تآلفا وانسجاما في الشكل واملحتوى للمفردات الحيوانية والنباتية وآلادمية ،كما اعتمد التصميم
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فاعلية التوازن املتماثل في توزيع املفردات على جانبي املحور وظهرت فاعلية عالقة الانسجام والتناس
بين ألاجزاء ضمن الكل العام محققا قيما جمالية للقماش.
 -3تعدد القيم .أفاد املصمم من موضوع التوليف الشكلي بدرجة كبيرة عندما أستخدم اشكال ادمية
وحيوانية وجعلها تتالف ضمن ارضية يتكثف ف.ها الشكل النباتي الذي عمل كعنصر موحد ومساعد
على الانسجام بين الاشكال املختلفة  ،محققا بذلك تنسيقا بنائيا بين العناصروالتي أعطاها لونا مميزا
هو الازرف في أنسجام لوني تواءم مع الاسلوب التجريدي للتصميم تحقق من خاللها قيم حدسية يهتدي
من خاللها املتلقي لعالقات جمالية في صيالة بنية التشكيل السطحية الظاهرية ضمن مفهوم التوليف
الشكلي  .وان تداخل ألاشكال عضها ببعض بتوافق وانسجام يربط بين الانطباع البصري والبعد
النفس ي في هيئة تمثل التجسيد التكويوي وصورته التجريدية .تصدر فيه الرمز على هيئة أشكال مجردة
تجسد بوضوح مدر ات املصمم.
 -4الدينامية .اظهر التصميم إيقاعا لير رتي نتيجة اختالف املسافات بين املفردات .وامتلك التكوين
التصميلي شكل عام الحيوية والحركة والتنوع في الاتجا لحركة ظهور املفردات كفعل تقوي وظيفي.
ومن خالل دمج العالقات من تنسيق وتماثل وتتا ع  ،وتناس وتجاور بالسمات تحقق منها امتدادات
شكلية في حجم الفضاء ضمن املجال املريي لتصميم القماش،وأعطت توليفات متعددة منها ما ظهر
بصورة حقيقية ومنها ما هو وهلي يوحي بالعمق الفضايي فبدأت عض الفضاءات وألاشكال التصميمية
كأ ها تتقدم وبعضها آلاخر يتأخر ظهور ضمن املساحة الكلية للقماش ،مما حقق توليفات متعددة
حققت إلاثارة والجذب لألنموذج التصميلي.
ً
ً
ً
ً
مقومات التوليف الشكلي  :أظهرت العالقات البنائية نظاما جماليا بصريا مبنيا على فاعلية عالقة
التراك والتداخل بين املفردات الحيوانية أو آلادمية ل على حد وبينها وبين املفردات النباتية بصورة
ً
عامة في تحقيق تصاميم توليفية معتمدا على خامة القماش فأظهر بذلك متغيرات ملمسيه إلظهار قوة
ورسوخ ألاشكال مما توحي باالختالف مع الصفات امللمسية لتصميم القماش وإلاحساس بالعمق
الفضايي وتنشيط الفعل الحر ي وتأسيس رؤيا بصرية إلظهار مستويات منظوريه متراكبة بفعل تراكبية
املفردات فيما بينها التي عكست براعة املصمم في تحقيق موازنة وانسجام ساعد على إظهار الصفات
الجمالية للقماش .مما اظهر التكوين ككتلة واحدة مكونة من أجزاء وأضاف قوة لظهور ألاشكال املتآلفة
.
مرجعيات الابتكار  .عبر املصمم عن مكنونه من خالل مفردات متناقضة في الشكل متآلفة في املضمون من
حيث التعبير الشكلي أو تعابير الشكل الدال عن القصص العالقة في ذاكرة املتلقي ألعياد امليالد وشخوصها
.فقد تأثرت ألاشكال املستخدمة في التصميم بالفكرة املتجددة ابتكاريا والتي توحي بالتالف واستخدام
النمط التقليدي لألشكال املجردة هدفه التأثير في املتلقي من خالل إحداث مؤثرات حسية تستثير املدر ات
الذهنية رلم الاللرائبية في الشكل الا انه اعتمد على التأثيرات الحسية للشخوص املتعلقة في ذاكرته ،
وارتباطها مع عض واتجاها ها ومواقعها ضمن مساحة القماش لتحديد املعوى والهدف من التصميم.
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الفكرة التصميمية .لوال مفهوم التوليف الشكلي ملا توصل املصمم الى معرفة السبل العقلية التي
أوصلته إلى إنشاء القيم التصميمية املتمظهرة على التصميم بل يمكن القول بان التوليف هو املحور
الدينامكي الذي تشكلت عليه العالقات التصميمية وبذلك وفق املصمم بين ألاشكال من حيث ألاساس
ً
محققا بذلك قدرا ملحوظا من الابتكار والتجديد ،فضال عن الدالالت املتبادلة أو املتحولة في الشكل
الواحد من خالل الفعل أالبتكاري الذاتي
الجمالية الوظيفية  .حقق املصمم بجميع الاشكال املستخدمة قيمة تصميمية موحدة أتخذت من
ابتكارية التوليف أسلوبا يميزها عن التصاميم الاخرى فتوصل املصمم الى تحقيق قيم عملية متجانسة
وقيم جمالية برزت في التماسك والانسجام الذي حصل بين العناصر ،إذ أستلهم املصمم وسيلة الدراك
املعقوالت التي تمثلت بين اشكال الخيال القصص ي  ،فأرتقى بها الى مستوى الفكرة بطريقة حسية عد
توظيفه الشكال عفوية وجعل املتلقي ينظر الى القماش وكأنه لوحة تشكيلية من الاتساف والتوافق
والايقاع و نسقا مهما من أنساف التصميم املعاصر الذي أخضع كمفهوم تجريديا بصريا وحسيا خالصا.
 نتائج البحث -توصل الباحثة ومن خالل إلاجراءات التحليلية لعينة البحث إلى النتائج آلاتية:
 -1املحور الاول :آليات التفكير أالبتكاري في التوليف الشكلي.
التنسيق :أظهر املتكون التصميلي تناسقا من خالل ألاشكال املتآلفة داخل البناء التصميلي للوحدة
ألاساسية للنماذج شكل قصدي ملن الحيوية وإلاثارة للمتكون التصميلي من خالل فاعلية القيم
اللونية والفضاء والحجم كفعل تقوي مقصود للشد البصري وإلاثارة بنسبة  %21تمثلت بالنماذج ()3-1
.
التماسك والكلية.أظهر املتكون التصميلي تماسكا في توليف ألاشكال من خالل الفكرة وألاسلوب
والنظم بنسبة  %21من خالل النماذج(. )4-2و تحققت الوحدة معتمدا على املؤثرات املرئية لبنية
العناصر املتعددة في الفعل التصميلي وبنسبة  %22كما في النماذج (.)3-2-1
ً
توليفا شكليا من خالل التوزيع املكاني لألشكال وعالقة التتا ع في الانتقال
تعدد القيم.أظهرت النماذج
البصري بينهما .وبنسبة  %22في النماذج (.)3-2-1
الدينامية .وظفت فاعلية عنصر الخط بنسبة  %22بصيغ املالئمة الشكلية واملوضوعية لتصميم
ألاقمشة مكونا تكوينات شكلية ومحاولة لتحقيق متغيرات ملمسيه تقنية  ،كما في النماذج ( ، )2-4-2في
حين اظهر الخط مسارا اتجاهيا حركيا قابال للنمو(متموج  -منحوي) بنسبة  %21تمثل بالنماذج()2-3
التي منحت املتكون التصميلي إلاثارة ولفت الانتبا .
 -2املحور الثاني :مقومات التوليف الشكلي.
أظهرت العمليات إلانشائية عالقات متداخلة تشكل معالجات شكلية فضائية لتحقق قوة ألاشكال
بنسبة  %22كمتحقق مريي فاعل بين الشكل وفضائه التصميلي  ،والذي تمثل بالنماذج ( .)4-2-1في
حين ظهرت رسوخ ألاشكال بنسبة  %21تمثل بالنماذج ( .)3-1والتي حققت الشد البصري وإلاثارة
ضمن الحقل املريي .وظهر اندماج ألاشكال في بناء املتكون التصميلي بنسبة  %21لتحقيق حالة
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الانسجام والتوافق بين ألاجزاء تمثل بالنماذج(، )3-1بينما تحقق عمق ألاشكال بنسبة  %22التي
أظهرت متغيرات ملمسيه وإيحاء بالعمق الفضايي ومحققة الشد البصري والجاذبية للعمل الفوي
التصميلي وكفعل اشتراطي ناتج من التكثيف الشكلي كما في النماذج ( )3-2-1والتي منحت إلاحساس
بالخشونة على سط الخامة الناعم.
-3املحور الثالث  :مرجعيات الابتكار .لقد بدا واضحا على عض النماذج بأ ها قامت على مفهوم
املضمون ضمن مرجعيات الابتكار وبنسبة  %22كما في النماذج(. )4-2-1اذ عكست تلك النماذج ذاتية
املصمم الابتكارية بين عملية ألاداء والتقنيات والفكر الجمالي من خالل استعانت املصممين بالعديد من
وسائل التصميم التي سهلت عل.هم عملية انجاز مفهوم التوليف الشكلي  ،إذ شكل التوليف بين
املفردات التفكير الابتكاري التصميلي الستخالص بنية عقلية مبنية على التطور وفق مستوى الابتكار
املتجدد بنسبة  %21في النماذج ( )4-2والتي أظهرت نتائج الجمال التصميلي شكل يتوافق مع موضوع
التوليف باعتبار أعطى لكل جزء من أجزاء البنية التصميمية اهتماما خاصا إلظهار قيمته الخاصة وما
ينمو عل.ها من الاتحاد بين ألاجزاء لتكوين نص تصميلي أخصبه التوليف الشكلي.
-4املحور الرابع  :الفكرة التصميمية  .برزت في النماذج نسبة كبيرة من الاتفاف مع ضرورات التوليف
الشكلي املحقق لالنسجام بين الفكرة التي يطرحها املصمم والكيفيات التي يتجلى ف.ها التصميم .وبنسبة
 %22في النماذج( ) 4-3-1على اختالف مرجعيا ها ضمن الوحدة ألاساسية التصميمية ومن ثم تحقيق
الجذب للقماش.
املحور الخامس :الجمالية الوظيفية .أظهرت فاعلية الالمألوف الشكلي بنسبة  %21كما في النماذج
( )3-1التي أظهرت تكوينات وتشكيالت حققت الجذب البصري للمتكون العام .فقد أظهرت فاعلية قوى
التوليف في الخصائص الشكلية املظهرية كناتج فعل تقنية الاختزال أو التغيير في حركة ظهور املفردات
وهذا التغيير يمن املصمم واملتلقي مجاال واسعا وقدرا كبيرا من الخيال وإلاحساس بجمالية التصميم ،
وتنلي الذائقة الفنية للمتلقي .وظهرت فاعلية الشد والجذب بنسبة  %22تمثلت بالنماذج ()4-3-1التي
أظهرت تكوينات وتشكيالت حققت الجذب البصري للمتكون العام .
الاستنتاجات-في ضوء نتائج تحليل العينات استنتجت الباحثة ما يأتي :
-1إن فاعلية قوى الجذب وإلاثارة تحققت من خالل التنسيق في التغيير الحاصل في الخصائص الشكلية
كناتج فعل التوليف وإمكانياته الواسعة في إضافة تعديالت على الشكل من اختزال وحذف وإضافة ،
أو التغيير في حركة ظهور املفردات  ،لتحقيق التماسك والترابط للمتحقق العام  ،ثم تحقيق هدف
التوليف بين ألاشكال التصميمية.وهذا التغيير يمن املصمم واملتلقي مجاال واسعا وقدرا كبيرا من الخيال
وإلاحساس بجمالية التكوين.
 -2انت ألل النماذج قد تمركزت عقليا في جعل موضوع التوليف الشكلي هو املحور إلابداعي للتصميم
 ،إذ شكل التالف بين ل مفردات التصميم الستخالص بنية عقلية مبنية على التطور وإلابداع ،أخذت
على عاتقها إظهار نتائج التصميم شكل يتوافق مع موضوع التوليف باعتبار يمن ل جزء من أجزاء
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البنية التصميمية اهتماما خاصا إلظهار قيمته الخاصة وما ينمو عل.ها من الاتحاد بين ألاجزاء لتكوين
نص تصميلي يخصبه هذا املفهوم .
 -3تنوعت التصاميم في عملية التعامل مع املرجعيات املؤسسة لالبتكار في تصاميم ألاقمشة ضمن
مفهوم التوليف الشكلي  ،إال إن التفكير أالبتكاري من خالل املضمون التصميلي هو الغال في نماذج
البحث كما وعكست تلك النماذج ذاتية املصمم الابتكارية بين عملية ألاداء والتقنيات والفكر الجمالي ،و
استعان الل املصممين بالعديد من وسائل التصميم التي سهلت عل.هم عملية انجاز مفهوم التوليف
الشكلي
 -4ركزت الل التصاميم على الالمألوفية الشكلية للمفردات التصميمية وإعطائهما ألافضلية لتمثيل
البعد الحقيقي للفكرة التصميمية  ،أل ها تشكل ميدانا قابال للتعقيد والتبسيط في التكوين التصميلي
لألقمشة  ،ومواءمتها في إظهار قوة الشكل ضمن مفهوم التوليف الشكلي في التصميم.
 -2أعتمد املصمم في الل النماذج على إشغال مساحة التصميم بالكامل ونه قوة فاعلة ومؤثرة
كمتغير ابتكاري جمالي في توجيه بصر املتلقي نحو مضمون التصميم  ،كما استخدم املصمم الرمزية
الشكلية الرتباطها باإلدراك الحس ي الجمالي في فهم املفردات وأ عادها الفكرية.
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INNOVATIVE THINKING & FORMAL SYNTHESIS IN THE
DESIGN OF MODERN WOMEN'S FABRICS
…………………………………………Nada Mahmud Ibrahim Al-Nuaimi
Abstract
. A study worthy of study and objective analysis of the relationship of
formal synthesis and innovative effectiveness in the design of modern
women's fabrics, which deals with the first chapter the problem of research
based on the following questions: (What role of innovative thinking in the
formal synthesis of women's clothing designs Modern)
The research objectives included the following:
1 - defines the concept of innovative thinking and its effectiveness in design
2 - Reveal the role of innovative thinking in the formal synthesis of the
designs of modern women's fabrics
The theoretical framework which included the following parts:.
1 - Innovative thinking in design.
2 - Formal synthesis in the designs of modern women's fabrics
3 -Formal synthesis of the innovative designs of modern women's fabrics
. The research procedures within the third chapter determined the
descriptive approach for analyzing the sample samples of (4) models and
choosing them according to the objectives of the research. The research tool
(analysis form) was prepared and presented to a group of experts and
specialists in the field of design,
The researcher reached the most important conclusions discussed as
follows:
The effectiveness of the forces of attraction and excitement achieved through
the change in the formal characteristics as a result of the synthesis and its
potential to add modifications to the form of reduction and delete and add, to
achieve coherence and coherence of the overall design.
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