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 ملخص البحث:

إن التطور المستمر في فن النسيج أدي إلي المضي في الترابط بينه و بين المجاالت الفنيه المختلفه فيي      
عالقات تبادليه جمالييه  و ففيع عليي التفيرر مين التقليدييه الفكرييه فيي تناوليه ب يك  منفتي  عين مجياالت 

و تداخ  معها   كما استلهم  ايضاً من الفنون المختلفه  فذابت الفوات  بينه و بين الفنون األخري  وأنتهر 
النظريات العلمييه و مخترعيات عتيرن بنظيرث أكعير تعمقياً  ففتيبل لفين النسييج رلييه متكامليه تتوافي  مي  
التطورات العلميه و تطورات الطرق و األسيالي  المسيتعارث مين المجياالت الفنييه األخيري  و ييو ميا يفيتل 

يدعم إسيتجابه  كماي  عالقات ت كيليه متعددن في الم غوله النسجية  الطري  أمام المعيد من اإلبداع  و تفق
قوي المرونيه الفكرييه للفنيان و إسيتيعابه للفيروع ي والفنان للمجاالت البتريه و البيئيه المختلفه من فوله   

 الفنيه المتعددن.
ضها وكذلك التكام  بينهيا و يقوم البفث الفالي بتسليط الضوء علي أيميه التكام  بين المجاالت الفنيه و بع

و بين نظريات العلم الفديعيه  و بياألخا النظيرث ال يموليه للتكامي  بيين مجيالي النسييج الييدوي و الطباعيه 
)الرقميه(  فك  مجا  منهما يفتفظ بختائته و لكنه يتمم المجا  االخر و يعريه  ففن النسيج اليدوي يعخر 

المتلقييي إست يعاريا  كميا يتمييع ببيروع دور العناتير الخطيييه بالعدييد مين المالميس الفقيقييه التيي يسيتطي  
عن التراكي  النسجيه و الخيوط   باإلضافه إلي تفاتيله الدقيقه و درجات األلوان العدييدث  و األييم  ةالناتج

يو نقله إلفساس ومهيارث الفنيان  أميا الطباعيه الرقمييه فتتمييع بمالمسيها اإليهامييه باإلضيافه إليي إست يعار 
العتر والسرعه و اإلستفادث من منجيعات العليم  كميا  يعرت البافعيه بيدور نظرييات عليم الينفس فيي روح 

تفسير إستمرار الرليه لك  من المنسوج بمالمسه الفقيقيه الغنيه و المطبوع بمالمسيه اإليهامييه  فيي ضيوء 
مرونه الفكرييه و إسيتيعا  مبدأ اإلستمرار لنظريه الج طلت  و يذا التكام  في النهايه يساعد الفنان علي ال

 مفردات و فروع الفن المتعددث  و تطويعها إلستخالا الخبرث و تقديم رلي فنيه مستفدعه.
و اإلفادث من مبدأ  و يدف البفث إلي الك ف عن القيم الجماليه الناتجه عن التكام  بين المنسوج و المطبوع

نسوج و المطبوع  و خلا البفث إلي أن  التكامي  اإلستمرار لتفقي  التكام  في الم غوله النسجية بين الم
بين المنسوج و المطبوع أسهم في تفقي  قيم فنية في الم يغولة النسيجية  و نجيل المعير  فيي الميعج بيين 
نظريات العلم الفيديث وتتمعي  فيي مدرسيه الج يطلت فيي عليم الينفس و بيين الفنيون الت يكيليه و يمعلهيا فين 

نجافه أيضا في اإلفيادن مين مبيدأ اإلسيتمرار لتفقيي  التكامي  بيين المنسيوج و النسيج اليدوي  باإلضافه إلي 
 المطبوع.

 .التكاملية  المنسوجات اليدوية  المطبوع  مبدأ اإلستمرارالكلمات المفتاحيه: 
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 مقدمه:
إن فيين النسيييج اليييدوي لييه جييذورث العميقييه الممتييدث عبيير العتييور  فبداييية ميين العتيير الفرعييوني و نفيين ن ييهد  

إبداعات الفنان النساج الذي يطوعها للعديد من األغرا  النفعييه فيي مجتمعيه  و فتيي عتيرنا الفيالي الييعا  
علي تعيدي الرليه و ال ك  من خيال  النساج في سعي دائم لإلبداع  والتطوير والتجديد في م غولته النسجية 

إتجايه إلي التجري  المستمر لخامات و تقنيات و أسالي  ت كي  مبتكرن  و قد أظهر الفنان في رفلته التجريبيه 
قيدرن و براعيه عياليين فيي تولييد أفكيار مبتكيرث و تطويي  خاماتيه و كيذلك تقنياتيه فيي التعبيير عنهيا  و ييو بهيذا 

ه والرتابييه فييي تيياغه الم ييغوله النسييجيه و إنتقي  بهييا إلييي عيالم متجييدد غييير مفييدود  اإلتجياث قييد تخطييي النمطيي
بقيود  مما نتج عنه تطوراً كبيراً في الجوان  الفكريه والتقنيه والفنيه  و قد ساعد يذا السعي للتجديد إلي ظهور 

النسيجي و إرتبياط المنسيوجات  اإلتجايات الفديعه في فن النسيج  التي نادت بالبعد عن النمطيه في العم  الفنيي
اليدويه بالتكنولوجيا الفديعه و أذابت الفوات  بين مجاالت الفنون المختلفه  و  ملت يذث اإلتجايات التجديد في 
التتميم  فظهرت تتميمات مستفدعه للعناتر التراعييه  و التتيميمات الفيرث سيواء لمنياظر فياتييه أم أ يكا  

تيجه إلدخا  الفاس  األلي في الفن  كميا ظهيرت التتيميمات المسيتوفاث مين عخرفيه  والتتميمات الرقميه كن
الظييواير الطبيعيييه و العلييوم المجهريييه   و ضييمت إتجايييات التجديييد أيضييا التفييديث فييي ال ييك  والهيئييه فنجييد 
م غوالت نسجيه متعددث المستويات  و أخري تتخطي فدود األطار و تستغ  الفراغ المفيط  كما ظهر التجسيم 
الكام  و فين الت يييد فيي الفيراغ  و ظهير أيضيا التفيديث فيي التقنييات فنجيد إسيلو  تجميي  السيداء فيي فيعم و 

و أيضا فدث الفنان في الخامات النسجيه باإلضيافه إليي الخاميات غيير النسيجيه  وكيذلك جمي   أسلو  اإليكات 
الي  و خاميات مين مجياالت فنييه تبعيد بين المجاالت الفنيه المختلفه في عم  نسجي وافد  ففستعار تقنييات وأسي

 عنه مع  إستعما  التبغات علي السداء والرسم العيتي وإسلو  الكوالج .

و من الفنون التي تتداخ  م  فن النسيج و يمكن إستعارث بعي  تقنياتهيا و تتعيايع معيه ب يك  متكامي  ييي فين 
تكنولوجيا الطباعه عليي األقم يه سيراً طباعه المنسوجات  و قد ظهرت الطباعه منذ العتر الفرعوني و كانت 

يتوارعه األبناء  و بدأت التبغات بإستعما  الدماء الفيوانيه عم أكت فت التبغات النباتيه المستخلته من جذور 
النباتات أو من بذوريا  كما ظهرت التبغات المستخرجه من الف رات مع  دودث القرمع  والتبغات المعدنييه 

الت الطباعييه الرقميييه فييي آر  و تطييور فيين طباعييه المنسييوجات إلييي أن وتيي  إلييي معيي  أكسيييد النفيياس األفميي
 و طباعه أدق التفاتي .      كفاءنعترنا الفالي التي تتميع بالسرعه وال

و من أيم العوام  التي أدت لظهيور اإلتجاييات الفنييه الفديعيه فيي المنسيوجات اليدوييه ييو التطيور العلميي     
فن تدي لعتيرث وفضيارته  و تعيددت إسيتفادات الفنيان النسياج مين نظرييات العليم و والتكنولوجي فيث أن ال

منها نظريات علم النفس و علي األخا نظريه الج طلت و التي كان لها العديد من اإلسهامات في الفين نتيجيه 
كلميه إلرتباطها بمفهيوم األدراك البتيري و كانيت ميدخال فيي مطلي  القيرن الع يرين لفين الخيداع البتيري  و 

الج طلت يي كلمه ألمانيه و تعني تيغه أو  ك   و أرتبط ييذا اإلسيم بهيا فييث أنهيا  يددت عليي أن الميدرك 
الفسي ينظر إليه من خال  التيغه الكليه له و ليس من خيال  أجعائيه  و أكيدت أيضيا عليي ان الكي  اكبير مين 

يلكد علي األجعاء و التفاتي   و طور  مجموع اجعائه  و يي بذلك تعاكس علم النفس الفرويدي التفليلي الذي
علميياء الج ييطلت مجموعييه ميين المبييادر التييي تفسيير اإلدراك البتييري و كيفيييه إسييتقبا  األنسييان و تفاعلييه ميي  
المعلومات البتريه التي تنق  إليه من خال  فاسه األبتار عن طري  العين و يي عضو اإلسيتقبا  للموجيات 

دأ عمليييه اإلدراك البتييري بنظييرث  ييامله إجماليييه عييم إدراك العالقييات بييين الضييوئيه و التييي ينقلهييا للميي   و تبيي
األجعاء و تفليلها   و في النهايه إعادث تركي  األجعاء في  كلها الكلي  و خلتت يذث المدرسه إليي مجموعيه  

 قواعد تنظم المجا  البتري الخارجي نوجعيا في التالي:

  قابلته جعئيه ناقته أكملها.العق  ال يستطي  إدراك الجعئيات فإذا 
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  .اإلدراك البتري عمليه متكامله م  اإلدراك العقلي 

 .عند إدراك أي  ك  فإن اإلنسان يدركه ك ك  و خلفه أرضيه 

 .دائما ما يجم  عق  اإلنسان المت ابهات ليسه  إدراكها 

 ك و يي:و أدت يذث القواعد إلي ظهور مجموعه من المبادر التنظيميه لتفسر عمليه اإلدرا 

 . principle of proximityمبدأ التقار   .1
 . principle of similarity مبدأ الت ابه .2
 .principle of closureمبدأ اإلغالق  .3
 .principle of common fateمبدأ المتير الم ترك  .4
 .principle of figure and groundمبدأ ال ك  و األرضيه  .5
 .principle of simplicityمبدأ البساطه  .6
 .principle of symmetryمبدأ التماع   .7
 .principle of focal pointقطه التركيع نمبدأ  .8
 .principle of isomorphism correspondenceمبدأ اإلنطباعات السابقه  .9
 . principle of continuity مبدأ اإلستمراريه .10

اإلدراك الفسيي يميي  إليي الفيدوث و يرتبط البفث الفيالي بمبيدأ األسيتمرار اليذي يينا عليي أن تنظييم مجيا  
ب ك  يجع  الخط المستقيم يستمر مسيتقيما  و الخيط المنفنيي يسيتمر فيي إنفنائيه  فيالعين الب يريه تتبي  المسيار 
السييلس  كمييا يمييي  ال ييخا إلييي إدراك األ ييكا  المعقييدث علييي أنهييا تتكييون ميين خطييوط و ا ييكا  متتييله  يييذا 

قعه في مسار وافد  تنعع إلي اإلندماج في كيان موفد فيث أن الرلييه باإلضافه إلي أن الوفدات المنفتله الوا
تفض  إن اء أنماط مستمرث  و عند فدوث تقاط  بين عنترين أو اكعر يمي  اإلنسان الستقبا  ك  عنتر علي 
فدي كما لو كيان غيير متقياط  مي  العنتير االخير  و ييذا ميا يسيمل بالتفرقيه بيين العنتيرين فتيي و إن كيانو 

عين  فالعقيي  يييدرك األ ييكا  متتييله و غييير متقطعييه  و مبييدأ اإلسييتمرار يعييد وسيييله مهمييه إلر يياد عييين متقيياط
 الم ايد للتجو  في التتميم في إتجاث معين فيج  أن تق  العناتر األساسيه في مسار متدف .

 

  

   

تمرار فييث نالفيظ أنيه عليي اليرغم مين أخيتالف ليون ( معا  علي تطبيي  مبيدأ اإلسي1و يوضل  ك  رقم )    
الخط القوسي و تفوله من اللون األفمر إلي اللون األسود عند تقاطه م  الخط المستقيم  إال اننا نمي  إلي رليته 
ب ك  قوسي و ال تنفرف العين م  اللون االفمر عند تفوله لخط مستقيم  كما نالفظ أيضاً انه علي الرغم مين 

 لقوسي يتكون من دوائر تغيرث منظومه في مسارن إال أننا ن ايدث كخط متت .  أن الخط ا

 الفكر الفلسفي للمعرض: 

إن التطور المستمر في فن النسييج أدي إليي المضيي فيي التيرابط بينيه و بيين المجياالت الفنييه المختلفيه فيي      
عالقات تبادليه جماليه  و ففع علي التفرر من التقليديه الفكريه في تناوليه ب يك  منفتي  عين مجياالت الفنيون 

و تداخ  معها   كما استلهم  ايضاً من النظريات المختلفه  فذابت الفوات  بينه و بين الفنون األخري  وأنتهر 

 ( توضح مبدأ اإلستمرار1) شكل
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العلميه و مخترعات عترن بنظرث أكعر تعمقاً  ففتبل لفن النسيج رليه متكامله تتواف  م  التطورات العلميه و 
تطورات الطرق و األسالي  المستعارث مين المجياالت الفنييه األخيري  و ييو ميا يفيتل الطريي  أميام المعييد مين 

ي  عالقات ت كيليه متعددن في الم غوله النسيجية  و ييدعم إسيتجابه الفنيان للمجياالت البتيريه و اإلبداع  و تفق
 البيئيه المختلفه من فوله   كما تقوي المرونه الفكريه للفنان و إستيعابه للفروع الفنيه المتعددن.

لتكام  بينها و بيين نظرييات و مما سب  أست عرت البافعه أيميه التكام  بين المجاالت الفنيه و بعضها وكذلك ا
العلم الفديعه  و باألخا النظرث ال موليه للتكام  بين مجالي النسيج الييدوي و الطباعيه )الرقمييه(  فكي  مجيا  
منهما يفتفظ بختائته و لكنه ييتمم المجيا  االخير و يعرييه  ففين النسييج الييدوي يعخير بالعدييد مين المالميس 

عن التراكي  النسجيه  ة عاريا  كما يتميع ببروع دور العناتر الخطيه الناتجالفقيقيه التي يستطي  المتلقي إست
و الخيوط   باإلضافه إلي تفاتيله الدقيقه و درجات األلوان العديدث  و األيم يو نقليه إلفسياس ومهيارث الفنيان  

عه و اإلسيتفادث مين أما الطباعه الرقميه فتتميع بمالمسها اإليهاميه باإلضيافه إليي إست يعار روح العتير والسير
منجيعات العلييم  كميا  ييعرت البافعيه بييدور نظرييات علييم اليينفس فيي تفسييير إسيتمرار الرليييه لكي  ميين المنسييوج 
بمالمسييه الفقيقيييه الغنيييه و المطبييوع بمالمسييه اإليهاميييه فييي ضييوء مبييدأ اإلسييتمرار لنظريييه الج ييطلت  و يييذا 

ه و إسيتيعا  مفيردات و فيروع الفين المتعيددث  و تطويعهيا التكام  في النهايه يساعد الفنان علي المرونيه الفكريي
 إلستخالا الخبرث و تقديم رلي فنيه مستفدعه.

 : Research goals هدفا البحث

 يهدف البفث إلي:
 الك ف عن القيم الجماليه الناتجه عن التكام  بين المنسوج و المطبوع. (1
 النسجية بين المنسوج و المطبوع.اإلفادث من مبدأ اإلستمرار لتفقي  التكام  في الم غوله  (2

 : Research hypotheses فرضا البحث

 يفتر  البفث أنه: 
 يناك قيم جمالية ناتجة عن التكام  بين المنسوج و المطبوع. (1
 يمكن اإلفادن من من مبدأ اإلستمرار لتفقي  التكام  في الم غوله النسجية بين المنسوج و المطبوع. (2

 :Research importance أهميه البحث 

 ترج  أيميه البفث الفالي إلي:
 إلقاء الضوء علي أيميه التطوير في الم غوله النسجية. (1
 اإلستفادث من النظريات العلميه في الفنون الت كيليه.  (2
 إعراء الم غوله النسجيه ت كيلياً و جماليه. (3
 إتافه الفرته للتجري  واإلبتكار بإدخا  وسائط ت كيليه مختلفه في الم غوالت النسجية.  (4
 تنميه إسلو  التفكير التفليلي والتركيبي من خال  التجعئه وإدراك العالقات. (5
 التفكيد علي التكام  بين المجاالت الفنيه بإدخا  التتميمات المطبوعه في الم غوالت النسجيه. (6

 : Research Boundaries حدود البحث 

 تقتتر فدود البفث علي األتي:
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تقتتر تتميمات الم غوالت النسجيه علي تتميمات ألنواع مختلفه من الرقا معي  الباليية والسالسيا  (1
 و الفالمنكو.

 إقتترت تنفيذ الم غوالت علي نو  البرواع.  (2
 إقتتر إسلو  التسديه علي لف خيوط السداء فو  عارضتي النو . (3
جري  علي التابستري كإسلو  نسجي  و النسييج السيادث الممتيد مين اللفميه إلدخيا  ال يرائط اقتتر الت (4

 المطبوعه.
 الخامات النسجيه المستخدمه في التجري  للبفث تقتتر علي خيوط القطن التركي. (5

 :Research terminology مصطلحات البحث

  و 1و ال تفتاج إلي ما يكملها من الخارج" تكاملت األ ياء أي كم  بعضها األخر و ال تتنافس التكاملية: "
تقتد بها البافعه في البفث الفالي إستعارث النسيج اليدوي لبع  ختائا الطباعه الرقميه عن طري  
إضافتها في المنسوجه  م  إفتفاظ النسيج بجمالياته و قيمه الفنيه  فيتكام  المجالين الفنيين وال يطغي أفديما 

 علي األخر م  إفتفاظ ك  منهما بمالمفه التي تميعث.    

يو من مبادر التعلم في نظريه الج طلت و يقتد به "أن المفردات التي تخلف بتورن اإلستمرار: مبدأ 
  و ي ير إلي أن العق  يمي  إلي 2طبيعية سلسلة مفردات أخري ينظر إليها كمفردات تنتمي إلي السلسلة ذاتها"

قتد بها البافعه أن الخطوط إدراك اال ياء التي تسير في إتجاث وافد علي أنها إستمرار لنفس ال يئ. و ت
ً م  الخطوط والمسافات  والمسافات واأل كا  وااللوان الموجودث في األجعاء المنسوجه تتكام  بتريا
واأل كا  واأللوان الموجودث في المسافات المطبوعه رقمياً علي الرغم من إختالف طبيعه الخامات و التقنيات 

 لنهايه كالً موفداً لنفس العم .   و المالمس و درجات األلوان   و تعطي في ا

ً علي قماع كانفس  و تتداخ  م  المطبوع:  تقتد به البافعه تتميمات الم غوله النسجيه المطبوعه رقميا
 المسافات المنسوجه وتتكام  بترياً معها. 

 :Exhibition Contents محتويات المعرض
  عرضيت فييهم البافعيه 60*40م يغوله نسيجية مسيتطيله ال يك  مسيافتها  8إفتوي المعر  عليي عيدد      

 تنوعات مختلفه لتطبي  البفث  منفذين علي نو  البرواع.

 :materials used الخامات المستخدمه
متعدد  1/20 من القطنأيضاً   و خيوط لفمه 1/20نسجت الم غوالت  بخيوط سداء جانجاث من القطن التركي 

 األلوان تبعاً أللوان التتميم.

 :Techniques and compositions التقنيات و التراكيب
نسجت الم غوالت النسجية يدوياً بإسلو  التابسيتري  و ييو متيطلل باللغيه اإلنجليعيية يعنيي النسيجيات        

لونييه التييي ال تمتييد بعيير  المرسييمة " و يقتييد بييه إفييداث عخييارف فييي النسيييج بإسييتخدام خيييوط اللفمييات الم
 1/1المنسوجه  إنما تظهر في األماكن المختته لها  و تتعا   م  األلوان المجاورث لها  و تنسج بنسيج سادث 

                                                           
: " التكاميلة بين تقنيات البتمة الطباعية و تقنيات فن التتوير كمدخ  إلعراء اللوفة 2019س عبد الغني أبو ريفأم  مفرو 1

 .75  ا17  العدد 5المجلد التتويرية لدي طال  التربية النوعية"  مجلة اإلمسيا  

 .211  المجلس الوطني للعقافه و الفنون و األدا   الكويت ا نظريات التعلم: 1983متطفي ناتف  2
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  و بداية ظهورث كانت في العتر الفرعيوني  و أسيتمر فيي التطيور فتيي الوقيت الفيالي  و 1علي أنوا  يدويه"
  و عدم ظهيور خييوط السيداء 1/1تمم  و سهوله تنفيذث بالنسيج السادن يتميع بإمكانيه تنفيذ أي تتميم يراث الم

و يظهر فقط أعر خفيف لتضلي  علي سطل الم غوله  كما يتميع أيضا بجميا  ألوانيه و دقيه تفاتييله  و بوجيود 
ن تفعيرات ت به درجات السلم عند تنفيذ خطوط مائله في اللوفه. كميا تيم أيضيا إسيتخدام التركيي  النسيجي السياد

 الممتد من اللفمة إلضافه ال رائط المطبوعه للم غولة.

 

 

 
 2( توضح إسلوب التعاشق بين اللحمات المختلفه االلوان في التابستري1صورة )

 خطوات التجربه:

من منطلي  الفكير الفلسيفي للمعير  قاميت البافعيه بتجهييع تتيميمات الراقتيين التيي ترييد تنفييذيا  عيم تيم     
تقسيمها تبعيا لمخطيط عرضيي يختليف بيإختالف التتيميم  و يتما يي مي  التكيوين البنيائي ليه و إتجياث الفركية  

لمسيافات المطبوعيه فيي تنياغم و باإلضافه إلي أن يذا التخطيط يسياعد عليي تيداخ  المسيافات المنسيوجه مي  ا
تكام  و يضيف نوع من الغميو  والت يوث المفبي  لعناتير التتيميم  و ال يالفيظ ييذا الت يوث ب يك  مبا ير 
بسب  مي  العق  إلستقبا  العناتر ب ك  مستمر و لكنه يتبغ المنسوجه بروح من الغمو  والتعقيد  عم قامت 

ع كانفس عم فتيلت مسيافات المخطيط عين بعضيها اليبع   تليي البافعه بطباعه التتميم و التخطيط علي قما
ذلك ان قامت البافعه بنسج أو   ريط كانفس علي السداء بإسلو  النسيج السيادث الممتيد مين اللفميه لميا ليه مين 

علي إظهار مسافه كبييرن مين اللفميات و السيماح لل يريط المطبيوع بيالظهور 1/1قدرث أكبر من النسيج السادث 
تفاتيلة  أي ان في يذث الفاله تتكون اللفمه من   ريط التتميم المطبيوع  عيم تيم تنفييذ المسيافه التالييه بكام  

المفتورث بين الخطوط بإسلو  التابستري م  مراعاث ان تتكام  الخطوط والمالمس والمسافات واأللوان م  
 ن نت  لنهايه المنسوجه.ال ريط المطبوع الساب  لها  و يتم تكرار يذث الخطوات بالتتاب  إلي أ

 و يوضل الجدو  التالي مواتفات تطبي  تجربه البفث:

 

 

 

 

 
 ( مواصفات تطبيق التجربه1جدول )

                                                           
  6  العدد2: تفقي  نسجيات يدوية مرسمة لمناظر طبيعية بإسلو  مدرسة الباربيوعن  المجلد 2016تهاني سامي كلكتاوي  1

 .125ا

2 tapestry-is-estrygroup.co.uk/whathttps://www.thebritishtap/25/1/2021. 

اإلسلو   التتميمات

 النسيج

نوع 

 الخيوط

نمرث 

 الخيط

العدن في 

 السم

أداث 

 التنفيذ

 المسافة

أنواع 

مختلفه 

 للرقا 

 التابستري-

النسيج السادن -

الممتد من 

 اللفمة

 قطن

 

20/1 

 

نييييييييييو   خيوط 5

 البرواع

40*60 
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 تقييم أعمال التجربه: 

إقتترت األدوات البفعيه المستخدمه علي اداث قياس االعما  الفنيه ناتج التجربه البفعيه  ممعله في بطاقه تفكيم 
من خمس إستجابات تد  علي درجه الموافقيه بفييث يكيون اقلهيا رقيم وافيد و اعالييا رقيم خمسيه. يقيوم السيادث 

 خال  يذث البطاقه.             المفكمين و عدديم خمسه بإبدأ رأيهم في الم غوالت الفنيه من 
رقم  بنود الإلستبيان م

 العمل

1 2 3 4 5 6 7 8 

 5 5 5 5 5 5 5 5 الدرجة

 3 3 3.5 2.5 5 4 5 4 وصف المشغوله. 1

القيم التشكيلية و الجمالية  2

 للمشغوله.

 

5 4.5 4.5 4 3.5 4 2 3 

التكامل بين المنسوج و  3

 المطبوع.

5 5 4.5 3 5 4 3 4 

 10 11 11.5 11 12 13 14.5 14 مجموع متوسطات المحاور

 66.6 73.3 76.6 73.3 80 86.6 96.6 93.3 النسبة المئوية للمحاور

 السابعة السادسة الخامسة السادسة الرابعة العالعه االولي العانية ترتيب المشغولة

 ( بطاقه تقييم ناتج التجربه البحثيه لمتوسط الخمس محكمين2جدول )

 تشير نتائج الجدول السابق إلي:

  (37.5عمال بنسبه مئوية ) 3%(=  100%إلي 86عدد األعما  الفاتله علي تقدير ممتاع )من% 

  (25عمال بنسبه مئوية ) 2%(=  85%إلي 76عدد األعما  الفاتله علي تقدير جيد جدا )من% 
  (37.5بنسبه مئوية )عمال  3%(=  75%إلي 66عدد األعما  الفاتله علي تقدير جدا )من% 

 
مجموع تقييمات  المحور

 المحكمين

النسبه المئويه 

 لتقييمات المحكمين

 ترتيب المحور

 العالث 75 30 األول

 العاني 76.2 30.5 الثاني

 األو  83.7 33.5 الثالث

 تقدير جيد جدا 78.3 

 (متوسطات تقديرات المحكمين للمحاور ككل و ترتيبها3جدول )
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 الجدول السابق إلي:تشير نتائج 

  ( و ي ييير إلييي 75( بنسييبه مئويييه )30مجمييوع تقييديرات المفكمييين للمفييور األو  لجمييي  األعمييا )%
 . 4و2وجود دالله إفتائيه لك  األعما  و كانت أعلي األعما  الم غوله في يذا المفور رقم 

  ( بنسيبه مئوييه30.5مجموع تقديرات المفكميين للمفيور العياني لجميي  األعميا ) (و ي يير 76.2 )%
 . 1إلي وجود دالله إفتائيه لك  األعما . و كانت أعلي األعما  الم غوله في يذا المفور رقم 

  ( و ي يير 83.7( بنسيبه مئوييه )33.7مجموع تقديرات المفكمين للمفيور العاليث لجميي  األعميا )%
 . 5 2 1يذا المفور رقم إلي وجود دالله إفتائيه لك  األعما . و كانت أعلي األعما  الم غوله في 

و يمكن تقسيم الم غوالت النسجية ناتج البفيث إليي مفيورين وييم مفيور اإلسيتمرار عين طريي  التيداخ  غيير 
المبا ر و تضاف فيه األجعاء المطبوعه بمخطط معقد نوعاً ما  و يظهر فيه دور مبدأ اإلستمرار ب ك  أوضل 

ي درجييات المييي  و المسييافات إال أن العييين تييدركها ككيي  و فعلييي الييرغم ميين ان المسييافات المتكاملييه مختلفييه فيي
يتفق  فيه استمرار الرليه لعناتر الم غوله عن طري  مراعاث أكما  العناتر واأللوان والمسافات و مراعاث 
ان تكون إتجايات اللفمات مكمله إلتجايات ضربات الفر ه اللونيه المطبوعه مما يفقي  قييم جماليية  و يتمعي  

  و المفور العاني يو اإلسيتمرار عين طريي  التيداخ  المبا ير و ييتم 6&5&4&3&2&1الت رقم في الم غو
فيه تنفيذ الم غوالت بواسطه تخطيط عرضي فقط  و يفق  التكام  البتري من خال  األليوان و المسيافات و 

ليي تفليي  ألعميا  . و فيميا ي8&7إتجايات الخطوط  مما ين ف عنه  أبعاد جمالية  و يتمع  في الم غوالت رقيم 
 ك  من مفوري البفث.

 Technical and aesthetic analysis of textile التحليل التقني والجمالي للمشغوالت النسجية
artifacts: 

 فيما يلي ستتناو  البافعة أعما  المعر  بالتفلي  التقني والجمالي من خال  عالعة مفاور ويم:

 .وتف الم غوله 

  الجمالية للم غوله.القيم الت كيلية و 

 .التكام  بين المنسوج و المطبوع 

 المحور األول: مشغوالت نسجيه تحقق اإلستمرار عن طريق التداخل غير المباشر:

 المشغوله النسجية األولي

  .يتكييون تتييميم الم ييغوله ميين راقتييه باليييه ترتييدي فسييتان أبييي  طوييي  فضييفا   وصففف المشففغوله
ييينعكس عليييه ألييوان األرضييية المفيطييه العاييييه فتظهرعليييه ألوانهييا و لكيين بييدرجات افييتل  و تظهيير 
الباليرينا ب عر معقيود للخليف فيبيدو أنهيا تتييل المجيا  لفركاتهيا الر ييقه للفيت إنتبياث الم يايد  و تقيف 

علي أطراف اتاب  قيدميها فيي خفيه فتبيدو أطيو  مين األبعياد الطبيعييه لالنسيان  أميا أرضييه الباليرينا 
ضيربات الفر ياث  المائليه المليئيه بيدرجات اليوان فيها  الم غوله فتبدو بفلوان عاييه  تاخبه  تتتارع 

 ساخنه لت ير إلي الفركه والتناغم. 

  .اليدور الرئيسيي فيي ييذث الم يغوله  فضيربات  اللونلع  عنتر القيم التشكيلية والجمالية للمشغوله
اللونييه بتيدريج  المساحاتالفر اث القويه تظهر بفلوان عاييه ساخنه تعكس الدفئ و الفماس  و تداخلت 

ي به ألسنه النيران فيلكد علي الدفئ و الفرارن  كما ظهرت المسافات مائله في إتجياث ميي  الفتياث التيي 
ب يك  قيوي  اإلضفاه  ايد بفن كامي  اللوفيه تنظير إليي ييد الفتياث  و ظهيرت تنظر تجاث يديا في عر الم
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أيضاً في الم غوله فنجد أن ينياك إضياءث نابعيه مين خليف الفتياث و أيضياً إضياءث مسيلطه عليهيا فيظهير 
الملمسفية رداليا فاتل األلوان و تتضل فيه الظال  الناتجه عين كسيراته  كميا تظهير أيضياً اإلختالفيات 

لتابستري المجعد و مالمس األرضييه المطبوعيه الناعميه مميا أعيري الم يغوله بقييم ملمسييه بين ملمس ا
فيي األرضييه ب يك  كبيير عين طريي  المسيافات اللونييه المكيررث فيي كامي  اإليقفاع متنوعه  و يتضل 
التيي  الشفكل واألرضفيهناتجة عن تكام   وحد و تكام   و يوجد في الم غوله  بإتزانمسافه الم غوله 

رع كيي  منهمييا األخيير علييي الييرغم ميين انييدماجهما معيياً  و تفقيي  فييي الم ييغوله ككيي  فتميييه العالقييات يبيي
 وعضويه العم .  

  .اختييارت البافعييه تخطيييط مائيي  بمسييافات غييير منتظمييه إلضييافه  التكامففل بففين المنسففوج و المطبففوع
ائط في نفس إتجاث مي  الكانفس المطبوع م  التابستري المنسوج  و عمدت إلي ان يكون إتجاث مي  ال ر

الفتاث ليلكد علي فركتها  و تعا يقت المسيافات ال يريطية المائليه المطبوعيه مي  خييوط السيداء بنسييج 
 و يعم  يذا التركي  عليي إظهيار مسيافات أوسي  مين المسيافه المطبوعيه  1/6سادن ممتد من اللفمه 

أختارت البافعه تنفيذيا سافات المنسوجه  لتكم  بترياً المسافات المنسوجه التاليه لها  و عند تنفيذ الم
عميدت بلفمات مختلفه المي  لتوفي بالفركه و تتكام  م  ضربات الفر ان في المسافات المطبوعه  و

البافعة علي أن تتكام  الخطوط المفددث لأل كا  و أن تبدأ في نسجها بخييوط بينفس ألوانهيا المطبوعيه 
 يفتي  بيين المطبيوع و المنسيوج  كميا تكامليت المسيافات فيعم  العق  علي رليتها ب ك  مسيتمر و ال

 أيضا و األلوان و إتجايات اإلضاءث. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشغوله األولي.( 3)صورة 

 

 .لمشغولة األوليالفكرة التصميمه ل 2))صورة
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 لمشغوله النسجية الثانية

  .تظهر يذث الم غوله نفس التتميم الساب  للم غوله األولي بمعالجه مختلفه  و يظهر في وصف المشغوله
المنسوجه فتاث تقوم بعم  أفد فركات البالييه و تنفنيي إليي األميام فيي نعوميه و رقيه  و ترتيدي الفتياث رداء 

ادئيه نا يئه أبي  طوي  تنعكس عليه ألوان األرضيه بدرجات أفتل  و تظهر الفتياث عليي أرضييه مسيتقرث ي
 عن تنفيذيا بلفمات عرضيه عموديه علي السداء فتوفي بالعبات. 

 

  .تفتوي يذث الم غولة علي العديد من القيم الت كيليه و الجمالية  فنجد القيم التشكيلية و الجمالية للمشغوله
ظهر بوضوح عن طريي  خييوط السيداء للتركيي  النسيجي السيادث الممتيد مين اللفميه عليي الخط أن عنتر 

فيي  الثبفات و اإلتفزانييئه خطوط طوليه متقطعه قتييرث و قيد عمليت ييذث الخطيوط عليي ا ياعه جيو مين 
األرضييه العرضييه المنفيذث بخييوط مسيتقيمه  مسفاحاتالم غوله  و ساعد علي التفكييد عليي ييذا اإلفسياس 

ففختلفيت فيي ارجياء الم يغوله  فنجيد أن  األلفوانمتداخله بتدرج في المسافه المجياورث لهيا  أميا  عرضيه و
األجعاء الواقعه في المنتتف نفذت بفلوان تمي  إلي الفياديه فنالفظ اللون األبي  والبيج والبني الفتل  أما 

البيياردث فيينالفظ اللييون األعرق  األجييعاء الواقعييه فييي الجانيي  األيميين للم ييغوله ففلوانهييا تمييي  إلييي األلييوان
األخضر والسماوي  و أخيراً نالفظ أن ألوان الجاني  األيسير ظهيرت سياخنه  ينبدرجاته و بع  من اللون

قويه متمعله في األلوان األفمر بدرجات متعددث  و اللون البرتقالي و درجات االتفر  و يذا اإلختالف في 
و أ اعه افساس اإلسيتقرار  و نالفيظ أن تكيرار  تزانها لونيا  علي إالمجموعات اللونيه في الم غوله عم  

الخطوط القتيرث النا ئه عن تداخ   ريط الكانفس المطبوع م  خيوط السداء عليي نفيس المسيافات أظهير 
في المنسوجه  و من المالفظ أن تكوين عناتر اللوفه انتظم في تكيوين يرميي ليظهير  إيقاع منتظم رتيب
 الرغم من إرتكاعيا علي أطراف أتابعها.   عبات الباليرينا علي

 

  .اختييارت البافعييه لهييذا التتييميم تخطيييط يتما ييي ميي  تكييوين عناتييرث التكامففل بففين المنسففوج و المطبففوع
الهرمي  ففختارت تتميم مقسم لخطوط عرضيه منتظمة المسافه  و في منتتف الخطوط تم وضي   يك  

ه  و تييم إدخييا  ال ييرائط المطبوعييه بالتركييي  النسييجي بيضيياوي يفيييط الفتيياث الموجييودث فييي مركييع الم ييغول
  و قيد تيم أضيافه المسيافات المطبوعيه بتعاقي  مي  المسيافات المنسيوجه فيي 1/4السادن الممتد من اللفمه 

األرضيه  و عكسها عند ال ك  البيضاوي فبدأت البافعيه بالمسيافه المنسيوجه يليهيا المسيافه المطبوعيه  و 
ليييه ب ييك  خفيييف وعميي  علييي نقيي  إفسيياس الفركييه اإليهاميييه  و نالفييظ أن يييو مييا أفييدث تذبييذ  فييي الر

األدراك البتري ال يستطي  إدراك األجعاء المفرفه و المنكسيرث الناتجيه عين تالقيي المسيافات المنسيوجه 
م  المسافات المطبوعه   ب  يعم  علي إدراكها كك  متكامي  فتيي مي  إخيتالف اليدرجات اللونييه للخييوط 

لوان الطباعه و كذلك أختالف طبيعه النسيج ال كليه عن الطباعيه الرقمييه  فينالفظ أن عنييات عن درجات ا
الرداء األبي  ال تدرك ك  منها علي فدي  ب  تدرك العين الرداء ب ك  كلي و ال تلتفيت لإلعافيه الخفيفيه 

فيي بياقي تفاتيي   الناتجه عن إختالف الخامات  عيم تبيدأ فيي الغيوا فيي تفاتييله الجميليه  و كيذلك الفيا 
 الم غوله بما فيها األرضيه.   
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 المشغوله النسجية الثالثة

  .يتكييون تتييميم المنسييوجة ميين راقتييه باليييه ترتييدي عي الباليييه التقليييدي المنفييوع بيياللون وصففف المشففغوله
األبي   و تقف الفتاث علي أطراف أتاب  قدميها في خفه و ر اقه بينما تفرد يديها إلي الجيانبين مميا ييوفي 

سف  في ر اقه و بإتعانها كما يتكام  م  عيها العرضي و يعطي إفساس بالتفلي   و تنفني كفه يديا إلي اال
فيويه  أما أرضيه التتميم فجاءت بفلوان باردث تتكون من درجات االعرق المتعددث لت يي  نيوع مين السيالم 
في اللوفه  و تيداخلت اليدرجات المختلفيه لليون األعرق معيا بإسيلو  متيدرج أفيانياً و إسيلو  مبا ير أفيانياً 

  أخري و يو ساعد علي التنوع واإلختالف في الم غوله. 

  .في الم يغوله مين خيال  خييوط السيداء الطولييه  الخطي يظهر العنترالقيم التشكيلية و الجمالية للمشغوله
التي تتكرر من خال  التركي  النسجي السادن الممتد من اللفمة   فنالفظ تكرار خطيين رأسييين متجياوريين 

 يغولة  كميا يظهير العنتير الخطيي متنياغم فيي كي  المإيقاع من السداء في كام  المنسوجه  و يو ما أفدث 
أيضاً من خال  الخطيوط العرضييه المسيتقيمه الناتجيه عين تيداخ  األليوان المختلفيه لللفميات   و عمليت ييذث 

األرضيييه إلييي مسييافات لونيييه  مسففاحاتو اإلسييتقرار  و قسييمت بففاالتزان الخطييوط االفقيييه علييي اإلفسيياس 
ألوان  جسم الراقتيه باإلضيافه إليي بعي  الظيال  فيي عضويه توفي بالفيويه في الم غولة  و نالفظ مي  

الساخنه و يو ما يتقاب  م  ألوان األرضيه الباردن و يعمي  عليي تيدعيم كي  منهميا لألخير  األلوانردائها إلي 
فييي الم ييغولة بييين مالمييس النسيييج المتعرجييه و مالمييس الكييانفس  المالمففسبييراعث  و نالفييظ أيضيياً تنييوع إو

التي يبرع ك  منهما األخير نظيراً إلخيتالف  الشكل باألرضيهضل في الم غوله عالقه المطبوع الناعمه. و يت

 ( المشغولة الثانية.5) صورة
 لمشغوله الثانية.الفكرة التصميمية ل (4) صورة
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كنتيجه إلستخدام نفس األسلو  النسيجي المتبي  فيي كي  مين  بالوحدةالمجموعه اللونيه   كما تتميع الم غوله 
 األرضيه و ال ك .  

  .سيتخدم ألضيافه الكيانفس المطبيوع  اختارت البافعيه أن يكيون التخطييط المالتكامل بين المنسوج و المطبوع
إلي يذث الم غوله عبارن عن مسافات مستطيله أفقيه متساويه و يظهر في منتتفها معلث متسياوي الضيلعين 
يفتوي الفتاث بداخله  و تداخلت ال رائط المطبوعه م  فت  السداء بالتركي  النسفي السادث الممتد من اللفميه 

كميا أنيه يسياعد عليي جيذ  اإلنتبياث  كيد علي التكوين الهرميي للم يغوله   و يذا التخطيط يعم  علي التف2/6
إلي الفتاث  ونالفظ في الم غوله توافر قون داخليه ناتجه عن عبات الفتاث علي األر   فعلي الرغم من تغر 

الخارجيه  نقطه إرتكاعيا أال أنها في فاله من العقه و يتفكد يذا من إرتخاء أتاب  يديها  و أيضاً نالفظ القوث
النابعه من تداخ  ألوان األرضيه بقوث  و ترك ك  لون ألعر من الخطوط بعيدث لييد  عليي فركتيه و قوتيه  و 
يذث القوث المتعارضه عملت علي جذ  العين للعم  كك  و أدراكه بك  تفاتيله في البدايه عيم البيدأ فيي تفمي  

تتكامي  أليوان الخييوط مي  أن لمنسيوجه عليي ك  أجعائه علي فدي  و فرتيت البافعيه عنيد تنفييذ األجيعاء ا
االلوان المطبوعه قدر األمكان ليفدث تكام  بتري للمسافات اللونيه  و أيضاً عمدت البافعه علي أن يكم  
كيي  خييط أو مسييافه منسييوجه الخطييوط و المسييافات المطبوعييه و يييو مييا سيياعد علييي إسييتمرار الخطييوط و 

كمسافه وافدث  إال ان إختالف طبيعيه الخاميات  كخط وافد و هاا و جع  الم ايد يدركهالمسافات في إتجاي
 عم  علي ظهور قدر من الت ويع عم  علي إندماج الخامتين معاً في ك  متكام .       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشغوله النسجية الرابعة

  .فتاث ترتدي فستان واس  فضفا  من اللون البنفسجي وترقا ويي  تتكون الم غوله منوصف المشغوله
ممسييكه بيييديا الييه الكمييان  و يتضييل علييي معييالم وجههييا اإلنييدماج فييي إستفضييار اللفيين  و تظهيير أرضيييه 

و فركاتهيا  و التتميم ب ك  مضئ من الجان  األيمن العلوي كفنه إضاءث مسلطه علي الفتاث لتُظهرععفها 
 نظمت عناتر التتميم في تكوين يرمي يوفي بالعبات.

  .متعددث  ناتجة عين خييوط السيداء  إيقاعات خطيهتظهر في الم غوله القيم التشكيلية و الجمالية للمشغوله
  فنتج إنسجام لوني وضوئي األلوانالم يفه بفطوا  مختلفه  كما يظهرنوع من اإليقاع و التناغم في إختيار 

 المشغولة الثالثة. (7)صورة 

 لمشغولة الثالثة.الفكرة التصميمية ل (6) صورة

 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (639) 

متعنيه  الشكل باإلرضفيهرا إلتقان توعي  المجموعه اللونيه الغامقه و المجموعه الفاتفه  و جاءت عالقه نظ
 األتزان المتكافئنتيجه لتساوي مسافه الفراغ و مسافه ال ك  و نيلهما إيتمام متساوي  كما فدث نوع من 

تتضيمن الم يغوله تيفعيرات فنييه   و إيقفاع متفزنبين المسافات المنسوجه و المسافات المطبوعه تولد عنه 
تظهيير ميين خييال  التنييوع الملمسييي للمنسييوجات باإلضييافه إلييي المالمييس اإليهاميييه فييي الكييانفس ملمسففيه 

 من خال  تكام  العناتر الفنيه وفسن توعيعها. الوحدةالمطبوع  و قد تفققت 

 .الم يغوله النسيجبه عين عمدت البافعه علي إدخا  التتميم المطبوع م التكامل بين المنسوج و المطبوع  
طرق تخطيط يندسي معقد نوعاً ما لتفقي  فركه إيهاميه فيي الم يغولة مين خيال  المسيتطيالت المطبوعيه 
التييي تغييير إتجايهييا بييين اإلتجيياث العرضييي و الطييولي فييي كاميي  المنسييوجة  و التييي تفتيير بينهييا مسييافات 

ر خيييوط ميين  نفييس ألييوان المسييافه منسييوجه تتكاميي  بتييرياً ميي  المسييافات المطبوعيية عيين طرييي  إختيييا
المطبوعه و مراعاث أن يكون إتجاث مي  اللفمات في نفس أتجاث مي  ضربات الفر اث لتندمج المسافتين في 
األدراك البتييري و تتييبل مسييافه وافييدث ممتييدث فييي الم ييغوله  و قييد تييداخلت المسييافات المطبوعييه ميي  

  وعم  عيدم إمتيداد ال يرائل 1/6ن الممتد من اللفمه المسافات المنسوجة من خال  التركي  النسجي الساد
المطبوعه من بدايه المنسيوجة إليي نهايتهيا عليي التفكييد عليي إفسياس التكامي  بيين المسيافات و األليوان و 
الخطوط  و من المالفظ أن العين تدرك الم غوله كك  عم تعم  بقعه اإلضاءث  التفراء القويه  خلف الفتاث 

عييم تقييودث للتجييو  فييي الم ييغوله و تفميي  تفاتيييلها الدقيقييه التييي تكييون الم ييايد و جييذ  نتبيياث اإلعلييي لفييت 
 المنسوجه كك .   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشغوله النسجية الخامسة

  .وافدث بينما ترتف  القدم األخيري  تقف علي أطراف أتاب  قدمبالية  قتةاتتور المنسوجة روصف المشغوله
في الهواء بخفه و ر اقه  ديدن  و نجد أنها قد قامت بعني ظهريا لتجعليه عميودي عليي األرضييه  بينميا رفعيت 
كلتا يديها فوق رأسها لتتالمس أطراف أتابعها و تفتر ما ي به اليدائرث بينهميا  و قيد عمي  ييذا الوضي  عليي 

و قد أرتدت الفتان رداء قتير ي به أعياء السالسا فتعكس نعومه الفركه و  اس المهارث و العقه للم ايد نق  إفس
انسيابيتها. و نجد أن ألوان األرضيه جياءت مين نفيس المجموعيه اللونييه للفتياث لتنيدمج و تيذو  معهيا  و قسيمت 

 المشغولة الرابعة. (9) صورة
 لمشغولة الرابعة.الفكرة التصميمية ل (8) صورة
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ك الهواء المجياور لهيا و يظهير عليي ييئيه األرضيه لمسافات مائله ع وائيه ت ير إلي فركه الفتاث و كفنها تفر
 خطوط.

  .خييوط السيداء( الخطفوط  تظهر فيي  الم يغوله مجموعيات متناغميه مينالقيم التشكيلية و الجمالية للمشغوله (
المتساويه األطوا  و تق  علي مسافات منتظمه من بعضها البع   و تتدرج يذث الخطيوط تتياعدياً مين اليميين 

تتياعدي فيي المنسيوجه  و تظهير  إيقفاعأفياناً أخري من اليسار إلي اليمين و يو ما ي يي  إلي اليسار أفياناً  و
بفلوان تريفه و قليله التيداخ  بيين األليوان األخيري و ييو ميا يجعي  العيين تنجيذ  إليي كي  المساحات اللونيه 

نتيجيه  إيقفاعيظيام مسافه علي فدي و تفاو  اليربط بينهيا و بيين المسيافات المجياورث لهيا  كميا أنهيا أفيدعت ن
الحركفه لتكراريا و توعيعها بفيث تتب  مسارات تتفرك بمي  مواعي لمي  رج  الفتيان ادي إليي إيجياد أفسياس 

فيي الم يغوله فنجيد المالميس الخطييه الناتجيه عين  المالمفسوتنوعيت  و فقي  تنيوع أعيري الم يغوله  اإليهاميه
 إضفاه لموجيودث فيي األجيعاء المطبوعيه للوفيه  و ظهيرت التراكي  النسجية باإلضافه إلي المالمس اإليهامييه ا

بيضاء نابعه من خلف الراقته لت ي  فولها ياله من النور تعمي  عليي إظهيار أبعادييا و فتيلها عين األرضييه 
المت ابهه معها في األلوان و في المعالجيه الت يكيليه  و لعبيت ييذث اإلضياءث دور كبيير فيي إظهيار الظيال  عليي 

 يد علي الظ  و النور في الم غولة.الفتاث و التفك

 .عمدت البافعه إلي إضافه المسافات المطبوعه إلي المنسوجه علي ييئه إطار  التكامل بين المنسوج و المطبوع
 ريطي لمعلث متساوي األضالع و توض  قاعدته علي الضل  الرأسي األيمن للم غوله  و إختارت البافعة ييذا 

إنيدماج ال ك  ليتما ي م  فركه الفتياث و يلكيد عليي ر ياقتها فيي تنياغم و إنسيجام  كميا أدي أيضياً إليي سيهوله 
تجاييات اللفميات و المسيافات اللونييه و الخطييه فتكامليت بتيريا و ذينيياً و إألوانه و مسافاته و خطوطيه مي  

أتبفت في عالقه تتميمه متكامله  و أفدعت اإلضاءث الخلفيه بلرث تتميمه أوجدت نوع من التباين م  أليوان 
عليي البيدء منهيا للغيوا فيي تفاتيي  المنسيوجه و األرضيه العاييه فتعم  علي جذ  اإلنتباث و تساعد المتلقيي 

مفاولييه أدراك كيي  تفاتيييلها و تجميعهييا فييي كيي ل عضييوي متكاميي   و قييد تييداخلت المسييافات المطبوعييه ميي  
لما له من قدرث عاليه علي إظهار  2/4المسافات المنسوجه من خال  التركي  النسجي السادث الممتد من اللفمه 

 هار ال رائط المطبوعه بك  تفاتيلها و الوانها.   اللفمات و في يذث الفاله إظ

  

 لمشغولة الخامسة.الفكرة التصميمية ل (10) صورة المشغولة الخامسة. (11) صورة
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 المشغوله النسجية السادسة

 
  .الم غوله باليرينا بالعي التقلييدي لراقتيين البالييه  و ييو عبيارث عين قمييا بيدون تظهروصف المشغوله 

أكمام أعرق اللون  و تنورث التوتيو المنفو يه بياللون األبيي   و تقيف الراقتيه عليي أطيراف أتياب  قيدميها 
بينما ترتكع علي رجلها الخلفيه و تفني ظهريا للخلف في رقه و نعومه و تقيوم بميد ييديها إليي الخليف بينميا  

تييي تنفييذيا. و قييد قامييت ب ييد توجييه رأسييها إلييي األعلييي و تغميي  عينيهييا فييي استفضييار إلفسيياس الفركييه ال
 ختالت  عريا للوراء و ربطها  في  ك  كعكه لتظهر ر اقه فركاتها و مرونتها.

 

  .ميين خييال  تييفعيرات الخيييوط المموجييه المنفييذث  الخطيففه القففيمتظهيير القففيم التشففكيلية و الجماليففة للمشففغوله
منتظم رتي  في الم غوله  و إيقاع بالتابستري  باإلضافه إلي خطوط السداء العمودية المستقيمه  التي تفدث 

كنتيجه إلستخدام نفيس المجموعيه اللونييه لكي  منهميا و كيذلك تطبيي  األرضيه في تناغم تام م   الشكليظهر 
و أدي ترديد  و تكام  عناتريا  المنسوجه وحد نيه لك  منهما  و  قد أدي يذا إلي نفس إسلو  المعالجه الف

مائليه ناتجية عين تقسييم  حركفه تقديريفهالعنتر الرئيسي في األرضيه إلي تفقي  إيقاع لوني  و توجيد  ألوان
م اللفمات درجة  و تسه 45الم غولة و إدخا  ال رائط المطبوعه م  ال رائط المنسوجه ب ك  مائ  بعاويه 

و تناس  لوني يعم  علي تيرابط الم يغوله. و تفتيوي  توازنالمتعددن و فركتها المتغيرث في تفقي   بألوانها
الم غوله علي تباين ملمسي مين خيال  الملميس اإليهيامي لألجيعاء المطبوعيه و الملميس الفقيقيي النياتج عين  

افيئ جميي  ييوفي بيفن أضيواء المسيرح التابستري  و ظهيرت اإلضياءث موععيه فيي كامي  الم يغوله ب يك  د
 مسلطه علي الفتاث و يي تقوم بعم  فركاتها اإليقاعيه علي أنغام الموسيقي. 

 

 إختييارت البافعييه أن يكييون التييداخ  بييين المنسييوج والمطبييوع فييي يييذث التكامففل بففين المنسففوج و المطبففوع .
عة معلعات متقيابلين بيالرأس  كميا الم غوله عن طري  توتي  قطري المستطي  )الم غوله( مما نتج عنه أرب

تم تقسم ك  المسافه إلي مسيتطيالت متسياويه و تتقياط  مي  قطيري المسيتطي   عيم عميدت البافعيه إليي تنفييذ 
األجعاء المفتيورث بيين المعليث السيفلي بفييث يكيون أو   يريط مطبيوع و ال يريط التيالي منسيوج  و عنيد 

يبهما عنيد قطير المسيتطي   ليفيدث نيوع مين الخيداع البتيري ظهور المعلعات الجانبيه فإن البافعه تعكس ترت
الناتج عن إختالف طبيعه األلوان المطبوعه عن المتبوغه و كذلك عن أختالف إسلو  األداء  إال أن طبيعه 
العق  الب ري التي تميي  إليي إدراك الخطيوط و المسيافات ب يك   مسيتمر تعمي  عليي ربيط العناتير ب يك  

قي الم غوله يلي أنها عمي  وافيد و يتجايي  اإلنفرافيات الطفيفية النا يئه عين إخيتالف متكام  و ي ايد المتل
طبيعه الخامه المطبوعه عن النسيج. و قد تداخلت المسافات المطبوعه م  التابستري بإستخدام النسيج السادن 

لمتدرجييه   و تميييعت يييذث المنسييوجه بقلييه ت ييييف اللفمييات فظهييرت خيييوط السييداء ا2/3الممتييد ميين اللفمييه 
 األلوان ب ك  أكبر من الم غوالت السابقه و عم  يذاعلي تذبذ  الرليه ب ك  أكبر.   
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 التداخل المباشر:المحور الثاني: مشغوالت نسجيه تحقق اإلستمرار عن طريق 

 المشغوله النسجية السابعة

  .لرقتة السالسا العوجية الفلكلورية التي تعود أتولها إلي  يظهر في يذث المنسوجة تورنوصف المشغوله
أمريكا الالتينية  و يت ارك فيها العنيائي اليرقا عليي أنغيام الموسييقي بخطيوات متناغميه و يرتيدي اليراقا 

بفميالت ترتكيع عليي كتفييه  كميا يرتيدي قبعيه سيوداء  مرفيوع أسود اللون قميا أبي  و سروا  كالسيكي
فترتدي فستان افمر اللون فضفا  و منسد  بنعومه و قد تركت  عريا يتدلي علي كتفيهيا   أما الفتاث, اللون

ليتماييي  علييي نغمييات الموسيييقي أعنيياء رقتييها  و ظهييرت األرضيييه بييفلوان عديييدن متدرجييه و متداخلييه توجييه 
 الم ايد بإتجاث الضوء التادر من الجهه اليسري.

  .قيد  القفيم الخطيفهفي الم يغولة العدييد مين القييم الفنييه  فنجيد ان تظهر القيم التشكيلية و الجمالية للمشغوله
منيتظم  كميا تفققيت ايضياً مين خيال  خييوط اللفميات  بإيقفاعتفققت من خال  ظهور خيوط السيداء الطوليية 

و  األتففزانالعرضييه  و عمي  ييذا التضياد بيين الخطيوط الطولييه و الخطيوط العرضييه عليي أ ياعه جيو مين 
فيي الم يغوله  وقيد ن يف عين الفركيه اإليهامييه للراقتيين و  األتزان الحركفيه  كما ظهر التكافل في الم غول

بفألوان أوضاعهم التي توفي بالفماس التغير و بين فركيه اللفميات المسيتقيمه  العابتيه  و تمييعت الم يغوله 
ساسيية داكنيه أرضيتها الم عه الفاتفه التيي تعكيس أفسياس الخفيه والتيفاء  بينميا جياءت أليوان العناتير األ

ناتجة عين التنيوع بيين ملمسية قاتمه و يو ما ساعد علي جذ  إنتباث المتلقي لهم  و ت م  الم غوله تفعيرات 
الخامات النسجية و الخامات المطبوعه و المالمس اإليهامييه التيي تفتويهيا  و ييو ميا أضياف إليي المنسيوجة 

المسيلطه مين  فاإلضفاه واضيل عليي العناتير   أبعاد جماليه و ت كيليه  و ظهر أعير متيدر اإلضياءث ب يك 

 المشغولة السادسة. (13) صورة

 رر

 ر

 لمشغولة السادسة.الفكرة التصميمية ل (12) صورة

 



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education -Kafrelsheikh University – 

Egypt (ISSN 2314-7458) (Print)       ، (ISSN 2314-7466) (Online) 

 

 (643) 

الجان  األيسر قد ألقت بظال  العناتر عليي بعضيها اليبع  و عليي أرضييه الم يغوله وييو ميا عمي  عليي 
 إبراع التجسيم و البعد العالث اإليهامي في الم غوله.

 .د المتلقيي بفنهيا منفيذث عند النظير إليي ييذث الم يغوله للويليه األو  قيد يعتقي التكامل بين المنسوج و المطبوع
بالكاميي  بإسييلو  التابسييتري  و يتولييد يييذا اإلفسيياس نتيجييه تفكيييد البافعييه علييي إسييتمرار الخطييوط المنفنيييه 
المفددث لأل كا  في المسافة المطبوعه و تنفيذيا بنفس درجات المي  و األنفناء في المسافات المنسوجة  و 

مسيتمر فيإن العقي  ييدرك العنتير ب يكله الكليي و ال يلتفيت  نظراً الن العين تمي  إلي أدراك الخطيوط ب يك 
للتفاتييي  الناتجييه عيين إخييتالف الخامييات و التقنيييات التنفيذييية  كمييا راعييت البافعييه أيضيياً المسييافات اللونيييه 
المتداخله و فاوليت نقي  ذات اإلفسياس التيدريجي مين خيال  الخييوط و إسيلو  التابسيتري  و ييو ميا سياعد 

منسييوجه ككيي  و عييدم األلتفييات إلييي التفاتييي  المختلفييه بهييا  و أختييارت البافعييه تييداخ  أيضيياً علييي رليييه ال
المسافات المطبوعه م  المنسيوجه عين طريي  ال يرائط العرضييه المتسياويه العير  و ييو ميا سياعد عليي 

ت فظهير 1/4إ اعه جو من اإلستقرار في الم غوله  و قد تداخلت بإسلو  النسيج السادث الممتيد مين اللفميه 
اللفمه ب ك  أكبر من السداء و يو ميا سياعد عليي تعيايع المسيافات المطبوعية مي  المسيافات المنسيوجه و 

 ظهور التفاتي  المطبوعه في تناغم و تكام  م  المنسوجه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسجية الثامنةالمشغوله 

 .تظهر في الم غولة راقته فالمنكو ترتدي فسيتان واسي  مين أسيف  و تمسيك فيي ييديا أليه  وصف المشغوله
الكمان لتععف بها إعناء تفديتها فراكاتها الر يقه  و ترفي  الراقتيه ختيالت  يعريا فيي كعكيه بينميا تتيدلي 

هيا عليي بع  الختالت من الجانبين  و يتضل من فركه يديها أنها تتخيذ وضي  مفيدد لتبيدأ فيي أداء فركات
 إيقاع الموسيقي.

 المشغولة السابعة. (15) صورة

 لمشغولة السابعة.الفكرة التصميمية ل (14) صورة
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يظهر في يذث الم يغوله نيوع مين الفيوييه الهادئيه النابعيه مين إتخياذ القيم التشكيلية و الجمالية للمشغوله.   
اإليقاعيه التاليه و التي  بالحركات الفتاث وض  األستعداد للرقا  فهي و أن كانت ساكنه إال أن وضعيتها تنبئ

النابعيه  الخطيفهنتيجه طبيعه يذا النوع من الرقا  و عمليت التيفعيرات  من المتوق  أن تكون م عه بالفركه
من التراكي  النسييجيه األفقييه و الخطيوط الرأسييه للسيداء عليي التفكييد عليي الهيدوء و اإلسيتعداد  و ظهيرت 

ان بين األلوان المفايدث و األلوان الساخنه  فنتف الم غوله العليوي يفتيوي عليي أليو متزنهالم غوله  ألوان
مفايدث ليلكد علي سكون الفتان  أما النتف السفلي فيفتوي علي ألوان ساخنه ت ير إلي الفركه المتوقعيه  و 

األساسييي فييي الم ييغوله و تبييرع  الشففكلبتفاتييي  بسيييطه و درجييات ألييوان مفييددن لتظهيير  األرضففيهظهييرت 
نظيراً للتنيوع فيي الخاميات  تفاتيله  و تنوعت المالمس في الم غوله بين مالميس فقيقييه و مالميس إيهامييه

فيي التتيميم و النياتج عين الوحفد  المستخدمه و عم  ذلك علي إعراء الم غوله جماليا  و ظهرت أيضاً قيمة 
 التكوين البنائي الهرمي و الذي يضم العناتر في قوث و عبات.

 .لونيه مين الخييوط في يذث الم غوله عمدت البافعة إلي إستخدام مجوعات  التكامل بين المنسوج و المطبوع
مختلفه إلي فد ما عن األلوان المطبوعيه  كميا قاميت بتجرييد المسيافات مين تفاتييلها العدييدث و مين التيدرج 
الظلي الموجود فيي التتيميم المطبيوع  و عليي اليرغم مين ييذث اإلختالفيات العدييدن إال أننيا نالفيظ أن العيين 

نسان يميي  إليي أدراك الفتياث ككي  و ال يفلي  التفاتيي  تدرك  ك  الفتاث و ال يفدث إلتباس للمتلقي  فعق  اإل
الدقيقه المرتبطه بها  و من وجهه النظر الج طلتيه فإن الفتاث كك  ال تساوي مجموع أجعائها فقط ب  يضاف 
إليها تيغتها ال كليه كعنتر إضافي   و يتمع  مبدأ األستمرار في يذث الم غوله فيث نري أن العين تنساق 

رات الخطوط و المسافات سواء كانت عضوية أم  يندسيه  مسيتقيمه أم منفنيية  و تفضي  إدراكهيا وفقاً لمسا
بترياً كمسافه أو خط وافد متت  و ليس كمجموعه خطوط أو مسافات منفتله  و علي سيبي  المعيا  إذا 

ت اليوان و نظرنا إلي يد الفتان المسندن إلي ختيريا ففيي المسيافات المطبوعية نجيد انهيا تفتيوي عليي درجيا
ظال  متعددن  اما في المسافات المنسوجه فقد اكتفت البافعه في تنفيذ الجعء المنسوج بليون وافيد ال يتطياب   
كلياً م  المسافات المطبوعة  و مي  ييذا فيإن العيين الب يريه تتي  الخيط الخيارجي المفيدد لليذراع و تدركيه 

المنسوجه عن طري  النسيج السيادن الممتيد مين ب ك  كلي و متوات . و تداخلت األجعاء المطبوعه في يذث 
  .1/5اللفمه
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Research Summary 
The continuous development in the art of weaving has led to the continuation 

of the interconnectedness between it and between the different artistic fields 

in aesthetic reciprocal relations, and stimulated the liberation from the 

intellectual traditionalism in dealing with it separately from the different fields 

of arts, so the separations between it and other arts melted away, and melted 

and intertwined with it. He was also inspired by scientific theories and 

contemporary inventions with a more in-depth look, Textile art became an 
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integrated vision that corresponds to the scientific developments and 

developments of other fields and its methods  and it borrowed from other 

artistic fields, which opens the way for more creativity and the achievement of 

multiple formative relationships in the textile work, and supports the artist's 

response to the different visual and environmental fields around him, It also 

strengthens the intellectual flexibility of the artist and his understanding of the 

various artistic branches. 

The current exhibition highlights the importance of complementarity between 

artistic fields, as well as the integration between them and modern theories of 

science, especially the holistic view of integration between the fields of 

manual weaving and (digital) printing, as each field retains its own 

characteristics but complements the other field and enriches it. The art of 

hand weaving is rich in many real touches that the recipient can sense, and it 

is also distinguished by the prominent role of linear elements resulting from 

textile structures and threads. In addition to its subtle details and many color 

tones, and the most important thing is to convey the sense and skill of the 

artist, while digital printing is distinguished by its illusory touch in addition to 

sensing the spirit of the times and speed and benefiting from the 

achievements of science , The researcher also felt the role of psychology 

theories in explaining the continuity of the vision for each of the woven real 

touches printed with delusional touches, in the light of the principle of 

continuity of the Gestalt theory, and this integration in the end helps the artist 

on intellectual flexibility and comprehension of the various vocabulary and 

branches of art, and to adapt it to extract Experience and providing innovative 

technical insights. 
Keywords: complementarity, hand-woven, printed, principle of continuity. 

 


