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  :مقدمة 
تحقيق الحركة اإليهامية على المسطح ذو البعدين لم يقتصر على الفنون الحديثة فحسب بل   

ظهر قبل ذلك بعصور عديدة حيث ظهر االهتمام بها من خالل المنظور الخطي واإليقاعات المختلفة 
يمة وكذلك في األعمال الهندسية في الفن في األعمال التي وجدت على جدران الكهوف والمعابد القد

   )١(.اإلسالمي 
وقد أهتم فناني الفن البصري بنتائج نظرية الجشتالت وعلم الحركة وعلم البصريات وعملوا على   

االستفادة منها وتأكيدها من خالل أعمالهم الفنية ، ولقد تعددت مظاهر تضمين الحركة اإليهامية في 
 مذهب فني إلى آخر ، ويرجع هذا االختالف لتصور كل مرحلة لقيمة مجاالت الفن ، واختلفت من

الفراغ وكذلك المضامين التي أراد أن يعكسها فنان كل مدرسة ، فعلى سبيل المثال ، ظهرت المستقبلية 
"Futurism " وليدة النظرية النسبية ، فقدمت رؤية جديدة تهدف إلى إمكانية إظهار األشكال على

فكل شيء ) البعد الرابع( في الفضاء الذي يحتويها ، وهي محاولة إلضافة الزمان حقيقتها المتحركة
 ، مما يجعل عين المشاهد عند تتبع حاالت التغير المستمر تستشعر )٢(" يتحرك ويجري في سرعة 

المسار الزمني لتحرك العناصر ، أي أن فناني المستقبلية اعتمدوا على عنصر واقعي يتكرر مع مسار 
  )٣( .الحركة

فالحركة في المجال البصري هي أقوي المثيرات لالنتباه مهما كانت درجة االستغراق الذهني   
الذي يعيش فيه الفرد ، ولكي يمكن أن يثار اإلحساس بالحركة في المشغولة الفنية فالبد أن يستخدم 

غيير وقد تكون وسائل من شأنها إثارة اإلحساس بالتغيير المكاني للشيء مع االستمرارية لهذا الت
ملموسة في المشغولة أو ناتجة عن الخبرات السابقة التي اكتسبها الفرد مما يؤدى إلى دالالت تؤكد 
اإلحساس بالحركة ومن الدالالت الخط البسيط أو الخط المتعرج المنبعث من المركز الذي يثير 

  .اإلحساس باالهتزاز أو الترديد 
تطور يتناوله الفنان كإمكانية استخدام وتطبيق كما أصبحت التقنيات والمهارات علم ي  

التكنولوجيا بطريقه تتصف باألصالة ، تتضح في استثمار تقنيات المجاالت التطبيقية األخرى كالنسيج 
باإلضافة إلي تقنيات التشكيل باألقمشة ، فقد تحول ) كالكروشيه والتريكو( والطباعة وأشغال الخيوط 

زخرفة إلى أعمال تشكيل بارزة ذات بعد ثاني أو ثالث عن طريق العمل المسطح المعتمد على ال

                                              
 جامعة حلـوان ، دراسات وبحوث، " فن الخداع البصري كظاهرة فنية في القرن العشرين" ، ١٩٩٢: ميرفت زكي شرباص وعبد الرحيم إبراهيم  )١(

  .٤٩المجلد الرابع ، العدد األول يناير، ص 
 ، رسـالة ماجـستير، األسس البنائية في مختارات من جداريات الفن المعاصر كمدخل إلثراء اللوحـة الزخرفيـة، ١٩٩٥: روق اندراوس عماد فا )٢(

  .٤٢٥كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص 
 ، كليـة التربيـة الفنيـة ، جامعـة تـوراهرسـالة دك، التكرار في مختارات من التـصوير الحـديث واإلفـادة منـه تربويـا ، ١٩٧٨: عبد الرحمن النشار )٣(

  .٢٢٥حلوان ، ص
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المالمس والخطوط ومساحات ألوان تبرزها أساليب التشكيل باألقمشة ، فالقماش يتم تشكيله بواسطة 
خيوط السدي وخيوط (عمليات النسج والتي تتمثل في تعاشق مجموعتين من الخيوط المغزولة 

  )١(.وب الحياكة، والالنسيج ، وقد يصنع المنسوج بأسل)اللحمة
تعتبر صناعة القماش من أقدم الصناعات على مر تاريخ البشرية، وشهدت تطورًا كبيرًا بمرور 
الزمن، ولعل من أبرزها تطورات الثورة الصناعية في أوروبا التي ضاعفت اإلنتاج والثورة الرقمية وما 

ألقمشة من أقدم الصناعات التي نشأت مهدت إليه من ضغط لتكاليف اإلنتاج ، حيث كانت صناعه ا
مع اإلنسان وكانت وليدة حاجته لوقاية نفسه من العوامل الجوية ، فقد قام اإلنسان قديمًا بنسج 

  .مالبسة بنفسه ، استخدام خيوط الكتان والصوف والحرير والقطن 
  :مشكلة البحث 

  ولة الفنية؟ بالمشغتحقيق الحركة اإليهامية من خالل أساليب طي القماشكيفية 
  :أهداف البحث 

  .استخدام أساليب طي القماش لتحقيق الحركة اإليهامية 
  :أهمية البحث 

دور أساليب طي القماش في تحقيق الحركة اإليهامية في المشغولة الفنية المعاصرة مما يسهم  .١
  .في إثرائها جماليًا 

  .تناول الحركة اإليهامية كخبره تفيد الفنان وتزيد من وعيه الفني .٢

  :حدود البحث 
  الحركة اإليهامية ودراسة اإلدراك البصري وعالقته بالحركة اإليهامية  .١
 .استخدام خامة القماش بألوانها المتعددة إلنتاج مشغوالت فنية معاصرة  .٢
يقتصر الجانب التطبيقي على إجراء تجربة ذاتية للباحثة مستفيدة من مفاهيم وأساليب الحركة  .٣

 .طبيقات للمشغوالت الفنية من خالل أساليب الطي المستحدثة اإليهامية لعمل بعض الت
  :منهج البحث 

، وذلك من خالل ) التاريخي ، الوصفي التحليلي ، والتجربي ( يتبع هذا البحث كًال من المنهج
  :نظري وتطبيقي ، جانبين 

  
  

                                              
، األمكانات التشكيلية لتوليف الخامات ألغطية الرأس في العصور اإلسالمية كمدخل إلثراء مكمالت الزي في ١٩٩٤:  ماجدة خلف حسين )١(

  .١٦٠ ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، صرسالة ماجستيرمجال األشغال الفنية ، 
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  : أوًال اإلطار النظري
  :و يشتمل على

 .التعرف على الحركة اإليهامية  .١
  . خامة القماش من حيث تعريفها وأهمية دراستها كأحد مصادر اإللهام للفنانالتعرف على .٢
  التعرف على أساليب تشكيل القماش .٣
  التعرف على أساليب طي القماش .٤

  :ثانيًا اإلطار التطبيقي
  :ويتضمن 

  .التجريب للتوصل إلى مشغوالت فنية عن طريق أساليب طي األقمشة .١
  .ها المختلفة استخدام خامة القماش بأنواعها وأشكال .٢
  .استخدام أساليب الطي لتأكيد الحركة اإليهامية داخل المشغولة الفنية  .٣
إجراء تطبيقات ذاتية للباحثة بهدف الوصول الستحداث مشغوالت فنية معاصرة ذات طابع حركي  .٤

  .من خالل استخدام أساليب طي القماش 
  .يقية استخالص النتائج والتوصيات بناء على الدراسة النظرية والتطب .٥

  الحركة اإليهامية 
ولقد عنى هذا االتجاه بالتعبير عن الحركة وتضمينها في العناصر الشكلية الساكنة فعليا في 

رًا لمظاهر وأسباب الحركة البناء التصميمي ، وهو اتجاه يتضمن من المشاهد أعماًال للذهن وتقدي
  .، كما يتطلب استرجاعًا للخبرات السابقة عقلياً 
ذهنية هي التي تعطي اإليهام بالحركة الديناميكة ، وذلك يتوقف على اختيار الفنان فالحركة ال  

لعناصر تشكيلية معينة في العمل الفني ، كما يتوقف أيضا على الطريقة التي ينظم بها هذه العناصر 
  )١(. في حدود العمل الفني ) المعالجات التشكيلية (

 مسعى للفنانين محاولين إبرازها بطرق شتى ، فرأيناها فإن الحركة منذ البدايات األولى للفن هي  
إيهامية لفترة غير قصيرة من عمر الفنون والحضارات حتى باتت حركة فعلية حقيقية في كثير من 

  . األعمال في العصر الحديث ، وأصبحت الحركة عنصرًا هامًا من عناصر التعبير في العمل الفني 
هي الحركة التي يدركها المشاهد للعمل الفني رغم أن "امية ومن هنا يتضح تعريف الحركة اإليه

الشكل استاتيكي ، ويتم ذلك عن طريق تنظيم األشكال أو األحجام البارزة والغائرة بنظام معين أو 

                                              
رسالة  ، ديناميكية الخط والمساحة اللونية كمدخل لتدريس طباعة المعلقات الحائطية بالشاشة الحريرية ، ١٩٩٣:  سعد عبد المجيد )١(

 ٣٢، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، صدكتوراه
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 ، )١(" باستخدام وسائل الخداع البصري أو من خالل إسقاط الضوء والظالل وتوزيعها في العمل الفني
هامية هو الخداع بالحركة رغم استاتيكية األشكال ذاتها ويحدث هذا عن طريق المقصود بالحركة اإلي

 ، )٢(تنظيم األشكال بطرق واعية بعملية اإلبصار فتكون األشكال ثابتة والمدرك الفعلي لها يبدو متحركا 
ما وذلك من خالل اإليحاء بالعمق أو المسافة أو استخدام الضوء والظل وتبادل الشكل واألرضية وهذا 

  .Op Artحدث في الفن البصري 
بمعنى الظاهر ليس هو المقصود ولذلك فالمعنى األقرب "  "virtualأن المعنى اللغوي لكلمة 

. للواقع هو الحركة الضمنية وهي حركة يدركها المشاهد للعمل الفني سواء كان مسطحًا أو مجسمًا 
ي توحي بالحركة دون أن تتحرك فعليًا أو وذلك من خالل اإليقاعات السريعة لألشكال في الفراغ والت

  :وظهر هذا النوع في األعمال الفنية المسطحة في شكلين رئيسين . تكون قابلة للحركة 
ظهر في أعمال المدرستين المستقبلية والبنائية ، حيث تمت صياغة األشكال التي تظهر في : األول 

إلى مساحات متجاورة متغيرة لتعطى إحساسًا الطبيعة بصورة شبة هندسية وقد تم تحليل هذه األشكال 
  .بالديناميه في العمل الفني 

حيث تم استخدام المفردات بطريقة متباينة وتصميمات  " Op Art" ما نجده في الفن البصري : الثاني 
متجاورة للعناصر في تبادل للشكل مع األرضية ، وأحيانًا باستخدام الظل والنور ونتيجة لذلك تحدث 

   .)٣("ت حركية وتذبذب للعينإيهاما
  :اإلمكانات التشكيلية لخامة القماش 

قابلية الخامة للتشكيل بعدة طرق وأساليب متعددة ومختلفة ، بحيث تختلف صورتها مع " هي   
   .)٤("كل طريقة تجري عليها ، وتتوقف هذه الطرق على شكل الخامة ونوعيتها وطبيعتها 

 خيوط طولية يطلق عليها السدى ، تتقاطع مع خيوط تعرف األقمشة على أنها مجموعه من  
عرضية تعرف باسم اللحمة تقاطعًا منتظمًا ويختلف المنسوج في مظهرة ونوعه تبعًا الختالف تقاطع 

   .)٥(الخيوط وتركيبها
  :اإلمكانات اللونية للقماش 

معنى أنه يعتبر يلعب اللون دورًا هامًا من الناحية التشكيلية والجمالية في العمل الفني ، ب  
وسيلة فعالة لبناء األشكال داخل العمل الفني ، ويعد وسيله لتحقيق القيم الجمالية إذا أحسن 

                                              
 ، كليه التربية الفنية ، رسالة دكتوراهية، ، الحركة الفعلية كمدخل إليجاد أبعادًا جمالية في المشغولة الخشب٢٠٠٤: هشام سمير حبيب )١(

 ٢٣جامعة حلوان ،ص
 ٦٠مرجع سابق ، ص : نادر حمدي محمد )٢(
 ٢٤مرجع سابق ، ص: هشام سمير حبيب )٣(
،عالم الكتب ، القاهرة ، الفن والصناعة ، أسس التصميم الصناعي، ١٩٧٤:  ترجمة فتح الباب عبد الحليم ومحمد يوسف–هربرت ريد .  )٤(

  ٣٢١ص
 ١٦٠مرجع سابق ، ص : دة خلف حسين ماج )٥(
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استخدامه، وتؤكد أعمال الفنان سيزان القيمة  البنائية للون ، كما تعتمد أعمال فازاريللي على اللون 
التنوع والثراء، فتتحول التكوينات في إنماء أبسط الوحدات الشكلية ، لتصبح تشكيالت فنية غاية في 

   )١( التكرارية ذات الشكل الواحد إلى تكوينات إيقاعية غنية باألشكال المتعددة
  :القيم الجمالية أللوان خامة القماش 

  Color Harmony: التوافق واالنسجام اللوني  .١
ة عن اتحاد موفق التوافق اللوني بأنه عبار  ) E.Pfeifferأرنست بفييفر (يعرف عالم الطبيعة   

لأللوان ، ينشأ عن استعمال خاصية المصاهرة والتقارب الموجود بين األلوان واتحاداتها البصرية ، 
  . وتكمن القيمة التشكيلية للتوافق اللوني في إنه يعمل على ترابط عناصر التشكيل في العمل الفني 

  Color Contrast :التضاد والتباين اللوني  .٢
لتباين من ضمن قوانين الطبيعة ، ونعني بالتضاد درجة االختالف الكبيرة بين يعتبر التضاد وا  

شيئين بحيث يصبحا عكس بعضهما ، مثل األبيض واألسود أما التباين فهو درجة من االختالف بين 
األشياء مثل األبيض والرمادي ، كما نجد أن التباين يبعث على اإلحساس بالحيوية في العمل الفني ، 

على تحقيق الحركة واإليقاع بين العناصر ، كما يطلق على األلوان المتكاملة األلوان المتضادة ويساعد 
  .كاألزرق والبرتقالي أو األحمر واألخضر أو األصفر والبنفسجي 

  Color Balance: االتزان اللوني  .٣
وليس يقصد باالتزان اللوني ، عملية إحداث التوازن بين عناصر التشكيل عن طريق اللون ،   

هناك قانون أو قاعدة ثابتة لتحقيق هذا التوازن ، فاألمر يتوقف على حساسية الفنان وٕادراكه ومدى 
  .خبراته ، وتعتبر األلوان المكملة لبعضها ألوان متوازنة

  Color Rhythm:  اإليقاع اللوني  .٤
التنوع والوحدة ، ويمكن اإليقاع هو ترديد أو تكرار متواصل لنظام أو شكل ما ، بحيث يتخلل هذا الترديد 

  .)٢(تحقيق اإليقاع اللوني عن طريق استخدامات اللون 
  Color Perspective: البعد أو التصور اللوني  .٥

يقصد به ردود األفعال التي تحدث اإلحساس بالبعد أو القرب عن سطح ملون ، أي أن األلوان   
إلحساس بالبعد الثالث في األشكال تلعب دورًا في اإلحساس بالعمق الفراغي، حيث أن لها داللة ا
أقرب )  األحمر – البرتقالي –األصفر (الملونة المسطحة، وتبدو األلوان ذات الموجات الضوئية الطويلة 

 ، كما أن درجة  األخضر – األزرق –البنفسجي (ة  للعين ومتقدمة عن األلوان ذات الموجات القصير 

                                              
 ٨٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، صنظرية اللون، ١٩٨١: يحي حمودة  )١(
 ٧٢مرجع سابق ، ص: يحي حمودة  )٢(
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س بالقرب والبعد ، فالدرجات ذات الدرجات اللونية الفاتحة اللون من العوامل الهامة التي تسبب اإلحسا
  .على خلفية قاتمة تبدو أقرب للعين،أما األلوان القاتمة على خلفية فاتحة فتبدو أكثر عمقًا وأبعد للعين 

:التشكيل بالقماش        
،فقد انتشر يرجع استخدام األقمشة والخامات النسجية في األشغال الفنية إلى أقدم العصور        

وغيرها من التقنيات التي استخدمت ...التشكيل باألقمشة باستخدام تقنيات الخيامية والرتق والتضريب
في زخرفتها األقمشة المنسوجة المختلفة في كل من الشرق والغرب،حيث انتشر استخدامها في 

مه العديد من الحضارات القديمة،وامتدت عبر العصور إلى أن تحول إلى إنتاج فني، حيث استخد
  .الفنانين في الشرق والغرب إلنتاج األعمال الفنية المختلفة 

ارتبط حديثًا فن التشكيل باألقمشة بالحضارة الغربية، إال أن التراث المصري يحتوي على العديد   
في قميص ) النسيج المضاف" (الخيامية " من األمثلة التي تؤكد استخدام تلك األساليب،ويتضح أسلوب

حيث نسجت زخارفه على هيئة شرائط تم إضافتها في أماكن مختلفة على القميص ، " عنخ آمونتوت "
، كما استخدم )١ (وهى إحدى الطرق التي كانت متبعة في زخرفة الثياب في العصور المصرية القديمة 

ي أسلوب التضريب في العصور المصرية األولى،حيث يتضح أمثلتها في بعض المنحوتات الجداريه الت
   .)٢(توضح زخارف على ثياب منفذة بطريقة التضريب

في العصر القبطي في مصر ) النسيج المضاف" ( الخيامية"      استخدمت تقنية التشكيل باألقمشة 
على مسطح النسيج السادة ، حيث يقوم الفنان بعمل الزخارف المطلوبة على شرائط من النسيج 

ثم تضاف هذه الشرائط على الثياب " التابسترى"ف بالقباطي ، والمعرو " بلحامات غير ممتدة"المرسوم 
  .)٣(في أماكن وأشكال متنوعة تبعا لتصميم الموضوع 

وواصل الفنان المسلم في استخدامه لتلك التقنيات حيث يضم المتحف اإلسالمي بالقاهرة العديد    
اك األمثلة التي تزخر من تلك القطع التي استخدم فيها أساليب متنوعة للتشكيل باألقمشة ، فهن

بالزخارف المتنوعة ومنها على سبيل المثال قطعة من نسيج الكتان بيضاوية الشكل تتكون من ثالثة 
 ومثبت عليها عناصر زخرفيه بأسلوب الخيامية PATCH WORKأجزاء منفذة بأسلوب التجميع 

  .ترجع إلى العصر المملوكي بالمتحف اإلسالمي بالقاهرة 
في الحضارات الغربية والشرقية ، وخاصة التي " فن التشكيل باألقمشة" انتشر ومن ناحية أخرى  

  .)٤(استخدم فيها أسلوب التضريب ، وترجع أقدم قطعه تضريب إلى القرن السابق للميالد 

                                              
 ١٤٠ ، الجهاز المركزي للكتب الجامعية ، القاهرة ، صالنسيج اإلسالمي، ١٩٧٧: سعاد ماهر  )١(
)٢( 6p,NewYork,Hurry N Abranis Inc,t Encyclopedia lll ustrateThe Quil,1991:Carter Hpuck 
  ٢٣ ، دار المعارف ، القاهرة ، صتاريخ األزياء الشعبية بمصر، ١٩٥٩: سعد الخادم  )٣(
)٤( Carter Hpuck:1991, Ibid,p 8. 
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أما في أمريكا ومع بدايات االستيطان في عصر المستعمر ، انتشرت أساليب فن التشكيل   
بعض األقمشة ، حيث اضطرت النساء إلى استخدام جميع قصاصات باألقمشة بسبب وقف استيراد 

القماش ، والبقايا المستوردة من الخارج في عمل أغطية الفراش والمعلقات ، حيث استخدمت طرق 
  .)١(الخيامية والتجميع والتضريب في عمل األغطية 

دمت تقنيات بدائية يعتبر التشكيل باألقمشة أسلوب فني يمتد إلى العصور القديمة ، حيث استخ  
لرسومات بدائية تحكى ثقافات اإلنسان البدائي،وتطورت تلك التقنيات بتطور اإلنسان ونمت مفرداتة 
الفنية طبقًا لما وصل إلية من علم ومعرفة والزال اإلنسان يجمل األغراض الوظيفية بالقيمة الجمالية 

كيل إلثراء أعمالة، فأخذ يرتق ويطرز، في التشكيل باألقمشة ، فسعى اإلنسان للتنويع في طرق التش
ويصنع ويلون بالعقد والربط ويطبع ويرسم كما عرف أسلوب اإلبليك الذي يعتمد على إضافة قطع 
صغيرة إلى مساحات مختلفة عنها في المساحة واللون، كما عرف االبليك المعكوس والتضريب 

  .د يوم  والترابينتو وغيرة من المسميات التي مازالت تزداد يوم بع
استمر استخدام تلك األساليب في مختلف بالد العالم من الهند واليابان،وأفغانستان، منغوليا ،   

أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، وفي أوروبا وأيضًا في الشرق األوسط، وتشترك هذه البالد من حيث 
ناولها للتقنيات وصياغتها توظيف هذا األسلوب في المشغوالت المختلفة إلى أنها تختلف من حيث ت

الموال "وتناولهم للعناصر الزخرفية المختلفة،وقد اختصت بعض البالد بتقنيات معينة فمثال ظهرت تقنية 
  .الهندية وهي األبليك المعكوس وكذلك اشتهرت باكستان بإضافة المرايا وقطع الفضة " 

لذي يعمل على أساسة ظهر مفهوم التجريب في العصر الحديث ، حيث أصبح هو المحور ا  
  .الفنان الحديث ، ومن خالل تغير الثوابت فتحت مجاالت عديدة من االبتكارات 

يعد التجريب في مجال األشغال الفنية محاولة الكتشاف صياغات فنية جديدة تعين الفنان علي   
عديد من استلهام معطياته من خالل رؤية الطبيعة والتراث الفني ، حيث يحتوي كًال منهما علي ال

الحلول التشكيلية والتقنية ، والتي تظهر من خالل اعتماد الفنان علي رؤية مستحدثه تشتمل علي 
، ن التعبير عن الموضوعات واألفكارأفكار وحلول إبداعيه وابتكاريه لتشكيل الخامات كوسائط ، تمكنه م

  .وبذلك تبرز المشغولة الفنية العديد من المعالجات التشكيلية المتنوعة 
فالتجريب ليس مجرد تشكيل فني جديد ، بقدر ما هو سلوك يساعد علي نمو التفكير واألداء 
اإلبداعي و الطالقة التشكيلية ، ومدي قدره الفنان للحصول علي حلول جديدة ومبتكرة من أجل التوصل 

و الغرض من إلي عمل فني يجمع في تكوينه وبناءه بين األصالة والحداثة و الفرادة ، ليتحقق الهدف أ
  .المضمون الرمزي للعمل الفني

                                              
)١( Elsa Brown:1976, Creative Quilting, Watson Guptill , publications, New York,p 28. 
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 )١(" Nansy Orbam" وقد اتضح ذلك في فنون التشكيل باألقمشة حيث أنتجت الفنانة   
أعماال فنية تمثل فيها استخدام تقنيات التشكيل باألقمشة مع استخدام خامات مساعدة إلضفاء قيم 

مذهبة والمرايا والخشب ورقائق المعادن جمالية على التشكيل باألقمشة مثل البالستيك والخيوط ال
  .واألزرار 
ونتيجة لثراء اإلمكانات التشكيلية لألقمشة ، فقد تم التحول من جماليات األعمال المسطحة   

التي اعتمدت على الزخارف الفنية في األقمشة المستخدمة في مجال التشكيل باألقمشة إلى التشكيل 
د الثالث التي يتضح منها إبراز عنصر الفراغ ، باإلضافة إلى البارز إلى األعمال الفنية ذات البع

العناصر األخرى من مالمس وخطوط ومساحات وألوان تبرزها األساليب الفنية المتعددة لفن التشكيل 
باألقمشة ، ويمكن تتبع ذلك من بعض أعمال الفنانين المعاصرين في أوروبا منهم على سبيل المثال 

الذي يتضح في أعمالة اهتمامه بإظهار التشكيل البارز من " )Wind Swept" ويندسويبت ( الفنان 
التي أظهرت في أعمالها االهتمام باألشكال " ) Sandra" ساندرا (خالل تقنية األبليك ،وأيضًا الفنانة 

 Monika" مونيكا أسبير ( المجسمة من خالل تقنيات فنون التشكيل باألقمشة ، وكذلك الفنانة 
Speyer ( " حيث اهتمت باألعمال ثالثية األبعاد ، وأكدت فيها على إبراز االهتمام بعالقة الشكل

  .  بالفراغ من خالل التقنيات المختلفة لفنون التشكيل باألقمشة 
يعتبر التشكيل باألقمشة أسلوب فني يمتد إلى العصور القديمة حيث استخدمت تقنيات بدائية   

ان البدائي ، وُطورت تلك التقنيات بتطور اإلنسان ، ونمت مفرداته لرسومات بدائية تحكي ثقافات اإلنس
الفنية طبقا لما وصل إلية من علم ومعرفة والزال اإلنسان يجمل األغراض الوظيفية كما كان يجمل 
مفرش السرير ، وامتزجت الوظيفة بالقيمة الجمالية في التشكيل باألقمشة ، فسعى اإلنسان للتنويع في 

إلثراء أعماله فأخذ يرتق ، ويطرز ، ويصنع ، ويلون بالعقد والربط والباتيك والصبغات طرق التشكيل 
، وغيرها ...... المختلفة ، ويطبع ويرسم على القماش ، كما عرف أسلوب األبليك، واألبليك المعكوس 

من المسميات التي مازالت تزداد يومًا بعد بوم بابتكارات اإلنسان 
  .المبدع 

   :األساليب التقنية لتشكيل األقمشة
  :أسلوب إضافة وحدات قماش  -أ 

هو استخدام قطع صغيرة من القماش تأخذ أشكاًال   
معينة تم إضافتها على القماش بأكثر من أسلوب ، وعرفت هذه 

   :)١(والذي ينقسم إلى) (Appliqueاألساليب باألبليك 

                                              
)١( Nanncy Orbam :1992, Fiber Arts Design, Book Four Lark Book, USA, P36 
)٢( Juliet Bawden: Op Cit,,p15 

  

)٢(ياميةالخ) ١(شكل
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  Hemmedأسلوب األبليك المكفف : أوالً 
   Patch workأسلوب التجميع بالرقع : نياً ثا

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Hemmedأسلوب األبليك المكفف : أوًال 

، وقد " حيث يتم تقطيع القماش ويخاط على خلفية من القماش 
قيع نشأ هذا األسلوب لترقيع القماش بغرض الزينة أو لتر 

   وينقسم هذا األسلوب إلى " القماش الذي يتلف
 Hemmed Applique) الخيامية( أسلوب األبليك المكفف 

  :Pandou"    الباندو"أو
هو عبارة عن إضافة قطع صغيرة من القماش إلى "       

ن ، ثم تطوى الحواف على مساحات كبيرة مختلفة عنها في اللو
 كما هو ظاهر في  ،)٤() "مسحورة(األرضية ، وتثبت بغرزة لفق 

، وهو أحد األعمال ) مجموعة من نساء بيرو(في العمل الفني 
" الجماعية لمجموعة من النساء وقد سمي هذا العمل 

Arpillera ")وقد صنع من مجموعة متنوعة من ) ١( شكل )٥ ،
ية السادة ، فقد عبرت مجموعة من األلوان من األقمشة القطن

النساء عن الطبيعة في بيرو وجمال الحياة وبهجتها ، واستخدم 
أسلوب الحشو في التعبير عن الثمار واألشجار والحيوانات 

  .والمنازل ، ولكن بمستويات متفاوتة تبعًا للقرب والبعد 
   :Reverse Appliqueالبليك المعكوس ا

هو مجموعه من القماش المضاف مثل االبليك العادي ، ولكنه طبقات من األلوان المختلفة   
يمكن أن تصل إلى سبع طبقات مثبتة من األطراف ويفرغ في الطبقة األولى ما نريد إظهاره في الطبقة 

                                                                                                                                             
 ، رسالة ماجستير، اإلمكانات التشكيلية للتوليف على القماش كمدخل للتجريب في مجال األشغال الفنية ، ٢٠٠٣: فاطمة محمد الوسيمي  )١(

 ٤٥ ص ، معة حلوانكلية التربية الفنية ، جا
)٢( http://waddell.townofmanchester.org/hermit-cr-mola.html  
)٣( http://cadouri-din-inima.blogspot.com/2009/07/trapunto-quilts.html  
 ، رسالة دكتوراهلفنية ، ، فن التشكيل باألقمشة كمدخل لبناء برنامج لألشغال الفنية لطالب كلية التربية ا١٩٩٩:  هديل حسن إبراهيم رأفت )٤(

 ١٥٦كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ص  
)٥( Juliet Bawden: Ibid, P15  
)٦( Published By Lark ,Contemporary Designs In Fabric .Quilt National,1995:Dawn Cusick

Books,U.S.A.P95 

  
  )٢(اإلبليك المعكوس) ٢(شكل 

  
  )٣(التضريب )٤(شكل 

  
  )٦(التجميع بالقصاصات) ٣(شكل 



                   سارة أحمد محمود معيط                      تحقيق الحركة اإليهامية من خالل أساليب طي القماش بالمشغولة الفنية

٥٧٩       جامعة بورسعيد–   مجلة كلية التربية                               م ٢٠١٣ يناير–الثالث عشر  العدد 

خيرة ، مكونا العمل الثانية ويفرغ في الثانية ما نريد إظهاره في الثالثة ، وهكذا حتى نصل إلى الطبقة األ
  .، ويظهر به فن الموال في الهند ) ٢(الفني كامًال ، كما يتضح في شكل 

 Patch workالتجميع بالقصاصات : ثانياً 
وهــي عمليــة تجميــع قــصاصات مــن األقمــشة الملونــة بأشــكالها المختلفــة ســواء كانــت هندســية أو       

 Ruth" للفنـان روث جاريـسون ) ٣(شـكل كمـا فـي " غيـر منتظمـة ، ووصـلها بعـضها بجانـب الـبعض
Garrison " ١تداخل(، وسمي هذا العمل  بأسم " ( 
Overlaz1 ")وقد نفذ باستخدام األقمشة القطنية المصبوغة باليد)١ ،   

  ، وقد تم تثبيت هذا العمل باستخدام الماكينة ، فقد نجح الفنان 
 أعطى إحـساس بـأن قـصاصات القمـاش تطفـو  في مزج العديد من درجات األلوان الباردة والساخنة مما

  .على خلفية غير منتظمة 
 مــن )٢( "Judy Florence" وكمثــال آخــر لهــذا األســلوب عمــل فنــي للفنــان جــودي فلــورنس   

فـي صـورة أجـزاء صـغيرة  حيـث اسـتخدم مجموعـه مـن األقمـشة لتتجمـع معـًا  Bow Tieأعمالة الببيون
 كالفسيفساء 

 Quiltالتضريب    -ب 
، والتي يقصد بها الكيس " Cuilta" اإلنجليزية مشتقة من الكلمة الالتينية " Quilt" كلمة   

               المحشو أو الوسادة ،
   وينتج التضريب من خالل تثبيت طبقتين أو ثالثة طبقات من

   القماش يوضع
فة  بينهما حشو باستخدام الخياطة في خطوط زخرفيه مختل

  طولية
  . وعرضية 

 Trapuntoالتضريب المحشو    .١
وتعرف بأنها تقنية زخرفية في المقام األول يتم فيه حشو   

المناطق المحصورة بين خطوط الخياطة تبعًا للتصميم مما يؤدي 
إلى إكساب السطح شكًال متموجًا مجسمًا ، ويمكن تنويع عمق 

                                              
)١( Dawn Cusick : 1995,Ibid,P95 
 )٢( Judge Florence : 1995, Ibid, P32,36,61 

)٣( www.quiltmuseum.org.uk/collections/heritage/wartime-suffolk-puff-coverlet.html 

  
  )٣(الوحدات المنفوخة )  ٥(شكل 
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 –وهي على هيئة شعار مبتكر) ٤( ، شكل )١(تشكيل الحشو بحيث يصبح السطح ذو أبعاد مختلفة 
  ١٦القرن 

     Suffolk Puffsالوحدات المنفوخة  .٢
  وهي عبارة عن دوائر صغيرة من النسيج يتم ضم   

حوافها بحيث تصبح على شكل دوائر مجسمة ومفرغة من 
 أساسة الوسط ،  يتم تثبيتها بالتجاور فتعطي نظامًا تكرارياً 

الدوائر بأحجام مختلفة وهو يعد شكًال من أشكال التضريب 
بالرغم من عدم وجود حشو أو طبقات من القماش ويعرف 

متمثل ) ٥( ، كما هو موضح في شكل )٣( "Yoyo"باليويو 
  .في مفرش سرير

  :أساليب الطي وتنقسم إلى عدة أنواع    -ج 
  Folded Patch Work أسلوب اإلضافة بالمطويات  .١

م هذا األسلوب على طي وثني مساحات هندسية من األقمشة وتطريز أحرفها الخارجية ، ثم يقو   
  إضافتها إلى 

  مساحات أكبر بأشكال متراكبة أو متجاورة ، مما يعطي سمكًا 
  )٦( ، شكل)٥(على سطح القماش 

 :  Somerset Patch Workالنجوم المثنية   .٢
ية حديثة ، ولكنها احد التنويعات الجذابة من وتعتبر تقن

تقنيات التشكيل باألقمشة وهي عبارة عن طي مربعات قماش 
صغيرة وتحويلها إلى مثلثات ثم تخاط معا على شكل دوائر 

متحدة المركز فوق مربع بطانة ، وسيؤدي ذلك إلى تكوين النجوم ، والمربعات الخلفية في هذه التقنية 
  إما أن تكون من

لقطن أو الموسيلين ، ومن المناسب استخدام مربع لبدء العمل ، ويفضل استخدام قماش سادة ا
  ومنقوش بالتبادل 

  

                                              
  ١٧٤مرجع سابق ، ص  :  هديل حسن رأفت )١(

)٢( http://creativeladys.blogspot.com/2012/01/iris-folding-with-fabric.html 
)٣( Kit pyman : 1983, needle craft 15 , patch work 2 , search press limited, UK, ,p30 
)٤( http://www.pocketmouse.co.uk/cgs3pp.php 

 ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، رسالة ماجستير، استحداث معلقات حائطية باللدائن واألقمشة ، ٢٠٠١:  رحاب محمد احمد أبو زيد )٥(
  ٤١ص

  
  )٢(اإلضافة بالمطويات) ٦(شكل 

  
  )٤(النجوم المثنية) ٧(شكل  
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 فعند تصميم صفوف النجوم سنالحظ أنها ستظهر بشكل أكثر وضوحًا عما لو كانت جميعًا من         
مكواة قبل عمل الطيه الثانية، وتظهر النجوم المثنية في شكل نفس القماش كما يجب ضغط كل طيه بال

  ١٩٨٩-"Rita Weiss"لريتا ويس ) ٧(
 
   :Regular Pleatingالثنيات المنتظمة  .٣

  هي عبارة عن طي القماش وحياكته بقدر معين         
 ، وقد  وتكرار هذه العملية بشكل منتظم محدثًا ملمسًا محدداً 

  يختلف الملمس بقدر طي القماش أو طريقة حياكته
   فإما أن يتم طي القماش بقدر معلوم وحياكته بمسافة

 معلومة ، وطي مساحة أخرى مماثلة لألولى وثنيها وهكذا ، 
ولصنع اختالف في الملمس يتم التالعب في المسافات وقدر الطي ، أو يتم حياكة أطراف الثنيات بعد 

  ها إما مناالنتهاء من
 الطرفان أو من طرف واحد ، ثم تغيير اتجاهه  ثم حياكة 

طريقة   ثنيات متموجة كموج بحر ، وهناكالطرف األخر محدثاً 
إلخراج مالمس وهي المرور بالحياكة المنتظمة على وسط 

  jennie raiment" للفنانة جينى رايمنت ) ٨(شكل .الثنيات
   :Bleats and Tucksالثني أسلوب الطي و  .٤

يقوم هذا األسلوب على طي وثني األقمشة بواسطة الكي 
ويعطي هذا األسلوب إحساسًا ) البليسيه(والتثبيت بأبسط أساليب التطريز ، وهو ما يعرف باسم 

بالملمس والخداع البصري خاصة إذا كانت األقمشة المستخدمة فيه على هيئة خطوط طولية ذات ألوان 
  )٩(، كما في شكل  )٣(مختلفة 

   :Ruchingالكشكشة العشوائية .٥

                                              
)١( www.jennierayment.com/content/gallery 
)٢( http://www.origamisources.com/origami_sightings_architecture_design.htm 

  ٤١مرجع سابق ، ص:  رحاب محمد أبو زيد )٣(

  
  )١("ثنيات منتظمة ) ٨(شكل 

  
  )٢(طي وثني ) ٩(شكل 
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        هي التأثيرات الناتجة عن سحب خيوط تم حياكتها بشكل 
منظم فوق مساحة من القماش ، وقد تكون مساحة دائرية أو 

مستطيلة أو مربعة ، ولكن قبل التنفيذ يراعى مضاعفة المساحة 
 في الكشكشة ، وتستخدم الكشكشة العشوائية كملمس الستخدامها

مكمل لتصميم يحتوي على عدة مالمس ،  وكتقنية ضمن تقنيات 
  )١٠(العمل الواحد ، كما في شكل 

  
  Ruchingالكشكشة العشوائية  .٥

منظم فوق مساحة من القماش ، وقد  هي التأثيرات الناتجة عن سحب خيوط تم حياكتها بشكل  
 أو مستطيلة أو مربعة ، ولكن قبل التنفيذ يراعى مضاعفة المساحة الستخدامها تكون مساحة دائرية

في الكشكشة ، وتستخدم الكشكشة العشوائية كملمس مكمل لتصميم يحتوي على عدة مالمس ،  
  )١٠(وكتقنية ضمن تقنيات العمل الواحد ، كما في شكل 

  Frame   Trianglesكنار المثلثات  .٦
الشكل داخل العمل أو بالعمل بأكمله ، وكنار المثلثات هو تكرار لوحدة الكنار هو برواز يحيط   

  :المثلث بعدة طرق ، ولعمل الكنار نتبع اآلتي 
 ثم نحدد نصف الضلع األكبر ٣:١مستطيل من القماش بنسبة 

ونطوي الزاويتين للخلف حتى نقطة المنتصف محدثًا زاوية مثلث 
ط قاعدة المثلث ، وإلحكام الطي تستخدم وحدة المثلث ، ونخي

في التكرار المتجاور بأن يثبت المثلث مالصق للمثلث األخر ، 
أما في التكرار المتراكب يتم تركيب مثلث فوق نصف المثلث 

  ) . ١١( لعمل الكنار كما في شكل األخر ، وهكذا
  

  :Embroideryالتطريز 

                                              
، كلية تربية رسالة ماجستيرشكيلية لبقايا األقمشة كمدخل تعبيري في التصوير بالكوالج، ، اإلمكانات الت١٩٩٧: سحر السعيد أحمد الديب)١(

  ٩٤، جامعة حلوان ، صفنية
)٢( http://www.15minutesplay.com/2010_07_01_archive.html 

  
  )١(كشكشة عشوائية) ١٠(شكل

  
  )٢( كنار المثلثات) ١١(شكل 
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فة القماش بالخيوط الملونة ويتضمن هـذا األسـلوب تراثـًا غنيـًا مـن الغـرز التـي يـستخدم هو زخر   
كــل منهــا لتحقيــق أغــراض خاصــة ، وذلــك إلثــراء الجانــب التــشكيلي فــي العمــل الفنــي ، وهنــاك نــوع مــن 

، ويتميز ) السيرما(التطريز بالخيوط الذهبية والمعدنية يسمى 
ــان شــكل  ــالبريق واللمع ــدي ) ١٢(هــذا األســلوب ب ــز تقلي تطري
  .  بغرزة السلسلة على سجادة كازاخستان

  :  Lace Appliqueتقنيات الشرائط   -د 
تستخدم الشرائط بأسـلوبين األول بنـسج هـذه الـشرائط   

سواء مطرزة أو مخرمة وٕاضافتها للعمل الفني ، أو الكشكـشة 
)Rushing (  ــــشرائط وهــــي أســــلوب أساســــي فــــي تقنيــــة ال

ــوط المــستقي ــع ، كمــا يــسمى باســتخدام الخي ــتم ســحبها إلحــداث التجمي ــي ي ــة والمتموجــة والت مة والدائري
راب أجـزاء الـشريط إلـى بعـضها بـشكل ، والتجميـع هـو اقتـ) ١٣(كما فـي شـكل " shirring"أسلوب ثني 

   .عشوائي أو دائري أو حلزوني أو منتظم وذلك مرتبط بإعداد الخيط مسبقا 
  :األشغال الفنيةمفهوم 
األشغال الفنية مجال يجمع بين األسس الفنية   

والتقنية في أعمال ابتكاريه لها جانب وظيفي و جمالي،من 
خالل صياغة الفنان لمجموعة من الخامات بوجهة نظر 
تتسم بالمرونة و الطالقة والمعاصرة لربط الفنان بتكنولوجيا 

الفنان لتشكل العصر ومستحدثاته من خامات تمتد إليها يد 
ية و إمكانات فنية عمًال فنيًا يحمل مضامين فلسفية وفكر 

ع فهي أعمال مبتكرة ذات حيوية متكاملة وينتجهاالفنان مستعينًا بأدوات مناسبة إلخضاوتقنية متنوعة 
لديه بعد التعرف عليها والتجريب بها،ليتحقق في النهاية عمل فني بعض الخامات المختارة المتوفرة 

    )٣(.نظم التشكيل بعناصرها وأسسها في كٍل متكاملقوامه 
فتعد األشغال الفنية من المجاالت التطبيقية المتميزة ، فكان لزامًا علي الفنان أن يواكب   

متغيرات العصر الذي يعيشه من تقدم تكنولوجي في مختلف العلوم والفنون ، والتي أسفرت عن وجود 
ود العديد من االتجاهات الفنية،كما في نظرية اإلدراك البصري العديد من النظريات التي أسهمت في وج

، وقوانين )op-Art(لتحقيق الحركة اإليهامية،والتي كانت أساس في وجود مدرسة الخداع البصري 
وأيضًا النفايات والمستهلكات ) kinetic Art(الدفع للتعبير عن مفهوم الحركة الفعلية في العمل الفني 

                                              
)١( http://en.wikipedia.org/wiki/Embroidery 
)٢( http://www.julienestergallery.com/artists_image.php?artistsID=6&worksID=23476 

 ١٩٩ أكتوبر للنشر، ص٦ ،جامعة  المنمنمات اإلسالمية في مشغولة الفنية معاصرة،٢٠٠٨: محمود حسانين عشعش)٣(

  
  )١(تطريز) ١٢(شكل 

  

)٢(أسلوب الشرائط ) ١٣(شكل 
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ة من حولنا والناتجة عن التقدم التكنولوجي كانت أساسًا لقيام فن التجميع التي خلفتها البيئ
)Assemblage Art. (  

أرون إدمن "يعتبر التجريب مدخًال تربويًا في المشغولة الفنية المعاصرة ، فالتجريب كما فسره        
Aron Edman " من األحداث بأنه مرحلة استغراق واستطراد متعدد األلوان التي تمر في سلسلة

الفعالة ومنها البسيط، كما هو الحال عند األطفال أو البسطاء من الناس  التي تتخذ حركات غير 
مدربه على النظام ، ومنها التجريب المركب كما هو الحال بالنسبة للفنانين والعلماء ويتخذ صورة 

  )١ (.وتنظيم وتركيبمملؤة بالحسابات والمعايير وٕادراك األشياء المادية ومعالجتها بابتكار 
والتجريب في المشغولة الفنية سلوك فني يتميز بالنشاط اإلبتكاري الذي يساعد على نمو   

التفكير واألداء المبتكر والطالقة في التشكيل ، حيث يعتبر التجريب في المشغولة الفنية منهج للفكر 
  .فةيقدم بدائل للحلول المختلفة في شكل يتضمن دالالت ومعاني غير مألو 

فيتيح التجريب استخدام العديد من الخامات سواء طبيعية أو صناعية ، وليست العبرة هنا   
بتعدد الخامات وتنوعها ، ولكن العبرة بخيال الفنان والممارس المبدع الذي يمكن أن يدرك العالقات بين 

معطياتها الجمالية ، كل تلك الخامات وخصائصها الطبيعية والحسية والتركيبية وٕامكاناتها التشكيلية و 
ويستطيع أن يعيد تشكيلها وصياغتها وتوليفها مع بعضها في انسجام وتآلف وتعايش تام دون 

الخامة في المشغولة الفنية هي المحتوي الظاهر والملموس )٢ (.المساس بطبيعة كل خامة وهيئتها
لمثير الذي يشحن الفنان لنوعية األفكار التي يعبر عنها الفنان ، بل وتصبح في أحيان كثيرة هي ا

ويحفزه علي العمل أو تحريكه تجاه فكرة أو موضوع 
  )٣ (.معين 

    
  التطبيقات العملية للباحثعرض وتحليل 

  : األبعاد 
٣٨××××٢٥  

  : الوظيفة 
  معلقة ثنائية األبعاد

  :الخامات المستخدمة 
  . أزرار كبيرة ٦ – خيط كوتن بارليه– قماش بوبلين

                                              
 ٢٠٠نفس المرجع ، ص: محمود حسانين عشعش)١(
 ٢٠١نفس المرجع ، ص:  محمود حسانين عشعش)٢(
  ٧،دار الكتاب للطباعة والنشر ، ص قماشأساليب تشكيل ال،٢٠٠٩:  رحاب محمد أبو زيد )٣(
 

 )١(تطبيق رقم ) ١٤(شكل رقم
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  : أساليب التشكيل 
   تطريز األرضية–لوب طي وثني القماش باألسلوب األول من أساليب طي الباحثة أس

  : الوصف الشكلي 
تتخذ المعلقة شكل مستطيل في وضع رأسي على هيئة صفين كل صف به ثالث دوائر وكل دائرة 

ائرة منتظمة في نظام إشعاعي بصورة متبادلة بين اللونين البرتقالي واألزرق ، وفي مركز كل دائرة ، د
صغيرة باللون البرتقالي مطرزة بخيوط ذات نظام إشعاعي باللون األزرق ، كما ينحصر بين مجموعة 
الدوائر الستة فراغ باللون األزرق مطرز بخيوط برتقالية بنظام إشعاعي أيضًا ، كما أن العمل قائم على 

  .العالقات المتبادلة بين األلوان واألشكال واألرضية 
  : التحليل الجمالي 

يتبع الشكل المعالجة التشكيلية القائمة على نظام الحركة المستقيمة بحيث تتابع المفردات بجوار  •
بعضها في خطوط أفقية ورأسية ، وبالرغم من ذلك فإن كل مفردة على حدا تؤدي إلى ظهور حركة 

مما يعطي دائرية بذاتها نتيجة لتتابع طيات القماش وتراصها بجوار بعضها البعض في نظام دائري 
  .اإلحساس بالحركة اإليهامية 

تراص المفردات المثنية بنظام تكرار دائري يؤدي لظهور إيقاع دائري خاص بكل وحدة مما يؤدي  •
  .إلى ظهور الحركة اإليهامية والتي تخدم الناحية الجمالية للمعلقة 

وحدات المثنية استخدام األساليب التقنية باستحداث أسلوب طي للقماش بحيث أنه عند تراص ال •
  .بجوار بعضها في شكل دائري وبنظام محدد أعطى إحساس بالعمق والحركة

استخدام اللون يعتمد على العالقات اللونية المتباينة مما  •
 يبرز الشكل ويؤكد على الحركة اإليهامية 

  )٢(تطبيق رقم ) ١٦(شكل رقم
  :األبعاد 

٢٥××××٢٥  
  : الوظيفة 

علقة جمالية كما يمكن استخدامه كوجه حقيبة أو مسند م
  ظهر

  :الخامات المستخدمة 
   نصبيان– خرز – خيط كوتن بارليه– قماش بوبلين

  : أساليب التشكيل 
   تطريز الوحدات المثنية–طي وثني القماش 

  
  )٢(تطبيق رقم ) ١٦(شكل رقم
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  : الوصف الشكلي 
ى المساحات الهندسية المشغولة عبارة عن معلقة مربعة الشكل ، حيث تتبع العالقات القائمة عل

كالمربع ، كما استخدمت الباحثة أسلوب التكرار المتوالد ، فنتيجة لتجاور المربعات أدى ذلك لتوالد 
شكل المعين من خالل طيات تلك المربعات المتجاورة ، وتقوم المشغولة الفنية على التدرج اللوني من 

وخرز باللونين األخضر والفوشيا بدرجاتهم ، خالل التطريز القائم على مفردات العمل الفني من خيوط 
إلى القاتم في ) وسط المشغولة(فتظهر المشغولة على هيئة مربعات متراكبة ومتدرجة من الفاتح في 

  .باأللوان األخضر والفوشيا ) أطراف المشغولة(
  :التحليل الجمالي 

حيث أن العناصر تنبثق من  يتبع الشكل المعالجات التشكيلية القائمة على نظام الحركة اإلشعاعية •
  .المركز في تصاعد مستمر من الداخل إلى الخارج في اتجاهات إشعاعية 

 اللوني الحادث التصميم العام للمعلقة يعطي إيقاع قائم على التكرار عادي لوحدة المربع والتدرج •
  .مما يعطي إحساسا بالحركة ) القاتم (الخارجإلى ) الفاتح(من الداخل 

ب طي للقماش بحيث يظهر كل مربع مكمال للمربع الذي يليه بتكرار وتدرج مما استحداث أسلو  •
  .   يكسب المشغولة إحساس بالوحدة والحركة 

استخدام األساليب التقنية المساعدة على إثراء السطوح ملمسيا مما يزيد من القيم الجمالية  •
  . وانها ما بين الفاتح والغامق للمشغولة الفنية عن طريق التطريز بالخرز والخيوط والتنوع في أل

استخدمت الباحثة العالقة المتضادة بين  •
اللونين الفوشيا واألخضر مما أكسب 

 .المشغولة أحساس بالتدرج والحركة 
  )٣(تطبيق رقم ) ١٦(شكل رقم

  
  : األبعاد 

٣٥××××٢٥  
  :الوظيفة 

   معلقة ثنائية األبعاد
  : ة الخامات المستخدم

   نصبيان- خيط كوتن بارليه -قماش ستان 
  : أساليب التشكيل 

  أسلوب مستحدث من الطي والثني ليعطي شكل هرمي

  
  )٣(تطبيق رقم ) ١٦(شكل رقم
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٥٨٧       جامعة بورسعيد–   مجلة كلية التربية                               م ٢٠١٣ يناير–الثالث عشر  العدد 

  : الوصف الشكلي 
المشغولة الفنية على هيئة مستطيل ، ويتكون من مفردات هرمية الشكل متدرجة في الحجم 

لى أسلوب التجسيم من خالل شكل والطول متراصة في صفوف أفقية ، كما اعتمدت المشغولة الفنية ع
الطيه الهرمي ، فيظهر التباين اللوني من خالل استخدام لوني القماش الستان األبيض واألسود ، و 

ثلثي تتبع المفردة اإليقاع المتناقص في تجاورها حيث تتدرج في الحجم وطول الطيه حتى تصل إلى 
  .ل إلى نهاية التصميم ، ثم تبدأ في إتباع اإليقاع المتزايد حتى تصالتصميم

  :التحليل الجمالي 
 .يعتمد الشكل على أسلوب طي وثني مستحدث ليعطي شكل هرمي متدرج بين الطول والقصر  •
عبر الشكل عن الحركة من خالل المنظور والشعور بالعمق والسقوط للداخل من خالل التدرج  •

  .المتناقص في حجم األشكال 
كة إيهامية من خالل التدرج في الطيات تنشأ حر  •

  .متدرجة توحي بالسقوط إلى الداخل 
بتحقق اإليقاع المتناقص من خالل تكرار مفردات  •

العمل الفني بشكل متدرج متناقص في المساحة 
في خطوط أفقية والعكس في النصف األخر من 

  .العمل الفني 
يتحقق التباين في العمل الفني من خالل التضاد  •

بين اللونين األبيض واألسود المتكرر في وحدات 
  .المشغولة 

  )٤(تطبيق رقم ) ١٧(شكل رقم
  :األبعاد 

 ٣٥××××٢٥  
  :الوظيفة 

   معلقة ثنائية األبعاد
  : الخامات المستخدمة 

   نصبيان– خرز– خيط كوتن بارليه–قماش بوبلين 
  : أساليب التشكيل 

   تطريز الوحدات المثنية–طي وثني القماش 
  :  الشكلي الوصف

  
  )٤(تطبيق رقم ) ١٧(شكل رقم
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تظهر المشغولة الفنية على هيئة مستطيل يتكون من خمس صفوف أفقية تتجاور بها الوحدات 
المطوية ، كما يعتمد تصميم المشغولة على عالقات التكرار العكسي القائمة على مفردات المشغولة 

جسم ، والتي على شكل مخروطي ، حيث استخدمت الباحثة التجسيم عن طريق التشكيل على سطح م
وانتاج عمل فني ثنائي األبعاد ،  وتظهر الوحدات المخروطية مطرزة بطريقة إشعاعية بالخيوط والخرز 
باللونين األخضر والفوشيا ، فتتجاور الوحدات المخروطية بطريقة لونية تبادلية ما بين األخضر 

  .والفوشيا أدى لظهور التباين اللوني داخل المشغولة الفنية 
  :لي التحليل الجما

وهي أساسها الخط ) الزجزاجية(يتبع الشكل المعالجات التشكيلية القائمة على الحركة المتكسرة  •
   .المستقيم الذي ينكسر في اتجاهين متعاكسين على امتداد طولي

اتبعت الباحثة أسلوب التكرار العكسي  •
حيث تجاورت المفردات بحيث تكون 

جاه الحركة مما أدى إلى مضادة في ات
  . إيقاع حركي بالمشغولة الفنية 

تنوع األساليب التقنية المستخدمة أدى  •
إلى الثراء الشكلي للمعلقة كما أكسبها 
قيما تقنية إلى جانب القيم التشكيلية 

  .المستخدمة 
اإليقاعات الملمسية المختلفة أكدت على  •

القيم الجمالية للمشغولة الفنية واستخدام 
وان النقية أدى إلى جذب انتباه األل

  .المتلقي 
  )٥(تطبيق رقم ) ١٨(شكل رقم
  :األبعاد 

 ٥٥××××٥٠  
  :الوظيفة 

  معلقة ثنائية األبعاد 
  :الخامات المستخدمة 

  قماش ستان ، استخدام خيوط نصبيان ، حبال بالستيك
  :أساليب التشكيل 

  
  )٥(تطبيق رقم ) ١٨(شكل رقم
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   أسلوب الكشكشة العشوائية 
  : الوصف الشكلي 

ئيس للمعلقة الشكل الهندسي المستطيل ، وينقسم العمل الفني بخط أفقي يتخذ يتخذ البناء الر 
، ويتبع تصميم المعلقة العالقات القائمة على الخطوط والمساحات الهندسية ، حيث شكل موجه 

استخدمت الباحثة التجسيم عن طريق أسلوب الكشكشة العشوائية على سطح مجسم وعن طريق 
)  بنفسجي-األصفر (ئر ، كما أن األلوان المستخدمة من األلوان المكملة تشكيل شرائط على هيئة دوا

مما أدى لظهور التباين اللوني ، حيث يظهر بالمشغولة التدرج اللوني الناتج عن استخدام القماش 
الستان باللونين األصفر والبنفسجي بدرجاتهما الفاتح والقاتم ، كما يظهر تدرج في أطوال الخطوط 

في الجزء العلوي من المشغولة ، وتدرج حجمي في الدوائر الظاهرة في الجزء السفلي من المستخدمة 
  .المشغولة 

  :التحليل الجمالي 
  .تمدا عليه كأساس في بناء المعلقةيعتمد الشكل على تحليل وتحوير وتركيب العناصر الهندسية مع •
  .ة في المشغولة الفنية الحركة اإليهامية جاءت نتيجة الجمع بين الخطوط الهندسية واللين •
استخدمت الباحثة العالقات اللونية المتباينة بصور متعددة فاستخدمت التباين المكمل باللونين  •

األصفر والبنفسجي ، كما استخدمت تباين الفاتح والقاتم الناتج عن استخدام نفس اللونين ولكن 
  .ع والتكامل بدرجات أفتح ،مما زاد من ثراء المشغولة الفنية واكسبها التنو 

ظهرت الحركة التذبذبية في نصف المشغولة نتيجة لتكرار الشرائط بصورة متذبذبة ، كما ظهر  •
التبادل في الشكل واألرضية نتيجة لدمج الشرائط الدائرية على أرضية تحمل نفس اللون مما أعطى 

  إحساس بالتذبذب والحركة اإليهامية 
رج في حجم الشرائط المستخدمة والتكرار لوحدات المشغولة أتسم العمل الفني باالتزان من خالل التد •

  . الفنية 
تضمنت المعلقة الفنية أسلوب الكشكشة العشوائية بشكل مبتكر فقد تم تجسيم القماش بأسلوب  •

 .شة على خراطيم متدرجة في الطول الكشك
  :النتائج والتوصبات 

  :النتائج 
ما أدى إلى تنوع محتويات الحيز الشكلي للمشغولة تتميز التطبيقات بالتنوع في الشكل والحجم ، م .١

من تقنيات وأبعاد ثنائية وتفاصيل زخرفية وٕايقاعات تشكيلية ودرجات لونية ومالمس مختلفة 
  .وخطوط داخلية وخارجية أكدت على عنصر الحركة داخل المشغولة الفنية 
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قنيات المساعدة على تنوعت السطوح الملمسيه الناتجة عن استخدام أساليب طي القماش والت .٢
خامة القماش بما تحتويه من قيم فنية وجمالية ،مما جعل المشغولة الفنية تحتوي على إيقاعات 

  .حركية نتيجة التوترات السطحية إليقاعات ملمسيه 
استخدمت الباحثة في التطبيقات عددا من األساليب التقنية المستحدثة في معالجة خامة القماش  .٣

وخصوصيتها ، وأمدها بمعطيات تشكيلية عالية المستوى مما جعل المشغولة مما أكسبها تفردها 
  .الفنية أكثر حيوية وحركة 

االستفادة من المعطيات الفنية والجمالية لخامة القماش مما يؤدي إلى فتح آفاق أوسع في مجال  .٤
  .األشغال الفنية 

مات فنية توحي بالحركة اإليهامية تعدد النظم الحركية وتأثيراتها واالستفادة منها في ابتكار تصمي .٥
  .  داخل المشغولة الفنية

  :التوصيات 
  :تلخص الباحثة بعض التوصيات منها ما يلي 

مواصلة التجريب في مجال أساليب الطي للوصول إلى مداخل مختلفة للتوليف مع خامة القماش  .١
  .لفتح آفاق أوسع في هذا المجال 

 مجال األشغال الفنية لما بها من إمكانات تقنية توصي الباحثة باستخدام خامة القماش في .٢
وجمالية ، مما يفتح آفاق ومنطلقات للتجريب تصل بالمشغولة الفنية إلى أعلى مستوى من 

  .الجودة والدقة 
توجيه البحث في مجال األشغال الفنية صوب التصميمات الحديثة التي توفرها لنا المدارس الفنية  .٣

  .يلية لألعمال الفنية المجردة المعاصرة أو الدراسات التحل
فتح قنوات االتصال بين مجال األشغال الفنية والمجاالت األخرى لتدعيم الرؤى الفنية في هذا  .٤

  .المجال 
االتجاه نحو الفكر التجريبي الذي يؤدي إلى استحداث معالجات وتقنيات جديدة في مجال  .٥

 .المشغولة الفنية 
علية ومشاركة المشاهد واستغالل الفراغ ودمجها بطرق تناول أنواع نظم الحركة األخرى من ف .٦

  . جديدة باألشغال الفنية 
 


