
 العدد العاشر                                                 مجمة العمارة والفنون                                

707        DOI: 10.12816/0044823                                                                                                                          

 األدوات المعاصرة فى تطوير الحرف اليدوية لطباعة المنسوجات بالقوالب
Contemporary tools in developing handicrafts of block printing textile 

 د/نيى عمي رضوان محمد سمطان
 جامعة بنى سويف . -كمية الفنون التطبيقية  -المنسوجات والصباغة والتجييزمدرس بقسم طباعة 

 مقدمة البحث 
، و ألغراض جمالية أو ألغراض نفعيةوذلك الطباعة اليدوية من الفنون التى دخمت حياة اإلنسان اليومية منذ قرون عديدة 

ألنة يسيل عمل نسخ كثيرة وىو من اقدم وابسط طرق الطباعة اليدوية  يعتبر فن الحفر عمى القوالب أساس فن الطباعة
وينفذ من خالل قطع أو من خالل  قالب الطباعة الذى يعد االساس الذى تقوم عميو عممية الطبع  من األعمال الفنية 

التصميم إلى الخامة ( وتكون ىى الوسيط فى نقل او الخشب خدش أو حفر الخامة المراد الطباعة من خالليا مثل )المينو
 .  المراد طباعتيا مرات ومرات

نظرا لما تتضمنو من قيم فنية و  الموضة في صناعة المالبس اتجاىات احدفي الوقت الحالى من اليدوية  تعتبر الطباعة و 
شار جمالية خاصة باالضافة لرغبة المستيمكين فى اقتناء اعمال فنية اصيمو بعيده الشعور عن االلية خاصة مع انت

االساليب التكنولوجية الحديثة و الرقمية فى مجال الطباعة و التى جعمت معظم المصممين يتجيون الى تنفيذ تصميماتيم 
من خالليا وكذلك حيث ترجع اىمية ىذه الطريقة فى الطباعة اليدوية عمى المنسوجات الى انيا تتيح لممصمم امكانية 

ت النسجية عموما بعد حياكتيا حيث يتم الطباعو عمى االجزاء محدده عمى الطباعو عمى المالبس و االزياء و المنتجا
النسيج بما يتالئم مع التصميم النيائى لممنتج ، وبرغم القيمة الجماليو التى تضفييا الطباعة اليدوية لممنتجات اال انيا 

ب وقتا و جيدا و مياره خاصو اصبحت نادرة االستخدام لوجود بعض صعوبات فى تنفيذىا خاصة مرحمة الحفر التى تتطم
فى تنفيذ التصميمات المختمفو و استبداليا بالطرق الرقميو الحديثو السريعو ، و من ىنا كانت الحاجو الى االستفاده من 
االمكانيات التى تتيحيا التكنولوجيا الحديثو الستخدام الميزر فى الحفر عمى الخامات الصمبو و تطبيق ذلك فى مجال 

دويو لممنسوجات بالقوالب فى الحصول عمى طبعو فنيو متميزه وذلك حيث يعد الميزر مجاال من المجاالت التى الطباعو الي
ليا الصداره فى عصر التكنولوجيات المتقدمو الذى يعيش فيو العالم حاليا و الذى تمتد تطبيقاتو لتدخل فى كافة 

تى تعتمد عمى الخصائص المميزه ليذه اآلشعة، وقد التخصصات فى الصناعو و الزراعو و الطب و البحث العممى وال
اجريت العديد من االبحاث التى تناولت االستفاده من الميزر فى التخصصات المختمفو بما فييا بعض مجاالت الفنون 

تجريب و التطبيقيو ولكن لم يتم تناوليا فى االبحاث الخاصو بمجال الطباعو اليدويو لممنسوجات ولذا فيذا البحث يتناول بال
 التحميل مدى امكانية تحقيق ىذه االستفاده و تطبيقيا لتطوير الحرف اليدويو لطباعة المنسوجات .   

Abstract 
Despite the dramatic developments in automatic printing techniques, manual printing is still 

in place and special artistic value up to the present time, it shows the ability of the artist and 

his sense of art and aesthetic, textile block printing is one of the oldest and simplest methods 

of manual printing, which reflect the ideas of art wonderful special prints. It considered as 

one of the handicrafts that has been almost extinct due to several factors including the trend 

of the largest number of designers and craftsmen to the modern technological applications 

and the quick implementation of publications, In addition to the difficulties of manual 

implementation of some stages which needs more workers and takes a lot of effort and time, 
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Hence the problem of research in the question: How can the use of laser engraving 

technology develop methods of manual block printing and make it easier ?Objective of the 

study: Adapting the technical capabilities of laser engraving in the block while preserving the 

aesthetics of manual printing, and replacing some of the stages that spend the designer time 

and effort in the implementation of another modern .The importance of studying is Utilization 

of technological applications of laser engraving in the preservation of textile block 

printingand its  effect in developing handicrafts prints,A descriptive and experimental 

approach through studying the effect of laser in drilling on the various types of blocks, laser 

possibilities in achieving the different effects in the design of textile printing, coloring of 

multicolored design by separating color spaces and color analysis method, Results: The study 

showed that the quality of block printing can be controlled by adapting the technological 

possibilities of laser to the different materials of the blocks to achieve artistic richness in the 

design of handmade textile printing and obtain higher results in the quality of drilling and 

diversity Touch and possibilities of coloring the designs. Keywords: block printing-laser-

engraving- 3d engraving-Engraver Speed. 

 :مشكمة البحث
 كيف يمكن تطويع التكنولوجيا الحديثو لمحفر بالميزر فى تطوير بعض مراحل الطباعة اليدوية لممنسوجات بالقوالب؟

تطويع االمكانيات الفنية لمحفر بالميزر فى طباعة المنسوجات بالقوالب مع الحفاظ عمى جماليات ىدف البحث : 
 اليدوية،و استبدال بعض المراحل التى تستنفذ من المصمم وقتا و جيدا فى التنفيذ باخرى حديثوالطباعة 

تطوير الحرف اليدويو و تطبيقاتيا فى مجال طباعة المنسوجات باالستفاده من التطبيقات التكنولوجيو أىمية البحث: 
 لمحفر بالميزر و دور ذلك فى تسييل مراحميا و اعادة انتشارىا.

 البحث:منيج 
تطويعيا فى مجال الطباعة اليدوية لممنسوجات  بالقوالب  تحميمي: لالمكانيات الفنيو لمحفر بالميزر ووصفي منيج :  اوال

دراسو نظريو من خالل وصف لمطرق التقميدية لمطباعة بالقوالب والستخدامات شعاع الميزر فى الحفر عمى  من خالل:
 الخامات الصمبو .

 منيج تجريبى ) تطبيقى ( عمى تصميمات طباعة منسوجات القطعو الواحده من خالل: :ثانيا
 استخدام الميزر فى الحفر عمى الخامات المختمفو لمقوالب الطباعيو .

 استخدام الميزر فى تحقيق المالمس المتنوعة فى تصميم طباعة المنسوجات .
المساحات المونية المتجاوره و بطريقة تحميل المساحات المونيو الى  بطريقة فصل استخدام الميزر فى اعداد القوالب المونيو

 شبكيات متراكبو .
 حدود البحث :

 حدود مكانيو:  ورش الحرف اليدويو و مصانع طباعة المنسوجات اليدويو بمصر.
 حدود زمانيو :فترة انتشار تكنولوجيا الحفر بالميزرعمى الخامات المختمفو بالعشر سنوات االخيره.

حدود موضوعيو: االستفاده من امكانيات تكنولوجيا الحفر بالميزر فى تطوير اساليب الطباعو اليدويو بالقوالب عمى 
 منسوجات القطعو الواحده
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 الدراسة النظرية : أوال: 

 الطباعة اليدوية بالقوالب : -1

)  قماش ، ورق ، معدن ،  الطبعة اليدوية فن متعدد االساليب ييدف الى استنساخ تصميم ما عمى سطح من االسطح
وتعتمد الطباعة بالقوالب بشكل أساسى ، ( 144، ص  4991) ناديو فؤاد السيد ، (  الخامات المسطحو و غير المسطحو

تكون بعض اجزاء التصميم بارزه وىى نقل الزخارف أو الوحدات أو التصميمات إلى أسطح األقمشة بحيث عمى فكرة 
نما تكون االجزاء االخرى غائره محفوره حتى التترك اثرا عمى السطح المراد الطباعو عميو ، االجزاء التى سيتم طباعتيا بي

ومع  ،لخشبية ألول مرة في أوروبا، في العصور الوسطى، لطبع نماذج عمى المنسوجات)القوالب( ا ستخدمت الرواسموقد ا
موضوعات دينية متميزة، ولتزيين الُكتب وتزويدىا  بداية القرن الخامس عشر الميالدي، شكَّل الفنانون رواسم خشبيًة لرسم

بالصور، ولصنع أوراق المعب. وبنياية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر ابتدع الفنان األلماني ألبرخت 
كان  ، و قد ظير فن الطباعو فى العصور االولى حيثدورر رواسم خشبية فتحت آفاًقا جديدة من التعبير والميارة الفنية 

االنسان فى العصورالبدائيو البعيده يمارس ىذا الفن بشكل فطرى تام وكان يستخدم انواعا خاصو من الغراء تخمط بدماء 
الحيوان التى يصطادىا ثم يستخدم كفو فى عمل لطع من االياد بعد غمسيا فى العجائن المونيو عمى جدران الكيوف " 

"وقد استخدمت طريقة الطباعة بتكرار الوحده الزخرفيو منذ قديم (، 4( " شكل)41، ص 4994)مصطفى محمد حسن، 
( كما وجدت فى شكل طبعات باستخدام الكف فى Catalhoyukالعصور حيث وجدت عمى حوائط بعض المعابد فى )

 (. (Mahmut Ayhan , 2012, p 1862الكيوف لعصورما قبل التاريخ 

      
 الكيوف القديمة رسومات و طباعة بالكف عمى حوائط( 1شكل)

والطباعو بالقوالب من الوسائل التى مارسيا االنسان قبل الميالد التى تطورت الى استعمال انواع معينو من خشب االشجار 
سم  44سم صنع لو قالب قطرىا  44المحميو التى التتأثر بالماء أو الرطوبو، فاذا كان التصميم عمى شكل دائره قطرىا 

 (.1شكل ) ص(419ير حتى يمكن استعمالو " )مصطفى محمد حسين ، مضافا اليو ماسك من الظ

             
 .Catalhoyukنماذج لقوالب طباعيو من االحجار وجدت فى ( 2شكل)

وفى القرن الخامس عشر الميالدى بدا سكان الفمبين استعمال القوالب الخشبيو بحدود من النحاس ذات حروف حاده حيث 
تغمر فى المون المصمغ السائل و تطبع عمى القماش حسب التوزيع الفنى لمتصميم و عدد الوحدات و حدود المون 

صول عمى تكرارات متساويو و منتظمو و قد اخذو اىذه المطموب اخراجيا و قد نجحت ىذه الطريقو فى الطباعو لمح
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( نموذج لشكل تكرارى مطبوع عمى سجاده 3( . شكل )411الطريقو عن اليند بعد تطويرىا" )مصطفى محمد حسين،ص 
سنو قبل الميالد يظير بيا اسموب تكرارية وحدات العنصر الزخرفى لشكل حيوان مطبوعو فى  044يرجع تاريخيا الى 

 Tomp of King Midas inات متتاليو لقطعو سجاد ترجع تاريخيا لعصور ما قبل الميالد ، وجدت فى معبد شكل اطار 
Gordian    وتعرض حاليا فى  انقره فى متحفAnatolian Civilizations  Mahmut Ayhan , 2012, p 1860) 

  .) 

       
 سنو قبل الميالد 700الى ( نموذج لشكل تكرارى مطبوع عمى سجاده يرجع تاريخيا 3شكل )

 وتتم الطباعو بالقوالب من خالل  ثالث مراحل يدويو تبدا بـ

 مراحل الطباعة اليدوية بالقوالب : 

مرحمة اعداد التصميم : وفى ىذه المرحمة يقوم الفنان برسم التصميمات يدويا و تظميل المساحات الالزم حفرىا لتكون -ا
 .غائره و ترك باقى مساحات التصميم المطموب طباعتيا بارزه 

مات المتوفره فى مرحمة اعداد القالب الطباعى: من خامات متنوعو من االخشاب او المدائن و المطاط و كميا من الخا-ب
البيئو , ويقوم المصمم بحفر ىذه الرسومات يدويا باستخدام ادوات حفر مدببو باشكال متنوعو لمحصول عمى الشكل 

، وتعد ىذه المرحمو من اىم المراحل التى تستغرق وقتا و مجيودا و احترافيو خاصو من المصمم فى ( 1شكل)المطموب 
حيث يجب ان يحفر الالينو ببطئ حتى يتحاشى نتائج غير متوقعو ، و عممية  استخدام ادوات الحفر بدقو و مياره "

المتابعو يجب ان تكون مستمره لمتأكد من عدم قطع او جرح باليد و يجب ان تكون وضع اليد وراء اليد االخرى و ىى 
، 1441فريده شعبان حيدر، طريقو لتحاشى االصابو كما يجب ان تحد االدوات دائما ولذا يجب الحذر اثناء االستعمال " )

 (.  111ص 

 
 أدوات الحفر اليدوي و استخداميا فى حفر التصميم عمى القالب الخشبى.( 4شكل)
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مرحمة الطباعة اليدوية: وىى مرحمة نقل التصميم من الوسيط الطباعى) القالب الخشبى ( الى القماش المراد  -ج    
بحيث يتم توزيعو بالتساوى عمى جميع اجزاء القالب ثم نقمو عمى القماش و  طباعتو يدويا بعد فرد المون عمى القالب برول

 (1شكل) الضغط عميو لينتقل المون الى السطح الطباعى.

 
 مراحل الطباعة اليدوية بالقوالب بالطريقة التقميدية.( 5شكل)

 الحفر بالميزر : -2

وجيات المتقدمو الذى يعيش فيو العالم حاليا و الذى يمثل الميزر مجاال من المجاالت التى ليا الصداره فى عصر التكنول
تمتد تطبيقاتو لتدخل فى كافة التخصصات فى الصناعو و الزراعو و الطب و البحث العممى و تعتمد عمى الخصائص 
المتميزه ليذه االشعو ، اذ تتميز بكثافتيا الضوئيو التى تزيد عمى كثافة اى مصدر ضوئى اخر فى الطبيعو او من صنع 

، و الميزر كممو تتكون من الحروف االولى لمعباره  االنسان و من اىم خصائصيا شدتيا الضوئيو و انتشارىا دون تفرق
  (  light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)االنجميزيو

( واساس  10، ص 4999بركات , ) نايل " وتعنى تضخيم الشده الضوئيو أو تكبيرىا بواسطة االنبعاث المستحث لالشعاع
عممية الحفر بالميزر ىو" احداث تركيز حرارى بدرجو معينو فى بؤره عمى سطح المواد عن طريق تسميط شعاع من االشعو 

، 1443تحت الحمراء عالى الكثافو ينتج عنيا صير او تبخير او تآكل كيميائى فى ىذه البؤره " )عز الدين عبد العزيز ،
 (. 434ص 

 التصميم قبل مرحمة الحفر بالميزر :إعداد 
يتم اعداد التصميم قبل تنفيذه عمى ماكينة الحفر بالميزر باستخدام بعض برامج الحاسب المتخصصة والتى من خالليا يتم 

 Victorsتحويل اى رسومات او تصميمات ينفذىا المصمم يدويا او باستخدام الحاسب الى مجموعو من  البيانات الرقمية 
كن ادخاليا لمماكينات الرقميو المستخدمو فى مرحمة الحفر " حيث انو عن طريق دمج تكنولوجيا الحاسب االلى بحيث يم

  مع البحث العممى فى مجال الميزر طورت طريقو تسمى النسخ  عباره عن ادخال التصميم عن طريق جياز )ماسح 
(scannerحفوره او غير محفوره و بناء عمى ذلك يتحدد يعمل عمى توضيح و نقل كل نقطو فى الشكل اما ان تكون م

-Type 3  Aspire- Art Cam)(  ومن ىذه البرامج: 419، ص 1443حفر كل نقطو ويتم  تنفيذىا" ) احمد لبيب ، 
info cam –U can CAM)   وبيذه البرامج يتم انشاء ممف التشغيل والتحكم فى مواصفات التصميم ومراحل حفره )

تحديد نقطة بداية حفر  –مراحل التى ستتم عمى ماكينة الحفر من حيث التحكم فى منسوب الدقو بشكل مطابق تماما لم
اختيار االعدادت الالزمة لنوع الخامة المطموب  –شكل بونطة الحفر وزاويتيا و مقاسيا  –تحديد عمق الحفر  –التصميم 
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بعرض نموذج مجسم لمشكل النيائى لمتصميم محفورا  ( ومن أىم المزايا التى تتيحيا ىذه البرامج أنو يقوم9،0حفرىا،شكل)
 (44عمى القالب قبل تنفيذه بشكل محاكى تماما لمقالب الحقيقى .)نت، 

 (9،9لمتأكد من اى تعديالت مطموب اجراؤىا عمى التصميم بالحذف اواالضافو قبل التنفيذ شكل)

                
 بداية حفر خطوط التصميم الخارجية .( 7شكل)                   . Victorsتحويل التصميم الى ممف تشغيل ( 6شكل)

            
 اظيار الشكل النيائى لمقالب مجسما قبل حفره .( 9شكل)                   حفر مساحات التصميم الغائره .    ( 8شكل)                

 آلية عممية الحفر بالميزر عمى الخامات الصمبة: 

 -1(   image scannerادخال التصميم عن طريق ناسخ )  -4تتم ىذه اآللية عمى ماكينة الحفر من خالل مراحل  
 -1نظام تحريك الشعاع  -1التحكم الرقمى بالكمبيوتر فى تجييز التصميم لمرحمة الحفر  -3عمل ممف بيانات التصميم 

قدار الكثافو النقطيو بالتصميم كمما امكن تنفيذ درجات ظميو مختمفو اصدار قدرة الشعاع وفقا لبيانات التصميم وكمما ارتفع م
فيو عمى قدر ما يتطمبو التصميم من تباين او مالمس او سمك لمخطوط وىذا كمو يمكن التحكم فيو بواسطة المصمم 

 .(44شكل) (، 434، ص 1443الصادره )عز الدين عبد العزيز،  بالتحكم فى قوة ااالشعو

 
 ماكينة الحفر عمى الخامات الصمبو باستخدام اشعة الميزر( 10شكل)
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 تطبيقات الباحث و تحميل الدراسة : 

 أوال : إستخدام الميزر فى تنفيذ المالمس المتنوعة و الدقيقة عمى القوالب الطباعية :

التصميم المختمفو المالمس من العناصر التى تضفي عمى التصميم قيمة جمالية و تشكيمية، و توزيعيا داخل مساحات 
يعطى التكوين ثراءا بصريا وىى فى الغالب تكون من خطوط دقيقو متداخمو او نقاط صغيره متجاوره او عناصر متراكبو 
بخطوط زخرفيو دقيقو و غيرىا من األشكال التى تعطى تأثيرا مممسيا لمساحات التصميم , فمعظم طرق و اساليب الطباعة 

تاثيرات لونية موضوعيو فى عالقات تشكيميو جماليو عمى السطح الطباعى ، تتباين تمك  بمعناىا الواسع تستيدف احداث
التاثيرات باختالف طرق و وسائط االداء الطباعى و عناصر التشكيل و تنظيم التوزيعات التكرارية " )محمد السيد 

يقو التى يصعب تنفيذىا يدويا (، و يمكن لمصمم طباعة المنسوجات اجراء و حفر المالمس الدق130، ص1444الشافعى،
خصوصا فى المساحات الصغيره باستخدام االمكانيات العالية الشعة الميزر فى الحفر عمى الخامات الصمبة لمقوالب 

 الطباعية بكفاءه متناىية وبالعمق المطموب لمطباعة بجوده عالية عمى خامات المنسوجات .

مالمس المتنوعة و الدقيقة عمى القوالب الطباعية. وقد اجريت بعض تجارب استخدام الميزر فى تنفيذ اللمباحث(: 1)تجربو 
باستخدام الميزر فى الحفر عمى قوالب طباعية من خامات المدائن و المينو لنماذج تصميمية من المالمس الدقيقة التى 

 ( .44يصعب حفرىا يدويا كما بالشكل)

 
 .المحفوره  بالميزر عمى لمقوالب الطباعيةامثمو لبعض التأثيرات المممسية الدقيقة ( 11شكل)

وعند استخدام القوالب الطباعيو المحفوره بالميزر فى الطباعة اليدوية عمى المنسوجات ظيرت جودة الطباعو لمتصميمات 
( يبين مجموعو من المالمس الدقيقو التى تم طباعتيا 41بشكل اكسب التصميمات قيمة تشكيميو وجماليو اعمى,كمابالشكل)

 دويا باستخدام ىذه القوالب .ي

 
 .امثمو لمجموعو من التاثيرات المممسية الدقيقة المطبوعو بقوالب تم حفرىا بالميزر ( 12شكل)

 

 



 العدد العاشر                                                 مجمة العمارة والفنون                                

714 
 

 ثانيا : استخدام الميزر فى الحفر عمى الخامات المختمفو لمقوالب الطباعية: 

 امكانيات الميزر فى الحفر عمى الخامات المختمفو لمقوالب الطباعية . لمباحث(: 2)تجربو 

تم اجراء مجموعو من تجارب توضح مدى االستفاده من امكانيات الحفر باشعة الميزر عمى الخامات المختمفو الصمبو و 
ثر التحكم فى كل من نخص بالذكر ىنا خامات القوالب الطباعية الخشب و المينو , و الغرض من ىذه التجارب توضيح ا

ودوره فى  سرعة و قوة تعريض سطح الخامة لشعاع الميزر لمحصول عمى درجات متفاوتة العمق فى الحفر عمى الخشب
التحكم فى جودة الطباعو حيث كمما كان الحفر سطحيا كمما كان المون المطبوع منو خفيفا بينما كمما زاد عمق الحفر كمما 

المونيو لمزخارف و بين ارضية التصميم فيجعل المساحات المونيو المطبوعو اكثر تباينا و زاد التباين بين المساحات 
 ( .43وضوحا  شكل )

 
 تأثير سرعة و قوة شعاع الميزر فى التحكم فى عمق الحفر عمى خامة الخشب.( 13شكل)

ة وىى الحفر عمى الخشب و عمى وقد تم اجراء بعض تجارب لمحفر بالميزر عمى انواع مختمفة من خامات القوالب الطباعي
مم لمتحقق من امكانيات التى تتيحيا ىذه الطريقة فى حفر القوالب لتحقيق الكفاءة  1مم و لينو سمك 3المينو سمك 

، و يظير عمى اليسار الشكل االجمالى لمقالب, و عمى اليمين  تفصيمية من (41،41،49المطموبة كما موضح باالشكال )
تصميم الظيار مدى جودة الحفر و التمكن من تنفيذ التفاصيل الدقيقة بالعمق المطموب عمى كل الجزء المحفور من ال

خامو من الخامات المذكوره وإلظيار حدة و انتظامية حواف المساحات المحفوره فى كافة تفاصيل التصميم بما فييا 
ذه القوالب , و تساعد خامة االخشاب فى الخطوط المستقيمة او المنحنية بانواعيا مما يرفع مستوى جوده الطباعو بي

امكانية الحصول عمى زياده فى عمق الحفر مما يناسب الخامات النسجيو الخشنة المممس او الثقيمة والتى تحتاج لكميات 
اكبر من معاجين الطباعية فى مرحمة التحبير , كما تستخدم خامة المينو فى القوالب الطباعية الذى يتوفر منو انواعا 

 مفة السمك تتيح امكانية التنويع فى عمق الحفر المطموب ليتالئم مع مرحمة الطباعو عمى المنسوجات .مخت

 
 تأثير سرعة و قوة شعاع الميزر فى التحكم فى عمق الحفر عمى خامة الخشب.( 14شكل)
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 مم.3تأثير سرعة و قوة شعاع الميزر فى التحكم فى عمق الحفر عمى خامة المينو سمك ( 15شكل)

 
 مم.5تأثير سرعة و قوة شعاع الميزر فى التحكم فى عمق الحفر عمى خامة السيريل سمك ( 16شكل)

 جودة الطباعة المنفذه باستخدام القوالب المحفوره يدويا و المحفوره بالميزر. لمباحث(: 3)تجربو  

:فى الطباعة بالقوالب المحفوره يدويا: وقد تم اختيار تصميم ذو وحدات زخرفية بمساحات منفصمة وتفاصيل واضحة و  أوال
خطوط متنوعة و ال يوجد تفاصيل زخرفية دقيقةعمى قالب من خامة الخشب تم حفره يدويا ثم تحبيره و طباعتو بالطريقة 

التفصيمية الموجوده بالشكل لمجزء المطبوع بيذا القالب ظيور بعض ( ويتضح من 49( و الشكل)40التقميدية كمابالشكل)
عيوب طباعية نتيجة عدم توفر الحده الكافية لحواف الحفر اليدوى الذى يحتاج لميارة و صعوبة فى التنفيذ نتج عنو بعض 

ر التقميدية من اعوجاج فى الخطوط و تداخل مساحات المونية فى بعض المناطق الضيقة التى لم تتمكن أدوات الحف
الوصول الييا بدقة مما يجعل المصمم يتجنب التصميمات التى تحتوى عمى ىذه المساحات او يقوم بدمجيا فى مساحو 

 واحده بشكل قد يضعف الشكل النيائى.                       

 
المنسوجات ثم تفصيميو من التصميم المطبوع تصميم محفور يدويا عمى القالب الخشبى ثم شكل التصميم بعد طباعتو يدويا عمى ( 17شكل)

 تظير بعض العيوب الدقيقو بعد الطباعو

 
تصميم محفور يدويا عمى القالب الخشبى ثم شكل التصميم بعد طباعتو يدويا عمى المنسوجات ثم تفصيميو من التصميم المطبوع ( 18شكل)

 تظير بعض العيوب الدقيقو بعد الطباعو
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 توظيف التصميم مطبوع يدويا عمى المالبس الجاىزه (19شكل)

 ثانيا : فى الطباعو بالقوالب المحفوره بالميزر: 
فى ىذا التصميم تم إضافة العديد من التفاصيل الدقيقة من الزخارف ذات الخطوط الرفيعة و  لمباحث(: 4)تجربو 

من العناصر التصميمية التى تثري القيم التشكيمية الخطوط المنحنية و المالمس فى بعض اجزاء من ارضية التصميم وىى 
لمتكوين ككل من خالل التحكم فى كثافة الخطوط و االتزان وااليقاع بين المساحات و االشكال, وىو ما يتطمب دقو فى 
الحفر عمى القوالب الطباعيو يصعب تنفيذىا يدويا خاصة فى المساحات الضيقو من التصميم , وقد تم طباعة ىذا 

صميم يدويا بعد حفره عمى القالب الخشبى باستخدام الميزر الستنتاج مدى فعالية ىذه الطريقو فى تحقيق جودة الطباعة الت
( فى جميع تفاصيل التصميم من خطوط حاده و 14اليدوية عمى المنسوجات ويظير ذلك فى التفصيمية المطبوعو شكل)

  (.14التصميم  و الشكل النيائى لممنتج المطبوع كما بالشكل )مساحات لونيو و ارضيات وىو ما يرفع من مستوى جودة 
 

 
تصميم محفور بالميزر عمى القالب الخشبى ثم شكل التصميم بعد طباعتو يدويا عمى المنسوجات ثم تفصيميو من التصميم المطبوع ( 20شكل)

 تظير مدى تحقيق جودة الطبعو فى الخطوط والمساحات الدقيقو

 
 التصميم فى تكرارات مطبوعو يدويا عمى المالبس الجاىزهتوظيف ( 21شكل)
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 ثالثا : استخدام الميزر فى اعداد القوالب المونية :

 لمباحث(: تموين التصميم متعدد االلوان بفصل كل مساحو لونيو فى قالب مستقل.  5)تجربو 

امكن الحصول عمى نفس دقة الرسم اليدوى فى وفى ىذه التجربو تم الدمج بين امكانيات الرسم اليدوى و التكنولوجيا بحيث 
مجال الطباعة اليدوية باستخدام اشعة الميزر فى الحفر عمى القوالب الطباعيو  و اثر ذلك  فى الحفاظ عمى جماليات و 

ثافات النقاط تمقائية الرسم اليدوى بدرجاتو الظمية المتدرجة " وتتيح البرامج الرقميو لمحفر بالميزر امكانية التحكم فى توزيع ك
الظميو من مكان الخر داخل مساحة التصميم بسيولة و دقة بالتحكم فى كثافة و سمك خطوط التظميل و التدرجات الظميو 

 ,Victor Ostromoukhov  p 4الناتجو عن تقاطعاتيا فى طبقات متراكبو لمحصول عمى درجات ظالل اغمق" )
 ( 11( شكل )   ,1999

 
 و الناتجو عن حفر طبقات متقاطعو من الخطوط او النقاطالتدرجات الظمي (22شكل)

وقد تم فصل العناصر الزخرفية فى التصميمات ذات التدرجات الظميو الناتجة عن اختالف توزيع الكثافات النقطية بحيث 
سطح النسيج  يتم حفر كل لون عمى قالب منفصل وحفره بالميزر ثم استخدام ىذه القوالب بطباعتيا متراكبو او متجاوره عمى

( بحيث يتم طباعة المون االفتح فى االرضيات يمييا االلوان االغمق فاالغمق فى طبقات متتالية  مما يتيح حريو 13شكل )
التشكيل و اعادة توزيع العناصر عمى المالبس الجاىزه و المنسوجات مباشره بالشكل الذى يثرى الناتج النيائي لتصميم 

 الطباعو فييا. 

         
 طباعة تصميم متعدد االلوان بفصل عناصركل مساحو لونيو عمى قالب مستقل والتشكيل بيا عمى االزياء( 23شكل)
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 : متعدد االلوان بطريقة تحميل المون الى شبكيات متراكبة تموين التصميم لمباحث(: 6)تجربو 

التكرار المنتظم لمطبعو ولكنيا تطبع فى مساحو وتناسب ىذه الطريقو طباعة تصميمات القطعو الواحده التى ال تعتمد عمى 
  محدده عمى سطح المنتج النسجى و تكون ذات اتجاه محدد

 
 ( كل لون عمى قالب طباعى منفصل( CMYK تحميل الوان التصميم الى شبكيات لونيو متراكبو من ( 24شكل)

األساسية األربعة المتعارف عمييا فى العالم الرقمى و فى ىذه الطريقو يتم فصل االلوان بتحميل ألوان التصميم الى مكوناتو 
والمعروفو فى مراحل فصل االلوان فى الطباعة االوفسيت  Cyan - Magenta  Yellow- black -الخاص بالطباعو :

 ( و يتم ىذا الفصل بسيولو باستخدام أحد برامج التصميم بالحاسبات مثل :(CMYKباالختصار: 

(Free hand- Photoshop- Illustrator- CorelDraw)  وفييا يمكن فصل ألوان التصميم الى مكوناتو األربعة
 (. 11)بحيث يتم اخراج كل لون عمى حده فى ممف خاص ثم يتم حفرىا عمى اربعة قوالب منفصمو، شكل 

يا البعض لتعطي فى واثناء مرحمة الطباعة اليدوية يتم استخدام ىذه القوالب فى الطباعة المتراكبة لألربعة ألوان فوق بعض
النياية الشكل النيائي لمتصميم المطبوع بعدد النيائى من الدرجات المونيو الناتجة من اندماج و خمط ىذه األلوان فوق 

 بعضيا البعض مما يكسب التصميم ثراءا وقيمة جمالية و بصرية تتناسب مع جماليات الطبعة الواحدة عمى المنسوجات . 

  :اوضحت الدراسة اىمية خامسا : النتائج :

االستفاده من االمكانيات الواسعة التى تتيحيا التكنولوجيا باستخدام اشعة الميزر و تطبيقيا فى مجال طباعة  -
المنسوجات فى رفع جودة الطباعة اليدوية بالحفر عمى القوالب الطباعية حيث تتيح اشعة الميزر الدقة و الجودة 

ية المتنوعة التى تضفى قيمة جمالية لمساحات التصميم والتى يصعب حفرىا العالية فى حفر التاثيرات المممس
 يدويا بما يوفر جيدا ووقتا.

القوالب المحفوره بالميزر تحقق طبعات ذات جودة عالية حتى مع التفاصيل الدقيقة و المساحات الضيقة خاصة  -
 فى الطباعة عمى المالبس الجاىزه بعد حياكتيا.

كن التحكم فى جودة الطباعة الفنية اليدوية عمى المنسوجات بالقوالب من خالل تطويع اوضحت الدراسة انو يم -
االمكانيات التكنولوجية لمحفر باشعة الميزر عمى الخامات المختمفة لمقوالب سواء االخشاب او المينو فى تحقيق 

الحفر وتنوع المالمس و ثراءا فنيا فى تصميم طباعة المنسوجات اليدوية والحصول عمى نتائج اعمى فى جودة 
 امكانيات التموين .
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يمكن اعداد القوالب الطباعية لمتصميمات المتعددة االلوان بفصل كل لون عمى قالب مستقل مع امكانية تحقيق  -
 ادق الدرجات الظمية و التدرجات المونية باستخدام الميزر فى الحفر.

 ميم الى شبكيات متراكبة من يمكن تموين التصميم المتعدد االلوان بتحميل الوان التص -
  (CMYK يتم فصل كل لون منيا فى قالب مستقل ثم الطباعة بيا فى طبقات متراكبة   بالترتيب لتعطى فى النيايو )

 طبعة مطابقة لمتصميم االصمى بكافة درجاتو المونية و الظمية. 

 سادسا : توصيات البحث :
و المعاصره خاصة مجال الحفر بالميزر فى المجاالت المختمفو  ضرورة الربط بين امكانيات التكنولوجيا الحديثو -

بما يسيل عمى المصمم من اداء الميام التصميمو و رفع جودة التصميم واالستفاده من االمكانيات التى تتيحيا 
 التكنولوجيا فى تنمية ميارات المصمم .

االندثار و ما ليا من قيمو فنيو و ابداعيو فى ضرورة االىتمام بسبل تطوير الصناعات اليدويو التى اوشكت عمى  -
 تحقق منتجات متميزه فى االسواق ومحاولة احياءىذه الصناعات .

 : Referencesسابعا : المراجع 

 المراجع العربية:

 -( " اساسيات التصميم و التطبيق باستخدام الحفر فى الميزر فى الزجاج " مجمة عموم وفنون1443احمد لبيب ) .4
 414:419ص  41مجمد  1العدد 

(  "الطباعو اليدويو كمدخل لتنمية السموك الجمالى لمطفل " مؤتمر الفن و البيئو ، كمية 4991ناديو فؤاد السيد )  .2
 .  144التربيو الفنيو ، جامعة حموان ، ص 

المونيو فى "دراسو تجريبيو لتحميل العالقات المتبادلو بين متغيرات القيم المممسيو و   4994شعيب محمد عمى،  .3
 . 1الطباعو اليدويو "، رسالة دكتوراه غير منشوره ، كمية التربيو الفنيو ، جامعة حموان ، ص

اكتوبر ( " االتجاىات الحديثو المعاصره التى تحث عمى توجيو الفنان الى 1443عز الدين عبد العزيز حسن ) .1
 . 434ر ، العدد الرابع ،ص المجمد الخامس عش –التطبيقات الرقميو فى الطباعو " عموم و فنون 

 10( " الميزر بين النظريو و التطبيق " مؤسسة االىرام ، القاىره ، ص 4999نايل بركات محمد )  .1
( " نموذج تطبيقى لمطباعو بالمينو فى مناىج الثانويو نظام المقررات فى الكويت ( مجمة  1441فريده شعبان حيدر ) .9

 .111, ص  39العدد  ,44مصر مجمد  –مستقبل التربيو العربيو 
( واقع و مستقبل الطباعو اليدويو عمى شبكة االنترنت ، مجمة بحوث التربيو النوعيو 1444محمد السيد الشافعى )  .0

 .  114، ص 11العدد 
 . 19( دراسات فى تطور فنون النسيج و الطباعو ، درا نيضة مصر ،ص4994مصطفى محمد حسين )  .9
 41االقمشو ، دار المعارف ، ص  ( فن طباعة4994مصطفى محمد حسين )  .9
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