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 تكار تصمٌمات طباعة المنسوجاتالبجمالٌات فن الجرافٌك المصري كمصدر 

Aesthetics of Egyptian graphic art as a source of innovation in textile 

printing design  
 رضوان محمد سلطان نهى علً /د.م

 . جامعة بنى سوٌف -كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز

 

 ملخص البحث

ٌعد فن الجرافٌك احد الفنون البصرٌه التى ظهرت فى مصر مع بداٌات القرن الماضى مع نشاة مدرسة الفنون الجمٌله فى 

 على ٌد مجموعه من الرواد من فنانى الجرافٌك المصرٌٌن باعمالهم القاهره 

 المصرٌة التى تعبر عن الحٌاهالبعاد البٌئٌه و الثقافٌه فى مفرداتها و موضوعاتها جمالٌات التاثر با تحمل فى طٌاتهاالتى 

مصدرا ؼنٌا لمصمم هذا الفن من ٌجعل ، االمر الذى مهارات الفنان فى الرسم المباشر على السطح الطباعى  من خالل

مجالى فن الجرافٌك و تصمٌم طباعة بالرؼم من تقارب و ،  جات فى استلهام االفكار التصمٌمٌة المبتكرةطباعة المنسو

 كمصدر المجالٌن بٌن هناك فجوه فى الربط و االستفادة المتبادلة اال ان العدٌد من االسس و القٌم المشتركةفى  المنسوجات

فن  من جمالٌات ٌمكن االستفادةتالً: كٌؾ فً السإال ال مشكلة البحثٌمكن تلخٌص ومن هنا  لتحقٌق رإٌه فنٌة مستحدثة

القٌم االستفادة من هدؾ هذا البحث إلى ٌ و ؟للسٌداتتصمٌم األقمشة المطبوعة كمصدر البتكار المصري  الجرافٌك

هذه القٌم  االستفاده منوتقنً ؼنً فنى و كمورد خاصة فن الجرافٌك المصرٌة  البصرٌةالفنون  فى  الجمالٌة و التشكٌلٌة

لمصمم طباعة المنسوجات  خالقةالو  التجربة البصرٌةإثراء اهمٌة البحث هو ، مجال تصمٌم طباعة المنسوجات فى 

 تتالئم بتكار تصامٌم عصرٌةتوظٌؾ جمالٌات فن الجرافٌك فى الفنانٌن مصرٌن  بتحلٌل بعض االعمال الفنٌة الجرافٌكٌة

فى بعض االعمال الفنٌه  القٌم التشكٌلٌةالتحلٌلى : تحلٌل المنهج تركز منهجٌة البحث على مع االبعاد الثقافٌه لمجتمعاتنا ، 

من اعمال جرافٌكٌه للباحثه ق على تصمٌمات للمنسوجات مستلهمة ن ، المنهج التطبٌقى : التطبٌٌالجرافٌكٌه لفنانٌن مصرٌ

التحلٌل الفنى لبعض االعمال الفنٌه فن الجرافٌك المصرى بما اظهر  : نتائج البحث .و توظٌفاتها على اقمشة السٌدات

ٌحمله من ابعاد بٌئٌه و ثقافٌه و تعبٌرٌه وجود اسس و قٌم تشكٌلٌه مشتركه ٌمكن االستفاده منها وتوظٌفها فى مجال 

الجرافٌك اثرى  استخدام التقنٌات الفنٌه المستخدمه فى فن كما انمبتكره ،تصمٌم طباعة اقمشة السٌدات برإٌه عصرٌه 

   التصمٌمات برإٌه معاصرة ؼٌر نمطٌةلمصمم طباعة المنسوجات فى ابتكار  التجربة الفنٌه و االبداعٌة

 حفر نحاسى.الجرافٌك ، مٌزوتنت ، :  كلمات دالة

 

Abstract 
Graphic art is one of the visual arts which was first presented in Egypt with the establishing of 

a school of Fine arts in Cairo in the beginning of nineteenth century by pioneering artists 

influenced by the creative and cultural aspects in their designs the characteristics of the 

Egyptian environment and culture through artists skills of drawing on plat surface directly, 

that what makes it a rich source for the textile printing designer in the inspiration of 

innovative design idea.  Despite the convergence of the areas of graphic art and the design of 

textile printing in many of the foundations and common values, but there is a gap in the 

linkage and mutual benefit between the two fields as a source to achieve an innovative 

technical and artistic vision. Hence the problem of research in the question: How to benefit 

from the aesthetics of Egyptian graphic art as a source of innovation in the field of designing 

printed fabrics for women? The research aims to: analyze and Benefit from the aesthetic of 
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the Egyptian graphic arts as a rich artistic and technical resource to achieve a range of creative 

textile designs. The importance of studying is to enrich the visual and creative experience of 

the textile printing designer in creating creative designs with different vision. An analytical 

and applied approach through artistic analyze of some Egyptian graphic artworks to show the 

aesthetic values of it and its  influence by elements of the Egyptian environment, And applied 

study by creating textile printing design inspired from experiments of graphic artwork  of the 

researcher. The artistic analysis and experiments of the researcher showed that the Egyptian 

graphic art with its subjects and techniques can be a rich source of innovation to enrich the 

artistic value of the designs of textile printing.  

Keywords: graphic arts, Mezotent, copper engraving  

 

  البحث مقدمة

 ةو الثقافٌ ةجمالٌات التاثر باالبعاد البٌئٌ تحمل فى طٌاتها ةابداعات و قٌم تشكٌلٌمن  يلمصران ما ٌذخر به فن الجرافٌك ا

فى مفرداتها و موضوعاتها ذات الهوٌة المصرٌة ٌجعل من هذا الفن مصدرا ؼنٌا لمصمم طباعة المنسوجات فى استلهام 

م المباشر فى الرس التقنٌة و التعبٌرٌةهارات الفنان االفكار التصمٌمٌة المبتكرة  خاصة انه من الفنون التى تعتمد على م

 التجربة االبداعٌة و هو ما ٌجعله مصدرا الثراء ٌذخر به من قٌم تعبٌرٌة و تشكٌلٌة ى وماعلى سطح الوسٌط الطباع

وفى ضوء ذلك ، القطعه الواحدة برإٌة معاصرةالستلهام تصمٌمات طباعة  م طباعة المنسوجات و اتاحة الفرصةلمصم

فى مصر و تحلٌل بعض قٌمه التشكٌلٌة من  نشؤتهعن  لٌة وصفٌة لمفهوم هذا الفن و نبذة تارٌخٌةدراسة تحلٌٌتناول البحث 

 .اوال : جمالٌات و خصائص فن الجرافٌك كمصدر الهام فى مجال تصمٌم طباعة المنسوجاتخالل 

و المنهج التجرٌبى التطبٌقى من خالل بعض تجارب  جرافٌك مصرٌٌن لفنانً لتحلٌل الفنى لبعض االعمال الفنٌةثانٌا : ا

 .فنٌة جرافٌكٌة للباحثه و تطبٌقاتها بالتوظٌؾ على  تصمٌمات طباعة القطعة الواحدة للمنسوجات

  مشكلة البحث :

التى ٌمكن توظٌفها كمصدر استلهام فى مجال تصمٌم طباعة منسوجات المصرى ماهى خصائص و جمالٌات فن الجرافٌك 

مجال تصمٌم وكٌؾ ٌمكن توظٌؾ جمالٌات الرسم المباشر على سطح الوسٌط الطباعى فى ؟ لواحده للسٌداتالقطعه ا

 ؟المنسوجات

ٌهدؾ هذا البحث إلى االستفادة من القٌم الجمالٌة و التشكٌلٌة فى  الفنون البصرٌة المصرٌة خاصة فن هدف البحث : 

 . القٌم فى مجال تصمٌم طباعة المنسوجاتالجرافٌك كمورد فنى و تقنً ؼنً واالستفاده من هذه 

لمصمم طباعة المنسوجات بتحلٌل بعض االعمال الفنٌة الجرافٌكٌة  االبداعٌهإثراء التجربة البصرٌة و أهمٌة البحث: 

 .  عصرٌةطباعة منسوجات بتكار تصامٌم و االستفاده من جمالٌات هذا الفن فى لفنانٌن مصرٌن 

 منهج البحث:

 التجرٌبى منهجه الجرافٌكٌه لفنانٌن مصرٌٌن ، و ى : تحلٌل القٌم التشكٌلٌة فى بعض االعمال الفنٌتحلٌلوصفى منهج 

تصمٌمات القطعه التطبٌق على تصمٌمات للمنسوجات مستلهمة من اعمال جرافٌكٌه للباحثه و توظٌفاتها على بالتطبٌقى : 

  .الواحده للمنسوجات
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 فروض البحث :

استلهام منها كمصدر فٌك المصرى ٌذخر بالعدٌد من القٌم الجمالٌه التى ٌمكن االستفاده ٌفترض البحث ان فن الجرا-

 .تصمٌمات طباعة المنسوجات 

مهارات المصمم الفنٌه فى الرسم المباشر على سطح الوسٌط الطباعى ٌمكن ان لان ما ٌتمٌز به فن الجرافٌك من اظهار -

  .القمشة السٌداتٌثرى القٌمه الفنٌه لتصمٌات القطعه الواحده 

 طباعة المنسوجات. ت المستخدمه فى فن الجرافٌك تثرى القٌمه الجمالٌه لتصمٌماتان التقنٌا-

 حدود البحث :

 .مصرفن الجرافٌك فى حدود مكانٌه:  

 .حتى الٌومم 0291فى مصر على ٌد جٌل الرواد  فن الجرافٌكبداٌة من نشؤة  حدود زمانٌه :

 الجرافٌك فى تحقٌق الطبعه الفنٌةوالحفرفن  جمالٌات تقنٌات ناالستفاده محدود موضوعٌه: 

 القطعه الواحده للمنسوجات.و توظٌفها فى تصمٌم طباعة لرسم المباشر على الوسٌط الطباعى با

 :  النظرٌة الخلفٌهأوال: 

 : مفهوم فن الجرافٌك -1

اخرى  ةاو اى ماد ةدنٌه او الحجرٌاو المع ةٌاو حفر او معالجة االلواح الخشبهو فن قطع "فن الجرافٌك فى معناه العام 

الحصول على تؤثٌرات فنٌه تشكٌلٌه مختلفه فى طرٌقة طباعتها و نستطٌع ان نوجز هذا و ةسطح طباعٌأبهدؾ تحقٌق 

( ٌقوم فٌه الفنان ة نسخ متماثله من)كلٌشٌه محفورفن طباع ( وهوهذا الفن ) بفن الرسوم المطبوعه التعرٌؾ بان نسمى

 (01، ص0291)فتحى احمد،  جمٌع مراحل الرسم و التصمٌم على سطح الوسٌط الطباعى و حفرها و طباعتهاباداء 

 ثنائٌة لوحات شكل فى  ٌكون ما وعادة البصري، الفنً التعبٌر ادوات من واسعة مجموعة تشمل التى الفنون من وهو 

 الفنان قدرة على تعتمد التً البصرٌة الفنون بٌن من تجعله التى التقنٌات من العدٌد له و ، مستو سطح على أنتجت أي األبعاد،

 ،(THE OXFORD DICTIONARY OF ART, 2004, P. 309) واألفكار االشكال بٌن التفاعل عن التعبٌر فى  االبداعٌه

 لعام عشر ابعالر المجلد فى ةالعربٌ ةاللؽ مجمع اقرها التى ٌةالعلم و ةالفنٌ المصطلحات مجموعات من الفن هذا تعرٌؾ جاء

 سائر فى اختلؾ فقد حدٌثا و وافدا فنا باعتباره العربى الوطن فى مسمٌات لعدة الجرافٌك فن تعرض فقد ، 090 ص م 0299

 مكتوب خط بمعنى االصل التٌنٌه هى و جرافوس بكلمة مرتبط اصلها كان و اجنبٌه كلمه جرافٌك كلمة و العربى الوطن بلدان

 ٌارا) " سنوات منذ الجدٌد االسم هذا باستعمال بالقاهره الجمٌله الفنون بكلٌة الحفر قسم اساتذة بادر قد و، منسوخ او مرسوم او

 اكثر الخط على أكثر تعتمد التً الفنون إلى عادة ٌشٌر مصطلح الجرافٌوس( ) الجرافٌك فن "(،922 ص ،9101مصطفى،

 ولها الطباعة، عملٌات إلى التحدٌد وجه على تشٌر كما لنقشا من مختلفة واألشكال الرسم على وتعتمدخاصة اللون، على منها

 ,MAYER).اللٌثوؼراؾ الحجرٌة الطباعة مٌزوتٌنت، التهشٌر، الحفر،األكواتٌنت،دراٌبوٌنت، فن مثل المسمٌات من العدٌد

RALPH،1992,P182) , سطح لىع مباشرة الرسم فٌها ٌتم التى ةالفنٌ ةالطباع طرق من ةطرٌق هو الحمضى الحفر و 

 التفاعل استخدام ثم  الحفر ابرة تسمى اداه باستخدام  الورنٌش او الشمع من بطبقه المؽطى الزنك او النحاس معدن من طباعى

 سطح الى الرسوم نقل و بالحبر الطباعى السطح تؽطٌة ثم المرسومه، الخطوط لحفرهذه المعدن مع لالحماض الكٌمٌائً

 ،ةالتقنٌ لهذه تقلٌديال المعدن وهو النحاسى( )الحفر النحاس هو الطباعٌه االسطح فى تخدمهالمس المعادن انواع اشهر و الورق

 الملمس وٌنفذ ، اٌضا متساوى فٌه المحفوره الخطوط عمق فٌكون بالتساوي فٌه السطح تاكل ٌتم للحفرحٌث المفضل ٌزال وال

 كفاءة بنفس لٌس لكنه النحاس من أرخص وهو لزنكا معدن وكذلك ،ازالته عند الحبر للون تشوه ٌحدث ال كما جٌد بشكل
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 او النحاس على بالحفر ؼائر سطح من الطباعه –0:هى و ةرئٌسٌ انواع ثالثة الى الجرافٌك فن ٌنقسم و . النحاس معدن

 الفن من نوع وهى كاللٌثوجراؾ مستو سطح من الطباعه -2 واللٌن او الخشب على كالحفر بارز سطح من الطباعه -9 الزنك

 ثم الجٌرى الحجر من نوع على دهنى بقلم الرسم خالل من الدهنٌه الماده و الماء بٌن ٌحدث الذى تضاد نظرٌة على ٌعتمد

 بحبر الحجر تحبٌر عند و الدهنٌه بالماده المرسومه االجزاء عدا الحجر سطح كافة ٌؽطى الماء ان نجد بالماء الحجر تندٌة

 او االلومنٌوم من معدنٌه بالواح االستعاضه ذلك بعد امكن قد و الماء من الخالٌه هالمرسوم االماكن سٌؽطى فانه الطباعه

 (.02 ص،0291 ،فتحى احمد)" وزنه ثقل و وجوده لندرة الحجر عن كالزن

 : نبذه تارٌخٌة عن فن الجرافٌك المصري -2

ٌن فً ألمانٌا وشمال إٌطالٌا قد منتصؾ القرن الخامس عشر فً منطقة وادي الرافى العالم  الى فن الجرافٌك  ةنشؤترجع 

الرسام المعروؾ  وٌعدوالذى ٌعد رائد فن الحفر فى هذا العصر    German goldsmithsألول مرة من قبل  ظهر

Martin Schongauer  ٌرجع تارٌخ اول نسخه وفً كولمار  0111اٌضا من اشهر الحفارٌن وقد ولد فً حوالً  هو

تارٌخ فن الجرافٌك فى فى حٌن ٌرجع  (Hind, Arthur M ،9101 ،p29)"  0111خطى الى سنة الحفر فن المطبوعه من 

مصر مع إنشاء مدرسة الفنون الجمٌلة فً عام  وصلت تقنٌات الطباعة الحدٌثة فً الماضى حٌث" الى بداٌات القرنمصر

عه بكلٌة فى مصر من خالل جهود ) برنارد راٌس( الذى اسس قسم الحفر و الطبا بزغ فن الطبعة الفنٌةوقد " ، 0219

مصر، بل كانت هناك  فى فنٌة طبعات ى حٌن لم تكن هناك ثمةفى بداٌة الثالثٌنات من القرن الماضى ف الفنون الجمٌلة

جٌل من الرواد لهذا الفن على  الى ان ظهر لٌثوؼراؾ استخدمت فى اؼراض تجارٌةنفذت من احجار الشعبٌة  طبعات

( الذى ٌعد رائدا لفن الحفر فى مصر و العالم العربى و من بعده نحمٌا سعٌد 0221 -0211راسهم الفنان )الحسٌن فوزى 

ل ( وهم ٌمثلون الج9119ٌ –0201، وعبد هللا جوهر( بابداعاته التى قدمت مصر فى كثٌر من المشاهد0209-0211)

توالت بعدها اجٌال من الفنانٌن الجرافٌكٌن و (01، ص9101) صالح الملٌجى ،االول فى حركة فن الطبعة الفنٌة فى مصر". 

اث رالتى كما استلهمت من القصص الشعبى و الذٌن قدموا العدٌد من الموضوعات المصرٌه و االفرٌقٌه ذات الحس الوطن

فى مفردات اتسمت بالتجرٌد و التجرٌب فى موضوعات تخاطب الروح و  و الحضارات و مشاهد من الحٌاة الٌومٌة

 الوجدان معا .

 

 :تو فٌها ٌتناول البحث تحلٌال: الجرافٌكٌةللبعض االعمال الفنٌة  الدراسة التحلٌلٌة

 طباعة القطعه الواحده اتصمٌمتهام استل الجرافٌك كمصدر فنبعض جمالٌات وخصائص  :اوال

 الجرافٌك المصرٌٌن. لفنٌة لفنانًلبعض االعمال ا التحلٌل الفنً :ثانٌا

 

فى مجال تصمٌم التى ٌمكن توظٌفها كمصدر استلهام فن الجرافٌك و جمالٌات  خصائصبعض : اوال

  .طباعة منسوجات القطعه الواحده للسٌدات

 مٌزاته :الرسم المباشر من سطح الوسٌط الطباعى ومن اهم م 

 فن الجرافٌك من الفنون التى تعتمد على قوة الفنان فى استخدام ٌعد : اثراء القٌمه الفنٌه لعنصر الخط فى العمل الفنى  - أ

وهى الخطوه االولى التى ٌبدأ فٌها الفنان فى صٌاؼة العمل الفنىو ٌعتمد فٌها على مهاراته  الخط و التعبٌر بالرسم الٌدوى

ٌعبرعنه بالخط واللون بدال والفنان  نابع من شعور النابع جمالى التعبٌر ال فى االساس على قٌمةد فى فن الرسم الذى ٌعتم

، فالخط  (1، ص0292، ) مختار العطارمن اللفظ و بقدر ثقافة الفنان وفهمه للحٌاه ٌستطٌع ان ٌعبر عن افكاره الخاصه" 

http://0004rq1.1103.y.http.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/Martin-Schongauer/66203
http://0004rq1.1103.y.http.academic.eb.com.mplb1ci.ekb.eg/levels/collegiate/article/Martin-Schongauer/66203
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الى فن والتى منها ٌمكن تفهم اسلوب اى فنان فىحرٌة  له اهمٌته العظٌمه بالنسبه الى عمل فنى وهو الخطوه االولى

التعبٌر بالخط ، و فى فن الحفر و الطباعه فاللشكل و القٌمة ٌعتمدان على نظام من العناصر الخطٌة، ذلك ان الخط فى 

قطعه و زاوٌة تنوعاته الالنهائٌه فى االتجاه و الطول و السمك و الكثافه الموضوعٌة، ثم رقته و خشونته و استمراره و ت

  تطابق السطح الطباعى مع الورق هى من العناصر االساسٌة فى المفردات التشكٌلٌة لوسٌط الطباعة .

فعٌن الفنان دائما ما تسعى لتحقٌق هذه القٌمه  :ى التكوٌناتبٌن االبٌض و االسود ف ادراك قٌمة العالقات الجمالٌة - ب

المتنوعه فى تحقٌق المتعه البصرٌه من خالل صٌاؼة الحوار المستمر بٌن داخل التكوٌنات الفنٌه باستخدام كافة التقنٌات 

فابداعات الفنان فٌه تتم مباشرة على فنٌه تثرى العمل الفنى كتلتى االبٌض و االسود و ما بٌنهما من درجات فى تحقٌق قٌم 

ن قبل مرحلة الطباعة فى سطح الخشب او المعد ق للفنان ٌتحقق على اللوح الطباعًالسطح الطباعى فالفعل الخال

 .صورتها النهائٌة للعمل الفنى 

 : فى اعداد العمل الفنى على سطح الوسٌط  الطباعى عن التجارب المتتالٌه الناتجةدفه الص و التلقائٌة عنصر  - ت

و تكسبها  ائٌةاد هذه التجارب هى التى تحرر التجربة من اى نمطٌة او آلٌةو  دورا فعاال فى جمالٌات الطبعة الفنٌةلها  و

من خالل توظٌفه فى منذ نشاته على مهارات الرسم الٌدوى  ارتبط فن الجرافٌكان  مثٌره، ساعد على ذلك جده بصرٌه

ما ٌمكن توضٌحه و تقرٌبه لذهن و كل الفنون ى صاحبت القصص االدبٌه و الشعر والعلوم والت مجال الرسوم التوضٌحٌة

و لهذا فهو ٌعد مصدرا ؼنٌا لمصمم  (99، ص0291، )فتحى احمد" فة رسوم الكارٌكاتٌر و رسوم الصحا القارئ و

 . طباعة المنسوجاتتصمٌمات منسوجات فى توظٌؾ هذه القٌم فى ال

لعمل اٌضفى حسا جمالٌا و فنٌا على طبٌعه المفردات التى ٌتم تناولها فى ل: فى الرسم التركٌز على القٌمة التعبٌرٌة  -جـ

 .و تحمل بصمة ممٌزه لكل فنانالفنى فتصبح الطبعة فرٌده 

 ت الحفر فى االعمال الجرافٌكٌة:االحماض وادوا استخدام الناتجه عنالتاثٌرات الملمسٌة  -2

 ٌحقق ان ٌستطٌع الفنان ان منها االخرى الفنٌة االعمال فى نجدها ال المطبوعةو المحفوره اللوحة فى نراها فنٌة قٌم هناك

  استعمال طرٌق عن ذلك و مختلفة ٌراتتاث تعطى التى لمتعددها المالمس

 ومن التعبٌر فى تساعد التى المتباٌنه زاتالبروو الحفر عمق تنوع طرٌق عن و المتعددة الحفر ادوات و االحماض -أ

 نسخ فى االصلى الفنى العمل استنساخ ٌتٌح الذى التكنٌكى التنوع ٌلٌهالتشك الفنون سائر عن تمٌزه التى الفن هذا خصائص

 ,peter John V. Moore, 2013) الوجدانٌة المتعة لهم لتحقق ضهللجماهٌرالعرٌ وصوال اقصى تحقق متعدده

p121)،  و بالرؼم من ان كل فنان له اسلوبه الفردى فى تعامله مع السطح الطباعى فان الشكل المحفور له قوته و جماله

. 

محدوده البتكار تاثٌرات ؼنٌه ، ففى السطوح المعدنٌه  ؼٌر فن الجرافٌك لها امكانٌاتب تنوع وسائط الطباعه الفنٌة -ب

قٌم  مناو الخشونه المباشره او الحصول على مساحات متدرجه  الحصول على تاثٌرات ؼاٌه فى الرقة الملمسٌةمثال ٌمكن 

 .فى طرٌقة القطع  واوح الخشبٌه سواء فى طرٌقة الحفر الظل و الضوء ، كذلك فى السط
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  : فن الجرافٌك فى المستلهمة من البٌئة المصرٌة  ات الفنٌةالمفرد صٌاغة اسلوب-2

 الجرافٌكى الفنان وجدان  فى قوى كمإثر المصرٌه بالبٌئه بارتباطها المصرى  الجرافٌك الفن لوحات من العدٌد تمٌزت

 احد منف ،للموتٌفات و الموضوعات الفنٌه واسلوب صٌاؼتها  لخروج برإٌة مختلفةا فى واضح دور له كان وهوما

ص  ،9101،مصطفىٌارا ) اللوحه اجزاء كل فى مكثؾ و مبسط بتكوٌن الفكره عن التعبٌر امكانٌة )هو الجرافٌك فن خصائص

و اسلوب صٌاؼتها داخل لوحات فن الجرافٌك المصرى تعمل و المفردات المستوحاه من البٌئه وابتكار الوحدات  (992

حٌث ٌمكن تحلٌل و اعادة صٌاؼة هذه المفردات و تحوٌلها من رموز داخل بمثابة مصدر الهام لمصمم طباعة المنسوجات 

 المنسوجات. بتصمٌمات ترتبطالى وحدات زخرفٌه مبتكره ل فنى بصرى تشكٌلى فى لوحه فنٌه عم

 

 المصرى الجرافٌك فن لوحات لبعض الفنى التحلٌل : ثانٌا

 .التصمٌم فى كةالحر اتجاهات تحقٌق فى الخط استخدامتحلٌل االولى :  اللوحة

 

 م1997سم  54×  49من سطح بارز/ لٌنولٌوم  طباعةللفنان صبرى حجازى،  )المدٌنة(( لوحة 1 شكل رقم )

 المعارض من العدٌد له 0219 عام ولد المصرى الجرافٌك لفن الثالث الجٌل فنانى من وهو حجازى صبرى للفنان اللوحه

  اخلهاد و مصر خارج

 مٌةالٌو حٌاةال و الطبٌعة من لمشاهد رصده خالل من التسجٌلٌة بالواقعٌة اعماله اتسمت "  : الفنان سلوبال الممٌزه السمات

 المساحة اعماله من كثٌر فى االسود اللون اتخذ كما ، الضوء و الظالل بٌن التباٌن على فٌها ٌإكد المعدن علىالحفر مستخدما

 ص ، 9101 الملٌجى، )صالح " االبٌض من قلٌله مساحات تتخللها الكتل و طالخطو من نسٌجا تمثل و التكوٌن و البناء من االكبر

 خالل من لهاعما صٌاؼة و االجتماعى الواقع بالتعبٌرعن ٌهتم كما مصادرها و الطبٌعة الى باالتجاه اعماله تتمٌزو  ( 99

العالمٌة. باالداب تاثره ٌجةنت االدبى الجانبب اهتم للعناصركما تجرٌدٌه رإٌه  

 

حٌث: من  الفنً العمل لتحلٌ  

 فى الفائقه القدرهو المشاعر فى والتدفق الفراغ و للمساحات الدقٌق حسابال نالحظ :بالعمق االٌهام ىف الخط استخدام - 0

  الموضوع لعناصر الشدٌد التلخٌص الى المٌل مع االساسٌة بسماتها المصرٌة الطبٌعة فبدت  االداء
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 فى االٌهام بالعمق استخدام الخط( 2 شكل رقم )

 

 داخل توزٌعه و كثافاته فى ٌتحكمف  ذاته حد فى حٌوٌة قٌمة باعتباره خطلل الفنان استخدام ٌوضح (9) رقم توضٌحى شكل

 بالعمق توحى  فراؼٌة تاثٌرات عنه ٌنتج الذى ورهالمتجا للخطوط المتدرجو المتنوع االٌقاع على معتمدا اللوحه مساحات

 العناصر من مجموعه مستوى لكل العمق اقصى الى التصمٌم مقدمه من متدرجه متتالٌه مستوٌات 2 ىال اللوحه ٌقسم فنجده

 االرضٌه مساحة تكاد بٌنما )أ( التصمٌم من االمامٌه المساحه فىف مختلؾ اضاءه مستوى عن تعبر مختلفه خطٌة كثافه ذات

 فى االنسجام و والظالل االضواء فى التوازن فٌها نرى الداخل نحو تلٌها التى )ب( المساحه فى بٌنما ، الخطوط من تخلو

 االضاءه اتجاهات حسب سمكها تنوع خالل من كتلتها على للتاكٌد االشكال دٌدتح فى الخط ٌستخدم اضاءه علىاال االشكال

 الخطوط من تنوعةالم الكثافات  تتدرج فٌها و التكوٌن من عمقا االكثر المساحه فى  تقع ( )جـ المساحه فى و علٌها الساقطه

 االشكال ماستخدا تعمدٌ الفنان نجد كذلك .العمق نحو تدرٌجٌا المشاهد تنقل بحٌث الظالل بكثافة لالٌهام المتجاورة و المتوازٌه

 ارتباطها قدر معٌن بموضوع الترتبط تشكٌلٌة رإٌة خلق فى بالمقدمه الصامته الطبٌعه لعناصر هندسٌة شبه او الهندسٌة

 التشكٌلٌه القٌم بجمالٌات مرتبطه التكوٌن داخل صٌاؼتها تصبح بحٌث المتتابعة المساحات و االشكال بٌن توافقال و بالتناسق

 اهمٌة له ما وهذا (029ص ،9101 ،حسنى رشا ) "بالعمق اٌحاءها تناؼمها و السطوح تنوع وكذلك عتنو و وتباٌن توازن من

  التصمٌم فى الخط ٌلعب" حٌث ذلك و المساحات و العناصر توزٌع فى انواالتز االستقرار تحقٌق و التكوٌن حبكة فى بالؽة

 و االتزان و باالٌقاع االحساس اٌجاد فى المتعدده امكانٌاته و اٌحائاته ٌتضمن و الفنى العمل ادراك فى حٌوٌا و جمالٌا دورا

 بصرٌة داللة ٌعطى ذلك كل ،الكتل و الشكالا التحدٌد و السمك و االتجاه فى التنوع ذلك من قٌمته ٌستمد و السٌاده و الوحده

 االحساس خلق ، المهمة التشكٌل عناصر كؤحد للخط فٌمكن (019ص،9101منٌر، اٌمان )"الفراؼى بالعمق لالحساس

 االبعاد ذات الكتل و المسطحات عن بالتعبٌر ذلك فى وننالفنا استفاد و مستو، سطح على الحركه و االحجام و بالمسطحات

 ( 11 ص ،9101 ، مصطفى ٌارا ) . واالضواء الظالل و التجسٌم الى اللجوء دون الثالثٌه
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  : االتزان و االٌقاع تحقٌق فى الخط دور -2 

 

 استخدام الخط فى تحقٌق االتزان فى التكوٌن( 3 شكل رقم )

 

 السمك و الشكل المختلفة  الخطوط انواع استخدام من الناتج االٌقاع على التركٌز ٌحاول فنانال ان نجد (2رقم) الشكل فى

 الشكل على الموضحه االسهم و ، التكوٌن فى واتجاهاتها العناصر تناول فى تحكمه خالل من بٌنها المسافات و كثافته وتنوع

 و باالتزان ٌوحىل التكوٌن معظم ىف عام بشكل خطوطال التجاه الراسً لالتجاه باالضافه وتنوعها الخطوط ثراء توضح

 و بالشكل االٌحاء على قدره من به ٌتمٌز لما االٌقاعى االحساس لنا ٌقدم ان الخط ٌستطٌع حٌث ذلك و "البناء قوة و االستقرار

 ابعاد تصور ٌمكن اللهخ ومن ، لالشٌاء المرئى بالمظهر ٌوحى ان ٌستطٌع كما تجرٌدا ٌعتبر فالخط ، الخاصه الذاتٌه الحركه

 نالفنانٌ لوحات فى بالخطوط فالتعبٌر ، مختلفه باتجاهات فٌه الخطوط ركتتح ساكن فراؼى مسطح اللوحه باعتبار  االشٌاء

 . (ص12 ،9101 ، منٌر اٌمان )"طهاهبوو صعودها حركات و الفراؼٌة مجاالتها و الشكلٌه العالقات تكشؾ

  التكوٌن داخل الحركة اتجاهات و لظلٌةا التدرجات تحلٌل: الثانٌة اللوحه

 الملٌجى: صالح للفنان (2) رقم فنى عمل

 
 حمضً( لوحة للفنان صالح الملٌجى ، حفر 4شكل رقم )

 عدٌدال له و م0219 عام ولد جرافٌكى فنان و رسام هو الملٌجى صالح للفنان اللوحه  :الفنان سلوبال الممٌزه السمات

 مزدحمة المحسوبة بالبنائٌة اسلوبه تمٌز الحدٌث، المصرى الفن بمتحؾ ومقتنٌات المحلٌة و لٌةالدو الجوائز و المشاركات

 تركٌب فى بنائٌة عناصر مع متداخلة المركبة العناصر تظهر حٌث صبر و بدأب الشٌنى الحبر  اقالم باستخدام العناصر
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 و الؽائر الحفر لتقنٌات االجاده و التفهم من ٌركب بجانب اتسم الذى المعدن على الحفرالجاؾ اسلوب مستخدما ، سرٌالى

 فى وتدمجها الواقع من تاخد متمٌزه وجدانٌه حاله اعماله تمثل القالفونٌه رماد و الحفر بابره الحمض مع التعامل حساسٌة

 من مجموعة ىف المصرٌة االساطٌر من و المصرٌة البٌئة رموز من المستمد الهدهد ئرطا اختار وقد ، الخٌال من حالم عالم

 تراكٌب و صٌاؼات خالل من التراث من مفرداته استلهم  ، للخط استخدامه تعكس التى حسه و خواطره عن تعبر التى اعماله

 وحركة. تآلؾ فى متداخله االشكال فٌه تتحرك كونى عالم الى للوصول هندسٌه بنائٌة

 

حٌث: من  الفنً العمل تحلٌل  

:الفنى العمل اثراء فى دورها و الظلٌة التدرجات صٌاغة -1  

 بالحفر العمل هذا تنفٌذ وتم للعناصر الظلٌة التدرجات صٌاؼة منها الهامه التشكٌلٌة القٌم بعض تناول نجده لالعم هذا وفى

 فى رئٌسً كمحور الناعمة الدقٌقة  الخطوط باستخدام (1) شكل زنكال معدن على باالبره المباشر الرسم خالل من الحمضى

 و المتنوع التركٌب مع ، الطباعى القالب سطح على بالمساحه الكتله عالقة اظهار فى البٌضاء المساحات مع الشكل صٌاؼة

 لونٌه تنؽٌمات لو كانت لو كما تبدو والتى ، رقٌقه ناعمه تهشٌرات و ظلٌه و خطٌه معالجه نرى فٌها "للعناصر المتداخل

 مساحه من بسٌطه فنراها الخلفٌه اما رقٌقه ظلٌه تهشٌرات و خطوط نم صٌػ قد فالطائر ، الؽامق و الفاتح مابٌن متباٌنه

 رفٌكس ، )اكواتنت( القوالفونٌا مسحوق من مختلفة كثافات باستخدام الظالل درجات فً التحكم و اللون فاتحة او بٌضاء واحده

 و تذوب ناعمه ظلٌه تدرجاتب االرضٌه فوق للعنصر المحدده الفاصله الحدود مناطق ىف  االسود و االبٌض مساحات حدة

 ،حسنى رشا ) الفنٌه برسالته الفنان  التزام مدى تعكس االعمال .وهذه المشاهد لعٌن مرٌحه هارمونٌه لتحقٌق باالرضٌه تندمج

 بتقنٌةETCHING NEEDLE)  ) ااالبرة باستخدام الؽنٌه المالمس تنوع خالل من السطح معالجات تنوع مع (029ص ،9101

 نقطة الى تتحول و الضوء فٌها ٌسقط التى االماكن فى تتالشى  قصٌرة خطوطب  المتدرجه المتجاوره خطوطال رسم فى ناعمة

 .متناثرة دقٌقة

 

   التكوٌن داخل الحركه اتجاهات-2

 

 (4رقم ) شكل شكل توضٌحً للتحلٌل اتجاهات الحركة فى التكوٌن للوحه ( 5 شكل رقم )
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 بالتوالى العناصر باقى الى فى البطل العنصر من بداٌة التكوٌن داخل العٌن حركة توجٌه خالل من التكوٌن فى الحركه تبدا و

 العلى الصعود الى تشٌر السلم فدرجات  (1) الشكل فى االسهم تشٌر كما الخر عنصر من تتابع فى تنتقل الحركه تظل بحٌث

 تاخذ التى العجله الى تنتقل ثم التكوٌن منتصؾ فى راالكث التركٌز ٌاخذ الذى الهدهد طائر وهو ٌلٌه الذى العنصر الى لتشٌر

 دائرٌه حركه فى الهدهد طائر الى اخرى مره العٌن بتوجٌه ٌقوم علٌها المنسل القماش و التكوٌن قمة فى دائرى نصؾ شكل

 ٌستشعره ما نقلٌ فٌه الفنان فتحكم تامه، بسهوله الشكل هذا ندرك ان ٌساعدنا الخطى التسجٌل هذا و " التكوٌن داخل متصله

 رموز نهاؤ،وك ،منكسرهلٌنه،منحنٌه اومتشابكة، متداخله خطوط شكل فى الخطوط الستخدامات تنوٌعه خالل من بتلقائٌة داخله

 (.ص ،9101 ، مصطفى ٌارا ) ٌستخدمها التى التقنٌات خالل ومن ٌرسمه الذى العنصر مع الفنان ٌجرٌه الذى الذاتى الحوار للؽة

  الفنى العمل فى العناصر توزٌع و الخطٌة االتجاهات تحلٌل : هالثالث اللوحه 

 : الرسول عبد ثرٌا للفنانة (2 ) رقم فنى عمل

 

 حمضًحفر  ثرٌا عبد الرسول، هللفنان () القرٌة ( لوحة6شكل رقم )

 ولدت المصرى الجرافٌك نلف الثانى الجٌل فنانى من فنانة الرسول عبد ثرٌا للفنانة اللوحه: الفنان سلوبال الممٌزه السمات

 ونالت مصر خارج و داخل المعارض من وعدٌد االسكندرٌه و بالقاهره الحدٌث الفن بمتحؾ المقتنٌات من العدٌد لها 0292

 عندهااللوحة حمتزد المصرى الشعبى الحس تحمل بانها الفنٌة اعمالها تتمٌزو والمحلٌة الدولٌة الجوائز و المٌدالٌات من العدٌد

 فى تتجاور التى زخرفٌهال عناصرلل البنائى الشكل وفى اعفوٌته فى احٌانا االطفال رسوم من تقترب التى الشعبٌة ربالعناص

 الموتٌفات تاخذ ثم للوحة، السطحٌة المساحة ٌتصدر االساسى العنصر نرى فٌها و العناصر لتلك االهمٌة اعطاء بقصد عفوٌة

 فى منتظم ؼٌر باٌقاع لالشكال المحدده الخطوط على وتعتمد وزخرفٌه ائٌهبن فى اللوحه مسطح اكمال فى دورها الصؽٌره

(.009 ص ،0291 ، احمد فتحى ) " الخصوصٌة شدٌدة رإٌة لنا ٌصنع النهاٌة فى ولكنه العشوائٌة من احٌانا ٌقترب السمك  
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حٌث: من  الفنً العمل تحلٌل  

التكوٌن. العناصرداخل توزٌع و الخطٌة االتجاهات تنوع -1  

 
 (.6رقم )  فى لوحه شكلشكل توضٌحً للتحلٌل اتجاهات الخطٌه و توزٌع العناصر ( 7 شكل رقم )

 

 و منحنٌة و مائلة و وافقٌة راسٌة مابٌن المتعارضه االتجاهات ذات الخطوط  من مختلفه انواع بٌن ٌجمع التكوٌن ان نجد

 الزرقاء االسهم تشٌر بٌنما التكوٌن فى االفقى االتجاه تذا العناصر توزٌع الى التوضٌحى الشكل فى الحمراء األسهم وتشٌر

 نرى االسهم هذه توزٌع منو المنحنٌه الخطوط ذات العناصر لىا تشٌر الخضراء االسهم و الراسً االتجاه ذات العناصر الى

 مساحة مع و ضالبع بعضها بٌن العناصر تتضافر بحٌث التكوٌن مساحة داخل العناصر مختلؾ توزٌع فى تداخال و اتزانا

 شعورا ٌتحقق ان الخطوط فى الكامنه الحركٌه الطاقه هذه على ٌترتب و  كامنه حركٌه طاقه التكوٌن ٌعطى ما هو و االرضٌه

 العمل فى تنوعت و الخطوط اتجاهات تعددت فكلما ولذلك ، الخطوط لطبٌعة وفقا شدتها فى تختلؾ التصمٌم داخل بالحركه

 ان اى ، ما تجاها فى ما نقطه تحرك نتٌجة ٌولد  فالخط ،"( 19 ص ،9101 ،منٌر اٌمان ) العمل مٌةبدٌنا احساسنا زاد ، الفنى

 وال ، كامنة حركة طٌاتها فى تحمل فانها الرسوم فى اشكالها تنوعت مهما فالخطوط ولذلك ، اتجاه لها بحركة مرتبط الخط

 التى االحاسٌس على كذلك ٌتوقؾ بل فحسب هااوضاع و اشكالها على الخطوط فى الحركه باتجاه الشعور ٌتوقؾ

 (01 ص ،9101مصطفى، ٌارا )"الخطوط تلك على ٌسقطهااالنسان

 النه والسرعه بالحٌوٌه تتمٌز و الصاعده لقوىا و بالنمو احساسا تعطى (  9 الشكل فى الزرقاء األسهم)الراسٌة: فالخطوط

 فى الحمراء األسهماالفقٌة:) الخطوط الجانبٌن من الحركة واتجاه اتوالثب باالتزان االحساس ٌرتثف االرضٌه الجاذبٌة ٌتحدى

 الصعود و بالسقوط شعورا تعطى : المائله بٌنماالخطوط "اراالستقر و ،الهدوء و السكون و باالمتداد احساسا ٌعطى (9شكل

 قوه بكل إثرت فهى للتصمٌم مالعا الثبات و االتزان الٌحقق وحده النه اخرى خطوط ٌصاحبه ما ؼالباو حركٌا نشاطا فتثٌر

 التى المبانى فى كما :) مكتملة الؽٌر الخطوط (02 ص ،9101، السالم عبد رضا ) "الحركه اٌحاءات و اتجاهات على للدالله

 تحقق ما كثٌرا ولكنها بها اللحاق و عنها البحث العٌن تحاول ما وؼالبا ؼامضه االشكال تظهر ( اللوحه اعلى الخلفٌه تظهرفى

 )اٌمانالمسطحات خلؾ فراغ باختراق ٌوحى منها المختفى فالجزء بعضها عن المسطحات فص من الخطوط تلك به تقوم لما

 بالخط احٌانا تمتزج التموج فسالسة باللٌونهتتمٌز (9شكل فى الخضراء )األسهمالمنحنٌه: الخطوط ،(19،ص9101منٌر،

 تثٌر فةمختل باٌقاعات الفراغ تتخلل التى المنحنٌة الخطوط ركةبح القوى حساسفاال ،الزائده صالبته من لتهدئ المستقٌم

 ٌتاكد االنخفاض و االرتفاع و باللٌونه احساس عطىت حٌث حركة خطوط تعتبر كما ، التنازلٌة او التصاعدٌة بالحركة الشعور

 ٌتنوع هكذاو ، البعدٌن ذى نىالف العمل سطح على الفراؼى العمق ادراك و الؽائر و بالبارز االحساس فٌزٌد تكراره خالل من

 .اوضاعها اختالؾ و الخطوط اشكال لتنوع وفقا بالحركه االنسان شعور
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  التطبٌقٌة للباحث الدراسةثالثا : 

 نسجً منتج من اكثر على توظٌفها ثم الواحده القطعة طباعة تصمٌم فى وتطبٌقها لجرافٌكٌةا االعمال من مجموعة تنفٌذ تم

 . الجرافٌكى العمل نفس من تصمٌم من اكثر امكانٌةاستلهام الظهار

 

 : للباحثه (1) رقم الجرافٌكى عمل

 

 طباعه من سطح مستو. –سم  40× 30مقاس العمل  (1للباحث عمل جرافٌكى رقم )( لوحة 8شكل رقم )

 : (1) رقم الجرافٌكى العمل من مستلهمة (1رقم) تصمٌمٌة فكرة

 

 (1)من العمل الجرافٌكى رقم المستلهمة للمنسوجات و  القطعة الواحدة على ة المنفذةٌ(االفكار التصمٌم9شكل رقم )

 

 ذات العناصر و  المفردات اظهار على تعتمد متنوعه قطع زواٌا باختٌار (0) رقم باللوحه الجرافٌكى العمل توظٌؾ تم

 القطعة منسوجات على باعىط تصمٌم شكل فى للوحة مباشر رسم كؤنها و المختلفة الظلٌة التاثٌرات و المتنوعة الخطوط

 . النسٌج ارتداء اتجاه نفس فى تكرارٌة ؼٌر واحدة مره التصمٌم طباعة فٌها ٌتم بحٌث الواحده
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 : (2) رقم جرافٌكى عمل

 

 طباعه من سطح مستو. –سم  40× 30مقاس العمل  (2للباحث عمل جرافٌكى رقم )( لوحة 10شكل رقم )

 

 : (2) رقم الجرافٌكى ملالع من مستلهمة (2رقم) تصمٌمٌة فكرة

 

 (2القطعة الواحدة و المستلهمة من العمل الجرافٌكى رقم ) لتصمٌم طباعة(االفكار التصمٌمٌة المنفذة 11شكل رقم )

 

 توزٌىع فىى ٌظهىر الىذى و اللوحىه تكىوٌن فىى االتزان من باالستفاده الجرافٌكى العمل توظٌؾ تم(00) شكل التصمٌم هذا فى و

 حٌوٌىة واظهىار المطبىوع النسىٌج مساحة مع للتصمٌم المناسب الحجمو المكان اختٌار مع التصمٌم فى اتزانب العناصر و الكتل

 . حركتها و الخطوط سمك فى التنوع وتوظٌؾ العناصر رسم فى المنطلقه الفرشاه ضربات و الخطوط
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 : (3) رقم جرافٌكى عمل

 

 طباعه من سطح مستو. –سم  40× 30عمل مقاس ال (3للباحث عمل جرافٌكى رقم )( لوحة 12شكل رقم )

 

 : (3) رقم الجرافٌكى العمل من مستلهمة (3رقم) تصمٌمٌة فكرة

 

 (3لقطعة الواحدة و المستلهمة من العمل الجرافٌكى رقم )لتصمٌم طباعة ا(االفكار التصمٌمٌة المنفذة 13شكل )

 

 ذات المساحات بجوار المصمته اللونٌه المساحات و وداالس و االبٌض بٌن اللونٌه المساحات بٌن التنوٌعٌظهر (02) الشكل

 فى التعببٌرٌة بالقٌمة لتوحى الطائر تحتضن التى الٌد رسم تفاصٌل من اجزاء بعضظهور مع الملمسٌة و الزخرفٌة التفاصٌل

 تصمٌم ةصٌاؼ فى ذلك توظٌؾ و التناؼم و االٌقاع ٌسودها بحٌث تفاصٌله كافة بٌن حوار فى الجرافٌكى العمل موضوع

 المنتج. استخدام مع ٌتناسب بما و واالسود االبٌض مساحات بٌن بالتناؼم الواحدة القطعة طباعة
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 : (4) رقم جرافٌكى عمل

 

 طباعه من سطح مستو. –سم  40× 30مقاس العمل  (4للباحث عمل جرافٌكى رقم )( لوحة 14شكل رقم )

 

 : (4) مرق الجرافٌكى العمل من مستلهمة (4رقم) تصمٌمٌة فكرة

 

 (4القطعة الواحدة و المستلهمة من العمل الجرافٌكى رقم ) لتصمٌم طباعة(االفكار التصمٌمٌة المنفذة 14شكل رقم)

 

 باختٌار التصمٌم مساحة مع مناسبه العناصربزاوٌه بتكبٌر الواحده القطعه تصمٌم فى الفنى العمل توظٌؾ تم(01) شكل

 ضربات شكل فى مختزله خطوطب سمهار تم التى البورترٌه زاوٌة فى لتعبٌرىا الجانب اظهار على تركز التى العناصر

  الظلٌة. الدرجات مساحات فى التنوٌع مع الحٌوٌه و بالحركه احساس تعطى تلقائٌه و سرٌعه فرشاه

 

 



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

676 

 : (5) رقم الجرافٌكى عمل

  

 من سطح مستو. طباعه –سم  40× 30مقاس العمل  (5للباحث عمل جرافٌكى رقم )( لوحة 15شكل رقم )

 

 : (5) رقم الجرافٌكى العمل من مستلهمة (5رقم) تصمٌمٌة فكرة

 

 (5القطعة الواحدة و المستلهمة من العمل الجرافٌكى رقم ) لصمٌم طباعة(االفكار التصمٌمٌة المنفذة 16شكل رقم )

 

 الستخدام باالضافه المالمس فى باظهارالتنوع الواحده القطعه طباعة تصمٌم فى الجرافٌكى العمل توظٌؾ (تم01) شكل

 التصمٌم لطباعة المناسب المكان اختٌار مع االٌقاع و السمك المتنوعه بخطوط البورترٌه رسم فى الحرة الفرشاة ضربات

 العمل فى تناوله تم كما الكادر اكتمال فٌها ٌشترط ال التى الجمالٌه تفاصٌلها محافظاعلى الرسم خطوط مع ٌتناسب بحٌث

 النسجٌه القطعه تصمٌم مع ٌتناسب بما القطع زاوٌة او التفاصٌل بعض بالؽاء التحوٌرات لبعض ٌخضع انما و الجرافٌكى

 للموضة. المعاصره االتجاهات مع ٌتماشى وبما المطبوعه
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  :اوضحت الدراسة النتائج :خامسا : 

شكل اثرى التصمٌم الطباعى امكانٌة االستفاده من جمالٌات فن الجرافٌك المصرى فى استلهام طباعة المنسوجات ب 

بجمالٌات الرسم المباشر للفنان على سطح الوسٌط الطباعى و التركٌز على الجانب التعبٌرى و الرمزى فى تناول 

 العناصرمما اعطى تصمٌمات ذات لمسه فنٌه ممٌزه للمصمم .

التى تم وباعه من سطح مستووالطالحفر الحمضى تقنٌة خاصة  فن الجرافٌكلالمختلفه تقنٌات المصمم لل اتقان ساعد 

 استلهام تصمٌمات القطعة الواحدة لمصمم طباعة المنسوجات فى فى اثراء التجربة االبداعٌة تطبٌقها فى هذه الدراسة

  .مبتكر ؼٌر نمطى وبشكل 

ما  رتم اختٌاعند تنفٌذها على المنسوجات فانه من االعمال الجرافٌكٌه بشكل حر ولكن  العدٌد ان ٌنفذمصمم امكن لل 

من حٌث الموضوع و العناصر بالشكل الذى ٌظهر جمالٌات  ٌتناسب منها مع طبٌعة المنتج الوظٌفٌه على المنسوجات

 العمل الفنى الجرافٌكى داخل تصمٌم طباعة القطعه الواحده  .

 وصٌات البحث :تسادسا : 

ر البتكار كمصداصة فن الجرافٌك خ طباعة المنسوجات بالفنون البصرٌة المختلفة دمج مجال ٌوصى البحث بضرورة 

 . طٌةو ؼٌر نمتصمٌمات طباعٌه مبتكرة 

ٌوصى البحث باهمٌة تطوٌر مهارات مصمم المنسوجات فى استخدام التقنٌات الفنٌه المختلفه خاصة فن الجرافٌك  

 لالثراء التجربه االبداعٌه للمصمم .

ذ فى االعتبار االبعاد البٌئٌه لفنون المصرٌه التى تاخالتعرؾ على القٌم الجمالٌه لتخصصات الفنون المختلفه خاصة ا 

 .لمصمم طباعة المنسوجات فى ابتكار تصمٌمات عصرٌه مبتكرهمصادرهامه  الثقافٌه باعتبارهاو

 العربٌه : سابعا : المراجع 

لٌة الفنون ( " مفهوم الفراغ فى تصمٌم الطبعه الفنٌه فى القرن العشرٌن " ، رسالة دكتوراه ، ك9101اٌمان منٌر) .0

 .29، صالجمٌله ، جامعة حلوان 

 . 01(،"معرض فن الجرافٌك القومى الدوره الرابعه" ، قطاع الفنون التشكٌلٌه ، ص 9101صالح الملٌجى) .9

رسالة ماجستٌر ، كلٌة ،  "البعد االجتماعى فى اعمال فنانى الجرافٌك المصرى المعاصر ("9101)حسنى محمود رشا .2

 .029حلوان ، ص  الفنون الجمٌله ، جامعة

 قطاع الثقافه ،وزارة الجزٌره الثانٌه،مركز الدوره ، اسود" و ابٌض الرسم فن صالون (،"9101) السالم عبد رضا .1

 .التشكٌلٌة( الفنون

  . 01الهٌئه المصرٌه العامه للكتاب ، ص،"فن الجرافٌك المصرى ( "0291)فتحى احمد  .1

 .29،ص 0292لفنانٌن التشكٌلٌن ،القاهره ،مختار العطار: المإتمر العام االول لنقابة ا .1

(، "العالقات التفاعلٌه بٌن الموسٌقى وفن الجرافٌك" ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الفنون 9101ابو والى) ٌارا مصطفى .9

 .922، ص الجمٌله، جامعة حلوان
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