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 :الملخص

ٌهدف البحث إلى دراسة الفن التجرٌدى ومن حٌث نشؤته والقٌم الفنٌة والجمالٌة وسماته وكٌفٌة توظٌف هذا الفن فى  

الفكر التصمٌمى لدى المصمم, ودراسة فنٌة ألعمال الفنان كاندنسكى ومصادره اإلبداعٌة وكٌفٌة بناء األشكال تطوٌر 

والتكوٌنات ومراحل كاندنسكى الفنٌة, ودراسة األسالٌب التنفٌذٌة والتطبٌقٌة للمعلقات النسجٌة,وأهمٌة دورها كؤحد من 

سجٌة مواكبة للتطور التكنولوجى من حٌث التصمٌم فى المنشآت مفردات العمارة الداخلٌة بحٌث تكون المعلقات الن

المعمارٌة , واإلستفادة من الفن التجرٌدى لكاندنسكى فى ابتكار تصمٌمات نسجٌة تصلح كمعلقات باسلوب الجوبالن , 

ناصر وإلثراء قٌمة فن المعلقات النسجٌة من الناحٌة الشكلٌة من خالل عمل مجموعة تصمٌمات تستند على أسس وع

 :التصمٌم.وتعرض الباحثة جوانب دراستها من خالل تقسٌم البحث كالتالى

 أوال:)التعريف بالبحث ومنهجيته(:

اإلستفادة وتتضمن المقدمة,التعرٌف بمشكلة البحث,أهمٌته, أهدافه, فروضه,حدوده, ومنهجٌته, وٌتلخص هدف البحث هو  

وتحقٌق التوافق الفنى والوظٌفى ,تصلح كمعلقات باسلوب الجوبالنمن الفن التجرٌدى فى إبتكار تصمٌمات نسجٌة متنوعة 

باعتبار أن المعلقات النسجٌة إحدى عناصر الهامة فى استكمال العمارة  من الفن التجرٌدى باستخدام نسٌج الجوبالن

 الداخلٌة.

 ثانيا:ينقسم البحث إلى بابين وينقسمان إلى:

 سم إلى ثالثة فصول هما:الباب األول: الدراسات السابقة للبحث وينق

 الفصل األول: الفن التجريدى والفنان كاندنسكى:

وٌشتمل على التعرف على الفن التجرٌدى وسماته وأنواعه والقٌم الفنٌة والجمالٌة للفن التجرٌدى, كما تضمن دراسة  

ندنسكى من حٌث العناصر الفنان كاندنسكى من حٌث نشؤته وتطور المراحل الفنٌة ودراسة بعض نماذج أعمال الفنان كا

 والمفردات.
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 المعلقات النسجية وأساليب تطبيقيها وتنفيذها:الفصل الثانى: 

 تناول هذا الفصل دراسة المعلقات النسجٌة من حٌث أنواعها وتطورها التارٌخى وأسالٌب تنفٌذها وتطبٌقها. 

 الفصل الثالث: التصميم:

والعوامل المإثرة على التصمٌم النسجى وممٌزات استخدام الحاسب تناول هذا الفصل دراسة عناصر وأسس التصمٌم  

 األلى فى التصمٌم.

 الباب الثانى:يشتمل على فصلين هما:

 الفصل األول: التجارب التصميمية:

وٌشتمل على مجموعة من التجارب التصمٌمٌة والتحلٌل الفنى لألفكار التصمٌمٌة وعمل استبانة لتلك التصمٌمات من حٌث 

 والحداثة والقٌم الجمالٌة فى التجارب التصمٌمٌة.الجدة 

 الفصل الثانى:التصميمات المنفذة: 

( تصمٌمات تم اختٌارها على حسب االستبانة وتم تنفٌذها باسلوب الجوبالن وعرض للتراكٌب التى 9تم فٌه عرض عدد)

 إلستعانة بها فى هذا البحث.تم توقٌعها على القطع المنفذة وتم عرض النتائج والتوصٌات والمراجع التى تم ا

Abstract: 
The research aims to study the abstract art and its origin, artistic, values aesthetic, its 

characteristics and how to apply this art in the development of the thought of a designer. Also 

the study of the works of the artist Kandinsky and his creative sources and how to build 

shapes and configurations and the artisticof stages of Kandinsky. besides the study of the 

process and practical methods of textile hangings, and the importance of its role as one of the 

contents of interior design so that the textile hangings are keeping up with the technological 

development in terms of design in interior design, the use of the abstract art of Kandinsky in 

the creation of fabric designs fit as gobelin style, and to enrich the value of the art of textile 

hangings formally through the work of a set of designs based on the foundations and elements 

of design. The researcher presents aspects of study through the division of research as 

follows: 

First: (The definition of research and methodology): 

The introduction includes the definition of the problem of research, its importance, its 

objectives, its hypotheses, its limits, and its methodology. The aim of the research is to benefit 

from abstract art in the creation of various textile designs suit as gobelin, the achievement of 

technical and practical compromise of abstract art using the gobelin fabric as the textile 

hangings are one of the important elements in completing the interior design. 

Second: The research is divided into two sections: 

Part I: Previous studies of research are divided into three chapters: 

Chapter I:: Abstract Art and the Artist Kandinsky: 

The definition includes introducing of abstract art its features, types, artistic and aesthetic 

values, also included the study of the artist Kandinsky in terms of his historical and 

development stages of the technical study of some models of his works in terms of its 

elements and subdivisions. 

Chapter II: textile hangings and the methods of application:  

This chapter deals with the study of textile hangings in terms of their types, historical 

development, methods and applications. 

Chapter IIl: design 
The intake of this chapter is to study the elements and foundations of design and factors 

affecting the design of the textile and the advantages of computer use in design. 
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Second section:includes two chapters are 

Design Experiences: Chapter I 

It includes a set of design experiments and technical analysis of design ideas and a work of 

identifying these designs in terms of novelty, modernity and aesthetic values in designs. 

Chapter II:Practical designs: 

The display of (9) designs that were tested by questionnaire and applied in the gobelin style 

and the presentation of the structures that were signed on the executed pieces .Also The 

results, recommendations and references that were used in this research were presented. 
 

 مقدمة:
العدٌد من الثورات التكنولوجٌة فى مجال  إن القرن الواحد والعشرٌن أضاء سماء المعرفة مما جعل اإلنسان ٌجتاز

الصناعة والطاقة وغٌرها، ومجال الغزل والنسٌج من المجاالت الهامة التى لها عالقة بالعدٌد من العلوم األخرى، وقد 

 حظى هذا المجال بالتطور فى مجال االستخدام النهائى والمعلقات النسجٌة هى إحدى فروع هذا المجال.

ى ٌحمل فى طٌاته قٌمة جمالٌة ووظٌفٌة, فالقٌمة الجمالٌة فى استكمال العمارة الداخلٌة فهى إحدى فنجد المعلق النسج

مظاهر التجمٌل نتجٌة ألحتواها على عناصر التشكٌل الفنى من قٌم فنٌة وجمالٌة وتشكٌلٌة لتعبر عن مضمون معٌن , 

قائع من أحداثها وتتعدد وتتطور تقنٌات اإلنتاج والقٌمة الوظٌفٌة حٌث أنه مرآه العصر والحضارة وٌسرد أصالتها وو

 .والخامات المستخدمة فى المعلقات النسجٌة وأصبح لها مدارس وتقنٌات مختلفة

فً القرون الوسطى مشاهد من التارٌخ ” الجوبالن“إحدى أقدم أسالٌب فن النسٌج , ومعظم أقمشة ” الجوبالن“وتعّد صناعة 

 ومٌة وٌتكون التصمٌم من األزهار والزوارق بتفصٌل واقعً.واألساطٌر القدٌمة أو الحٌاة الٌ

ٌتمٌز الفن الحدٌث بؤنه متجدد وٌخرج عن القواعد المؤلوفة ولذلك ظهرت مدارس فنٌة متعددة, ولقد كانت التجرٌدٌة من 

الجمع بٌن أهم المدارس الفنٌة، حٌث أن الفن مهما إختلفت مظاهره فؤساسه التجرٌد, فاالسلوب التجرٌدى ٌتكون من 

السطوح واألشكال والقٌم اللونٌة بإسلوب متمٌز, وتذوق مثل هذا الفن ٌنبع من الوعى المباشر للعالقات التشكٌلٌة بٌن جمع 

 هذه العناصر.

وهناك إتجاهان فى مٌدان التجرٌد المطلق أولهما )التجرٌد الهندسى( وثانٌهما )التجرٌد التعبٌرى(, والتجرٌدٌة التعبٌرٌة 

اإلفصاح بلغة األشكال واأللوان واألحجام واألضواء والظالل عن قٌمة فنٌة ٌحس بها الفنان وٌرٌد أن ٌنقل من  هى تعنى

 خاللها مشاعره إلى اآلخرٌن ومن روادها "كاندنسكى".

 مشكلة البحث:
تراثٌة ومناظر معظم نماذج المعلقات النسجٌة المنسوجة بؤسلوب الجوبالن الموجودة فى األسواق هى نماذج لقصص 

 طبٌعٌة وٌمكن صٌاغة مشكلة البحث فى السإال التالى :

 كٌف ٌمكن اإلستفادة من الفن التجرٌدى فى إبتكار تصمٌمات نسجٌة تصلح كمعلقات بؤسلوب الجوبالن؟ -

 أهمية البحث:
 تطوٌع بعض األعمال الفنٌة  لكاندنسكى البتكار تصمٌمات لتنفٌذها بإسلوب الجوبالن. -

الفرصة لطرح نماذج عالٌة الجودة غٌر مسبوقة من التصمٌمات المستوحاة من الفن التجرٌدى لكاندنسكى والمنتجة  إتاحة -

 بؤسلوب الجوبالن.

 أهداف البحث:
 اإلستفادة من الفن التجرٌدى فى إبتكار تصمٌمات نسجٌة تصلح كمعلقات بؤسلوب الجوبالن. -
 الفن التجرٌدى لكاندنسكى. إمكانٌة إنتاج تصمٌمات متنوعة مستوحاة من -
 تحقٌق التوافق الفنى والوظٌفى لموضوعات الفن التجرٌدى باستخدام نسٌج الجوبالن. -
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 فروض البحث:

 دراسة األبعاد الجمالٌة والوظٌفٌة لنسٌج )الجوبالن( تتٌح مداخل جدٌدة إلثراء العمل الفنى النسجى.  -

 من القٌمة الجمالٌة لالقمشة المنتجة بؤسلوب الجوبالن.إن استخدام الفن التجرٌدى لكاندنسكى سٌضٌف  -

 إستخدام التقنٌات و الوسائل التطبٌقٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة تعمل على اثراء األعمال الفنٌة . -

 حدود البحث :

 أجهزة الحاسب اآللى للتصمٌم.  -األجهزة المستخدمة : -1

 مزود بؤربعة رإوس جاكارد.ماكٌنات نسٌج جاكارد  -:                       

 أقمشة جوبالن تستخدم كمعلقات تنفذ بستة ألوان سداء وأربعة ألوان لحمة.   -األسلوب النسجى : -2

 تصمٌمات مستوحاة من أعمال الفنان كاندنسكى.  -التصمٌمات : -3

 منهج البحث :

 :منهج تجرٌبى : وٌتؤتى من خالل جانبٌن

عن طرٌق توظٌف القٌم الجمالٌة ألعمال الفنان كاندنسكى لعمل تصمٌمات تحمل فكر وفلسفة  الجانب التصميمى: -1

 الفن التجرٌدى,وإثراء المعلقات بها لتحقٌق المعالجة الفنٌة والتشكٌلٌة.

البعد  ٌتم من خالله تنفٌذ تلك التصمٌمات باألسالٌب المناسبة, وما ٌتالءم معها من تقنٌات ٌتحقق فٌهاالجانب التنفيذى: -2

 الجمالى والوظٌفى على هٌئة معلقات نسجٌة بطرٌقة الجوبالن.

 

 اإلطار النظرى للبحث : -1

 نظرة عامة عن التجريد: 1-1

أن الفن مهما إختلفت مظاهره أساسه التجرٌد,وٌعنى أساس هذا الفن هو إحكام العالقات التشكٌلٌة بٌن األجزاء والكل,أو 

 (209:ص31)شئ فى بوتقة العملٌة اإلبداعٌة الذى تؤذن بوالدة مخلوق جدٌد. بٌن التفاصٌل والصٌغة,بحٌث ٌنصهر كل

إن التجرٌد فى الفن ٌستخدم للتفسٌر عن الشكل الجوهرى البحت والمجرد من كل التفاصٌل المحسوسة وعرضه فى شكل 

جعلها تحمل طابع ممٌز جدٌدة مع التركٌز على أحكام العالقات التشكٌلٌة المجردة من خطوط وأشكال ومساحات وألوان و

 (116:ص9)مترابط فى الشكل والمضمون.

فإن العالقات فً العمل الفنً لٌست بالضرورة عالقات فً الشكل الخارجً ولكنها عالقات تقوم على التعاطف الداخلً 

درجة من  ,وأي عمل فنً ٌتضمن(6:ص23)للمعانً، والبداٌة الحقٌقٌة للمدرسة التجرٌدٌة عند الفنان فاسٌلً كاندنسكً

التجرٌد بمعنى التبسٌط وإلغاء التفاصٌل واإلبقاء على ما هو أساسً وضروري فً األشكال والعناصر المرسومة على 

 (110:ص24).اللوحة الفنٌة

 تعريف الفن التجريدى:  1-2

  الخصائص الجزئٌة الفن الذى ٌنتقل بؤشكال الطبٌعة من صورتها العرضٌة إلى أشكالها الجوهرٌة الخالدة حٌث تحول من

 (184:ص10)إلى الصفات الكلٌة ومن الفردٌة إلى التعمٌم المطلق.

  هو الفن الذى تخلى نهائٌا عن الصورة المؤلوفة,وبنى أشكاال جدٌدة على عالقات خالصة،أحٌانا قد الٌكون لها إرتكاز

 (323:ص22)على الواقع المؤلوف.

 ٌعٌة، وتتخلى عن مظاهرها العضوٌة لٌصبح فناً مطلقاً تخلص به هو الفن الذي تتعرى فٌه األشكال من صورها الطب

 (102: ص30)صفاته الجمالٌة من الصور الحسٌة على اختالف أنواعها.
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 تقسيم مصطلح التجريد : 1-3

 هونسبً بمعنى مرتبط بموضوع، وٌحقق قدراً معٌناً من التجرٌد فً الشكل بنسب ودرجات متفاوتة،  الفن التمثيلي :

جزئً بمعنى استخدامه للداللة على العملٌات والتجارب التً تعمل على تحلٌل األشكال أو األشٌاء الواقعٌة إلى  وهو تجرٌد

 (196 -197:ص21)أشكال تجرٌدٌة.

 ٌُستخدم للتعبٌر عن أشكال ال تمثل سوى ذاتها كلٌة وتعتمد على ما ٌتحقق من خالل عملٌة  الفن الالتمثيلي : هو مطلق 

ناغمات شكلٌة خالصة، وهو أسلوب ال ٌحاكى على اإلطالق أي مظاهر فً الطبٌعة بل ٌنبثق من خالل تنظٌم إٌقاعات وت

  ( 46:ص12). تفكٌر خاص بالفنان ال ٌتعلق حول شئ محدد

 (21:ص27( )38:ص16) القيم الفنية للفن التجريدى: 1-4

  الرإٌة واألبعاد والمفاهٌم الفكرٌة المعاصرة.هو فكر ٌكشف عن عالقات جمالٌة وقٌم تشكٌلٌة وإبداعٌة جدٌدة تلتقى مع 

 .ٌُحقق التوازن والتناسق واإلنسجام والوحدة بٌن الروح والعقل 

  التعبٌر عن فكر العصر وفلسفته واكتشاف عالقات جمالٌة جدٌدة وقٌم تشكٌلٌة إبداعٌة تلتقى بالتقاء مباشر مع المفاهٌم

 الفكرٌة الحدٌثة.

الج قضاٌا الشكل والمضمون وتقوم على مفهوم شامل وجوهر لتحقٌق ذلك اإلنسجام فً الوحدة إٌجاد حلول فنٌة مبتكرة ُتع

 الفنٌة المراد الوصول إلٌها.

 نبذة عن الفنان فاسيلى كاندنسكى: 1-5

،ودرس القانون واالقتصاد السٌاسى ولكنه (7:ص38)1866ولد فاسٌلً كاندنسكً فً موسكو فى ٌوم الرابع من دٌسمبر 

،وانتقل إلى مٌونخ لٌدرس الرسم والتصوٌر الزٌتى وسجل (105:ص45)ستكمل عمله فى هذا االتجاه بعد تخرجهرفض أن ٌ

, واعتمد كاندنسكً فً مٌونخ على (54:ص1)نفسه فً المدرسة الشهٌرة ألنطون أزبً للفن, ثم التحق باالكادٌمٌة الملكٌة

 (97:ص43)الجرافٌكٌة والتصامٌم الخطوطٌة . تبسٌط الشًء فرسم بواسطة طباعة الخشب الكثٌر من األعمال

"كان مدٌرا لهذا الجماعة, وأنشئت هذه الجماعة phalanxأصبح كاندنسكى عضوا فى جماعة فاالنكس "1901وفى عام 

, والمرحلة األولى كان كاندنسكى متاثرا بالفن الروسى (108:ص45)مدرسة للرسم الملون وكان كاندنسكى أحد أساتذتها

جاج المعشق وكان ٌإكد دائما على أثر األٌقونات الروسٌة فى العصور الوسطى على فنه وتطوراته وحركته وطرٌقة الز

 (166:ص39)الفنٌة .

 تطور الفنى لكاندنسكى: 1-6

الفنان كاند نسكى كان متاثرا فى بداٌاته بالفن الروسى وطرٌقة الزجاج المعشق وكان ٌإكد دائما على أثر األٌقونات 

 (166ص  39) العصور الوسطى على فنه ثم تطور فنه على مراحل كاألتى:الروسٌة فى 

 (:1907-1901التأثيرية ) 1-6-1

لقد كان كاندنسكً مطلعاً على اإلنطباعٌة وما قبل اإلنطباعٌة فً تحرر رإٌتها ولمسات الفرشاة الكثٌفة واختٌار 

 (12:ص38)الموضوعات المبسطة والمشاهد المركزة على جزء محدد .

 (:1910-1908الوحشية ) 1-6-2

لقد كان كاندنسكً مثاثرا بالمذهب الوحشى حٌث ٌفضل األلوان النقٌة القوٌة وكان ٌعتمد على المساحات أكثر من اللمسات 

 (96:ص36)وكان ٌلون بحرٌة شدٌدة دون أٌة قٌود.
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 (:1918-1914- 1911جماعة الفارس األزرق) 1-6-3

التجرٌدى والٌزال غٌر قادر على التخلص من إٌحاءات العناصر واألشكال ونرى فى كان كاندنسكى ٌقف على حافة الفن 

, ثم أصبحت أشكالها أكثر هندسٌة وأكثر حسابٌة ، وأفصحت  (226:ص1)أعماله بساطة التكوٌن ووضوح الخط الخارجى

 (144:ص28)تكوٌنات أعماله عن بناءاتها بوضوح.

 سنوات الباوهاوس: 1-6-4

 (1921-1924است :)وأخذت األعمال الطابع الهندسى  (201:ص14)خدم كاندنسكى الكثٌر من المفردات التشكٌلٌة لإلنشائٌن

 (173:ص33)واعتمد على التصمٌم المحكم ولم ٌعتمد على األلوان فقط وتمٌزت بتصمٌمات هندسٌة وموزونة متكاملة .

 (1925-1926إتجه كاندنسكً إلى الحد من عناصر األشكال وتوازن التك :) ًوٌن من ناحٌة التوجه األفقً والرأس

, وإعادة تقدٌم (98,99:ص35)السائد على بضعة عناصر أساسٌة للشكل وكذلك التنوع فً شكل واحد فً عدد من لوحاته.

: 14)السمات التشكٌلٌة فً فنه وأصبحت أعماله أكثر كالسٌكٌة فً تكوٌناتهاوأكثر هدوء وبساطة من ناحٌة الترتٌب الشكلً.

  (201ص

 (1927- 1929 إستخدم كاندسكً إنشاءات خطٌة مماثلة لعالقات معمارٌة أو تكوٌنات طبٌعٌة وتعتبر األشكال :)

 (290:ص40)المعمارٌة لكاندنسكً ثابتة جداً وكالسٌكٌة فً تؤكٌدها على التناسق والتوازن التكوٌنً.

 (1930-1939بدأ كاندنسكى ٌجمع بٌن التصمٌم المحكم ذى األشكال الهند :) سٌة والخطوط المنغمة,و فقدت أشكاله

حدتها الهندسٌة وأصبحت أكثر عضوٌة, وتكوٌناته أكثر خفة ورومانسٌة,واستخدم أشكاالً رمزٌة أولٌة وهندسٌة بواسطة 

 (.174: ص33)ألوان أولٌة متناثرة على العمل الفنى.

 (1940-1944 نجد أن كاندنسكى قد أصبح تجرٌدٌاً تماما مستقال عن أى شئ :) اخر ومتخلصاً من أٌة إٌحاءات كانت

 (92:ص24)متبقٌة فى أعماله .

 المعلقات النسجية: 1-7

تعتبر المعلقات نمط فنً مركب ٌشمل الكٌان المنسوج والعناصر الفنٌة المشكلة من خالله أو علٌه, كاألنماط التكوٌنٌة 

 (51- 50:ص11)ً التنفٌذ واألسلوب التقنً العام لها.واألسالٌب التصمٌمٌة المتبعة فً إخراج التصمٌم مع الطرٌقة المتبعة ف

وٌمكن تعرٌف المعلق على أنه "هٌئة مرنة فى مساحة تسمح باإلنسدال لتعلق فوق الجدران تحوى مضموناً مسجالً 

 (66:ص13)بمعالجة تشكٌلٌة فنٌة سواء ارتبطت بغرض وظٌفى, أو كانت غاٌة ذاتها.

 تاريخ المعلقات النسجية: 1-7-1

المعلقات النسجٌة نسٌج قدٌم تمتد جذوره التارٌخٌة إلى العصر الفرعونً, حٌث عرفته مصر فً ذلك الحٌن, واستمر أن 

إنتاجه بها خالل عصورها التارٌخٌة, وبتطور مستمر إلى العصر القبطً, فالعصر اإلسالمً, بل وحتى اآلن فً العصر 

 (18:ص 3)الحدٌث.

خارج فى فرنسا و اقدم قطعة من النسٌج المرسوم موجودة فى اوروبا الغربٌة ترجع الى وأن بداٌة فن المعلقات النسجٌة بال

القرن الحادى عشر او الثانى عشر ,فقد اسس الملك فرانسوا األول مصنعا إلنتاج هذا النوع من المنسوجات على أنوال 

صف القرن الخامس عشر كان ما ,و فى منت(11,14:ص32)م, وكانت أشهر المصانع هى مصنع الجوبالن1539رأسٌة عام 

من النساجٌن ٌعملون فى مراكز النسٌج فى وادى لورا الفرنسى باستخدام النول االفقى او النول  15000ٌقرب من 

لونا , وتعتبر ارقى المفروشات االوروبٌة صنعت عن طرٌق مصنع الحوبالن الملكى  20الراسى ,ومجموعة ال تزٌد عن 

 (13:ص37)فى بارٌس.
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 :األساليب التطبيقية المستخدمة فى إنتاج المعلقات 1-7-2

تتعدد السمات واألنماط ,واألسالٌب التى ٌبدو من خاللها المعلق , وٌظهر فى أنماط نسجٌة مختلفة ,تتعدد بكٌفٌات وتنفٌذها 

والتً تتكون من  وقد استخدم فً إنتاج األقمشة المعلقات معظم التراكٌب البنائٌة البسٌطة والمركبة (438:ص29)وإخراجها

أكثر من نوع فً كل من السداء واللحمة وتم توظٌف هذه التراكٌب النسجٌة للحصول على مالبس مختلفة وتدرجات ظالل 

 (114,115:ص 16)إلظهار التفاصٌل الدقٌقة للموضوعات الزخرفٌة المختلفة وأمكن من ذلك الحصول على قٌم لونٌة متعددة.

 ية المستخدمة فى نسج المعلقات النسجية غير الوبرية:بعض األساليب التطبيق 1-7-2-1

 :"نسٌج التابسترى من المنسوجات المسطحة التى ال تحتوى على عراوى وبرٌة  أسلوب النسيج المرسم "التابسترى

وقد ظهرت العدٌد من أنماط المعلقات بطرق تعتمد فى أساسٌتها على نفس األسلوب  (67:ص13)مفتوحة كانت او مغلقة

فقد كانت زخارف "الجوبالن" منسوجة بطرٌقة  (79:ص11)النسجى للتابسترى  مثل "الجوبالن" و"األوبٌسون",

 (36:ص17)التابسترى.

ونة كلها فً المساحة المخصصة له حسب وٌستخدم فً إنتاجها أسلوب اللحمات غٌر الممتدة حٌث تتجاور اللحمات المل

التصمٌم الزخرفً وٌتم فٌه تغطٌة خٌوط السداء تماماً وتظهر اللحمات فقط على وجهً المنسوج بٌنما ٌظهر السداء على 

,وعندما ٌكون اللون  (18:ص18)1/1هٌئة تضلٌعات خفٌفة فً كال الوجهٌن والتركٌب النسجً المستخدم هو نسٌج السادة 

منطقة معٌنة, فخٌوط اللحمة المصبوغة تنسج فى هذه المنطقة لعمل اللون المطلوب , وفقا للتصمٌم الذى  مطلوبا فى

 (1:ص42 )ٌوضع خلف خٌوط السداء.

 

 :)قد تتطورت عملٌة نسٌج التابسترى وأنتجت جهاز الجاكارد, نسيج التابسترى الميكانيكى )الجوبالن 

ٌمم المراد نسجه إلى شبكة ٌتم إستخدامها فى ترمٌز سلسلة من البطاقات وفى عملٌة الجاكارد  ٌنقسم كرتون التصم  

المثقبة وٌسمى هذا الجهاز )الجاكارد( معلق على النول ٌرفع كل كل فتلة سداء عن طرٌق قراءة هذا البطاقات. حٌث 

فى نسٌج , و (2:ص42 )أن كل انثقاب ٌتوافق مع خٌوط السداء ٌتم تداخل خٌوط اللحمة فوق أو تحت خٌوط السداء

الجوبالن ٌستخدم سلسلة من خٌوط اللحمة والسداء متعددة األلوان إلنشاء ألوان ممزوجة وتظهر وكؤنها تركٌبة 

  (46)سالسل خٌوط من لون خٌط واحد.

وإن اختالف تعدد وترتٌب ألوان السداء واللحمة وإعطاء إمكانات إضافٌة عن طرٌق وجود اختٌارات متعددة لتعاشق 

داء واللحمة والحصول على نسب خلط مختلفة وبالتالً على تدرجات لونٌة النهائٌة ناشئة من تبادٌل وتوافٌق الس

تعاشق السداء واللحمة التبادلً التً أحٌانا ما تختفً فً الوجه وتظهر فً الظهر أو العكس على حسب التراكٌب 

 (60,95:ص5)ون أى تؤثٌر على التركٌب البنائً للقماش.النسٌجٌة المستخدمة معطٌة خٌارات عظٌمة لتؤثٌرات األلوان بد

 

 :نوع من أنواعه  ٌعتبر السوماك من التقنٌات التى تعطى تاثٌرات ملمسٌة متنوعة مع كل أسلوب السوماك

على سطح المنسوج, كما ٌغلب علٌه األسلوب الزخرفى حٌث ٌشبه غرزه التطرٌز فى شكله 

بٌن أسلوب اللحمات الممتدة واللحمات غٌر الممتدة )التابستري(حٌث وهذا األسلوب ٌجمع (60:ص34)النهائى

 حٌث ٌستخدم أسلوب اللحمات الممتدة فً تكوٌن أرضٌة المنسوج و ٌستخدم فٌه نوعان من اللحمة:اللحمة االولى

اللحمة الثانٌة الغٌر الممتدة هً لحمة السوماك وتلك اللحمة تتعاشق على شكل فواصل ملتفة حول فتل 

 (177:ص20)داء.الس
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 بعض األساليب التطبيقية المستخدمة فى نسج المعلقات النسجية الوبرية: 1-7-2-2

 :تختلف المنسوجات الوبرٌة عن غٌرها من المنسوجات غٌر الوبرٌة فى أسلوب السجاد اليدوى المعقود 

الزخرفة عن طرٌق تعاشق  أسلوب إحداث الزخرفة على سطحها ,ففى المنسوجات غٌر الوبرٌة مثل الكلٌم ٌتم إحداث

خٌوط السداء مع اللحمة بدون إضافة أى عقد وبرٌة على سطح المنسوج, بٌنما فى المنسوجات الوبرٌة ٌلزم إضافة 

 (221:ص41)عراوى وبرٌة على سطح المنسوج والتى تكون مسإلة عن إحداث الزخرفة.

وهى خٌوط السداء ,خٌوط اللحمة ,خٌوط الوبرة  وٌتكون السجاد الوبرى الٌدوى المعقود من ثالث نوعٌات من الخٌوط

,وٌعد السداء هو القاعدة األساسٌة للسجاد حٌث ٌشد فى االتجاه الرأسى ,أما اللحمات فتنسج أفقٌا لتعطى تماسك مع خٌوط 

 (99:ص7) السداء , و العقد ٌتم ربطها صفا بعد صف أثناء عملٌة النسٌج.

 فى تنفيذ المعلقات النسجية )الجوبالن(:االساليب التنفيذية المستخدمة  1-7-2

 الماكينات المستخدمة لتنفيذ المعلقات النسجية )الجوبالن(: 1-7-2-1

إن استخدام األنوال المٌكانٌكٌة واألتوماتٌكٌة الحدٌثة قد أتاح الفرصة لتصنٌع وإنتاج تصمٌمات حرة النسجٌات ذات 

 (70:ص8)لونٌة بحرٌة تامة وسرعة عالٌة.موضوعات متعددة وأتاح الفرصة إلستخدام إختٌارات 

تقتصر وظٌفة أجهزة الجاكارد مهما اختلفت طرزها ووسائل التحكم المتعددة بها على التحكم بحركة الشناكل والعمل على 

مد على رفعها للطبقة العلٌا من النفس أو إبقائها بالطبقة السفلى متاثرة ومعتمدة على التراكٌب النسٌجٌة المستعملة والتى تعت

إظهار النقش والتصمٌم المطلوبٌن من خالل تعاشق خٌوط اللحمة مع خٌوط السداء المرتبطة بشناكل أجهزة الجاكارد 

 (28:ص25)المثبتة بؤعلى ماكٌنة النسٌج ووسٌلة الربط بٌن الشناكل والخٌوط هى الشبكة.

  :النسٌج وجهاز الجاكارد من خالل عمود الكرنك فٌها ٌتم عمل ترابط مٌكانٌكً بٌن ماكٌنة أجهزة الجاكارد الميكانيكى

وبتوافق تام بٌن الحركات األساسٌة الخمس المطلوبة لتنفٌذ العملٌة النسجٌة وفٌها ٌتحول التصمٌم من ورق المربعات 

 (180:ص44)لنموذج كرتونى الشكل بفراغات وثقوب.

 :(38:ص  26)أجهزة الجاكارد االلكترونى 

الوحدة المٌكانٌكٌة المستخدمة لتحرٌك السلندر واإلستغناء أٌضاً عن الكرتون الورقى وأٌضاً تم فٌه اإلستغناء عن  

 اإلبر التً تقرأ ثقوب الكرتون. وإضافة إمتٌازات أخرى للتطور، فبؤجهزة الكمبٌوتر والبرامج ٌمكن :

 تصمٌم. التحكم فً الطول المطلوب تنفٌذه من القماش ألى -2تخزٌن التصمٌمات                -1

 اإلرتفاع بمعدالت التشغٌل من حٌث عدم الحاجة إلٌقاف النول إلستبدال كرتون بآخر وامكانٌة نسج أطوال قصٌرة. -1

 نظام القالبات )ألوان اللحمة( ٌمكن تبدٌلها بسهولة وأثناء تشغٌل التصمٌم وبمرٌاجات ألوان مختلفة حسب الحاجة. -2

 التصميم: 1-8

الكاملة لتخطٌط شكل شًء ما أو إنشائه بطرٌقة لٌست مرضٌة من الناحٌة الوظٌفٌة أو النفعٌة التصمٌم هو تلك العملٌة 

 (8:ص4)فحسب، ولكنها تجلب السرور والفرحة إلى النفس أٌضاً، وهذا إشباع لحاجة اإلنسان نفعٌاً وجمالٌاً فى وقت واحد.

 العوامل المؤثرة على التصميم :  1-8-1

 كل المبتكر الغرض منه، فكثٌر من األشٌاء المصنوعة مصممة بهدف خدمة وظٌفة محددة، الوظٌفة: ٌجب أن ٌحقق الش

 وباختالف الوظٌفة تختلف الخامات،والشكل الجمالى للمنتج.
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  الموضوع: ٌإثر الموضوع على العمل الفنى وٌجعله غنٌاً، فهو ٌوحى للمصمم بؤشكال وألوان وقٌم سطحٌة تتعلق بنفس

لص السمات الفنٌة الممٌزة لهذا الموضوع، لٌقوم بتحوٌلها إلى عناصر فنٌة كالخط واللون الموضوع، والمصمم ٌستخ

 2)والقٌم السطحٌة، ثم ٌختار منها ما هو مناسب لتصمٌمه، وما ٌعبر عن أحاسٌسه، فالموضوع هو مصدر إلهام للفنان. 

 (11:ص

  الخامات واألدوات والمهارات األدائٌة: ٌتقٌد المصمم فى ابتكاراته بطبٌعة الخامات وطرق استخدامها وكلما اتسعت

دائرة معرفته بإمكانات الخامة وطرق معالجتها أدى ذلك إلى ازدٌاد أفكاره التخٌلٌة وقدرته على اإلبداع، ألن لكل خامة 

 (193-192:ص 6)إمكاناتها وحدودها. 

 لتصميم النسجى:ا 1-8-2

التصمٌم النسجى ٌختلف اختالفا نوعٌاً عن باقى أسالٌب التصمٌم فى الفن التطبٌقى بصورة عامة حٌث أن التصمٌم النسجى 

ٌهدف أساساً إلى تصمٌم منتج تطبٌقى ٌتؤثر بصوة مباشةر بالتغٌرات والتطورات المعروفة باسم الموضة. والتى تؤتى من 

موع المستهلكٌن, وعلى ذلك فإن عملٌة التصمٌم ٌجب أن تتم فى مجال ٌراعى فٌه الوصول إلى إختالف المٌول العامة للج

 (43:ص  15)أقصى حدود القبول بالنسبة للتطورات سواء بالنسبة للخامات أو األلوان أو التصمٌم بشكله العام.

 التصميم باستخدام الكمبيوتر: 1-8-3

احل إنتاج التصمٌمات من خالل استخدام الحاسب اآللً فً بناء التصمٌم وتلوٌنه ٌتم اللجوء إلى الحاسب اآللً فً إتمام مر

 (8:ص  26)بمعنى التصمٌم بمساعدة الحاسب اآللً. CADفٌما ٌسمى بالـ 

 (67:ص 6) مميزات استخدام الحاسب اآللي في مجال التصميم:1-8-3-1

 مما ٌوفر فً طاقة ووقت المصمم.توفٌر الجهد الٌدوي والعقلً الالزم ألداء التصمٌمات المعقدة  -1

 التنوع الواسع لطرق إدخال األفكار التصمٌمٌة والصور إلى جهاز الحاسب. -2

 المرونة والسرعة وسهولة معالجة المشاكل التصمٌمٌة الخاصة بمجال التصمٌم. -3

ٌاجات اللونٌة إمكانٌة رإٌة العدٌد من الصور والتصمٌمات على الشاشة مع إمكانٌة التعدٌل والتغٌٌر وعمل المار -4

 المختلفة بسهولة وٌسر.

 تنظٌم التصمٌم كتكرار وتحدٌد المقاسات بدقة والتعدٌل وتغٌٌر المقاسات بسهولة كبٌرة. -5

 تنسٌق مجموعات لونٌة متوافقة ومتناسقة لمجموعة تصمٌمٌة واحدة فً وقت قصٌر جداً. -6

 ج.إمكانٌة رإٌة التصمٌم فً هٌئة صورة مماثلة للتوظٌف النهائً للمنت -7

 سهولة الطباعة وذلك حتى ٌستطٌع الرإٌة المادٌة للتصمٌم. -8

اإلمكانٌة الهائلة للتخزٌٌن وحفظ التصمٌمات والعناصر المختلفة التً ٌحتاجها المصمم وسهولة الرجوع إلٌها عند  -9

 الحاجة.

 

 الجانب العملى للبحث:  -2

بعد التعرف على القٌم والعناصر الفنٌة الخاصة بؤعمال الفنان كاندنسى التجرٌدٌة , تم اإلستفادة منها فى عمل معلقات 

نسجٌة تجرٌدٌة وتنفٌذها بطرٌقة الجوبالن, وتم عمل التجارب التصمٌمٌة وتم عمل استطالع رأى الختٌار أفضل 

المحور األول )الجدة والحداثة فى التصمٌم( وٌشتمل على :)تصمٌم  التصمٌمات وتشمل االستبانة على العناصر التالٌة :

التصمٌم مبتكر  -أضاف الفن التجرٌدى لكاندنسكى قٌم جمالٌة للمعلقة -المعلقة مستمدة من الفن التجرٌدى لكاندنسكى

محور الثانى وٌشتمل تحقٌق التوافق الفنى والوظٌفى بٌن الفن التجرٌدى ونسٌج الجوبالن( ال -وٌتمٌزب الجدة والحداثة
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 -العالقة التبادلٌة بٌن الشكل واالرضٌة -على: )القٌم الجمالٌة فى التصمٌم()التنوع فى المساحات واالشكال والخطوط

تحقٌق اإلٌقاع الفنً من خالل تردٌد  -تحقٌق الوحدة الفنٌة من خالل ترابط عناصر التصمٌم -التوافق اللونً فً التصمٌم

وبعد تحلٌل تحقٌق التناسب بٌن عناصر التصمٌم( -عناصر التصمٌم ق االتزان من خالل توزٌعتحقٌ -عناصر التصمٌم

( تصمٌمات ٌتحقق فٌهم الجانب الجمالً باعتبارهم من أهم أحد عناصر التصمٌم الداخلى, والجانب 6االستبانة تم اختٌار )

ذ هذه التصمٌمات كمعلقات نسجٌة بؤسلوب الجوبالن النفعى من خالل تحقٌقهم الجانب الوظٌفى كمعلقات نسجٌة, وقد تم تنفٌ

 تبعا للمواصفة التالٌة:

 ( يوضح المواصفة التالية1جدول رقم)

 اللحمة السداء

لحمة / سم  42عدد اللحمات / سم=  فتلة / سم 72عدد خٌوط السداء / سم =   

 ترتٌب ألوان اللحمة ترتٌب خٌوط السداء

 )من الٌسار للٌمٌن( 

 

 ابٌض/اصفر/اخضر/احمر/ازرق/اسود

 

 من أسفل ألعلً كحلى اكرٌلٌك

 أسود سمٌك اكرٌلٌك

 كمونً رفٌع للتحبٌس

 ابٌض سمٌك قطن

 دنٌٌر 150نمر خٌوط السداء بولٌستر :  -1

 نمر وخامة اللحمات: -2

  :قطن6قطن سمٌك 

  :دٌنٌر150لحمة التحبٌس بولٌستر 

 : 28/2/2اكرٌلٌك كحلىE 

  28/2: أسود اكرٌلٌكE 

 (2014( اٌطالى )THEMA 11) XLنوع الماكٌنة: سوبر  -3

 شنكل( 1344جاكارد ) 4الجاكارد : قوة  -4

التراكٌب المستخدمة: استخدم بعض تراكٌب بنائٌة بسٌطة ومركبة مثل نسٌج السادة والسن الممتدد  -5

وطبقة ظهر فى اتجاه اللحمة وفى كال االتجاهٌن ونسٌج المزدوج مكون من طبقتٌن طبقة وجه  2/2

 .3بعدة  10و5متماسكتٌن بتركٌب أطلس 
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 التحليل الفنى لتصميمات البحث: 2-1

:التصميم األول 2-1-1  

التحليل الفنى للتصميم :   

(,وقد استفادت من أسلوبه 1941(,)بدون عنوان 1913استوحت الباحثة فكرة هذا العمل من لوحتى)خطوط سوداء

التجرٌدى لألشكال فى صورة خطوط مبسطة تعطى إحساسا بالحركة والتنوع فى التكوٌن,واعتمدت على أحداث بإرة 

مختلفة مما أعطت إحساسا بالحركة فى رئٌسٌة فى مركز العمل موزعاً علٌها مجموعة من العناصر فى اتجاهات 

التكوٌن,هذا بجانب أن العمل ككل تضمن نوعاً من اإلتزان وذلك من خالل العالقات بٌن الشكل واألرضٌة.وباستخدام 

 حٌث قام من اقتراب الخطوط ببعضها البعض كؤنها تموجات. Filterإمكانٌات الحاسب اآللى فى إحداث 

 ("1( "التصميم)3صورة)                       "      1941 بدون عنوان"(2صورة)         "ءخطوط سودا"(1صورة)       

 (5صورة)                                                      (4صورة)                                     

 
 
 
 

 (توضح شكل المعلقة بعد التنفيذ2الغرف , والصورة رقم)( كمعلقة بإحدى 5( توضح توضح توظيف التصميم )4الصورة رقم )
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 التصميم الثانى : 

 التحليل الفنى للتصميم :

(,ٌعد عماد تشكٌل هذا 1923(,)الخط المستعرض1927استوحت الباحثة فكرة هذا العمل من لوحتى )مزاج الخطى 

 التصمٌم هو عنصر الدائرة إلى جانب التداخل بٌنها وبٌن بعض األشكال الهندسٌة والخطوط المستقٌمة 

تكوٌن فى صورة إٌقاعات خطٌة متناغمة والمائلة والمقوسة ولقد عملت تلك الخطوط على إحداث نوع من الحركة فى ال

 مما تشد اإلنتباه للنظر فى جمٌع أرجاء التصمٌم, وتم استخدام الخطوط األفقٌة العرٌضة لعمل تدرٌجات 

لونٌة باألرضٌة مع تحدٌد حدود األشكال الهندسٌة باللون األسود وذلك مما عمل على تؤكٌدها وإبرازها والتدرٌجات فى 

      درجات األخضر واألزرق واألحمر واألصفر.  األرضٌة تدرٌجات من

         

 ("2( "التصميم)8صورة)                  ("الخط المستعرض"            7صورة)          " مزاج الخطى"     (6صورة)           

 

 

  ( 10صورة)                                                                       (9صورة)                                                  

 

 ( توضح شكل المعلقة بعد التنفيذ :4( كمعلقة بإحدى الغرف , والصورة رقم)10( توضح توضح توظيف التصميم )9الصورة رقم)
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 (15صورة)                                                        (14) صورة

 التصميم الثالث :

 التحليل الفنى للتصميم : 

(, قد تؤثرت بالوحدات 1935(,)الجاذبٌة األرضٌة1927فكرة هذا العمل من لوحتى)نعومةالصلب استوحت الباحثة

والعناصر وعملت على إعادة توزٌعها من جدٌد وٌعد الدائرة عماد تشكٌل هذا التصمٌم ٌظهر فى هذا التصمٌم إستخدام 

أدى إلى تكامل عناصر العمل الفنى بعضها مع  اإلنسابٌة( بداخل األشكال الهندسٌة مما–الخطوط غٌر المستقٌمة )المنحنٌة

 البعض,كما أن اإلنسابٌة الحركٌة للخطوط المنحنٌة قد أكملت اإلحساس بالحركة المتصلة فى التصمٌم ككل.

ونجد أن خلفٌة العمل لعبت دوراً فى إثراء العناصر والمفردات فى العمل ككل,وذلك من خالل تنغٌمات متجانسة لوحدة 

 درجة. 45اكب فى تكرار هندسى على زاوٌة المربع المتر

 

 ("3("التصميم)13صورة)                    ("الجاذبية األرضية"       12صورة)     ("نعومة الصلب" 11صورة )             

 

 ( توضح شكل المعلقة بعد التنفيذ15( كمعلقة بإحدى الغرف , والصورة رقم)3( توضح توضح توظيف التصميم )14الصورة رقم )
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 التصميم الرابع : 

 التحليل الفنى للتصميم :

الشبكٌة (,وتم االستعانة بشكل 1926(,)دوائر متعددة1922, 4استوحت الباحثة فكرة هذا العمل من لوحتى )عالم صغٌر

( حٌث ظهرت فى صورة مربعات غٌر منتظمة تشبه الشطرنج وذلك لجذب اإلنتباه إلى 4المختلفة من لوحة )عالم صغٌر 

ذلك الشكل ومع االحتفاظ للسٌادة للعنصر التشكٌلى )الدائرة(ووضعها فى مقدمة العمل بحجم كبٌر والعناصر األخرى تؤتى 

,ونالحظ أٌضاً أن التكرار لشكل الدائرة مع المربع قد نشؤ نوعاً من الفراغات التى كعوامل مساعدة لها للتؤكٌد على أهمٌتها

 عولجت بتناول التوزٌعات المختلفة للخطوط اللٌنة والمستقٌمة والمائلة مما أدى إلى إٌجاد إٌقاعات متعددة.

ا والبرتقالى فى العناصر داخل إن التدرجات اللونٌة فى األرضٌة من درجات األخضر واألزرق مع استخدام اللون الفوشٌ

 التصمٌم أدى إلى إعطاء إحساساً باإلضاءة فى التصمٌم.

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4( "التصميم)18صورة)                 ("دوائر متعددة "            17صورة)         "    4("عالم صغير16صورة)           

 

 

 (20صورة)                                              (               19صورة)                                               

 ( توضح شكل المعلقة بعد التنفيذ20( كمعلقة بإحدى الغرف , والصورة رقم)4( توضح توضح توظيف التصميم )19الصورة رقم )
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 التصميم الخامس : 

 التحليل الفنى للتصميم :

(,عملت على جمع بٌن 1940(, )حول الدائرة 1936استوحت الباحثة فكرة هذا العمل من لوحتى )المنحنى المستمر

الناحٌة العضوٌة والعناصر الهندسٌة مما أعطى تنوٌعاً مطلوباً للتصمٌم.واستخدمت التدرٌجات اللونٌة فى األرضٌة للربط 

تخدمة مع استخدام امكانٌات الحاسب اآللى فى إحداث فلتر حٌث قام بتعرٌج بعض المساحات بٌنها وبٌن العناصر المس

وعملت على إحداث تناغم بٌن عالقات األشكال,واستخدمت مجموعة لونٌة من األصفر واألخضر واألزرق بدرجاته مما 

 عمل على إعطاء صفة البهجة والحٌوٌة.

ان فى العمل الفنى,فالعالقات المتزنة تعطٌه الوحدة الجمالٌة,وذلك من خالل ونقلت للمشاهد اإلحساس باإلستقرار واإلتز

 تنظٌم عالقات األجزاء فى العمل الفنى من خط ومساحة وملمس وغٌرها.

 

 
 ( توضح شكل المعلقة بعد التنفيذ25( كمعلقة بإحدى الغرف , والصورة رقم)5( توضح توضح توظيف التصميم )24الصورة رقم )
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 التصميم السادس :

 التحليل الفنى للتصميم : 

(, فتؤثرت بالوحدات 1916(,)موسكو المربع األحمرVII 1913استوحت الباحثة فكرة هذا العمل من لوحتى )تكوٌن 

والعناصر المستخدمة وعملت على توزٌعها فى العمل ككل وعملت على تراكب العناصر العضوٌة والهندسٌة فوق بعضها 

عد من مع اختالف أشكالها من خطوط مما أدى إلى البعد عن الرتابة والملل وإحداث إٌقاع فى التصمٌم, استخدام التراكب ٌ

أهم خواص جعل الرإٌة ذو عمق حقٌقى. تحقق اإلتزان عن طرق تنظٌم العالقات الموجودة بٌن األشكال والوحدات 

 والخطوط وترتٌبها فى الفراغ مما أعطى حركة فى التصمٌم.

ه خاصٌة استخدمت مجموعة لونٌة متناسقة وأن اللون ٌمثل عنصراً هاماً من عناصر التكوٌن وأبسط معانٌه حٌث أن 

          ممٌزة واستخدام األلوان الباردة والساخنة تعطى إحساس بالعمق فى التصمٌم.

  

 ("6( " التصميم)28صورة)                    ( "موسكو المربع األحمر"27"      صورة)VII(" تكوين 26صورة)        

 

 (30صورة)                          (                                  29صورة)                                     

 ( توضح شكل المعلقة بعد التنفيذ30( كمعلقة بإحدى الغرف , والصورة رقم)6( توضح توضح توظيف التصميم )29الصورة رقم )
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 نتائج البحث:

 وما ٌمٌزه عن غٌره من الفنون.من دراسة الفن التجرٌدى تم التعرف على سمات هذا الفن  -1

ٌعتبر الفن التجرٌدى مصدراً هاماً من مصادر التصمٌم ومدخالً مثٌراً فى مجال تصمٌم المنسوجات,وخاصة تصمٌم  -2

 المعلقات النسجٌة.

االستفادة من الدراسة التحلٌلٌة الفنٌة ألعمال الفنان كاندنسكى فى فهم األسس التى قام علٌها أعماله وكٌفٌة بناء  -3

 األشكال والتكوٌنات.

 امكانٌة إٌجاد تصمٌمات ذات شكل فنى معاصر مستمد من الفن التجرٌدى لكاندنسكى. -4

دراسة أسس تصمٌم المنسوجات تفٌد فى طرح الكثٌر من األفكار واألسالٌب التى تمكن الباحث اإلستفادة منها فى  -5

 تصمٌم المعلقات.

 ى تصلح لتنفٌذها كمعلقات نسجٌة بطرٌقة الجوبالن.قامت الباحثة باستلهام مجموعة من التصمٌمات الت -6

توصلت الباحثة إلى أنه باستخدام األسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة )مثل البرامج المتخصصة( فى معالجة األشكال  -7

والوحدات وكذلك فى ابتكار التصمٌمات توفر الوقت والجهد كما أنها تعطى فرصة أوسع لدراسة الحلول المختلفة 

 للتصمٌم.

استخدام المعلقات النسجٌة كؤحد مفردات العمارة الداخلٌة ٌزٌد من القٌمة الجمالٌة للمكان,فهى تعمل على استكمال  -8

 الدٌكور الداخلى.

 توصيات البحث:

االهتمام بتطوٌع الفن التجرٌدى لما له من قٌمة فنٌة عالٌة ال تقل عن الفنون األخرى واستغاللها فى استخراج وحدات  -1

 جدٌدة.

رة اإلهتمام بنتائج الدراسات الخاصة بالمدراس الفنٌة الحدٌثة التى تنتهج منهج العلم والفن معا لتطوٌر الفكر ضرو -2

 التصمٌمى واإلستفادة منها فى مجاالت التصنٌع المختلفة إلٌجاد حلول تشكٌلٌة مبتكرة.

 استخدام أسلوب الجوبالن فى المعلقات النسجٌة حٌث ٌعطى ثراء وقٌمة للمعلقة. -3

ٌجب على المصمم أن ٌتمتع بالخبرة الكافٌة بالنسبة لدراسة الفنون المختلفة بصفة عامة وتارٌخها والتى من خاللها  -4

 ٌتمثل التطوٌر واالبتكار الذى ٌتعاقب من فترة زمنٌة إلى أخرى.

هو الذى ٌملك  المصمم البد أن ٌلجؤإلى مصدر لإلستلهام أو ٌتؤثر بمصدر ٌمثل له حافز لالستلهام، فالمصمم الجٌد -5

 .القدرة على حساسٌة االستلهام من مصادر عدٌدة وبؤسالٌب متعددة

ضرورة تزوٌد ورشة الكلٌة بماكٌنات نسٌج جاكارد حدٌثة تسهٌال على طالب الدراسات العلٌا فى التنفٌذ  -6

 لمشروعاتهم.

 لنسجى .ضرورة تزوٌد الكلٌة بمعمل حاسب الى وبرامج تصمٌم متخصصة تزٌد من كفاءة المصمم ا -7

 

 مراجع البحث:

 أوالً: المراجع العربية:

,رسالة دكتوارة بقسم  المنظر الطبٌعى عند جماعة الفارس االزرق كمدخل لالتجاه التجرٌدىابراهٌم محمد , ،غزالة -1

 1997التصوٌر , كلٌة الفنون الجمٌلة , جامعة حلوان , 

اساسٌات التصمٌم لعمل تطبٌقات ومعالجات جدٌدة تصلح االستفادة من قٌم االتزان فى  –احمد امٌن مصطفى  ،مطر -2

 2002-كلٌة الفنون التطبٌقٌة –جامعة حلوان  –رسالة ماجستٌر  – القمشة المعلقات

 1959 –القاهرة  –لجنة التالٌف والترجمة والنشر – التصوٌر عند العرب –أحمد  ،تٌمور -3

 1994–عالم الكتاب  –القاهرة –فن التشكٌلىالتصمٌم فى ال –فتح الباب عبد الحمٌد ,أحمد حافظ ،رشدان -4

رسالة ماجستٌر  – التسوٌق واثره فى تطور اقمشة المفروشات فى ظل االسواق المفتوحة –أحمد عبد اللطٌف  ،احمد -5

 2002–جامعةحلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –

اسب االلى وتنفٌذها باكثر من ابتكار نظام تجرٌبى لتصمٌم المنسوجات بمساعدة الح –أحمد عبده خلٌل  ،بغدادى -6

 2007 –جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة دكتوراة  – اسلوب تنفٌذى

رسالة  – دراسة طراز وأنماط السجاد التركى البتكار تصمٌمات سجاد مصرى معاصر –أمل السٌد أحمد ،صقر -7

 2005 -جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –دكتواره 
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االستفادة من نظرٌات اسس التصمٌم فى تطوٌر قدرات المصمم االبتكارٌة النتاج  –جمال محمد عبد الحمٌد  ،رضوان -8

 2003 –جامعةحلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالةدكتواره - بعض انواع اقمشة المفروشات

 2هضة المصرٌة ,طزكى نجٌب, دار الن ،محمود زكرٌا , تقدٌم إبراهٌم،,  ترجمة الفن خبرة -جون  ،دٌوى -9

 1963,القاهرة,

,هال للنشر والتوزٌع  مذاهب الفن المعاصر شرح مفصل  لجمٌع االتجاهات الفنٌة الحدٌثة -حسن محمد  ،حسن -10

,2002 

 المزج بٌن االسالٌب والطرق الطباعٌة البتكار معلقات بمسطحات كبٌرة فى القطعة الواحدة–حسٌن محمد  ،حجاج -11

 1985 –جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -رسالة دكتواره–

 2008ادارة المطبوعات والنشر , – فلسفة التجرٌد فى الفن الحدٌث ,االدارة العامة للمكتبات -دٌنا احمد  ،نفادى -12

ة المستخدمة االستفادة من فن الخداع البصرى فى تصمٌم وانتاج المعلقان النسجٌة الوبرٌ –رانٌا رشاد توكل  ،جعفر -13

 2016-جامعة دمٌاط  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة ماجستٌر  - فى العمارة الداخلٌة فى محدودة المساحة

,رسالة دكتواره بقسم تارٌخ  التجرٌد الغنائى فى اعمال كل من )فاسٌلى كاندنسكى وبول كلى (رانٌا علٌوه:  ،عالم -14

 2012الفن ,كلٌة الفنون الجمٌلة ,جامعة حلوان ,

استخدام الكمبٌوتر فر برمجة االمكانٌات البنائٌة والجمالٌة لعملٌة التصمٌم النسجى  –سامى حسٌن ،عبد الباقى -15

 –جامعةحلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -رسالة دكتواره – لالقمشة تبعا للمتطلبات العصرٌة للمجتمع المصرى

1988 

الشعبى والفن التجرٌدى الستحداث تصمٌمات الكلٌم المعاصر دراسة مقارنة بٌن الفن  سحر محمد محمد: ،البلٌهى -16

 2001, كلٌة الفنون التطبٌقٌة ,جامعة حلوان , لتسوٌقة عالمٌا

 1977 –الجهاز المركزى للكتب الجامعٌة والمدرسٌة والوسائل التعلٌمٌة – النسٌج االسالمى –سعاد ماهر  ،محمد -17

لبعض مدارس التصوٌر الشرقى النتاج منسوجات ذات موضوعات دراسة تحلٌلٌة  –سهام على البدرى ،عبد العظٌم -18

 2006–جامعةحلوان  –كلٌةالفنون التطبٌقٌة  –رسالةماجستٌر  - تصوٌرٌة

االصالة واالبتكار فى تصمٌم نسجٌات مرسمة من التراث المصرى وتنفٌذها باالسلوب  –طارق صالح  ،سعٌد -19

 1995–بٌقٌة كلٌة الفنون التط –رسالة دكتوراه  –المٌكانٌكى 

ة منها فى دراسة القٌم الجمالٌة للشكل الهندسى االسالمى فى العصر المملوكى واالستفاد –عبد المنعم  ،شاكر -20

–جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة ماجستٌر  – وتنفٌذها باسلوب السوماكتصمٌم اقمشة االرضٌات 

1995 

 1974,دار غرٌب للطباعة,القاهرة , الفن واالنسان -عز الدٌن  إسماعٌل، -21

 1982,دار الرائد العربى ودار الرائد اللبنانى , الفن فى اوروبا من عصر النهضة حتى الٌوم -عفٌف  ،البهنسى -22

اثر المدرسة التجرٌدٌة والرمزٌة لتكوٌن كادرات الرسوم المتحركة فى مقدمات االفالم غسان زٌد,  ،ابو طرابه -23

 1998دكتواره,كلٌة الفنون الجمٌلة ,جامعة حلوان ,, رسالة السٌنمائٌة 

,الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب بالتعاون الجمعٌة  الروحانٌة فى الفن ,تقدٌم :محمود بقشٌش-فاسٌلى  ،كاندنسكى -24

 1994المصرٌة لنقاد الفن التشكٌلى ,

فنٌة والقواعد التطبٌقٌة  لتصمٌم االستفادة من اجهزة الحاسب االلى فى تقنٌن االسس ال –فتحى صبحى  ،السمادٌسى -25

 1999–جامعةحلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة ماجستٌر  –اقمشة المفروشات المنفذة على انوال الجاكارد 

االسس العلمٌة والتكنولوجٌة لتنفٌذ التصمٌم الواحد على العدٌد من شبكات الجاكارد  –فتحى صبحى  ،السمادٌسى -26

 2006-جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -رسالة دكتواره–ذات العدات المختلفة باستخدام الحاسب االلى 

 1967, ترجمة محمد عزت , القاهرة , كٌف نفهم التصوٌر-لٌونٌلونٌتورى -27

 2000, دار الفكر العربى ,القاهرة , القٌم الجمالٌة فى الفنون التشكٌلٌة-د محسن محم ،عطٌه -28

المإتمر العلمى السادس لكلٌة الفنون التطبٌقٌة  – المعلقات النسجٌة السٌرة والتطور –محمد جمال ،عبد الغفور -29

كلٌة الفنون  -انى المحور االول والث –الجزء االول  -"الفنون التطبٌقٌة وتحدٌات القرن الحادى والعشرٌن "

 1999مارس –جامعة حلوان  –التطبٌقٌة 

 1964,دار المعارف ,القاهرة , قصة الفن التشكٌلى -محمد عزت  ،مصطفى -30

 1983, دار المعارف,مصر , الفن فى القرن العشرٌن-محمود  ،البسٌونى -31
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لالستفادة بها فى اخراج اعمال دراسة لبعض االسالٌب التطبٌقٌة المعاصرة للمعلقات النسجٌة  -منى محمد  أنور، -32

 1984-جامعة حلوان  –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –رسالة ماجستٌر  - مستوحاة من الفن االسالمى بمصر

 1983, دارالمعارف , فنون الغرب فى العصور الحدٌثة-نعمت اسماعٌل  ،عالم -33

 – لوبرٌة المنفذة على نوال البروازتطبٌقات حدٌثة لتحقٌق قٌم ملمسٌة باستخدام التقنٌات ا –هند فإاد  إسحاق، -34

 1990 –القاهرة  –جامعة حلوان  –كلٌة التربٌة الفنٌة  –رسالة ماجستٌر 
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