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 ملخص البحث:

فن إعادة رسم وتقدٌم الوجوه واالشكال المألوفه بشكل عصري وحدٌث وأكثر حٌوٌه مع المحافظه على  فن ) واب اب( هو

 (7) سهولة التعرف علٌهم بطرٌقة بصرٌه ممٌزة.

وكذلك ٌعتمد هذا الفن على االلوان الحاده متجاهالً تماماً التدرجات اللونٌه المعروفه وذلك إلظهار قوة اللون بشكل واضح 

 م كما وأنها تتصادم فٌما بٌنها لتشكل بعد جهد بسٌط منظراً ثالثً االبعاد. خالل الرس

فً هذا البحث تم االستعانة بفكرة فن )واب اب( الذي ٌعتمد علً االشكال الهندسٌة والخطوط الحادة فً اظهار تفاصٌل 

قمشة مفروشات علً ماكٌنات ومالمح التصمبم, واالستعانة بهذا االسلوب فً عمل تصمٌمات حدٌثة تصلح لتنفٌذها كا

  نسٌج الجاكارد.

وتم عمل افكار لونٌة للتصمٌمات محل البحث, وخطوات تطبٌق هذه التصمٌمات علً احدي برامج النسٌج المتخصصة, 

 (1) المكانٌة تنفٌذها علً ماكٌنات النسٌج.

نسجٌة مختلفة الظهار االلوان المستخدمة  استخدام اسلوب النقشة التقلٌدٌة فً تنفٌذ العٌنات محل البحث, واستخدام تراكٌب

 (8) فً التصمٌم.

 .الجاكارد –التراكٌب النسجٌة  - اقمشة التقشة التقلٌدٌة -تصمٌم النسٌج  -اقمشة منسوجة  -فن واب اب  الكلمات الداللية:

Abstract: 

WAPAP Art is an art which redraw faces and shapes with new way, and more active with 

easy way to know it. 

 WAPAP Art depends on classification the face or any other shape with modern and new 

ways. 

Divided the shape into small pieces, colored every piece with different color, and 

classification the pieces to dark colors and bright color. 

Use the strait line to make the sides of each piece, which give the shape stronger look than the 

weave line. 

 WAPAP Art use acute colors, ignore the degradation way of colors we know, to appear the 

power of uses colors, and give 3D shapes. 

In this paper we use the idea of WAPAP Art which depends on strait lines and polygon 

shapes to make some Textile Designs, which can Applied in Weaving Machine as a Textile 

Fabrics. 

And Make some groups of Colors, Use ordinary  weave Construction to implementation one 

of these designs.  

Keywords: WAPAP Art - Fabric Textile -Design   Textile - Imitation Weaves - Textile 

Construction – Jacquard. 
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 المقدمة

 أن ٌجب لما والعناٌة الدقة من كبٌر بجانب إنتاجها مجال تحظى فى المستهلكٌن لجمهور وتقدٌمها بإنتاجها النسٌج صناعة

 (1) .استخداماتها مع ٌتناسب بما والمظهر األداء فً جودة من تتمتع به

 أغراضها الوظٌفٌة استكمال بغرض تنتج التً العمارة الداخلٌة مفردات كأحد أساسٌا عنصرا المفروشات أقمشة وتعد

 والجمالٌة.

 ٌمكن وال مستمرة إلٌها جعل الحاجة مما السٌاحی، والقرى الفنادق و المنازل فً تستخدم اقمشة المفروشات المتنوعة و

 أقمشة اعتبار لذلك ٌمكن مبتكرة إبداعٌة بأسالٌب مصنعة منها مختلفة أشكال إلى ظهور ذلك أدى وقد عنها، االستغناء

  .لتأثٌثها األساسٌة المواد من ألنها عنها ٌستغنى أن اى منزل ٌستطٌع ال التً المنسوجات من المفروشات

 االختالف وٌرجع هذا األقمشة، نوعٌات باقى عن أو اإلنتاج للتصمٌم بالنسبة سواء طبٌعتها فى تختلف المفروشات وأقمشة

ألسالٌب  بالنسبة المختلفة الخامات طبٌعة هذه العوامل) ومن األقمشة، من النوعٌات تلك بطبٌعة تختص إلى عوامل

 (1)) نفسه  واإلنتاج للتصمٌم أساسى كعنصر المفروشات أقمشة واستخدام توظٌف

 بناء فً معا األساسٌة العوامل من عدد تفاعل من تركٌبً ٌنتج بنائً تصمٌم هو المفروشات ألقمشة النسجً والتصمٌم

 ونمر الخٌوط النسٌجٌة الخامات الجاكارد وأنواع أو الدوبى جهاز طرٌق عن تنفذ التً النسٌجٌة المنسوج كالتراكٌب

 من لكل المستخدمة من الخٌوط الناتج الجمالً والتأثٌر واتجاهاتها والزوى البرم وألوانها وعوامل الخٌوط غزل وأسالٌب

 والكً واجهادات الغسٌل الصبغات ثبات ودرجة القٌاس بوحدة ألوانهما منهما وترتٌب كال كثافة ، وكذلك واللحمة السداء

 ال ٌتحدد زخرفٌا أو نسجٌا تأثٌرا أكان سواء لألقمشة الجمالً فان المظهر ذلك علً وبناءا االستعمال, أثناء لألقمشة والثنً

 (1) .البنائً لالقمشة النسجٌة التركٌب عوامل خالل من إال

التجرٌب والتحلٌل فً مجال المنسوجات كغٌره من المجاالت الفنٌة التً تتطلب استحداث مجموعة من المتغٌرات بهدف 

 (3) التقنٌات(. -الخامات -المضمون -االتجاهات الفنٌة فً) االفكاراثراء المنتج الفنً النسجً، وٌتمثل التجدٌد فً 

  البحث مشكلة .1

التصمٌمات النسجٌة فً احتٌاج دائم للتطوٌر والتحدٌث حتً تصبح قادرة علً المنافسة من حٌث الجودة, ومن حٌث 

 الشكل الجمالً اٌضا.

وجمال المضمون للعمل  جمال الشكل بٌن ٌربطنسجً  لتصمٌم وقٌمة جدٌدة مصادر نالنسٌج ع مصم فدائما ما ٌبحث

 الفنً.

فنٌة ٌمكن تنفٌذها كاقمشة نسجٌة تستخدم فً  جدٌدة تصلح فً عمل تصمٌمات  ومواضٌع عناصر إٌجادالمهم   من وكان

 مجال اقمشة المفروشات المتنوعة.

 البحث اهداف .2

 الصرٌحة فً عمل افكار للتصمٌما ت نسجٌة.االستعانة بفكرة فن الواب اب من حٌث الخطوط الحادة وااللوان  

 تصمٌٌمات نسجٌة تصلح لتنفٌذها علً برامج النسٌج الخاصة. ابتكار 

 اضافة قٌمة جمالٌة للتصمٌم بما ٌتالئم مع الغرض من االستخدام. 

 استخدام التراكٌب النسجٌة المختلفة الظهار قوة ووضوح االلوان المستخدمة فً التصمٌم. 
 

 فروض البحث .3

 ستعانة ببرامج التصمٌم المختلفة لسهولة رسم التصمٌمات والمساحات اللونٌة المختلفة. اال 

 استخدام جهاز الجاكارد لتنفٌذ التصمٌمات محل البحث. 
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 نسج االقمشة باسلوب النقشة التقلٌدٌة للحصول علً تصمٌمات نسجٌة بالوان زخرفة متعددة. 

 ظل والنور فً المساحات اللونٌة.استخدام لحمات بالوان متعددة الظهار تاثٌر ال 

 عمل مجموعات لونٌة مختلفة للتصمٌمات الظهار فكرة التصمٌم. 

 فً رسم التصمٌمات لتوزٌع التراكٌب النسجٌة علً التصمٌمات. Ned Graphicاستخدام برنامج  
 

 منهجية البحث .4

 التصمٌمة و تنفٌذ احدي هذه التصمٌمات.ٌتبع البحث المنهج التجرٌبً التطبٌقً, حٌث ٌعتمد علً عرض بعض االفكار 

 . الدراسات السابقة5

 (7) : .  فن ) واب اب(1. 5

هو فن إعادة رسم وتقدٌم الوجوه واالشكال المألوفه بشكل عصري وحدٌث وأكثر حٌوٌه مع المحافظه على سهولة التعرف 

 علٌهم بطرٌقة بصرٌه ممٌزة.

م, وفً أواخر عام 1999من أندونٌسٌا, والذي بدأ عمله الفنً فً عام   "عبد الراشدمؤسس هذا الفن هو الفنان " وضاح 

م، ظهر فنه وانتشر فً األوساط الفنٌة واكتسب شعبٌة كبٌره فً اندونٌسٌا ومنه انتشر حول العالم لٌصبح بعد ذلك 2000

تحول الى رمز فنً بٌن جمٌع الفنانٌن حول  فناناً معروفاً جداً فً األوساط الفنٌة, ومع زٌادة أعداد معجبٌه الى اآلالف

 العالم.

 (: امثلة العمال فنانين باسلوب فن "الواب اب"1شكل رقم ) 

ٌعتمد فن وأساسٌات ) واب اب( على تتبع تقاسٌم الوجه أو الشكل العام للصورة، بتقسٌم الشكل إلى عدة جوانب, كل جانب    

كما وأنها تتصادم فٌما بٌنها لتشكل بعد  المناطق المعتمة و المناطق المضٌئة، ) مستوى ( مكّون تبعاً للدرجات المختلفة من

 جهد بسٌط منظراً ثالثً البعد, وٌتم تقسٌم كل جانب بواسطة خطوط مستقٌمة، عوضا عن الخطوط المنحنٌة، كما هو
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(، وٌصنف الخبراء االلوان الى ثالث مجموعات ممٌزة: )ألوان ساخنه، ألوان دافئة، ألوان باردة(، اما 1موضح فً شكل )

فً هذا االسلوب فٌتم تصنٌفهم على أساس مجموعتٌن لونٌتٌن غامقه وفاتحة متجاهالً تدرج األلوان الحقٌقً، وهذه 

 بعدي مختلف. الفروقات بٌن فً المجموعات اللونٌة تعطً تاثٌر 

 (6) خطوات تحويل صورة الي شكل مجرد باستخدام فكرة فن الواب اب:  .1.1. 5

 ٌتم تحوٌل الصورة الفتوغرافٌة الً صورة فنٌة باستخدام فكرة فن الواب اب، من خالل مجموعة من الخطوات الفنٌة.

 الخطوة االولي 1.1. 1. 5

ان الصورة الجٌدة من حٌث االضاءة والوضوح والصفاء والتركٌز,  االختٌار الجٌد للصورة التً سٌتم معالجتها, حٌث

 تعطً نتٌجة جٌدة للعمل المعالج باسلوب الواب اب.  

 
 

 الخطوة الثانية 1.2. 1. 5

 الحجم ، ثم عمل فصل لاللوان الموجودة  فً الصورة االصلٌة.، والبدء بتعدٌل Illustratorفتح ملف جدٌد علً برنامج 

 وعمل طبقة جدٌدة علً الصورة ، والتً سوف ٌتم رسم االشكال علٌها.

 الخطوة الثالثة 1.3. 1. 5

 بدء عمل تحدٌد المساحات اللونٌة عن طرٌق مجموعة من الخطوات:

 .رسم الخطوط الخارجٌة للوجه باستخدام اداة القلم بالبرنامج

 مال المساحات الناتجة بااللوان المختارة للتعبٌر عن مناطق الظل والنور فً الصورة المختارة.

 اعادة تعدٌل المساحات اللونٌة داخل الشكل النهائً.
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 الخطوة الرابعة 1.4. 1. 5

 اطق الظل والنور.استكمال مالء الصورة بالمساحات اللونٌة، باستخدام الوان متباٌنة الظهار االختالف فً من      

 

 

 

 الخطوة الخامسة 1.5. 1. 5

 استخدام اشكال هندسٌة كبٌرة فً المساحات االقل تفصٌال، مثل مساحة الرقبة او الذقن.

 

 

 

 

 الخطوة السادسة 1.6. 1. 5

 لرسم الشعر، نبدء بخطوط رفٌعة ومتوازٌة، مع تجنب استخدام الخطوط المنحنٌة فً الشكل النهائً.

 ثم تظهر الصورة فً شكلها النهائً بعد استكمال جمٌع المراحل السابقة.

 

 

 

 

 

(: الخطوة الخامسة في تحديد الصورة علي برنامج 4شكل رقم)  Illustrator 

(: الخطوة الرابعة في تحديد الصورة علي برنامج 3شكل رقم)  Illustrator 
 

https://forum.affinity.serif.com/uploads/monthly_2017_12/wpap.jpg.b5bbb99b54b22e4acfdfd329e989849b.jpg
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 :Upholstery fabric ". اقمشة المفروشات" 2. 5

 والنوافذ األثاث ألغطٌة تستخدم التً علً انها تلك االقمشة  Upholstery fabric "تعرف " اقمشة المفروشات

 (1) والبشاكٌر. الفوط اقمشةو األسرة المستخدمة فً تغطٌة وكذلك أالقمشة واألرضٌات

وٌعتمد اظهار النقوشات الزخرفٌة علً االختٌار السلٌم للتراكٌب الالزمة الحداث التعاشق بٌن خٌوط السداء واللحمة، 

ونجد فً اقمشة المفروشات تعدد االلوان المستخدمة فً التصمٌم نتٌجة الخلط بٌن خٌوط السداء واللحمة باستخدام تراكٌب 

اع البصري " نتٌجة لهذا التعاشق، وٌتٌح جهاز الجاكارد الحصول علً نسجٌة متنوعة, والتً تنتج نوع من " الخد

 (8)كٌفٌة توزٌع الوحدات الزخرفٌة داخل التصمٌم النسجً.  تنوع فًتصمٌمات ذات عروض كبٌرة واختالفات كثٌرة، مع 

 وتتنوع التراكٌب النسجٌة المستخدمة فً انتاج اقمشة المفروشات،والتً من اهمها:

 من اللحمة( -التقشة الزائدة) من السداء -دٌة                      التقشة التقلٌ 

 المزدوج  -المبطن                              

 الوبرٌات -الزردخان                            

شة التقلٌدٌة بان االقمشة المنتجة باسلوب النق فً هذا البحث تم استخدام اسلوب التقشة التقلٌدٌة) النقشة العادٌة(، وتتمٌز

جمٌع خٌوط السداء وخٌوط اللحمة تتحرك حركة واحدة، داخل التركٌب النسجً الواحد) اي عدم وجود مجموعة من 

 الخٌوط تعمل علً وجه القماش ومجموعة اخري تعمل علً ظهر القماش كما فً انسجة المزدوج(.                                          

ب النقشة التقلٌدٌة تشترك جمٌع خٌوط السداء واللحمة فً اظهار المساحة اللونٌة، اي ان كل مساحة فنجد انه فً اسلو

لونٌة فً التصمٌم ٌستخدم لها تركٌب نسجً واحد لكل من خٌوط السداء واللحمة فً حالة استخدام لحمة واحدة او استخدام 

 نٌتٌن وهكذا. تركٌبٌن نسجٌٌن لكل مساحة لونٌة فً حالة استخدام لحمتان لو

والظهار المساحة اللونٌة المطلوبة بالتصمٌم ٌتم استخدام تراكٌب نسجٌة مختلفة حسب نسبة الخلط المطلوبة فً كل مساحة 

 . (8)لونٌة علً حدي لتنفٌذ التصمٌم النسجً

  (5) . اسلوب النقشة التقليدية:1. 2. 5

نتاج اقمشة المفروشات ومنها ) اقمشة الجوبالن(، والتً هً من اسلوب النقشة التقلٌدٌة هو احد االسالٌب المستخدمة فً ا

اقمشة المفروشات المنتجة باالسلوب النقشة التقلٌدٌة، وتستخدم هذه االقمشة كاقمشة معلقات نسجٌة او كاقمشة مفروشات 

(: الخطوة السادسة في تحديد الصورة علي برنامج 5شكل رقم)  Illustrator 
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مة فً التصمٌمات متنوعة االستخدام، وتتمٌز هذه االقمشة باستخدام مواصفات خاصة بها. وتتعدد الوان السداء واللح

 المنفذة فً هذه االقمشة.

وٌتم تسدٌة خٌوط السداء بترتٌب فتلة واحدة من كل لون فً حالة استخدام اكثر من لون فً خٌوط السداء، حٌث تتنوع هذه 

 االلوان ما بٌن الدرجات الفاتحة والغامقة العطاء درجات الظل والنور داخل التصمٌم.

ر من لون, ففً حالة استخدام اكثر من لون من اللحمات فً التصمٌم فغالبا ما تكون اللحمة وتستخدم اللحمات بالون او اكث

االولً والثانٌة من نمرة سمٌكة, وبالوان متباٌنة، بٌنما تكون اللحمة الثالثة رفٌعة وبالون من الوان اللحمتان السابقتان، 

 حٌث تستخدم هذه اللحمة للتحبٌس علً لحمات النقش.

فنجد اقمشة نقشة تقلٌدٌة بلون واحد من اللحمة، او نقشة تقلٌدٌة بلونٌن من اللحمة، او بثالثة الوان او اربعة الوان من  

 اللحمة.

وتتمٌز اقمشة الجوبالن كذلك بامكانٌة استخدام عدد كبٌر من التراكٌب النسجٌة المختلفة, والتً تنفذ علً مساحات واسعة 

 فً التصمٌم.

ركٌب النسجً القمشة الجوبالن ٌكون فٌها لونٌن من السداء او اكثر تعمل مع لحمة او لحمتٌن من لحمات ونجد ان الت

 النقش، والتً تظهر علً وجه القماش, فً حٌن تظهر باقً خٌوط السداء واللحمة االخري فً ظهر القماش.

التراكٌب النسجٌة المستخدمة, الً القدرة وٌؤدي هذا االختالف فً عدد الوان كل من السداء واللحمة المستخدمة, وعدد 

علً التحكم فً اظهار التباٌن اللونً بٌن الوان التصمٌم النسجً, وامكانٌة اظهار الظل والنور للمساحات اللونٌة داخل 

. ( المواصفة التنفٌذٌة المقترحة لماكٌنة نسٌج جاكارد تستخدم لتنفٌذ اقمشة المفروشات1ٌوضح الجدول رقم) التصمٌم، و

(2) 
 

 (: المواصفة التنفيذية لماكينة النسيج1الجدول رقم) 

 المواصفة الماكينة

 Picanol اسم الماكينة

 Gama موديل الماكينة

 1995 سنة الصنع

 حدفة/ الدقٌقة 550 سرعة الماكينة

 Staubli نوع جهاز الجاكارد

 طردي نوع الشبكة

 شنكل 2400 عدد الشناكل

 الصلبة ذات الطرفٌن) رابٌر(الحربة  وحدة القذف

 فتلة / سم 72 عدد فتل السداء/ سم

 لحمة/ سم 24 عدد اللحمات/ سم

 قطن انجلٌزي 2/ 60 نمرة خيط السداء

 دٌنٌر 1/ 100 نمرة خيط اللحمة

 فتلة من كل لون) تختلف حسب عدد الوان التصمٌم( الترتيب اللوني لخيوط السداء

 لحمة من كل لون ) تختلف حسب عدد الوان التصمٌم( الترتيب اللوني لخيوط اللحمة
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 . المواد والطرق:6

 فً هذا البحث تم تناول عدد من التصمٌمات التً ٌمكن تنفذٌها علً ماكٌنات نسٌج الجاكارد. 

 تم اعداد تصمٌمات نسجٌة مختلفة, واستخدام مجموعات لونٌة مختلفة لكل تصمٌم. 

 المتخصص فً التصمٌمات النسجٌة.  Ned Graphicوتنفٌذ هذه التصمٌمات علً برنامج  

اختٌار التراكٌب النسجٌة المستخدمة فً كل لون , وتوزٌع هذه التراكٌب علً التصمٌم المكانٌة تنفٌذها علً ماكٌنة  

 الجاكارد.

 استخدام ماكٌنة جاكارد ذات شبكة طردٌة لتنفٌذ التصمٌمات محل البحث. 

 ٌة حدٌثة تصلح لالستخدام كاقمشة معلقات.الحصول علً اقشمة ذات تصمٌمات نسج 

 . مراحل تنفيذ التصميمات النسجية محل البحث:1. 6

 :الصور .  اختيار1. 1. 6 

 نباتً(. -هندسً -تم اختٌار مجموعة من الصور والتصمٌمات ذات طابع مختلف) ادمً 

تم تقسٌم الصور المختارة الً  واالفكار التصمٌمٌة باستخدام فكرة فن "الواب اب", حٌثالصور  تم معالجة هذه 

 مساحات هندسٌة مختلفة فً الشكل والمساحة باستخدام خطوط مستقٌمة فً اتجاهات مختلفة.

 color reduction  األلوان  لا.  اختز2. 1. 6

تم عمل اختزال الوان التصمٌمات والصور المختارة بحٌث تصبح عدد الوان التصمٌم عدد ٌتناسب مع التنفٌذه علً  

 ماكٌنات نسٌج الجاكارد باستخدام تراكٌب نسجٌة محتلفة الظهار هذه االلوان فً التصمٌمات المختارة محل البحث.

اختٌار الوان المتابٌنة للتصمٌم الواحد, وتوزٌع هذه االلوان علً المساحات الهندسٌة المختلفة داخل التصمٌم, لٌظهر  

 تفاصٌل التصمٌم المحتلفة.

ختلفة لكل تصمٌم, وتوزٌع هذه االلوان فً المساحات الهندسٌة داخل التصمٌم الظهار الخطوط عمل مجموعات لونٌة م 

 والتفاصٌل للتصمٌمات محل البحث.

   Ned Graphic.  تنفيذ التصميم علي برنامج 3. 1. 6

 المتخصص فً التصمٌمات النسجٌة. Ned Graphicتم تنفٌذ التصمٌمات المختارة محل البحث علً برنامج  

 ختٌار التراكٌب النسجٌة التً ٌمكن تنفٌذها الظهار التباٌن اللونً بٌن المساحات المختلفة داخل التصمٌم.ا 

 تحدٌد ابعاد التصمٌم بما ٌتوافق مع المواصفة التنفٌذٌة لماكٌنة الجاكارد . 

 جاكارد.توزٌع هذه التراكٌب علً المساحات المختلفة داخل التصمٌم المكانٌة تنفٌذها علً ماكٌنة ال  

 . المواد الخام المستخدمة2. 6

 دنٌر 150استخدام خٌوط سداء بولٌستر مبنط نمرة  -

 .40/2خٌوط اللحمات قطن مزوي نمرة  -

 استخدام لحمات ذات اللوان مختلفة حسب عدد االلوان قً التصمٌم المنفذ. -

 . التراكيب النسجية المستخدمة3. 6

وتوزٌعها داخل المساحات اللونٌة المختلفة باسلوب النقشة التقلٌدٌة،والذي ٌحدد كٌفٌة تم استخدام تراكٌب نسجٌة بسٌطة  -

 الترابط بٌن خٌوط السداء واللحمة الظهار المساحات اللونٌة المختلفة داخل التصمٌم المقترح.
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 مٌم.استخدام عدد مختلفة من االلوان لكل من اللحمات والسدوات حسب عدد االلوان المستخدمة لكل تص -

العناصر الزخرفٌة الهندسٌة ٌمكن االستفادة منها فً انتاج تصمٌمات حدٌثة تتوافق مع رغبة  أن من خالل البحث وجد -

 (4) المستهلك للتجدٌد والتطوٌر المستمر.

النسجٌة تم اختٌار احد التصمٌمات المقترحة محل البحث، وعمل التراكٌب النسجٌة الخاصة بها، وتوزٌع هذه التراكٌب  -

علً المساحات اللونٌة بالتصمٌم، كل تركٌب علً حسب وجوده فً التصمٌم، ودرجة ظهور اللون بالتصمٌم، وعالقة هذا 

اللون بكونه لون من خٌوط السداء ام لون من خٌوط اللحمة ام لون من خلط بٌن خٌوط السداء وخٌوط اللحمة بنسب خلط 

 مختلفة وفقا لدرجة ظهور اللون المطلوب.

عمل الرسم التنفٌذي والمظهر السطحً للتصمٌم المختار، بعد االنتهاء من توزٌع التراكٌب النسجٌة داخل المساحات  -

 اللونٌة المختلفة داخل التصمٌم.

 .التصميمات المنفذة محل البحث4. 6

  لتصمٌم( عبارة عن مجموعة من الوحدات النباتٌة  ذات الوان متباٌنة الظهار تفاصٌل ا1التصمٌم رقم ) 

 ( عبارة عن وجه فتاه تنظر الً اعلً, وفً الخلفٌة تاثٌرات بسٌطة علً هٌئة اوراق شجر.2التصمٌم رقم )

( عبارة عن مجموعة من الخطوط المستقٌمة المتقاطعة بطرٌقة عشوائٌة, والتً ادت الً توالد اشكال 3التصمٌم رقم ) 

 هندسٌةغٌر منتظمة, بمساحات لونٌة مختلفة.

التصمٌمات المنفذة محل البحث، تم الدمج بٌن نوعٌن من برامج التصمٌم المختلفة، والتً تساعد فً من خالل  

 اظهار تفاصٌل التصمٌم، والخطوط الخارجٌة للوحدات المستخدمة فً التصمٌمات المختلفة.

 مٌم.بغرض وضع الخطوط الخارجٌة للون الوحدات الزخرفٌة داخل التص Illustratorاالستعانة ببرنامج  

لتوزٌع التراكٌب النسجٌة المختلفةوالمستخدمة فً اظهار المساحات اللونٌة  Ned Graphicاستخدام برنامج   

 المتباٌنة فً التصمٌمات المنفذة محل البحث.

 اختالف عدد التراكٌب النسجٌة المستخدمة فً كل تصمٌم بما ٌخدم التصمٌم. 

  

 ( 1. تصميم رقم) 1 .4. 6 

عبارة عن مجموعة من الوحدات النباتٌة  ذات الوان متباٌنة الظهار تفاصٌل التصمٌم، وعمل ( 1التصمٌم رقم )  

 (.6تاثٌرات فً الخلفٌة لزٌادة القٌمة الجمالٌة للتصمٌم, كما فً الشكل رقم)

( واربع الوان خلط  بٌنهم بنسب 1:1لون من اللحمة بترتٌب  2لون من السداء:  1 (تم استخدام عدد سبع الوان 

 ط مختلفة، باستخدام التراكٌب النسجٌة المناسبة الظهار التاثٌر اللونً حسب تفاصٌل التصمٌم. خل

 سم(15 ×سم 17.5علً ان تكون مساحة التصمٌم )  

 خطوات عمل التصميم: 

 ( تحدٌد الشكل الخارجً للواحدات النباتٌة.1)   

 التصمٌم. ( رسم مجموعة من الخطوط المستقٌمة المتقاطعة الظهار تفاصٌل 2)   

  ILLUSTURATOR ( تحدٌد االلوان المستخدمة وابعاد التصمٌم علً برنامج3)  

 ( ازالة الخطوط الزائدة داخل التصمٌم, والغٌر مؤثرة علً جودة التصمٌم.4)  

 ( عمل مجموعات لونٌة مختلفة للتصمٌم5)  
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 ( 2. تصميم رقم) 2 .4. 6

 ( عبارة عن وجه فتاه تنظر الً اعلً, وفً الخلفٌة تاثٌرات بسٌطة علً هٌئة اوراق شجر متقطعة.2التصمٌم رقم ) 

( واربع الوان خلط  بٌنهم بنسب خلط 1:1:1لون من اللحمة بترتٌب) 3لون من السداء:  (وتم استخدام عدد ثمانٌة الوان

مختلفة، باستخدام التراكٌب النسجٌة المناسبة الظهار التاثٌر اللونً حسب تفاصٌل التصمٌم, وعمل تاثٌرات بأرضٌة 

 (.7ما فً الشكل رقم)التصمٌم لعدم الشعور بالرتابة اثناء النظر للتصمٌم كاقمشة مفروشات زخرفٌة, ك

 سم( 15× سم  17.5علً ان تكون مساحة التصمٌم ) 

 خطوات عمل التصميم:

  ( رسم مجموعة من الخطوط المستقٌمة المتداخلة بطرٌقة غٌر منتظمة.1)  

  ILLUSTURATOR ( تحدٌد االلوان المستخدمة وابعاد التصمٌم علً برنامج2)  

 ( عمل تكرار لوحدة التصمٌم الظهار التكامل فً الوحدة الزخرفٌة.3)  

 ( توزٌع التصمٌم توزٌع طردي عكسً, وما ترتب علٌه من اعطاء وحدات هندسٌة جدٌدة . 4)  

 ( عمل مجموعات لونٌة مختلفة من التصمٌم.5)  

 

 

 

بالتصميم( والمجموعات اللونية الخاصة 1(: التصميم رقم) 6شكل رقم)   
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 ( 3. تصميم رقم) 3 .4. 6

( عبارة عن مجموعة من الخطوط المستقٌمة المتقاطعة بطرٌقة عشوائٌة, والتً ادت الً توالد اشكال 3التصمٌم رقم ) 

 (.8هندسٌةغٌر منتظمة، بمساحات لونٌة مختلفة، كما هو موضح فً الشكل رقم) 

لون لحمة( ولونٌن خلط بٌنهما بنسب خلط مختلفة تتناسب مع درجة الللون  1سداء:  لون 1تم استخدام عدد اربع الوان) 

الموجودة فً المساحة اللونٌة، الظهار تفاصٌل التصمٌم، واخفاء وجود ارضٌة فً التصمٌم لعدم الشعور بالرتابة اثناء 

 النظر للتصمٌم كاقمشة زخرفٌة.

 سم( 15× سم 17.5علً ان تكون مساحة التصمٌم ) 

 خطوات عمل التصميم: 

  ( رسم مجموعة من الخطوط المستقٌمة المتداخلة بطرٌقة غٌر منتظمة.1)  

  ILLUSTURATOR ( تحدٌد االلوان المستخدمة وابعاد التصمٌم علً برنامج2)  

 ( توزٌع التصمٌم توزٌع طردي الظهار اثر التكرار الطردي علً وضوح التصمٌم. 3)  

 ( توزٌع التصمٌم توزٌع طردي عكسً فً كال االتجاهٌن ,وما ترتب علٌه من توالد وحدات هندسٌة جدٌدة .4)  

 ( عمل مجموعات لونٌة مختلفة للتصمٌم.5)  

 

اللونية الخاصة بالتصميم( والمجموعات 2(: التصميم رقم) 7شكل رقم)   
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( والمجموعات اللونية الخاصة بالتصميم3(: التصميم رقم) 8شكل رقم)   

 

 (:3المستخدمة في التصميم رقم ) . التراكيب النسجية 1. 3 .4. 6

( تم عمل رسم تنفٌذي للتصمٌم, وتوزٌع التراكٌب النسجٌة علً المساحات اللونٌة داخل التصمٌم 3فً التصمٌم رقم )  -

، بغرض توضٌح كٌفٌة الحصول علً التاثٌرات اللونٌة الحدي التصمٌمات النسجٌة محل Ned Graphicعلً برنامج 

 البحث.

ء من رسم التصمٌم، وتوزٌع المساحات اللونٌة داخل التصمٌم، تم اختٌار مجموعة من التراكٌب النسجٌة، بعد االنتها -

 والتً تستخدم الظهار التباٌن اللونً داخل التصمٌم.

 (. 3( التراكٌب النسجٌة المختلفة المستخدمة فً تنفٌذ التصمٌم رقم )  9وٌوضح الشكل) 
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 بعد توزٌع التراكٌب النسجٌة المحددة علً المساحات اللونٌة المختلفة داخل التصمٌم كل حسب مكان ظهورة. 

 ( 10تم الحصول علً الرسم التنفٌذي للتصمٌم المحدد، كما فً الشكل رقم )  

 (11الشكل رقم ) وتم عمل المظهر السطحً للتصمٌم، كما فً  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3المختلفة المستخدمة في تنفيذ التصميم رقم )  (: التراكيب النسجية9شكل رقم)   
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 ( جزء من الرسم التنفيذ للتصميم بعد توزيع التراكيب النسجية داخلها 10يوضح الشكل)   -

 

 (10شكل رقم )

 ( جزء من المظهر السطحي للقماش الناتج 11يوضح شكل )  

 

 (11شكل رقم ) 

 . النتائج:7

 انتاج اقمشة تصلح فً استخدامها كاقمشة مفروشات. 

 اسلوب النقشة التقلٌدٌة للحصول علً االلوان المستخدمة.استخدام  

 امكانٌة اظهار الظل والنور فً التصمٌم من خالل التباٌن فً الدرجات اللونٌة المستخدمة. 
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 االستفادة من االشكال الهندسٌة والخطوط المستقٌمة فً اظهار المساحات اللونٌة المختلفة. 

 الستحداث وحدات تصمٌمة جدٌدة. -عكسًعمل تكرار للوحدة الزخرفة طردي/ طردي  

 الحصول علً تصمٌمات ذات اقالم طولٌة تعطً رؤٌة مستحدثة لشكل االقالم التقلٌدٌة فً التصمٌمات النسجٌة.  

 . التوصيات:8

 االستعانة ببرامج التصمٌم المختلفة والدمج بٌنها للحصول علً تصمٌمات نسجٌة مبتكرة. -

 وافكار جدٌدة للتصمٌمات النسجٌة.السعً وراء اٌجاد خطوط  -

 التطوٌر المستمر واالستعانة بالمدارس الفنٌة المختلفة كمصدر الهام للمصمم النسجً. -

 الحصول علً منتجات ذات قدرة علً التنافس مع المنتجات المطروحة باالسواق.  -

 رٌة ) سجاد االرضٌات(.استخدام الخطوط الحدٌثة فً مجال اقمشة المفروشات فً انتاج االقمشة الوب -

 امكانٌة توظٌف مثل هذه التصمٌمات فً عمل معلقات نسجٌة متعددة االلوان واالفكار. -

 . المراجع9

 International ."استخدام جهاز الدوبي في إنتاج مفارش أسرة بتصميمات مبتكرة" .سمير احمد  -الطنطاوي 

Design Journal, Volume 6, Issue 3, 2016: 295- 307 . 

ElTnTaoe- Sameer Ahmed -. estekdam gehaz aldobee fe entag mfaresh aseraa betasmemat 

mobtakara". International Design Journal, Volume 6, Issue 3, 2016: 295- 307 . 

ذات  طبٌقً إلنتاج أقمشة مفروشاتالربط بٌن الجانب النظري التعلٌمً والجانب العملً الت".  ناسامة عز الدٌ-حالوة  -1

 .2011 ابرٌل,كلٌة التربٌة النوعٌة :جامعة المنصورة .(الدولً الثالث -العربً السادس )المؤتمر السنوي ."قٌمة جمالٌة

1927-1940. 

Halaoa- Osama Ez Elden." elrabt ben elganb elnzary altalelemy wa alganb el amaly al 

tatbeqee le entag aqmeshat mafroshat zata qema gmalea". elmoatmer elsanaoy(al daoly al 

thaleth -al arby al sades). Gamieat elmnsorh: kuliyat altarbea elnoaiea. aprel 2011 

 الطبٌعة فً المملكة العربٌة السعودٌة كقٌمة جمالٌة وتشكٌلٌة لتصمٌم وانتاج معلقات" .هاشم -اشرف محمود احمد -2

 ,كلٌة التربٌة النوعٌة :جامعة المنصورة .)الدولً الثانً -العربً الخامس (المؤتمر السنوي .نسجٌة معاصرة" الجوبالن"

 .1812-1785 .2010 ابرٌل

Ashraf Mahmud Ahmed - Hashem. " al tabiaa fe elmamlkah alarbea alsoadea .. kaqema 

gmalea wa tashkelea litasmim wa entag moalaqat nasgea moasera " algoblan". almoatmer 

alsanaoy (al daoly al thany -al araby al hames). Gamieat elmnsorh: kuliyat altarbea elnoaea. 

aprel 2010 

أسالٌب التصمٌم واستحداث نمط جدٌد للحصول على العدٌد من الوحدات الزخرفٌة الهندسٌة  " .طارق - عبد الرحمن -3

 .(العربً الرابع)المؤتمر السنوي  ".المتوالدة من وحدة الطبق النجمً اإلسالمً تصلح لالستخدام فً أقمشة المفروشات

 .372-355 .2012ابرٌل  ,كلٌة التربٌة النوعٌة :جامعة المنصورة

Abd el Rahman- Tarq " asaleeb al tasmim wa esteahdath namatt gadeed llhosol ala               

al adeed men al wahadat al zohrofea al handasea al motawaleda men wehdat al tabaq al 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

403 

nagmee tasloh lleastekadam fee aqmeshat al mafroshat". elm2tmer elsnoe                                                    

( el3rb elrab3). gam3h elmnSorh: kleh eltrbeh elno3eh. abrel 2012. 

  .2010القاهرة: كلٌة الفنون التطبٌقٌة،  تكنولوجٌا انتاج اقمشة الجاكارد.اسامة عز الدٌن .  -حالوة -4

Halaoa- Osama Ez Elden. teknologea entaag aqmeshat al gakard. al qahera: kuliyat al 

funun al tatbeqea,2010 

  .february 6, 2017 .الٌستروتر -فن ال واب اب -5

https://design.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-a-geometric-wpap-vector-portrait-in-

adobe-illustrator--vector (accessed 2018). 

 .january 28, 2014 .فن الواب اب -6

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q6wqwRsBkJ:algrrah.com/blog/%3

Fp%3D2474+&cd=17&hl=ar&ct=clnk&gl=eg (accessed 2018).                       

القاهرة: كلٌة الفنون  الراسٌة لخٌوط السداء(.الجزء الثانً) الحركة  -تكنولوجٌا النسٌجاحمد.  -محمود عبد الصمد -7

  1999التطبٌقٌة، 

Mahmod abd al Samed- Ahmed. teknologea elnaseg - al goza al thany( al haraka al rasea 

llekoyot al sedaa ). al qahera: kuliyat al funun al tatbeqea, 1999       

 

 
 


