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 :Abstractملخص البحث 

إن مجال تصميم طباعة المنسوجات في السوق المصرية في أمس الحاجة إلى المزيد من االبتكارات المعاصرة التي تلبى 

احتياجات المستهلك في القرن الواحد والعشرين في ظل انتشار األفكار الخارجية لألسواق المحلية، وتكمن مشكلة البحث 

في تطوير  Tamil Naduبمنطقة التاميل نادو  Indian Kolamكوالم الهندي في كيفية االستفادة من القيم البنائية لفن ال

أنماط تكرارية لتصميم المفروشات المطبوعة ، وتهدف الدراسة إلى التأكيد على أهمية استخدام مصادر جديدة للفنون 

المطبوعة ، ويفترض اإلنسانية ومحاولة استلهام عالقات تشكيلية جمالية تصلح البتكار تصميمات أقمشة المفروشات 

البحث أنه يمكن االعتماد على أنماط الكوالم في استلهام أفكار معاصرة لوحدات تكرارية تصلح لتصميم أقمشة المفروشات 

المطبوعة ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: أن الدراسة التحليلية للنظم البنائية لنماذج من فن الكوالم الهندي 

ة يمكن االستفادة منها في ابتكار تصميمات مستحدثة ألقمشة المفروشات المطبوعة ، وقدمت الدراسة أظهرت قيماً جمالي

 عددا من األنماط التكرارية التي تصلح لتصميم أقمشة المفروشات المطبوعة.

 :Keywordsالكلمات الدالة 

 الهند –فن الكوالم  -أقمشة المفروشات المطبوعة  -القيم البنائية 

 مقدمة:

من يعمل بمجال تصميم طباعة المنسوجات يؤكد على الدور البالغ األهمية للتكرار في عملية الحصول على تصميمات  كل

مميزة تحقق أعلى المبيعات بالسوق المصرية، ومن أهم مميزات تكرار طباعة المنسوجات أنه يعتمد بدرجة كبيرة على 

مجموعة من المعايير الهندسية في توزيع الوحدات الزخرفية داخل  التنظيم الهندسي، ذلك أنه يلزم للمصمم االعتماد على

فراغ التصميم حتى يمكن تنفيذه عملياً بغرض الحصول على أقمشة المفروشات المطبوعة التي تفي بحاجات المستهلك 

 بالسوق المحلية والعالمية.

راعى عمليات اإلنتاج التي يمر بها أثناء إن كل تصميم يجب أن يتوافق مع المنتج الذى يصمم من أجله وكذلك يجب أن ي

التصنيع مع مراعاة ترتيب تلك العمليات ، إن التكرار هو محاولة جادة لمحاكاة الطبيعة وما بها من أشجار وزهور 

وحيوانات وجبال ووديان وغيرها ، وفى اآلونة األخيرة وجدنا أن مصممي طباعة المنسوجات أصبحوا يعتمدون اعتماداً 

تكرار تصميماتهم على برامج الكمبيوتر وأساليب التكرار المحفوظة داخل تلك البرامج مما ساعد على انتشار نفس  كلياً في

األنماط التكرارية ، ومن هنا كانت الحاجة إلى البحث عن أفكار جديدة ومتنوعة لتكرار ورسم وحدات تصميم أقمشة 

 ط تكرارية جديدة تالئم الذوق المصري.المفروشات المطبوعة والمعاصرة من خالل البحث عن أنما
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وأساليب التكرار التقليدية في رسم وتصميم  Indian Kolamإن محاولة الربط بين القيم البنائية لفن الكوالم الهندي 

الوحدات التكرارية لتصميم طباعة المنسوجات من شأنه أن يكون منهجاً تطبيقياً يساعد في الحصول على أفكار ألنماط 

وتصميمات مبتكرة، وهو ما يمكن أن يسهم في إثراء المكتبات التكرارية لبرامج الكمبيوتر المتخصصة في  تكرارية

 تصميم طباعة المنسوجات.

 :Significanceأهمية البحث  

إلقاء الضوء على جوانب جديدة لفن الكوالم الهندي والربط بينها وبين القيم البنائية لألنماط التكرارية التي تصلح  -1

 لتصميمات أقمشة المفروشات المطبوعة.

اإلسهام في دعم القدرات التنافسية للصناعات المصرية من خالل ابتكار أنماٍط تكرارية تصلح لتصميم أقمشة  -2

 المفروشات المطبوعة.

 زيادة المعارف والمعلومات الموثقة عن فن الكوالم الهندي. -3

 وجات من فنون حضارات الشرق.محاولة فتح آفاق جديدة الستلهام تصميم طباعة المنس -4

  :Research problemمشكلة البحث 

 يمكن تلخيص مشكلة البحث في النقاط التالية:

انتشار استخدام أساليب التكرار التقليدية للوحدات الزخرفية واألنماط التكرارية المتوافرة في برمجيات الحاسب اآللي  -1

 على النظريات العلمية المتعلقة بدراسة القيم الجمالية للفنون اإلنسانية.دون التفكير في تطوير أساليب التكرار باالعتماد 

عدم إتاحة الفرصة لمصمم طباعة المنسوجات لكي يبتكر أساليب متنوعة في التكرار في مجال تصميم أقمشة  -2

استخدام أساليب  المفروشات المطبوعة بعد الغزو التكنولوجي الذي اجتاح مجال التصميم، واعتماد غالبية المصنعين على

 التكرار التقليدية.

قلة المعروض من األفكار التصميمية للمصممين المصريين مقارنة الكم الهائل للتصميمات األجنبية لسوق تصميم  -3

 أقمشة المفروشات المطبوعة.

 :Objectivesأهداف البحث 

ومدى االستفادة منها في تطوير أقمشة  االهتمام بنتائج األبحاث العلمية المرتبطة بسمات وخصائص فن الكوالم الهندي -1

المفروشات المطبوعة لتعظيم العائد االقتصادي الذي يسهم في التنمية المستدامة للمؤسسات الصناعية العاملة في مجال 

 .تصميم طباعة المنسوجات

ة مبتكرة تصلح لتصميم تحليل واستنباط النظم البنائية والقيم التشكيلية لفن الكوالم الهندي للحصول على أنماط تكراري -2

 طباعة المنسوجات.

 .تقنين نظريات التكرار المستخدمة في مجال تصميم طباعة المنسوجات -3

 :Hypothesisفروض البحث 

 :يفترض البحث

أن تطبيق النظم البنائية التي يعتمد عليها فن الكوالم الهندي في تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة من شأنه أن يساعد  -1

 .حلول مبتكرة لتكرار وتوزيع العناصر داخل فراغ التصميم؛ وذلك باالعتماد على أسس ومعايير هندسية دقيقةفي إيجاد 
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أن تقنين أنماط تكرار وتوزيع العناصر داخل تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة والمبنية على أسس هندسية تعتمد  -2

الصناعية على ابتكار مجموعات متنوعة من األنماط  على نظريات التصميم من شأنه أن يساعد المصممين في المؤسسات

 .التكرارية

 :Methodologyمنهج البحث 

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل األنماط التكرارية لفن الكوالم الهندي وكيفية بنائه باإلضافة 

الهندي، كما يعتمد على المنهج التجريبي في ابتكار إلي أسس توزيع العناصر التشكيلية بنماذج من أعمال فن الكوالم 

 .مجموعة من أفكار تكرار تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة

 :Delimitationحدود البحث 
 بالهند. Tamil Naduحدود مكانية: دراسة نماذج من أعمال فن الكوالم الهندي في مداخل المنازل في إقليم التاميل نادو 

 استلهام تصميمات تصلح ألقمشة المفروشات المطبوعة من دراسة النظم البنائية لفن الكوالم الهندي.حدود موضوعية: 

 :Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

لكل حضارة من الحضارات رموزها المعبرة التي لها جذور متأصلة في بيئتها الطبيعية وقيمها االجتماعية وسياقها 

( ففي ريف الهند تتنوع أشكال وأنواع 129-118، الصفحة 2018ادي، )عبد المنعم، اإليكولوجي ونشاطها االقتص

الطقوس، هذا التنوع عائد إلى اختالف الخصائص الفطرية لكل بيئة من البيئات المتباعدة. ومن أهم ما يميز تلك البيئة 

الكوالم يعبر عن حياة الناس كونها عبرت عن تلك المعتقدات والطقوس من خالل الفن، فقد انتشر فن جميل يعرف ب

 .Tamil Naduنادوواألحداث اليومية الدائرة في منطقة التاميل 

 ؟Kolamما هو الكوالم 

هو شكل من أشكال الفن المنتشرة بجنوب الهند قديماً والذي ال يزال يحظى بشعبية كبيرة. ويستخدم لتزيين الطرقات 

ووفقاً لما ذكره  خالل المهرجانات وحفالت الزفاف، Tamil Naduوالمعابد وغرف الصالة في إقليم التاميل نادو 

Velupillai  فإن شعوب التاميل هم كل من لغتهم األم هي التي تعد إحدى اللغات المنتشرة في جنوب الهند، ويقدر عدد

ا في بعض الدول مليون نسمه في والية تاميل نادو وحدها، في حين يوجد عدد من المتحدثين به 40الناطقين بها بحوالي 

  O. Francis, S. Egharevba, 2017, pp.1-15)المجاورة للهند. )

وفيما يتعلق بفن الكوالم فغالباً ما يكون الرسامون والفنانون المهتمون بهذا الفن من النساء، وفي العادة تستخدم بعض 

النساء طحين األرز لرسم الكوالم، بينما يستخدم البعض اآلخر مسحوق الحجر الجيري، وتورث النساء بناتهن وأحفادهن 

  T. Robinson, 2007, pp. 55)وث شعبي تتوارثه األجيال. )كمور Kolamمن الفتيات طريقة رسم الكوالم 

 Madurai Meenakshiammaiفي األعمال األدبية التاميلية مثل  Kolamوقد عثر على النماذج األولى للكوالم 

Kuram  ووالذي يرجع إلى القرن السادس عشر الميالديThiru Kutraala Kuravanji  الذي يعود إلى القرن الـسابع

الميالدي. لكن يعتقد في أن فن الكوالم قديم جدا عن هذا التاريخ وقد يعود بداية ظهوره إلى ما يقرب من الستمائة عشر 

عام، ولم تظهر أية آثار له في لوحات الرسامين القدامى إال أن التصميمات الهندسية التي يعتمد عليها رسم الكوالم قد 

 S. Lakshmipathy, 2016, pp.16)ة. )ظهرت على جدران وأبراج أحد المعابد القديم
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 :Tamil Peopleشعوب التاميل 

يسمى "كوالم نقطي"، والذي يتكون من سلسلة  Kolamنوع خاص من أنماط الكوالم  Tamil naduإلقليم التاميل نادو 

( يتم توزيعها على السطح المطلوب زخرفته، ثم يتم تحديد كل منها بواسطة خطوط تشكل pullisمن النقاط ُتسمى )

مدارات مغلقة. ومن الشائع أن يلحظ المشاهد أنماط الكوالم في مداخل المنازل في الواليات الجنوبية الخمس التي يبلغ عدد 

متنوعة في اللغات اإلقليمية ذات الصلة لهذه مليون نسمة. ويطلق على الكوالم أسماء  252سكانها الحالي ما يقرب من 

في لغة  Tamil Nadu ،Golamالمنطوقة في منطقة التاميل نادو  Tamilفي لغة التاميل  Kolamالمناطق: 

المنطوقة  Kannadaفي لغة الكانادا  Rangoli، رنجول Keralaالمنطوقة في منطقة كاريال  Malayalamالماالياالمية 

 Andhraالتي ينطق بها سكان والية اندرا براديش  Teluguفي لغة التيلوجو  mugguluو، Karnatakaفي كارنا تاكا 

Pradesh  جاناوتيالنTelangana. 

، Kolamومع بزوغ فجر كل يوم، تغسل النساء أرضية الفناء أمام المنازل، وتستخدمن دقيق األرز في رسم الكوالم 

من رسوم الكوالم اعتماداً على ما في ذاكرتهن. وقد تتشارك عدد من الفتيات وتضعن النقاط وترتجلن بعفوية أعداد كبيرة 

في الرسم مما ينمى روح العمل الجماعي بينهن ويقوى روح التحدي وفى نفس الوقت تجد النقاد والمشجعين والمتذوقين 

بين الحضور من محبي هذا لفن الكوالم يتابعون مراحل الرسم ويعطون أراءهم مما يوجد حالة من التوافق واالنسجام 

الفن. وبصفة عامة فإن النساء يعتقدون أن هناك طاقة أنثوية هي التي تمكنهم من رسم الكوالم وأنه يعد فعالً أنثويا مقتصر 

 V. Gopalan, B. VA Leeuwen, 2015, pp.15-30)على النساء فقط دون غيرهم. )

، حيث يتم رسم Kolamويتم رسم النقاط بشكل عام أوالً على األرض ثم تتم المرحلة التالية لرسم النقاط اعتماداً على نوع 

(، تسمى األنماط التي 1الخطوط إما بربط النقاط أو التنقل حول النقاط وإكمالها على شكل منحنيات مغلقة كما في شكل )

   Kambiألنها تبدو مثل زخرفة األسالك )تعني كلمة كامبي  kambi kolams يتم رسم الخطوط فيها حول النقاط باسم

 Thamburaj Robinson, 2007, pp. 55-64)"سلك" في لغة التاميل(. )

      
 ( نساء التاميل نادو تقومن برسم أنماط الكوالم بخطوط مستقيمة ومنحنية1شكل )

 فلسفة فن الكوالم:

فلسفة الفكر الهندي التي تقتضى العيش بسالم وانسجام مع بقية الكائنات الحية الموجودة على تنبع فلسفة رسم الكالم من 

سطح الكرة األرضية ، ففي الصباح يبدأ اليوم بإطعام الطيور والحيوانات قبل أن يأكل اإلنسان طعامه ، كذلك فتقديم 

نات ، ذلك أن إطعام المخلوقات المحيطة باإلنسان الطعام بالمعابد الهدف منه إطعام الطيور والفيلة وغيرها من الحيوا

يجعلها تباركه وتجعل يومه أكثر سعادة وأمل وتبعد عنه الشرور واألحزان ، وهكذا فتقوم النساء برسم أنماط الكوالم 

العكس المتنوعة باستخدام مساحيق األرز والحبوب حتى تتغذى عليها الحيوانات المحيطة بالمنازل وتربى بداخلها ، وعلي 

من ذلك فقد أصبح الكوالم في الوقت الحالي يرسم باستخدام بعض الصبغات الكيميائية الضارة التي من الممكن أن تصيب 

الحيوانات والنمل والحشرات مما يعمل على قتلها ، وهو ما يتنافى مع الفلسفة القديمة التي اعتمد عليها تزيين المنازل بهذا 

 النوع من الرسوم.
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ة الهندوسية يعتقد أن الكواكب تهيمن على حياة البشر، وللتقرب إلى اآللهة وتجنب أرواح الشر، فالناس في إقليم وفي الديان

على األرضيات تقربا من اآللهة التي يعتقدون أنها الكواكب  Kolamيقومون برسم الكوالم  Tamil Naduتاميل نادو 

وهي المسيطرة على مجريات األحداث اليومية وكانت الكواكب التسعة ترمز إلى  Navagraha’sالتسعة التي تعرف ب 

تسعة آلهة مع الشمس في المنتصف وترسم النساء تلك الكواكب في الكوالم الجتذاب اآللهة وإبعاد األرواح الشريرة عن 

 .)2، ص 2000سليمان مظهر ، (األسرة والبيت

كوالم هو وسيلة اإلعالن الوحيدة في إقليم التاميل نادو فمن السهل أن تعرف وقبل ظهور وسائل االتصال الحديثة كان ال

أخبار البيوت في اإلقليم من خالل قراءة رسوم الكوالم على مداخل المنازل فيمكنك معرفة أن البيت به فتاه على وشك 

فال نالحظ أي من رسوم الكوال في  الزواج أو متزوجه أو إذا ما كان هناك مولود جديد لدى األسرة، أما في حاالت الوفاة

 مدخل النزل.

 
 S. Lakshmipathy, 2016, pp.137-142)) (: يوضح مهرجانات رسم الكوالم بالهند2شكل )

 

 مميزات فن الكوالم الهندي:

أن أنماط الكوالم عادة ما يتم رسمها بعدة نظم مختلفة من بينها النظام الذي يتم فيه رسم الكوالم باستخدام خط واحد مستمر 

One Line Kolam يدور حول نقطة أو أكثر من نقاط شبكة الكوالم، ونظام آخر ال نهائي Infinite-Kolam  يتم فيه

( يوضح طريقة استخدام شبكة النقاط والتفاف الخطوط حولها، 3والشكل )رسم خط يدور حول جميع نقاط شبكة الكوالم 

 ومن المهم اإلشارة إلى أن تلك األنماط من الكوالم مبنية على أسس رياضية تثير في نفس المصمم عدة تساؤالت منها:

 الذي يمكن رسمه من خالل شبكة نقاط محورية واحدة؟ Infinite-Kolamكم عدد أنماط الكوالم الالنهائي  -1

 ؟Infinite-Kolamما هي أبسط طريقة يمكن اتباعها لرسم الكوالم الالنهائي  -2

لكن الدراسات أثبتت أنه يمكن رسم العديد من أنماط الكوالم الالنهائية من خالل اتباع عدة طرق سوف نحاول التطرق 

 إليها فيما بعد.

 

وفى المنتصف: مثال لنمط الكوالم  – Kolam( التي يبنى عليها حركة خطوط نمط الكوالم 1-3-1سار: شكل شبكة النقاط )(: في الي3شكل )

 لنفس شبكة النقاط. Infinite-Kolamوعلى اليمين مثال لنمط كوالم ال نهائي  –( 1-3-1بشبكة نقاط )

 

للبعض اآلخر أنه يلزم استخدام عمليات حسابية معقدة وقد يبدو للبعض أن رسم أنماط الكوالم شيء بسيط في حين يبدو 

لرسم نمط الكوالم لكن الحقيقة أن هناك بعض الخوارزميات البسيطة التي من الممكن أن تسهل عملية رسم نمط الكوالم. 

((Y. Ishimoto, 2007, pp.15-30 

رات المستخدمة في رسمه. إن مأل الذاكرة بالعديد وتصبح أنماط الكوالم أكثر تعقيًدا، كلما زاد عدد النقاط وزاد تعقيد المدا

من تكوينات شبكات نقاط الكوالم واتجاهات حركة الخط حول تلك النقاط يعد تدريباً يومياً لمن يعتنقون الهندوسية، إن 
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 Kolamالم أقصى ما يتمناه اإلنسان في العقيدة الهندوسية هو االرتقاء بالنفس ال سيما عندما يتم االنتهاء من رسم الكو

 بنجاح بحيث يكون خالياً من أي نهايات فوضوية غير مرتبة.

 
 Brahma’s knot(: يوضح مثال لرسم كوالم ال نهائي بحركة عفوية محسوبة باستخدام شبكة براهما 4شكل )

 

 النظم البنائية ألنماط الكوالم الهندي:

يخضع لبعض األسس البنائية التي ينشأ على إثرها جميع ومن خالل مالحظة العديد من نماذج أنماط الكوالم نكتشف أنه 

أنماط الكوالم التقليدية، والستكشاف إبداعات أنماط الكوالم فإنه يلزم التعرف على ثالث قواعد رئيسية لرسم أنماط الكوالم 

 وهي:

 يجب تحديد جميع نقاط الشبكة التي سوف يبنى عليها الكوالم وتحديد مواضع كل نقطة. -1

 جميع خطوط الكوالم عند أحد النقاط، أي أنه ال يمكن أن تتداخل قطعتين من الخطوط أكثر من مرة.تلتقي  -2

 يجب إغالق جميع مسارات الخطوط بمعنى أنه ال يوجد أي أطراف حرة. -3

كم إضافة إلى القواعد الثالث السابقة فمن الممكن استخدام قواعد أخرى إضافية للحصول على أنماط كوالم متنوعة. ولكن 

 عدد أنماط الكوالم التي يمكن الحصول عليها باستخدام نقطة واحدة؟

( يوضح شبكة نقاط مكونة من نقطة واحدة ومجموعة متنوعة من الخطوط التي يحكمها القواعد الثالث 5وفى الشكل )

 واعد الثالث سالفة الذكر.السابقة ويتضح منه أنه يمكن ابتكار عدد ال نهائي من أنماط الكوالم من نقطة واحدة باستخدام الق

 
 الكوالم المعقود حول نقطة / c,d,e –/ الكوالم الدائري  b –/ الكوالم البلوري  a(: 5شكل )

((V. Gopalan, B. VA Leeuwen, 2015, pp.15-30 

 

 :Kolam Ornament Elementsعناصر تشكيل أنماط الكوالم 

 من: Kolamتتكون عناصر تشكيل الكوالم 

النقاط المرتبة على شبكة من المربعات، ويجب التأكيد على أنه ليس من الضروري أن يتم ترتيب النقاط مجموعة من  -1

( لكن يمكن ترتيب النقاط على شكل مربع أو على شكل مثلث أو بأي طريقة حرة وفى 6على شكل معين كما بالشكل )

" وكذلك مصفوفات النقاط المربعة  1-5-1ها ب " المثال التالي سنقوم بالتركيز على مصفوفات النقاط المعينة ونرمز ل

 ". 3*  3ونرمز لها ب " 
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 درجة 45(: يوضح شبكية مزدوجة بزاوية ميل 7شكل )
 Kolam(: يوضح عناصر تشكيل انماط الكوالم 6شكل )

Pattern 

 

 (.8خط رسم محيطي يتكون من مجموعة من الخطوط المستقيمة واألقواس، أنظر شكل ) -2

 
 (: يوضح كيفية رسم الخطوط المحيطية حول نقاط الشبكة8)شكل 

 

 :Kolam Patternsقواعد رسم أنماط الكوالم 

 يتم رسم الخطوط المحيطية بحيث ال يمر خطان عبر نفس المسلك أو االتجاه. -1

 ينتهي الرسم بدوران الخطوط المحيطية حول جميع النقاط في الشبكة. -2

 (.7درجة المبينة في الشكل ) 45الشبكة المزدوجة المائلة بزاوية يتم رسم الخطوط المستقيمة على طول  -3

 (.8يتم رسم األقواس حول نقاط الشبكية كما في الشكل ) -4

يتم رسم الخطوط بطريقة سلسة مع تغيير اتجاه خط الرسم من خالل حركة دائرية وبحيث ال تسير الخطوط بزاوية  -5

( على اليسار، ويحذر تماماً رسم نمط الكوالم كما 9نمط كما في الشكل )قائمة فعلى سبيل المثال يتم اتباع طريقة رسم ال

 ( على اليمين.9في الشكل )

 
 (: يوضح حركة خط رسم الكوالم الصحيحة على يسار، ومقارنتها بالحركة غير الصحيحة على يمين الشكل9شكل )

((K. Yanagisawa, S. Nagata, 2007, pp. 31-46 

 

" وضح فيها بعض القواعد التي يتقيد بها النساء في رسم  Yanagisawa and Nagataوفى دراسة أساسية مهمة ل " 

 نمط الكوالم لكن لزم اإلشارة إلى أن تلك القواعد غير ملزمة ومن الممكن الخروج عنها إذا ما لزم األمر.

((Hari Balaji, Deepa, Ramya, 2017, pp. 137-142 

 

 K. Yanagisawa, S. Nagata, 2007, pp. 31-46)يوضح رسم نمط كوالم دون االعتماد عل القواعد السابق سردها ) (:10شكل )
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ويوجد العديد من عائالت أنماط الكوالم، كل منها له تفاصيله الهندسية المميزة لها. وفيما يلي توضيح لكل عائلة من 

 أنماط الكوالم:

المعروف في شمال الهند أو ما يعرف بكوالم الزهور. وهو نمط دائري التماثل إشعاعي التكرار، وال  Rangoliالنمط  -1

 يتطلب استخدام شبكية نقاط محورية

النمط الحلزوني وهو أيضاً نمط دائري إشعاعي ولكنه مبني على مجموعة من النقاط التي تشكل نجمة ويتم رسمها  -2

  Hridaya Kamalamلة أيضاً هريدايا كاماالم لخط واحد متصل ويطلق على هذه العائ

 pulliوهناك اثنان من عائالت الكوالم الواسعة االنتشار والتي تعتمد على مصفوفة أولية من النقاط أو  -3

a.   أحد هذه األنماط هو نمط الكوالم الفسيفسائيTessellated Kolam  والذي يتم فيه توصيل النقاط ببعضها من خالل

 يشكل صوراً متجاورة العناصر التشكيلية.أقواس قصيرة مما 

b.  عائلة الكوالم الحلقي المتسلسلLoop Kolam ويكون الشكل النهائي فيه نمط ثنائي األبعاد من حلقات متسلسلة ،

 ومتراكبة تدور حول شبكة النقاط المحورية. وقد يكون الكوالم ذو رؤوس تشبه الفؤوس كما في األشكال بالجدول التالي:

 

 (: أنماط الكوالم المتنوعة1)جدول 

   
(: يوضح الكوالم الفسيفسائي 11شكل )

Tessellated Kolam  وفى العادة يرسم

استخدام نقاط ترتبط فيما بينها بواسطة 

 خطوط مستمرة

 Spiral(: كوالم نجمي 12شكل )

Kolam  ويعرف أيضا بHridaya 

Kamalam 

(: يوضح نمط الكوالم 13شكل )

والذي  Radial Kolam اإلشعاعي

 يعرف بكوالم الزهرة

   

(: يوضح الكوالم الفسيفسائي 14شكل )

وفى  Rangoli Kolamمتوازي الخطوط 

العادة يرسم باستخدام نقاط ترتبط فيما بينها 

خطوط المستمرة مجموعة من البواسطة 

 والمتوازية

 Square(: كوالم حلقي 15شكل )

Loop Kolam  من نوع رأس الفأس

ner pulli 

(: الكوالم الحلقي سداسي 16شكل )

Hexagonal Loop Kolam 

Loop Kolam  وهو منتشر بإقليم

 التاميل

((Timothy M. Waring, 2012, pp.83-92 
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 أنواع الكوالم:

 هناك نوعان رئيسيان من أنماط الكوالم:

األول يعتمد على خط واحد يدور حول النقاط، والثاني يعتمد على مجموعة خطوط تأخد من النقاط بداية ونهاية لها، وفى 

كلتا الحالتين كما نرى فالنقاط محور التصميم، فمن الممكن أن يربط الخط بين نقطتين سواء كان خطاً مستقيماً أو خطاً 

من خالل خط مستمر أو من خالل عدة خطوط تتقاطع مع بعضها البعض، انظر  منحنياً كما أنه من الممكن أن يتم الرسم

 (. 17شكل )

 

 

 (17شكل )

 العناصر الزخرفية لفن الكوالم:
 Kolamنجد أن أنماط الكوالم  Tamil Naduالموجودة في إقليم التاميل نادو  Kolamبالرجوع إلى تصميمات الكوالم 

Patterns  مستمدة من زخارف سحرية ممزوجة بقيم فلسفية ودينية عميقة، وقد تحتوي أنماط الكوالم على العديد من

العناصر الزخرفية مثل األسماك والطيور وصور الحيوانات األخرى حتى ترمز إلى تفاعل ووحدة كل من اإلنسان 

القمر وغيرها من األجرام السماوية. والحيوانات في مجابهة مصاعب الحياة، كما تستخدم زخارف ترمز للشمس و

( يوضح نماذج لبعض العناصر الزخرفية المستخدمة في فن الكوالم والتي يتضح من خاللها استخدام نمط 1والجدول )

الكوالم المبنى على أساس دوران خطوط الكوالم حول نقاط الشبكة، وكذلك استخدام نمط الكوالم المبني على أساس 

بخطوط الكوالم المستقيمة التي تعطي إحساساً بالحدة والمنحنية ذات التأثير اللين )إسماعيل شوقي توصيل نقاط الشبكة 

 (، وأيضا بالمزج بين النظامين السابقين لبناء أنماط الكوالم الهندية.52، ص 2005إسماعيل، 
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 (: العناصر الزخرفية فن الكوالم2جدول )

    

(: استخدام 18شكل )

 والنجومالشمس 

(: استخدام الزهور 19شكل )

 واألغصان

(: استخدام الحلوى 20شكل )

 ومصابيح اإلضاءة
 (: استخدام األسماك21شكل )

 

   

 (: استخدام العلم22شكل ) 
(: استخدام عربة 23شكل )

 الهدايا
 (: استخدام الفيل24شكل )

 

 تطبيقات أنماط الكوالم في مجال الحرف والصناعات اليدوية:

إضافة إلى استخدام الخوارزميات الحسابية لألنماط التكرارية لفن الكوالم وتحويلها إلى أنماط عددية يمكن االستفادة منها  

في مجال تطبيقات الكمبيوتر، وإجار العديد من األبحاث والدراسات في هذا الشأن فقد تنوعت وتعددت تطبيقات فن الكوالم 

ليدوية فقد استخدم في عمل الملصقات التي توضع على كراسات الرسم وأوراق في مجال الفن والحرف والصناعات ا

المالحظات، كما استخدم في الطباعة على الميداليات والداليات الجلدية والحلى الذهبية، وكذلك استخدم في طباعة 

 المعلقات التي تزين بها جدران المنازل والمكاتب.

ة ودقيقة يمكن تمثيلها رقمياً عن طريق التحليل الشامل للحسابات التي يمكن وقد وجد أن فن الكوالم يتبع قواعد محدد

، كما هو واضح مما سبق فالنماذج التي (Bapat, Madhuri; 2008, pp 429-432)إجراؤها عن طريق الكمبيوتر 

على خاصية  مع الحفاظ Kolam Patternتوضح أنه بالرسم البياني الخطى يمكن بكل سهولة رسم نمط معقد للكوالم 

استمرارية الخط المحدد للكوالم. وهو ما يؤكد على فرضية أنه يمكن استلهام أنماط تكرارية تصلح ألقمشة المفروشات من 

 خالل استخدام األنماط التكرارية لفن الكوالم الهندي.

وتزيين المنسوجات ويبقى أهم استخدام لفن الكوالم بالنسبة لمصمم طباعة المنسوجات هو استخدام أنماطه لزخرفة 

المطبوعة، فقد استخدمت أنماط الكوالم في حفر القوالب الخشبية المستخدمة في الطباعة على المنسوجات، وانتشرت 

 المنسوجات المطبوعة بتلك الطريقة في جميع أنحاء الهند نظراً لتميزها وجمال تصميمها.

 

 

 

 

 



 لعدد الثاني والعشرونا -الخامس  المجلد                                    مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية        

315 

 الصناعات اليدوية(: توظيف أنماط الكوالم في مجال الحرف 2جدول )

    
(: قالدة مصممة 25شكل )

 بأنماط الكوالم

(: ملصقا بأنماط 26شكل )

 الكوالم

(: توظيف الكوالم 27شكل )

 كمعلق حائطي

(: كوالم مطبوع 28شكل )

 على ميدالية جلدية

 

  

 

 
(: كوالم مطبوع على 29شكل )

 حرير

(: قوالب خشبية 30شكل )

 تحمل أنماط الكوالم
 

((S. Lakshmipathy, 2016, pp. 137-142 

  :Practical Framework للبحث العملي اإلطار

يعتمد تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة في المقام األول على الحسابات الهندسية الدقيقة ، فالمصمم يقوم بتجميع 

الدراسات المرجعية أوالً ثم يحاول استنباط النظم البنائية التي بنى عليها تلك الدراسات في استلهام فكرة التصميم ، وألن 

دقيق لحركة مجموعة من العناصر داخل فراغ التصميم فإن المصمم يبدأ  تصميم طباعة المنسوجات هو عملية تخطيط

بما يتوافق ومساحة المنتج المراد طباعته ،   ( لتقسيم مساحة التصميم الكلية Layoutتصميمه بإجراء مخطط عام ) 

ف طباعته ومن ثم معالجتها والخطوة التالية هي اختيار الوحدات الزخرفية ) الدراسات المرجعية ( المناسبة للمنتج المستهد

 بالطرق المبتكرة وبالتوزيعات اللونية المناسبة.

ومما سبق من دراسة ألنواع الكوالم يتضح لنا أن هناك أسلوبين رئيسين من األساليب التي تعتمد عليها حركة خطوط 

ر الخطوط حول نقاط الشبكة، أما الكوالم حول شبكة النقاط التي يبني على أساسها أنماط الكوالم، ففي األسلوب األول تدو

في األسلوب الثاني فإن الخطوط تتخذ من نقاط الشبكة بداية ونهاية للخطوط سواء كانت مستقيمة أو منحنية. هذا وبمزج 

 األسلوبين السابقين يتم الحصول على أنماط متعددة ومبتكرة من الكوالم.

 الكوالم حول نقاط الشبكة: األسلوب األول: أنماط الكوالم المبنية على دوران خطوط

وفى هذا النوع من الكوالم يتم رسم الخطوط حول نقاط الشبكة وبالفعل يختلف شكل الوحدة التكرارية تبعاً لشكل المضلع  

( يوضح طريقة رسم أنماط الكوالم 31وفيما يلي شكل ) pulliالمنتظم الذي يرسم بداخله وكذلك تبعاً لعدد نقاط الشبكة 

 :pulliدوران الخطوط حول نقاط الشبكة المبنية على 

 

 
 (: يوضح كيفية استخدام اإلطار المربع في رسم وحدة تكرارية بنظام الكوالم الهندي31شكل )
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 وبالتكرار الرباعي لنمط الكوالم السابق يمكن الحصول على التصميم التالي:

 

كرار تلحصول على الشبكة في الكوالم الهندي المعتمد على دوران الخطوط حول نقاط ا(: يوضح كيفية استخدام وحدة تكرارية بنظام 32شكل )

 المطبوعة يصلح ألقمشة المفروشات

 

 التالي: لتصميمفي حين يمكن تكرار نفس الوحدة بأسلوب التكرار الثالثي سواء رأسياً أو أفقياً ويمكن الحصول على ا

 
صميم تلحصول على الشبكة في تكرارية بنظام الكوالم الهندي المعتمد على دوران الخطوط حول نقاط ا(: يوضح كيفية استخدام وحدة 33شكل )

 المطبوعة بأسلوب التكرار الثالثي. يصلح ألقمشة المفروشات

 

نقاط  ويمكن الحصول على كنارات أو زخارف شريطية عن طريق تكرار نمط الكوالم لمبنى على دوران الخطوط حول

 كما هو واضح من الشكل التالي: pulliالشبكة 

 
حصول على ط الشبكة في الالوحدة التكرارية بنظام الكوالم الهندي المبنى على دوران الخطوط حول نقا (: يوضح كيفية استخدام34شكل )

 المطبوعة. تكرار كنار يصلح ألقمشة المفروشات

 

 ادها كبداية ونهاية لها:واعتم pulliاألسلوب الثاني: أنماط الكوالم المبنية على توصيل خطوط الكوالم لنقاط الشبكة 

بدراسة نماذج من أنماط الكوالم الهندي وجد أن هناك أسلوباً دقيقاً 

لمعالجة الوحدات الزخرفية هو أقرب إلى التجريد والتبسيط، حيث 

المتصلة بمجموعة من  pulliيعتمد على استخدام شبكة من النقاط 

الخطوط المستقيمة والخطوط المنحنية وبحيث تكون النقاط هي بداية 

وبما يخدم التعبير عن جماليات الوحدات الزخرفية ونهاية للخطوط 

( يوضح طريقة 35بأبسط وأقل عدد من الخطوط والنقاط، والشكل )

رسم الفيل كرمز من الرموز الشعبية الهندية بطريقة شبكة النقاط 

 المربعة، وفيما يعرف بالكوالم الفسيفسائي.

وعلى الجانب اآلخر يتم التخطيط لتصميم األنماط التكرارية للكوالم من 

تقنين عمليات  خالل مجموعة من القواعد الهندسية والتي يمكن من خاللها

التكرار مما يوفر للمستهلك حرية االختيار بين مجموعة كبيرة من األنماط 

 التكرارية التي تصلح لتصميم أقمشة المفروشات المطبوعة 

 

(: يوضح رسم فيل بطريقة الكوالم 35)شكل  

على توصيل النقاط ببعضها من الذي يعتمد 

 خالل الخطوط المستقيمة والمنحنية
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وتعتمد عملية التكرار في األنماط التكرارية للكوالم الفسيفسائي الهندي على استخدام األشكال المنتظمة عديدة األضالع 

ن خالل المزج بين أكثر من نوع من تلك المضلعات، وفيما يلي كيفية استخدام أبسط المضلعات )المثلث( في منفردة أو م

رسم عنصر نباتي ومن ثم استخدامه في الحصول على العديد من األنماط التكرارية التي تصلح لتصميم أقمشة المفروشات 

 المطبوعة.

 
 ى شكل مثلث في رسم وحدة تكرارية نباتية بنظام الكوالم الفسيفسائي الهنديعل pulli(: يوضح كيفية شبكة نقاط 36شكل )

 

وبالحصول على وحدة تكرارية مبتكرة بالطريقة الموضحة سابقاً فإن المصمم يمكنه أن يحصل على العديد من األنماط 

 التكرارية، فالتكرار الرباعي للوحدة ينتج عنه التصميم التالي:

(: يوضح كيفية 37شكل )

استخدام وحدة تكرارية نباتية 

بنظام الكوالم الفسيفسائي 

الهندي في الحصول على تصميم 

 يصلح ألقمشة المفروشات

 المطبوعة
 

 

وبتطبيق بعض أساليب التكرار من خالل إجراء عملية انعكاس للوحدة التكرارية بنظام الكوالم الفسيفسائي الهندي حول 

 كرار التالي:المحور الصادي يمكن الحصول على الت

 (: يوضح كيفية استخدام38شكل )

الوحدة التكرارية بنظام الكوالم 

الفسيفسائي الهندي مع إجراء انعكاس 

حول المحور الصادي في الحصول على 

 تكرار يصلح ألقمشة المفروشات

 المطبوعة.
 

 

 نحصل على التكرار التالي:وفى حالة تطبيق انعكاس لوحدة الكوالم الفسيفسائي الهندي حول المحور السيني 

 (: يوضح كيفية استخدام39شكل )

الوحدة التكرارية بنظام الكوالم 

الفسيفسائي الهندي مع إجراء انعكاس 

حول المحور السيني في الحصول على 

 تكرار يصلح ألقمشة المفروشات

 المطبوعة

  

الهندي حول المحور السيني وكذلك المحور  وفى حالة إجراء انعكاس للوحدة التكرارية بنظام الكوالم الفسيفسائي

 الصادي فيمكن للمصمم الحصول على التكرار التالي الذي يصلح لتصميم أقمشة المفروشات المطبوعة:

الوحدة  (: يوضح كيفية استخدام40شكل )
التكرارية بنظام الكوالم الفسيفسائي الهندي مع 

إجراء انعكاس حول المحور السيني وكذلك 
ادي في الحصول على تكرار يصلح المحور الص

 المطبوعة. ألقمشة المفروشات
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وفى حال تطبيق التكرار الثالثي للوحدة التكرارية السابقة التي تم الحصول عليها من خالل االنعكاس حول المحورين 

 السيني والصادي يمكن الحصول على التصميم التالي:

الوحدة  (: يوضح كيفية استخدام41شكل )

التكرارية المعتمدة على المثلث بنظام الكوالم 

الهندي مع إجراء انعكاس حول المحور السيني 

وكذلك المحور الصادي ومع تطبيق لتكرار الثالثي 

 في الحصول على تكرار يصلح ألقمشة المفروشات

 المطبوعة.
 

 

كشرائط أو كنارات كما في الشكل كما يمكن الحصول على تكرارات شريطية تصلح لتصميم طباعة أقمشة المفروشات 

 التالي:

 
 المطبوعة. الوحدة التكرارية بنظام الكوالم الهندي في الحصول على تكرار كنار يصلح ألقمشة المفروشات (: يوضح كيفية استخدام42شكل )

 

كبداية ونهاية األسلوب الثالث: المزج بين أسلوب دوران الخطوط حول نقاط الشبكة وبين أسلوب اعتماد نقاط الشبكة 

 لخطوط الكوالم:

ويتم فيه المزج بين األسلوبين السابقين للحصول على أنماط تكرارية متعددة، فأحيانا تتحرك خطوط الكوالم المحددة 

للوحدات الزخرفية حول نقاط الشبكة وأحيانا أخرى تصل خطوط الكوالم بين نقاط الشبكة سواء بخطوط مستقيمة أو 

لي الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على وحدة تكرارية باالعتماد على أساليب تكرار أنماط خطوط منحنية، وفيما ي

 الكوالم الهندي.

(: يوضح الخطوة األولى/ وفيها يتم وضع التخطيط 43شكل )

المبدئي الذي استخدم فيه أربع أشكال لمثلث منعكس حول 

ة المحورين السيني والصادي وبحيث يتم رسم الوحدات بطريق

الدوران حول نقاط الشبكة في المحاور ويستخدم أسلوب رسم 

العناصر من خالل الخطوط التي تبدأ وتنتهي بنقاط الشبكة بنظام 

  أنماط الكوالم الهندي

الشبكة  (: يوضح الخطوة الثانية / وفيها يتم توزيع نقاط44شكل )

(Pulli بالنمط )2-20-2. 

 

(: يوضح الخطوة الثالثة / وفيها يتم رسم خطوط 45شكل )

الكوالم حول صفين من النقاط الممتدة على المحور السيني 

وصفين من النقاط حول المحور الصادي وذلك بأسلوب حركة 

 Pulliالخطوط حول نقاط الشبكة 

  

(: يوضح الخطوة الرابعة / وفيها يتم رسم وحدة 46شكل )

لوب حركة الخطوط بداية من نقطة ونهاية زخرفية نباتية بأس

وذلك في ربع الوحدة التكرارية  Pulliبنقطة من نقاط الشبكة 

 .على شكل مثلث
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(: يوضح الخطوة الخامسة / وفيها يتم تكرار الوحدة 47شكل )

الزخرفية النباتية بأسلوب االنعكاس حول المحور السيني والمحور 

 .الصادي

 

الخطوة السادسة / وفيها يتم إظهار الشكل (: يوضح 48شكل )

النهائي للوحدة التكرارية المعتمدة على المزج بين أساليب تكرار 

 أنماط الكوالم الهندي

 

 

 األفكار التصميمية المبتكرة:

األساليب المتنوعة لتلك وباالستعانة بالتحليل السابق ألنماط التكرار المعتمدة على فن الكوالم الهندي ومن خالل الدمج بين 

األنماط فإنه يمكن الحصول على العديد من التكرارات المتنوعة التي تصلح لتصميم أقمشة المفروشات المطبوعة. 

 (42ص  – 2011)الهادي، هدى عبد الرحمن محمد، عفيفي، محمد محمود محمد,

اد على استخدام النظم البنائية لألنماط وقد أجرى الباحث عدة تجارب تصميمية ألقمشة الماليات المطبوعة باالعتم

( Adobe Photoshop CCالتكرارية لفن الكوالم، ومن خالل استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في التكرار والتصميم )

 تمكن الباحث من ابتكار التصميمات والحلول التوظيفية التالية:

 (:1الفكرة التصميمية )

وقد استخدم الباحث أسلوب توزيع الكنار في تصميم أقمشة مساءات األسرة حيث اعتمد المصمم على أنماط الكوالم المبنية 

درجة في تقسيم المساحة  45وبحيث تكون شبكة النقاط مائلة بزاوية  Pulliعلى حركة خطوط الكوالم حول نقاط الشبكة 

تكرار شريطي لنفس الكوالم في كنار المالءة مع إضافة مجموعة من الموجودة في بحر المالية في حين تم استخدام 

الخطوط المستقيمة المتنوعة في السمك في كنار المالءة ، كذلك فقد عمد المصمم إلى استخدام وحدات تكرارية من الكوالم 

تدفق )الثالثي(  لعناصر مختلفة في الحجم في بحر المالءة عنها في الكنار في إشارة إلى اقتباس فكرته من التوزيع الم

التصميم ، واستخدمت ألواناً أكثر هدوًء في التصميم بصفة عامة من درجات البنفسجي والبنى الغامق واألحمر الفاتح 

بغرض بث الراحة النفسية للمستهلك ، ويقترح الباحث استخدام هذا النوع من التصميم في غرفة أحد الفنادق الفاخرة التي 

الداخلي على الفن التجريدي. ومن الواضح في توظيف التصميم أن الباحث قد استخدم مرياج لون تعتمد في تصميمها 

 مختلف عن التصميم حتى يتواءم مع بيئة التوظيف.

      
 (1(: يوضح الفكرة التصميمية )49شكل )
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 (:2الفكرة التصميمية )
أسلوب تصميم القطعة الواحدة في ابتكار تصميم سرير عريض )مزدوج( ، وقد  استخداموفى هذا التصميم حاول الباحث 

على كامل مساحة التصميم وحاول توزيع عناصر أنماط الكوالم الذى اعتمد  Pulliاستخدم الباحث أسلوب توزيع النقاط 

اية ونهاية لخطوط رسم وكذلك أسلوب استخدام نقاط الشبكة كبد Pulliعلى استخدام أسلوب الدوران حول نقاط الشبكة 

العناصر الزخرفية داخل الكوالم ، وقد استخدم الباحث مجموعة من األقالم الطولية واألفقية بلون رمادي فاتح للربط بين 

وحدات الكوالم في حين استخدم شريطاً من أنماط الكوالم المتكررة بجانب بعضها بغرض تحديد اتجاه المالءة ، 

ان الهادئة الباستيلية كدرجات الرمادي واألحمر الفاتح والبنفسجي الفاتح والتركواز واألزرق واستخدمت مجموعة من األلو

 للتعبير عن فكرة التصميم، مع إمكانية توظيفه كمالءة تصلح لغرف نوم الطبقة الراقية.

    
 (2(: يوضح الفكرة التصميمية )50شكل )

 (:3الفكرة التصميمية )

وفى هذا التصميم حاول الباحث استخدام أسلوب تصميم التقليمات العرضية في ابتكار تصميم لمالءة سرير عريض 

في الحصول على وحدة نمطية مع تكرارها أفقياً للحصول  Pulli)مزدوج( ، وقد استخدم الباحث أسلوب توزيع النقاط 

نماط الكوالم الذى اعتمد على استخدام أسلوب الدوران على تقليمات على كامل مساحة التصميم وحاول توزيع عناصر أ

، وقد استخدم الباحث مجموعة من األقالم األفقية إلحداث االنتقال بين أقالم وحدات الكوالم ،  Pulliحول نقاط الشبكة 

واز للتعبير واستخدمت مجموعة من األلوان الهادئة الباستيلية كدرجات الرمادي واألحمر الفاتح ودرجات األزرق والترك

 عن فكرة التصميم، مع إمكانية توظيفه كمالية تصلح لغرف نوم الطبقة الراقية.

      
 (3(: يوضح الفكرة التصميمية )51شكل )
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 (:4الفكرة التصميمية )

وفى هذا التصميم حاول الباحث استخدام أسلوب التصميم المتدفق في ابتكار تصميم لمالءة سرير عريض )مزدوج( ، وقد 

على كامل مساحة التصميم وحاول توزيع عناصر أنماط الكوالم الذى اعتمد  Pulliاستخدم الباحث أسلوب توزيع النقاط 

نهاية لخطوط رسم العناصر الزخرفية داخل الكوالم ، وقد استخدم على استخدام أسلوب استخدام نقاط الشبكة كبداية و

الباحث مجموعة من العناصر النباتية المتكررة بأسلوب الكوالم كأشرطة على كامل الخطط الواصلة بين نقاط الكوالم 

ذلك المساحات مثلثة لتقسيم المساحة الكلية للتصميم، ثم تم توزيع وحدات نجمية من الكوالم في المساحة سداسية الشكل وك

الشكل على كامل مساحة التصميم ، واستخدمت مجموعة من األلوان الغامقة كدرجات األزرق والبنى الغامق واألسود 

 واألحمر الفاتح للتعبير عن فكرة التصميم، مع إمكانية توظيفه كمالءة تصلح لغرف نوم أحد الفنادق الراقية.

      
 (4التصميمية )(: يوضح الفكرة 52شكل )

 :النتائج

تبين من خالل الدراسة مدى الثراء في األفكار المبتكرة التي يمكن الحصول عليها من خالل استلهام النظم البنائية  -1

ألنماط فن الكوالم الهندي، مما ساعد في الحصول على أفكار تصميمية مبتكرة تجمع بين األصالة والمعاصرة، وتصلح 

 المطبوعة.لتصميم أقمشة المفروشات 

رصدت الدراسة األساليب المتنوعة والمختلفة التي يعتمد عليها الفنان الشعبي الهندي في الحصول على أفكار أنماطه  -2

التكرارية لفن الكوالم الهندي، كما بينت أوجه التشابه بين أساليب تكرار أنماط الكوالم وأساليب تكرار أنماط تصميم 

 طباعة المنسوجات.

أن التحليل الفني والجمالي لنماذج من أنماط الكوالم الهندي يساعد في المزيد من التعمق والفهم للقيم أثبتت الدراسة  -3

البنائية والتشكيلية والجمالية لهذا الفن الشعبي واألسس التي اعتمد عليها الفنان الهندي القديم والمعاصر في إخراج أعماله، 

في استنباط أفكار تصميمية ترتبط باألداء الوظيفي ألقمشة  مما يسهم في رفع قدرات مصمم طباعة المنسوجات

 المفروشات المطبوعة.

إن البحث والتنقيب في جماليات التعبير في الفنون التراثية والشعبية عامة وفى فن الكوالم الهندي خاصة يتسم دائما ً  -4

رار الجمال التي تساعده في ابتكار أفكار بالتشويق والمتعة التي تنتهي بالباحث في مجال الفنون إلى الوصول لسر من أس

 تصميمية جديدة.

دراسة وتتبع حركة التصميم في مجال أقمشة المفروشات المطبوعة يساعد كثيراً في الوصول إلى أقصى درجات  -5

 القرب من فكر المستهلك، مما يسهم في زيادة اإلقبال على شراء المنتجات محلية التصميم والصنع.

صول إلى مجموعة من األفكار التكرارية التي تسهم في ابتكار تصميمات معاصرة ألقمشة استطاع الباحث الو -6

 المفروشات المطبوعة، مع أفكار لتوظيفها.
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 التوصيات:

يوصي الباحث بزيادة االهتمام بدراسة الفنون الشعبية المنتشرة في الهند عامة وبفن الكوالم الهندي في منطقة التاميل  -1

ها من جوانب جمالية وفنية متعددة من شأنها أن تساعد العاملين في مجال تصميم أقمشة المفروشات نادو تحديداً لما ب

 المطبوعة والمعاصرة.

يوصى الباحث بمحاولة البحث عن فنون إنسانية شعبية في المناطق الجغرافية البعيدة والتي يمكن أن يكون بها أوجه  -2

 المطبوعة.تشابه مع فنون تكرار تصميم أقمشة المفروشات 

يوصي الباحث بمحاولة التركيز على الروابط المشتركة بين الذوق العام للمستهلك في السوق المصرية وبين النظم  -3

البنائية والجمالية لفنون الحضارات اإلنسانية المتنوعة، مما يسهم في تعظيم أواصر الثقة واالتصال بشعوب الحضارات 

 األخرى في العالم.

األبحاث العلمية في مجال تكرار تصميم أقمشة المفروشات المطبوعة بهدف الوصول إلى التميز  يوصي الباحث بزيادة -4

 واالرتقاء بمستوى أداء مصمم طباعة المنسوجات المصري وزيادة قدرته التنافسية محلياً ودولياً.

 المراجع:

 المراجع العربية:

، الجزء االول، الكاتب ”فاعليات العناصر الشكلية االسس الجمالية واالنشائية للتصميم،“ الصيفي، إيهاب بسمارك -1
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