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Mervat Barakat

االيقاع الشكلي للرتاكيب النسجية كدافع ابداعي لتصميم حلي نسجية
The Formal Rhythm of Textile Compositions as a Creative Impulse to Design
Textile Jewelry
د /مرفت حممد عبد الرحيم بركات
مدرس النسيج – بقسم التربية الفنية ،بكلية التربية النوعية  -جامعة المنصورة ،جمهورية مصر العربيةdrmervatbarakat@gmail.com ،

ملخص البحث :Abstract

كلمات دالة :Keywords

يعد الفن بمجاالته واشكاله المتنوعة نافذة لإلنسان يطل بها على هذا الكون الفسيح الذى سخره هللا عز وجل ليتأمله
ويتذوق ما يزخر به من جماليات فتنمو لديه معارف غزيرة لقوانين الكون ،والتأثيرات الناتجة عن حركة الكائنات
الب حرية ما هي اال احد معجزات الخالق سبحانه وتعالى والتي يقف امامها االنسان في تأمل وتعجب لمدى جمااا
هذه الكائنات باختالف الوانها واشكالها وما تحتويه هذه الكائنات من تشكيالت وصياغات مختلفة يمكن من خال
تحليلها تحليال تصميميا االستفادة منها في تصميم حلااى نسااجية مسااتحدثة وقااد تحااو فاان النساايج ماان الصاانعة
والنمطية الى االبتكار واإلبداع في التشكيل ،فالتطورات فااي مالمااح الشااكل النسااجى ماارت بمراحاال عدياادة ماان
الصياغات التشكيلية التي أثمرت عن نتاج فكرى متنوع إلضافة مداخل إلبداعات النسيج اليدوي ،ويأتي ذلك من
خال التكشف الجديد ألساليب تشكيلية تتسم بالمرونة في التعامل مع الخامة والتقنيااة تتحاادد مشااكلة البح ا فااي
التساؤالت :الى أي مدى يمكن االستفادة من الكائنات البحرية في استلهام صيغ تصميمية جديدة ومبتكرة؟ الى أي
مدى يمكن توظيف تلك الصيغ جماليا في بناء حلى نسجية تحقق الجانب النفعااي ؟ الااى أي ماادى يمكاان توظيااف
القطع النسجية مسبقة النسج في اث راء القيم الفنية والوظيفية للحلى؟ اهداف البحث  :الكشف عن صياغات جديدة
للنسجيات اليدوية من خال التأمل في الكائنات البحرية  -تحقيق الجانب الوظيفي للقطع النسجية مسبقة النسج في
انتاج حلى ذات قيمة نفعية وجمالية تحرير مادة النسجيات من األساليب التقليدية لشااكل المش ا ولة النسااجية -
أهمية البحث  :تسهم هذه الدراسة في إيجاد رؤى فكرية جديدة إلنتاااج اعمااا فنيااة نسااجية تعااود بااالنفع المااادي
والجمالي التأكيد على أهمية الطبيعة البحرية للوصو الى تصمي مات مبتكرة تثرى الحلى النسااجية البعااد عاان
النمطية في االستفادة من التراكيب النسجية من حي الوظيفة والجما

الحلي النسجية
Weaving Ornaments
االيقاع الشكلي
Formal Rhythm,
االبداع التصميمي
Design Creativity
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مقدمة :Introduction
لقد اصبح االبداع النسجى هو هدف الفنان النساج الذى يسعى دائما
للتعبير عن رؤية فنية تحاادت ت يياارا وثااراءا فااي الرؤيااة الجماليااة
للعمل النسااجى و وتتاايح أساااليب األداء المتباينااة حريااة أوسااع فااي
التعبير لمعالجة سطح العمل النسااجى الااذى يخاادم إمكانااات اف اال
لتنفيذ التصميم بفكر متنااوع الختيااار التقنيااات واألساااليب النسااجية
المعبرة عاان إمكانااات تشااكيلية و خرفيااة تعطااى حلااوال مسااتحدثة
كمصدر لتحقيق القيم الفنية على سطح العمل النسااجى و( اسااحق ،
) 82، 2016و وللخروج بالعمل الفني عن المااألوف للتأكيااد علااى
القيم الجمالية وابرا ها في اعماال نفعية
وقد تطور النسيج بأشااكاله وانواعااه المختلفااة خاصااة فااي النصااف
الثاني من القرن العشرين تطورا في شكله وم مونه وفلسفة بنائااه
مما حقق قيما فنية م افة للعمل النسجى الفني ،وقد تحولت اش ا
النسيج من والصنعة والنمطية في التشااكيل الااى االبتكااار واالبااداع
والفرادة في انتاج اشكا مستحدثة تتناو حلوال عدياادة لصااياغات
العماال النسااجى ،فااالتطورات فااي مالمااح العماال النسااجى ماارت
بمراحل عدياادة ماان الصااياغات التشااكيلية التااي اثماارت عاان نتاااج
فكرى متنوع إلضافة مداخل إلبداعات النسيج اليدوي ويااأتي ذلااك
ماان خااال التكشااف الجديااد ألساااليب تشااكيلية تتساام بالمرونااة فااي
التعامل مع الخامة والتقنية النسجية و( اسحق ) 97، 2016 ،و
ومن خال الطبيعة تعرف الفنان على النظم الشااكلية والبنائيااة فااي
تكوينهااا وتفاعاال وتعاااي معهااا لتحقيااق النمااو اإلدراكااي العقلااي
والفكري من حي ما تشتمل عليه ماان مفااردات ع ااوية ( حيااة –
جامدة ) كما في الكائنات البحرية والتي تعد ماان مفااردات الطبيعااة
الحية التي تحقق جانبا من االبداع والحداثة والتحاارر ماان النمطيااة
للنسيج اليدوي والخروج التجاهات متعددة من التجريب لتحقيق قيم
فنية لم تكن موجودة من قبل في مجا النسيج الحرفااي التقلياادي و(
الكافي ) 9 ،2018 ،و
وبذلك اتخذ الفنان – النساج – العديد من مداخل التجريااب للتعبياار
عن رؤية فنية تحدت ت ييرا او ثااراءا فااي الرؤيااة الجماليااة للحلااى
،كما تتيح أساليب األداء المتباينة حرية أوسع فااي التعبياار لمعالجااة
الحلى النسجية والخروج بها عن المألوف فالحلى النسااجية اليااوم
تحمل تعبيرا جماليا وابداعيا وفنيا متحررا شكال وم اامونا وتقنيااة

ووظيفة
و تكمن أهمية الحلى في ان جسم االنسان هو المجااا او المعاار
الذى تعر عليه تلك المش والت بحي تصبح جزءا ال يتجزأ من
الشخص الذى يرتديها فهي تعد اعما فنية نابعااة ماان قاايم إنسااانية
تتوافااق مااع عااادات وتصااورات ومعتقاادات وجماليااات للطبيعااة
واحتياج وظيفي الى جانب ارتباطها بمعايير جمالية وشكلية تتوافق
مع الجانب الوظيفي
مشكلة البحث :Statement of the problem
يعد مجا النسجيات اليدوية من المجاالت التطبيقية التي تعتمد على
التقنيات في بناء العمل النسجى حي تاارتبا التقنيااة ارتباطااا وثيقااا
بالتطور العلمي والتكنولوجي فمع التطور تزداد المعرفة حي شهد
القرن العشرين تحوالت وثورات فنية ومحاوالت مسااتمرة تعاقباات
على الفنون التشكيلية بفروعها المختلفة ومنها فن النسيج
ولقد اثرت روح العصاار فااي الفنااون التشااكيلية نتيجااة الرغبااة فااي
البح عن حلو جديدة وصياغات مبتكرة تنااتج ماان ابااداع الفنااان
بفكره ويده واصبح على الفنان االن ان يتناو اشكاال فنية متنوعااة
تحقق ثراءا جماليا ال يستطيع في الزمن الماضااي ان يقتاارم منهااا
فانصهرت االن مجاالت الفن التشكيلي المختلفة في بوتقااة االبااداع
فتحو العمل النسجى ذو البعدين الى حلااى يحماال م اامونا فكريااا
لمحاكاة الواقع ومعايشااة الحقيقااة فااي الشااكل الفنااي لمسااايرة روح
العصر التي تتطلب الت يير السااريع واالقناااع بكاال مرئااي موجااود
داخل العمل الفني

وعلى ذلك تتحدد مشكلة البح في التساؤالت االتية :

 1الى أي مدى يمكن االستفادة من الكائنات البحرية في
استلهام صيغ تصميمية جديدة ومبتكرة؟
 2الى أي مدى يمكن توظيف تلك الصيغ جماليا في بناء حلى
نسجية تحقق الجانب النفعي ؟
 3الى أي مدى يمكن توظيف القطع النسجية مسبقة النسج في
اثراء القيم الفنية والوظيفية للحلى؟
أهداف البحث :Objectives

يهدف البح الى - :
1

الكشف عن صياغات جديدة للنسااجيات اليدويااة ماان خااال
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التأمل في الكائنات البحرية
 2تحقيق الجانب الوظيفي للقطااع النسااجية مساابقة النسااج فااي
انتاج حلى ذات قيمة نفعية وجمالية
 3تحرياار مااادة النسااجيات ماان األساااليب التقليديااة لشااكل
المش ولة النسجية
أهمية البحث :Significance
 1تسهم هااذه الدراسااة فااي إيجاااد رؤى فكريااة جدياادة إلنتاااج
اعما فنية نسجية تعود بالنفع المادي والجمالي
 2التأكيد على أهمية الطبيعة البحرية للوصو الى تصميمات
مبتكرة تثرى الحلى النسجية
 3البعد عن النمطية في االستفادة من التراكيااب النسااجية ماان
حي الوظيفة والجما
فروض البحث :Hypothesis

يفتر

البح ان - :

 1دراسة التأثيرات الناتجااة عاان الكائنااات البحريااة يمكاان ان
تكااون منطلقااا السااتلهام صاايغ تصااميمية جدياادة ومبتكاارة
إلثراء الحلى النسجية
 2إمكانية استخدام تلك الصيغ التصميمية جماليا في بناء حلى
نسجية باستخدام طرق وأساليب فنية وادائية متباينة
 3إمكانية استخدام قطع نسجية مسبقة النسج وخامااات اخاارى
يمكن ان ت يف ابعاد جديدة تثرى مجا البح وتدعمه
حدود البحث :Delimitations

يقتصر البح على اآلتي - :

 1تنفيذ حلى نسجية معاصرة ( حلية صدرية ) مسااتوحاه ماان
الكائنات البحرية
 2استخدام بعض القطع النسجية مسبقة النسج بتراكيب نسجية
بسيطة ومركبة في تنفيذ الحلى النسجية
 3تجربااة ذاتيااة للباحثااة لبيااان ماادى تحقيااق االيقاااع الشااكلي
للتراكيب النسجية
منهج البحث:Methodology
يتبع هذا البح المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي
مصطلحات البحث :Terminology

اإليقاع - :

واإليقاااع فااي الطبيعااة هااو اال دياااد واالنتظااام والت يياار والتحااو
وانماط االيقاع في الطبيعة تظهر في ت يرها ال ير منااتظم كمااا أن
القوانين العلمية إنما هي صاايغ لتلااك اإليقاعااات فعلاام الفلااك وعلاام
الحركااة المجااردة وعلاام طبقااات األر كلهااا توضااح اإليقاعااات
المختلفة التي تمثل أنظمة ألنواع مختلفة ومتعددة من الت ير.
واإليقاع شيء ما في ال الب يتكرر حدوثه في فترات منتظمة ولكن
دون توقف وأن تحقيق اإليقاع في بعض األحيان ال يتااأتى إال عاان
طريق التكرار من حي يمكن إي اااحه باسااتخدام المتتاليااات التااي
يتعاقب في ها األحجام المتدرجة أو بمنحنيات الخا أو بتكرار منتظم
ومفهوم اإليقاع من أهم مقومات العماال الفنااي باال أصاابح ماان أهاام
الشروط الواجب توافرها فيه حتي يكتسب ترابطه وقيمااه الجماليااة
وكذلك في التصميم الناجح و( أبو نوراج ) 60، 2004،و
أما بالنسبة للتأثيرات الناتجة عن الطبيعة البحرية فبالدراسة نجد أن
هناك إيقاعا غير منتظم ومت ير في بنية الشكل فال يتشابه شكل مااع
االخر وال يتطابق في إيقاعاته المختلفااة والمتنوعااة ولكنااه منسااجم
ومتناغم .

 -1االيقاع الشكلي -:

االيقاع الشكلي هو عالقة البعد التي تنظم تو يع العناصر باختالفها
وتنوعها في التكوين ،فاإليقاع في جوهره يعنااى حالااة ماان حاااالت
الت ير ،وهو في ذلك ياارتبا ارتباطااا وثيقااا بمعنااى الحركااة ( تلااك
الحركااة التااي تعنااى حركااة عااين المشاااهد ) ماان خااال المفااردات
المتتابعة لتلك الحركة التي تحااد ماان الرتابااة المتال مااة ألى عماال
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فنى
وااليقاع قيمة جمالية هامة من االسس الجمالية للتصميم يرتكز فااي
حقيقته على تكرار العنصر المرئي بطريقة معروفة او منتشرة فااي
كل االعما الفنية و( البساايونى) 247 ،1984 ،و وهااو مااا يخلااق
بدوره تواصال حركيا نتيجة لنظام تو يع العناصر التشكيلية – هذا
التكرار يكون في شكل تكرار للعناصر أو تكرار للنقاط ،او تكاارار
للمساحات ،او تكرار للمسات الفرشاة ،او تكرار لون ،وفى االمكان
استخدام اكثر من ايقاااع فااي عماال فنااى واحاادو( فاااروق ،2005 ،
)92و

 -2حلى نسجية -:

وهااي الحلااى التااي ياادخل فااي تصاانيعها النساايج الااذى يعتمااد علااى
التقنيات والتراكيب النسااجية المختلفااة بطاارق عدياادة والتااي يمكاان
توليفها مع خامات أخرى بما يتماشى مع الخصائص المكونة للحلى
وذلااك لزيااادة قيمتااه الفنيااة والجماليااة والنفعيااة لااهو( مصااطفى
) 2015،12،و
وتعرفها الباحثة تعريفا ً إجرائيا ً على أنها  :مكمالت ينة للساايدات
( حلى صدرية ) معتمدة كليةً على القطااع النسااجية المساابقة النسااج
والتي تنتج من تعاشق الخيااوط الصااوفية الملونااة للسااداء واللحمااة
بتراكيب نسجية بسيطة ومركبة إلنتاج حلى مبتكرة مواكبة للعصر.

 -3التقنية -:

وهي كلمة مشتقة من (  ) Techniqueفي الل ة اإلنجليزية وتعنى
مجموعة من العمليات والمهارات التي يماار بهااا أي عماال فنااى او
صناعي حتى يصبح منتجا قائما بالفعلو( سلطان ) 72 ،2001،و
كما ذكرت هنااد فااااد اسااحق وان التقنيااة هااي جساام العماال الفنااي
وروحه ،حي يصعب على الفنان التعبير عن افكاااره بمعااز عاان
المواد والوسائا التااي تجسااد العماال الفنااي ،والتقنيااة النسااجية لهااا
سماتها في الصااياغة وامكانياتهااا علااى التشااكيل لتحقيااق جماليااات
خاصااة تميااز العماال النسااجى عاان أي عماال فنااى اخاارو( اسااحق،
) 81 ،2017و

 -4الطبيعة -:

ان كلمة طبيعة بحاجة الى تفسير لما لها من تشعب غير محاادود اذ
يمكن ان يكون معناها كل شيء  ،المجتمع  ،الكائنات  ،السماوات ،
الخ
البحار  ،االنسان ،
بهذا سوف نحدد ومفهوم الطبيعة على انهااا الحقيقااة العظمااى التااي
تحيا باإلنسان والتااي ت ااع المشااكالت فااي حياتااه فينشااا إليجاااد
الحلو وتشكل عاداته وتاثر على نموه
و الطبيعة من العوامل الرئيسية التااي تاااثر فااي العمليااات التربويااة
وذلك الن العملية التربوية ما هااي اال عالقااة بااين االنسااان والبي ااة
المحيطة به طبيعية ام مصنعةو( ابو نوراج ) 10 ،2005،و
ومن خال ذلك ظهرت أهمية هذا البح حي ان التأثيرات الناتجة
عن الطبيعة وبخاصة الكائنات البحرية والتي يمكننا االستفادة منها
في عمل صياغات تصميمية تصلح ان تكون حلى نسجية معاصرة
اإلطار النظري Theoretical Framework
بالرغم من أن فن النسجيات اليدوية لااه عمقااه التاااريخي ورصاايده
الح اري والتراثي الذي يمتد بجذوره ألالف السنين منذ الح ارة
الفرعونيااة وحتااي عصاارنا الحااالي أنااتج فيهااا الفنااان طاارا رفيااع
المسااتوى  ،إال أن األعمااا النسااجية ما الاات تعكااس قاادرة الفنااان
اإلبداعيااة علااي التطااوير والتجديااد سااواء علااي مسااتوي الاارؤي
والطاارح الجمااالي او ماان حي ا الشااكل والم اامون الااذي يمثاال
انعكاس واضح ومباشر لمحاوالت الفنان المسااتمرة بالتجريااب فااي
الخامات والتقنيات وأساليب التشكيل.
وتكشف العديد من األعما النسجية قدرة الفنان وبراعتااه الواعيااة
في تناو الخامات والساايطرة عليهااا لخدمااة أفكاااره وثورتااه علااى
التقاليد الشكلية المألوفة للعمل النسجي الذي أصبح غير مقيد بحدود
وأبعاد حي فاجأنا الفنان بأساليب وصياغات لم تكاان متداولااة ماان
قبل وانماط متعددة للتشكيل والتنفيذ.
وبمتابعة المش والت النسااجية الحديثااة نجااد أنهااا تطااورت تطااورا
March 2021
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ملموسا ً شاامل الجوانااب الفكريااة والفنيااة والتقنيااة كااان ذلااك نتيجااة
طبيعية لظهور االتجاهات الفنية الحديثااة التااي ساااهمت فااي ت يياار
المفاهيم الجمالية والتشكيلية للعماال الفنااي بصاافة عامااة والمسااطح
النسجي بصفة خاصة.
فبدأ الفنان في حااوالي منتصااف هااذا القاارن إلااي االهتمااام بتناااو
المسطح النسجي من خال بعض األساليب والصااياغات التشااكيلية
التي تتفق وأفكار االتجاهات الفنية الحديثة وتواكب روح العصر.
فظهر المسطح النسجي وقد أخذ جانبا كبيرا من األهمية من خال
تناااو الفاارا كعنصاار تشااكيلي  ،تعاادد األسااطح النسااجية  ،تنااوع
التأثيرات الملمسية  ،التشكيل باستخدام األساليب والتقنيات اليدويااة
الزخرفية.
ونرى اليوم المسطح النسجي وقد تحو تحااوال جزري اا ً وجوهري اا
من حي ا الشااكل والتصااميم  ،وتنااوع الخامااات  ،وتعاادد التقنيااات
واألساليب التشكيلية واألدائية.
االتجاهات المعاصرة في تشكيل المسطح النسجي:
تطور فن النسيج اليدوي منذ النصف الثاني من القرن العشاارين ،
وانتقل تدريجيا من الجانب النمطي إلي الجانب اإلبداعي حي تأثر
كباقي مجاالت الفنون التشااكيلية بااالمت يرات الفكريااة التااي شااكلت
حركات واتجاهات فنية حديثة متعددة ومتنوعة الاارؤي ذات اتجاااه
فني عام م اد للفكر الفنااي األكاااديمي الااذي يعتمااد علااى القواعااد
الثابتة ومحاكاه الواقع.
فباادأ المساااطح النساااجي يخااارج مااان إطااااره التقليااادي وحااادوده
االسااتخدامية كمعلقااات جماليااة تاازين الجاادران مثاال أعمااا قريااة
الحرانية إلي مسطحات نسجية مستحدثة تتنوع فيها القاايم التشااكيلية
والجمالية  ،وبذلك وجد الفنان فااي ت لااك االتجاهااات الفنيااة الحديثااة
فرصااة كبي ارة للتحديااد الشااكلي والفنااي بالمسااطح النسااجي ودربااا
لتحقيق قيم فنية وجمالية بالمنسوجات اليدويااة  ،ف تجااه إلااي إجااراء
بعض المعالجات الفنية والتشكيلية بسطح المش ولة مثل :
• التعبير المباشر
• التوليف بالخامات
بالخيوط.
النسجية.
• استخدام أساليب تقنية
• استخدام خامات جديدة
وتشكيلية جديدة.
غير مألوفة.
• تحقيق تعدد في
• اإليحاء بالبعد الثال
المستويات النسجية.
والتجسيم.
• اإليحاء بالحركة
• تحقيق الفرا كقيمة
اإليهامية.
تشكيلية وجمالية.
• استخدام وسائا تشكيلية.
وغيرها من المعالجات التي تدعم حرية الفنااان للوصااو
إلي الفكاارة الماارا د تنفيااذها والتااي تخ ااع مساابقا لعمليااات اختيااار
واستكشاف وتجريب وتخطيا .
كما وترى و سمر سيد حساان و أن الفنااان اسااتطاع أن يجمااع بااين
مجاالت فنية مختلفة بتقنياتها المتعددة علي سطح العمل النسااجي ،
كتعبير عن حالة التمرد ضد األفكار التقليدية بفن النسجيات اليدوية
 ،واصبح العمل النسجي محمالً بم امين تعبيرية ودالالت رمزية
و( حسن ) 81 ،2005،و
فاتجه الفنان إلي استخدام أساليب مستعارة من مجاالت فنية أخرى
فاحتوت أعماله النسجية على صباغة  ،بصمات  ،أستنسل ،كوالج
ورسم يتي  ،كمااا أثااري سااطح مش ا والته بتااأثيرات ملمسااية ماان
خااال إضااافة تطريااز  ،تريكااو ،عقااد مكرميااه  ،كروشاايه وبااذلك
اسااتطاع الفنااان أن يتحاارك بااين مجاااالت الفاان المختلفااة وذاباات
الفوارق االستخدامية للخامااات  ،فاااحتوى المسااطح النسااجي علااى
تطريااز  ،أباليااك  ،وخامااات متنوعااة وغيرهااا ماان الخامااات التااي
أدخلهااا فااي مجااا عملياتااه اإلبداعيااة والنسااجية لتطااوير واثااراء
السطوح النسجية تشكيليا ً وجماليا ً.
الحلى النسجية :
وهااى الحلااى التااي يااتم تشااكيلها عااادة باسااتخدام الخيااوط النسااجية
بمختلف انواعها والوانها و خرفتها بتراكيب نسااجية متعااددة ولقااد

وقع اختيار الباحثة على الحلى النسجية بحكم تخصصها في النسيج
اليدوي وبالتالي اعتبرتها مجاال خصبا لدراسة مدى تحقيق المالئمة
الوظيفية لذلك النوع من أنواع الحلى

تاريخ الحلى النسجية :

تعد الوثائق وسجالت الحلى المحفوظة في المتاحف العالمية تاكااد
أن تاريخ صناعة الحلى يرجااع ألكثاار ماان ساابعة آالف عااام  ،فقااد
اسااتخدم سااكان الكهااوف قااديما الحجااارة والحلزونااات البحريااة
واألصداف وجذور األشجار المنظومة في خيااوط الكتااان أو شااعر
البقر بأشكا متنوعة للزينة  ،كما استخدمت الحلى في عصور مااا
قبل التاريخ كدليل على الثراء وكتمائم للحماية من السحر والشاار ،
تعطى حاملها قوة وبركة وحسن طالع
ووارتدى اإلنسان الحل اي فااي العصاار الحجااري حي ا عثاار علااى
خر ات و أساور و خواتم و داليات ذات أشكا بسيطة مصاانوعة
من األحجار الملونة أو العظم أو العاج أو الطين فااي ( مرماادة باان
سااالمة ) ترجااع إلااى األلااف الخااامس والرابااع قباال الم ايالد و فااي
ح ارة ( البداري ) ظهرت ينة أكاليل الاارأس وأحزمااة الوسااا
المصنوعة من الجلد واستعمل الذهب والنحاس في صناعة الحل ،
وارتدت تماثيل اآللهة الحلى أثناء أداء الطقوس الدينية في المعابد ،
والذى يظهر جليا في نقوش جدران المعابااد والمقااابر والتوابياات ،
وأهديت الحل اى فااي االعياااد والمناساابات لكبااار المااوظفين  ،وكااذا
أعطيت األوسمة والنياشين لقادة الجي  ،وصارت الحلااى ترتاادى
للزينة وكتميمة ذات عناصر خرفية مستمدة أشكالها و موادها من
البي ااة المصاارية ،وصاانعت ماان الااذهب واألحجااار شاابه الكريمااة
و ودت بمشااابك و أقفااا  ،وظهاارت حلااى لحمايااة المومياااوات
وصنعت من مواد غير ثمينة نوعا ما كالخشااب والجااص المااذهب
والحجر والقيشاني والطين وتميزت هذه الحلى بثقل و نها وسهولة
كسرها وعدم مالئمتها للحياة اليومية  ،وتثبت بخيا على المومياااء
ول ايس لهااا مشااابك  ،و رساامت علااى التوابياات فااي عصاار الدولااة
الوسطى كبديل عن الحلى الجنائزيةو() 21 ،2007 ،hesseو

شكل (  ) 1يوضح الحلي الجنائزية المثبتة علي التابوت "
بالمتحف المصري بالقاهرة "
ويذكر وسيريل الدرياادو() 267 ،2011 ، dibaو أن مصاار أكثاار
الشعوم التي صنعت أنواعا وألوانا مختلفة ماان الخاار ماان مااواد
طبيعية العتقادهم في القوى السحرية لتلك الخر ات وبخاصة ذات
اللاااون األحمااار واألخ ااار واأل رق  ،وقاااد ا دهااارت صاااناعة
المش والت الذهبية في عصر الدولااة الوسااطى إلتقااان المص اريين
الطرق الفنية الدقيقة في صنع الحلى  ،وبل ت صناعة الحلى أوجها
في عصر الدولة الحديثة على نح او غياار مساابوق لتااوافر المعااادن
المختلفة في الصااحراء الشاارقية وبااالد النوبااة والتااي تطعاام بكافااة
أنواع األحجار شبه الكريمة المعروفة في مصر مثل تطعيم الذهب
والف ة بالعقيق والفيرو .
وظهرت أشكا جديدة للحلى كاألكاليل والتيجااان وأطااواق الشااعر
والوريدات الص يرة واألطااواق الذهبيااة واألحزمااة ذات الشاارائا
الرأساااية واألقاااراط واألسااااور والخالخااال والخاااواتم والعقاااود
والصاادريات والعصااى التااي كاناات تسااتخدم كعصااى للمراساام
االحتفالية كالصولجانات أو العصى المعقوفة و العكاكيز تصنع من
الخشب وأحيانا ت شااى بالااذهب وتطعاام باألحجااار شاابه الكريم اة ،
واسااتمدت عناصاارها الزخرفيااة ماان النباتااات كااالبردى و هاارة
اللااوتس والنخياال و اسااتخدمت الحلااى لتاازيين العنااق كتعويااذة ماان
الخر تتدلى من خيا أو رباط يحيا بااالعنق وال يقتصاار التجماال
بالحلى على النساء فقد ارتداها الرجااا حتااى العصاار الروماااني ،
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ومع دخااو المس ايحية إلااى مصاار حلاات مظاااهر الااورع والتقااوى
والتدين ،وصنعت الحلى من مواد أرخص تحماال رمااو ا مس ايحية
كالصليب والحمائم وعالمة الحياة وعنخ و الهيروغليفيااة باادال ماان
األحجبة والتمائم التي كانت تستخدم من قبل  ،وبعد مجيء اإلسالم
إلى مصر وتحريم ارتداء الرجا للحلى الذهبية ؛ استخدمت الف ة
عوضا عنهاو

شكل (  ) 2قالدة لعين حورس رمز الحماية والقوة

 -1عوامل تكنولوجية :
ووهى جميع العوامل المرتبطة بالخامات والتقنيات النسجية
و( سليمان ) 59 ،2008 ،ووهى :
• الخامات النسجية المختلفة وصفاتها وطرق استخدامها
• التراكيب النسجية وصفاتها وتأثيراتها اللونية والسطحية
• مالءمة الوحدة النسجية المستخدمة في التصميم ألنواع

شكل (  ) 3قالدة تمائم  16بالفيوم
 500ق.م

وقد تميزت عدة ح ارات بأشكا محددة للمجوهرات كح ارة ما
بين النهرين و الح ارة الفرعونية وكذا تميزت مجموعات معينة
من المجوهرات بأسماء بعض األسر الحاكمة كقياصرة روسيا ،
وأسرة محمد على باشا في مصر  ،والعائلة المالكة في بريطانيا

سمات ومميزات الحلى النسجية :

يوجد حو لنا العديد من انواع الحلى سواء المعدنية او الخشبية او
الخر بأنواعه المختلفة ولكن الباحثة اختارت الحلى النسجية لما
لها من سمات ومميزات تتلخص في و( عبد الحميد ،2012،
)368و
• عناصرها التشكيلية واضحة يتمكن المشاهد من استيعابها
البصرى او التعقيد
ألنها عادة ما تخلو من التشوي
• تتميز بالبساطة وعدم تراكمها او تزاحمها بالعناصر التي
يصعب رؤيتها
• تتميز بتناسب خاماتها مع الزى باعتبار انها تعتمد بشكل
أساسي على الخيوط
• تتناسب مع كل االوقات وجميع المناسبات
• تتميز بتعدد مالمسها وتعايشها مع مساحات اخرى
بسيطة
• تتميز بالتفرد والتميز
• تتميز بقلة تكلفتها مقارنة ببعض انواع الحلى االخرى
• عادة ما تكون او انها خفيفة ال تمثل عبئ على المستخدم
وال تعوقه

البعد الوظيفي للحلى النسجية :

اكد المفهوم المعاصر في الفنو( عبد الحميد) 2012،269،و على
البعد االقتصادي والتنموي كأحد اهدافه التي يدعو لها واالهتمام
الدائم بتأكيد البعد الوظيفي للمنتج الفني والعمل على تحقيق العالقة
المتعادلة بين جماليات المنتج والمواءمة الوظيفية له حي ال يكفى
الجما وحده او الوظيفة وحدها ومن خال ذلك يجب مراعاة ما
يلى بشكل خاص للحلى النسجية :
 -1خفة الو ن وسهولة الحركة  :من خال مراعاة اختيار
الخامات حتى ال يكون الثقل عائقا لحركة الجسم
 -2االستخدام اآلمن للنفس وال ير  :استخدامها مقترن باألمان
اكثر من االشكا ذات النهايات الحادة او المدببة او حواف
مسننة تتسبب في اتالف او قطع المالبس
 -3الخامة والتقنية واالستخدام الواقعي  :من خال اختيار
خامات تمتا بخصائص المتانة وقوة التحمل لمواجهة
الظروف واالستخدام الواقعي كما يجب ان تسمح التقنية
بظهور الشكل وعدم اضعافه ككثرة الثقوم
 -4المحافظة على الطبيعة الشكلية للحلى النسجية  :من خال
التأكيد على خاصية دون االنكماش او االلتواء او االلتفاف
الشديد بما يحقق واقعية االستخدام لجماليات الشكل ومواءمة
الوظيفة
العوامل المؤثرة في شكل الحلى النسجية :
International Design Journal, Volume 11, Issue 2

شكل (  ) 4طوق الرأس لألميرة ست حور

الخامات والخيوط المستخدمة

 -2عوامل انسانية :

تشمل تأثير شخصية المصمم على شكل الحلى النسجية  ،حي ان
قطعة الحلى المنفذة تكون ناتجة عن تفاعل شخصية الفنان المصمم
والخبرات والمخزون الفكري لديه

 -3عوامل زمانية ومكانية :

و من حي اختيار التوقيت الزمنى المالئم الرتدائه وكذلك مالئمته
للمرحلة العمرية للفرد الذى يستخدمهو( عبد هللا ) 3 ،2016،و
العوامل المؤثرة في جماليات الحلى النسجية :
• درجة اتقان المصمم النسجى لتصميم قطعة الحلى
• صالبة الخامة وليونتها
• دقة الخامة ونعومتها
• االتقان في تشطيب واخراج قطعة الحلى

دور مصمم الحلى النسجية :

البد لمصمم الحلى النسااجى ان يكااون واعيااا لطبيعااة الخامااة التااي
يتعامل معها واساليب تشكيلها ،وأي االساليب تكون اف ل إلخراج
قطعة الحلى النسجية التي يااتم تشااكيلها ،فطاارق واساااليب التشااكيل
النسجى متعددة ،فعليه اختيار اف ل ما يتناسب مع كل قطعة حلااى
نسجية على حدة  ،وهذا دور مهم جدا فال يجب ان ن فله الن نجاح
الجانب التصميمي يكااون االساااس فااي نجاااح الحلااى النسااجية قباال
نجاح تقنياتها واساليب تشكيلها
ومن هنا ف ن مفهااوم التصااميم فااي الحلااى النسااجية ياارتبا بمفهااوم
التصميم عموما ألى عمل تصميمي اخر من حي المعايير العامااة
للتصميم و فهو عملية ترتبا ارتباطا ع ويا بالعقل والقاادرة علااى
االحساااس  ،واالدراك  ،والتخياال ،والتعبياار ،والتنفيااذو( حساان،
) 1 ،1984و كما فااي هااذا البح ا الااذى يقااوم علااى اختيااار قطااع
النسيج الملونة المساابقة النسااج وكيفيااة التعاماال معهااا إلنتاااج حلااى
نسجية ذات الوان منسجمة تتماشى مع ف ات عمرية متفاوتة
الجانب التطبيقي
في ضوء االطار النظري السابق ومن خال تطبيق التجربة الذاتية
للباحثااة يت ااح ماادى امكانيااة تنفيااذ حلااى نسااجية مواكبااة للعصاار
باسااتخدام بعااض القطااع النسااجية مساابقة النسااج بتراكيااب نسااجية
بسيطة ومركبة واالدوات والخامات الخاصة بالتشكيل النسجى هي
ل ااة للتعبياار النسااجى فكااان البااد ان تسااتثمر االمكانااات التشااكيلية
والزخرفيااة للخامااة فااي ابااداع تصااميمات تصاالح للحلااى النسااجية
المعاصرة
وتتجه الدراسة الحاليااة الااى محاولااة اكتشاااف جماليااات الكائنااات
البحرية وامكانيات القطع النسجية مساابقة النسااج بتراكيااب نسااجية
مختلفة في تنفيذ حلى نسجية للزينااة مااع مراعاااة تحقيااق الجوانااب
التقنية والفنية والجمالية لقطع الحلى النسجية
وفيما يلى عرض لخطوات التجربة الذاتية :
 -1االعتماد على االبعاد الجماليااة والتصااميمية الناتجااة ماان
الكائنات البحرية
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 -2استخدام قطع النسيج مساابقة النسااج المناساابة التااي تاااثر
على الملمس السطحي لقطعة الحلى النسجية
 -3اسااتخدام قطااع النساايج مساابقة النسااج بااالوان متوافقااة
ومتباينة
 -4اتقان تشطيب الحلى النسجية
التقنيات النسجية المستخدمة في القطع النسجية مسبقة النسج:
• التراكياااب النساااجية البسااايطة  ( :نسااايج ساااادة – 1/1

•
•

التابسترى – الوبرة المعقودة في المبارد )
التراكياااب النساااجية المركباااة  ( :البااادفورد العاااادي –
المعينات – الهانيكوم )
خامات أخرى  ( :ساالك نحاااس أحماار – قماااش جينااز –
قواقع بحرية – خشب القشرة )

الحلي النسجية ( المنفذة )
العمل رقم ( : ) 1
قالدة صدرية من الكائنات البحرية اعتمد تصميمها علي سمكتين متقااابلتين عاان
طريق الرأس بحلقة من النحاس االحمر بساامك 3ماام  ،وتاام تنفيااذها بقطااع ماان
النسيج مسبقة النسج بأسلوبي التابسترى والنسيج السادة  1/1ذات تأثيرات لونية
منسجمة ومختلفة راعت الباحثة تواجد اتجاه ذيل السمكة للااداخل ليكااون التفافااه
حو العنق محققة في ذلك نسبة من التوافق اللوني في المساحات
شكل ()5

العمل رقم ( : ) 2
قالدة صدرية ماان الكائنااات البحريااة وهااى عبااارة عاان ساامكة بأحجااام مختلف اة
ومكررة ثالثة مرات في كل اتجاه للقالدة مختلفة التجميع محققة التماثل الشكلي
وترتبا ببع ها بقطعة من النسيج تحتوى اعالها على حجر كريم لونها اخ ر
 ،وتم تنفيذها بقطع من النسيج مسبقة النسج بخمسة من التراكيب النسااجية منهااا
البدفورد العادي والمعينات والتابسترى والنسيج السااادة  1/1والااوبرة المعقااودة
ذات تأثيرات لونية منسجمة ومختلفة وقد حققت الباحثة االتزان من خال اللون
والتأكيد على التوافق النسبي للتنوع المساحي في العمل الفني
شكل ()6

العمل رقم ( : ) 3
قالدة صدرية مستوحاة من سمكة تم تحوير خطوطها ماان رساام الباحث اة محققااة
التماثل والتشابه النصفي للعمل الفني كما استخدمت الباحثااة ساالك ماان النحاااس
االحمر بسمك  3مم لتنفيذ الشكل العااام للقااالدة والااذى يحتااوى علااى ثالثااة ماان
التراكيب النسجية منهااا المباارد والهااانيكوم والنساايج السااادة  1/1ذات تااأثيرات
لونية منسجمة ومختلفة لتحقيق التوافق اللوني واالتزان
شكل ()7

العمل رقم ( : ) 4
قالدة صدرية مستوحاة من مجموعة خطااوط ومساااحات لقواقااع بحريااة محققااة
عدم التماثل للقالدة ويتالقى طرفيهااا حااو العنااق بقوقعتااان ماان نااوع المحااارة
الحلزوني ،كما استخدمت الباحثة سلك من النحاس االحماار بساامك  3ماام لتنفيااذ
الشكل العام للقالدة ،وتم تنفيذ القالدة بقطع من النسيج مسبقة النسج بأربعااة ماان
التراكيب النسجية منها التابسااترى والهااانيكوم والمعينااات والنساايج السااادة 1/1
ذات تأثيرات لونية منسجمة ومختلفة لتحقيق االتزان والتوافق اللوني
شكل ()8

العمل رقم ( : ) 5
قالدة صدرية مستوحاة من ذيل السمكة باختالف مساحاته بتكرار مرتين محققااة
التماثل والتشابه النصفي للعمل الفني الذى يوحى بشكل كائن الكابوريا البحااري
،كما استخدمت الباحثة سلك من النحاس االحمر بسمك  3ماام إلباارا تقساايمات
الذيل لتنفيذ الشكل العام للقالدة وبتكراره ألعلى ليلتف حااو الرقبااة ،وتاام تنفيااذ
القااالدة بقطااع ماان النساايج مساابقة النسااج بثالثااة ماان التراكيااب النسااجية منهااا
التابسترى والهانيكوم والنسيج السادة  1/1ذات تأثيرات لونية منسجمة ومختلفة
لتحقيق االتزان والتوافق اللوني

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

370

The Formal Rhythm of Textile Compositions as a Creative Impulse to Design Textile Jewelry

شكل () 9

العمل رقم ( : ) 6
دالية صدرية من الكائناات البحرياة وهاى عباارة عان سامكة فاي اتجاا رأساي
تحتضن يمين العمل الفني قوقعة محاطة بشريحة من النحاس االحمر تعمل على
اتزان الدالية بشكل طولي  ،والتي تم تنفيذها بقطاع مان النسايج مسابقة النساج
بثالثااة ماان التراايااب النسااجية منهااا الااوبرة المعقااودة و النسايج السااادة 1/1و
البدفورد الم حشو ذات تأثيرات لونية منسجمة ومختلفة استخدمت الباحثة الوان
متعددة الساخنة منها والباردة لتحقيا عملياة التوافا اللاوني ذات التبااين فاي
التنوع المساحي .

شكل () 10

العمل رقم ( : ) 7
قالدة صدرية من الكائنات البحرية وهى عبارة عان قطعاة مان القمااج الجيناز
ازر ق اللون المقوى يتدلى منها تكرار لعنصر السمكة المحاط بشكل مستطيل من
خشب القشرة في اتجا رأسي موزعة بطريقة عشوائية لتحق االتازان النسابي
تجمعهام حلقاات معدنياة ماان النحااس االحمار منفصاالة الساتكما شاكل القااالدة
الصدرية ،وتم تنفيذها بقطع من النسيج مسبقة النسج بالترايب النسجى الساادة
، 1/1وقد حققت الباحثة التواف النسبي بين الشكل واللون وعنصر الحراة من
خال التجميع الرأسي للقالدة

شكل () 11

العمل رقم ( : ) 8
دالية صدرية مستوحاة من تشكيالت لقواقع بحرية منها العنصر الرئيسي للدالية
تم تشكيله باستخدام سلك من النحاس االحمر سمك  3مم وعلاى جانبيهاا قواقاع
من الصدف الحقيقي وتعل الدالية بمجموعة من نجوم البحر من قماج الجيناز
المتصلة بحلقات من النحاس االحمر ومتشابكة مان الاذيل ماع بعضاها لاللتفااف
حاو العنا ،وتاام تنفياذ الداليااة بقطااع مان النساايج مساابقة النساج بأربعااة ماان
التراايب النسجية منه ا الهانيكوم والمعينات والبدفورد العادي والنسايج الساادة
 1/1وقد حققت الباحثة التنوع المسااحي واللاوني وارتبااط الشاكل باالواقع مان
خال العمل الفني.

شكل () 12

العمل رقم ( : ) 9
قالدة صدرية مستوحاة من فرس النهار باختالف حجمه محققة التماثل والتشابه
النصفي للعمل الفني وبتكرار ألعلى ليلتف حو الرقبة ،اما استخدمت الباحثاة
سلك من النحاس االحمر بسمك  3مم لتنفيذ الشكل العام للقالدة اما تحتوى على
قطعة من النسايج الساادة  1/1المقطعاة علاى شاكل مثلاث فاي منتصاف القاالدة
لتماسكها ،وتم تنفيذ القالدة بقطع من النسيج مسبقة النسج بثالثة من الترااياب
النسجية منها التابسترى والهاانيكوم والنسايج الساادة  1/1ذات تاأثيرات لونياة
منسجمة ومختلفة لتحقي االتزان والتواف اللوني .

شكل () 13

العمل رقم ( : ) 10
دالية صدرية من الكائنات البحرية اعتمد تصميمها علي سامكتين مختلفتاين فاي
الحجم ومتق ابلتين ومتالصقتين من الرأس والاذيل يفصال بيانهم اطاار مان سالك
النحاس االحمر بسمك  3مم لتماسك القالدة وثباتها على الصدر ،وقامت الباحثة
بعمل جزء من ذيل السمكة واأنه العقد الذى يلتف بالقالدة من حو الرقبة ،وتم
تنفياذ القاالدة بقطاع ماان النسايج مسابقة النسااج بأسالوبي التابساترى والنساايج
السادة  1/1ذات تأثيرات لونية منسجمة ومختلفة محققة بذلك نسبة من التواف
اللوني في المساحات

نتائج البحث :Results
توصلت الباحثة من خال هذا البح الى النتائج التالية :
 -1ايجاد مداخل هامة وجديدة لتحقيق المالئمااة الوظيفيااة للحلااى
النسجية مع اثراء القيمة الفنية والجمالية لها
 -2امكانية استخدام القطع النسجية مسبقة النسج بمختلف تقنياتهااا
وتوظيفهااا فااي انتاااج حلااى نسااجية تلبااى احتياجااات الماارأة
العصرية
 -3الكائنااات البحريااة كجاازء ماان الطبيعااة مصاادر هااام ومنبااع
خصب يمكن تحليلها تصميميا واالستفادة منها في عمل حلااى
International Design Journal, Volume 11, Issue 2

شكل () 14

نسجية مبتكرة ومستحدثة
 -4امكانية تطبيق ممارسااات جدياادة لتحقيااق المالءمااة الوظيفيااة
للحلى النسجية
التوصيات :Recommendations

توصى الباحثة باالتي:

 -1الماازج بااين المجاااالت الفنيااة المختلفااة ،وعاادم الفصاال بينهااا
واستثمار الرؤية التكاملية لألعما الفنية
 -2ضرورة االهتمام بكاال مااا هااو جديااد ومبتكاار والسااعي وراء
الت يير والتطوير
March 2021
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 -3توجيه االهتمام بتنمية المشروعات االنتاجية الص ا يرة وذلااك
لمواجهة تحديات سوق العمل
 -4دراسة وتحليل العالقات الشكلية والجماليااة والتصااميمية ماان
الطبيعااة السااتحدات اساااليب تجريبيااة جدياادة لبناااء الحلااى
النسجية
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