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 مستخلص البحث
يعية والصناعية في التطريز التشكيلية لتوليف الخامات الطب اإلمكانات) ويتناول موضوع البحث

 اليدوي إلثراء المشغولة الفنية(.
 وقد اشتمل هذا البحث على اآلتي:

 مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وفروضه وحدود البحث.
 :اشتملت على منهجية البحث

 أواًل: اإلطار النظري للبحث: 
 .  استخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي

 ن وهما: يعتمد على محورين أساسيي
 المحور األول: تحليل الدراسات المرتبطة وتشتمل على:  -1

 * الدراسات التي تناولت فن أو أسلوب التطريز اليدوي بكل أنواعه. 
 المحور الثاني: تحليل الدراسات المرتبطة ويشمل على:  -2

 * الدراسات التي تناولت فن أو أسلوب التطريز اليدوي بكل أنواعه.
 العملي للبحث:  ثانيًا: اإلطار

قيام الدارسة بعمل تصميمات مستوحاة من بعض  الفنضون الفرعونيضة وامسض مية والشضعبية  -1
 والحديثة.

 أسلوب التطريز اليدوي. –األساليب المستخدمة: أسلوب التوليف بالخامات  -2
 الخامات المستخدمة: وتنقسم إلى قسمين:  -3
 الخلة الخشب(. – صداف بحريةأ –جذوع الشجر  -خامات طبيعية مثل )الجلد الطبيعي -أ

 خرز بألوانه وأنواعه(.  –كسر خرز  –خامات صناعية مثل )جلود صناعية  -ب
 ألمونيوم ( شرائح معدنية . –أس ك معدنية )نحاس  -ج
سضتان بعروضضه المختلفضة(. أقمشضة )ايتضامين  –سضيرما  –حريريضة  –الخيوط )خيضوط قطنيضة  -د
 كتان(. –قماش التنجيد  –
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Summary of the research 

The subject of the research (the potential of the synthesis of natural 

and industrial raw materials in hand embroidery to enrich the 

technical occupations). 

This research included the following : 

The problem of research, its importance, objectives, hypotheses and 

research limits . 

Methodology of research included : 
First: The theoretical framework for research : 
The study used the descriptive analytical method  

It depends on two main axes : 

1-The first axis: Analysis of the associated studies and include : 

Studies that dealt with the art or style of hand embroidery of all kinds .* 

2-The second axis: Analysis of the associated studies and includes : 

*Studies that dealt with the art or style of hand embroidery of all kinds . 

Second: The research framework : 
1-The study of the work designs inspired by some of the arts of Paranoiac 

and Islamic, popular and modern . 

2-Methods used: Method of synthesis of raw materials - Hand 

embroidery method . 

3-raw materials used: divided into two parts : 

A-Natural materials such as (natural skin - tree trunks - marine shells - 

wood pellets). 

B - Industrial raw materials (industrial skins - broken beads - beads in 

colors and types.) 

C) Metal wires (copper – aluminum) 

D - yarns (cotton yarn - silk - Sirma - Stan different offers). Fabrics 

itamin - upholstery fabric – linen)). 
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 المقدمة
األشغال الفنية تعتمد دائمًا على امبداع واالبتكار لما تعتمد عليه من التجريب بالخامات سواء 
كانت الخامات طبيعية أو خامات صناعية فالخامات تعطي جمااًل للمشغولة الفنية، كما أن 
ل توليف الخامات يختلف من عمل فني إلى عمل آخر حسب نوع الخامة المستخدمة ونوع العم

 الفني واليد العاملة في العمل الفني تختلف من فنان إلى آخر.
األشغال الفنية تعتمد على التشكيل بالخامات المتعددة وبقاياها المستهلكة وهي كأي عمل فني 

البد أن تتصف بالتكامل وحبكة التكوين الذي يحكم عناصر العمل الفني ويعطي له فرديته 
 .(40ص ،  7) المتميزة من ثراء م مس السطوح

ف بد من استغ ل هذه الخامات المستهلكة في شكل جديد ومبتكر ل ستفادة منها في عمل 
 –الرمال  –الصخور  –جميل، سواء كانت هذه الخامات خامات طبيعية مثال )فروع الشجر 

كرتون ...(  –أس ك  –ب ستيك  –...( أو خامات صناعية مثل )زجاج الصوف  –الجلود 
من خ ل جمال الخامة نفسها وتوليفها  يأتيهذه الخامات نجد عمل فني جديد  فمن م مس

 الفني.وتطبيقها في العمل 
يعني الموائمة عند استخدام مجموعة خامات متنوعة في العمل الفني الواحد في إطار  ""والتوليف
 .(5، ص 8)جمالها"

 
 مشكلة البحث: 

سضضاليب المختلفضضة فضضي األشضضغال الفنيضضة للجمضض  بضضين فضي لضضل التطضضور المسضضتمر للفنضضون واالسضضتحداث لأ
أكثر من أسلوبين وأكثر من خامة الستحداث مشغولة فنية جديدة يمكن عر  مشكلة البحث في 

 هذا التساؤل: 
كيف يمكن االستفادة من الجم  بين أسلوب التطريز اليدوي وأسلوب التوليف بالخامات الطبيعية )

 .(ة للمشغولة الفنيةقيمة الجماليوالصناعية مثراء ال
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 أهمية البحث: 

 إنتاج مشغوالت فنية جديدة معاصرة من خ ل الجم  بين أسلوبين في األشغال الفنية وهما: 
 أسلوب التوليف بالخامات الطبيعية والخامات الصناعية . -أ

 بع  أساليب التطريز اليدوي وطرق تشكيلها . -ب
 

 هدف البحث: 
مضضضن جوانضضضب االبتكضضضار فضضضي األشضضضغال الفنيضضضة مضضضن خضضض ل دراسضضضة  إلقضضضاء الضضضضوء علضضضى جانضضضب مهضضضم -

الصضناعية( السضتحداث  –أساليب التطريز المختلفة وتوليفها مض  الخامضات المختلفضة )الطبيعيضة 
 مشغولة فنية معاصرة تثرى مجال األشغال الفنية.

 
 فروض البحث: 

كانضت )طبيعيضة  التنوع في استخدام األساليب الفنية مثضل أسضلوب توليضف الخامضات سضواء -1
 شكل جديد معاصر للمشغولة الفنية. مضفاءصناعية(  –

 –سلسضضضضضضضلة ال - رجضضضضضضضل الغضضضضضضضرابالغضضضضضضضرز ) لضضضضضضضبع اسضضضضضضضتخدام أسضضضضضضضلوب التطريضضضضضضضز اليضضضضضضضدوي  -2
 خرز(. –ستان  –خيوط وأيضا بع  التطريز )حشو....( ال

 
 حدود البحث:

 دراسة لمجال التوليف في مجال األشغال الفنية. -1
 ريز اليدوي المختلفة.لبع  أساليب التطدراسة  -2
أسضضضضلوب بدراسضضضضة لجميضضضض  الخامضضضضات )طبيعيضضضضة وصضضضضناعية( والتضضضضي يمكضضضضن االسضضضضتفادة منهضضضضا  -3

 التطريز.
 .اليدوي التطريزو توليف المن أسلوب  لإلستفاده  دارسةتجربة ذاتية لل -4
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 منهجية البحث
 علي جانبين هما : اشتملتمن خ ل الدراسة 

 أواًل: اإلطار النظري للبحث: 
 .الدارسة المنهج الوصفي التحليلي استخدمت

 فن التطريضز واحضدًا مضن أقضدم وارقضي الفنضون وأكثرهضا جمضاال ، وعرفضه امنسضان منضذ العصضر الفرعضوني
، وارتبط بالم بس ارتباطضا وثيقضا بهضدف إضضافة قضيم جماليضة ونفعيضة  وعبر العصور الفنية المختلفة

الخامضضات المتنوعضضة ، كمضضا كانضضت الخيضضوط  واقتصضضادية عضضن طريضضق زخرفضضة القمضضاش سضضواء بضضالخيوط أو
القطنيضة والحريريضة والمعدنيضضة معروفضة جضضدا فضي ذلضضك الوقضت وقضد بضضرع فضي صضضنعها امنسضان المصضضري 

وصضناعية تضدخل فضي عمليضة التطريضز  ةالقديم ، أما الخامات فكانت متعضددة وتشضمل خامضات طبيعيض
خيضوط ان نتضاج هضذا التفاعضل بضين الاليدوي ، كما كانت تضضفي جمضاال خاصضا للتطريضز اليضدوي ، وكض

 المشغوالت الفنية.والخامات قط  فنية من ارقي 
قضضضيم تشضضضكيلية  ذاتالخامضضة هضضضي المضضادة األوليضضضة التضضضي يتناولهضضا الفنضضضان بقصضضد تحقيضضضق مشضضضغوالت فنيضضة 

الفنضان، ويبضرز خواصضها وتراثهضا  يصضغهاوتعبيرية مستحدثة، فهي تصبح مضادة العمضل الفنضي عنضدما 
ولها إلى مادة جمالية في العمل الفني، هنضا يؤكضد أن المضادة )الخامضة( هضي أسضاس أي الحسي، ويح

عمل فني، فمن خ لها يتحدد الشكل الذي يخرج من صياغته هضذه المضادة فضي العمضل الفنضي، ومضن 
 .(211ص ،  6) هنا نجد أثر الخامة على المشغولة الفنية"

نية في مجال األشغال الفنية، فالتوليف ليس مجرد يعد التوليف بين الخامات أحد أهم العمليات الف
جمضض  بضضين خامضضات عديضضدة فقضضط، ولكضضن تحويضضل أفكضضار الفنضضان، إلضضى واقضض  فنضضي ملمضضوس ذو قيمضضة فنيضضة 
تشكيلية، كما أن التوليف هو محاولة االنسجام بين الخامات في إطار فني يجم  بين اممكانيات 

م  طبيعة العمل  تت ءموطبيعة الخامة وتعديلها بحيث التشكيلية للعمل الفني والتقنية المستخدمة 
 الفني.

كما أن التطريز اليدوي ارتبط ارتباطًا واضحًا بالخامة من حيضث يمكضن عمضل تطريضز فضوق 
القماش مباشرة، أو ينفذ على قطعة خارجية ثم يثبت علضى القمضاش مض  إضضافة الحلضي المعدنيضة أو 

 الخرز، أو األحجار.
ات الطبيعيضضة والصضضناعية فضضي األشضضغال الفنيضضة وينضضدرج التجريضضب بالخامضضة تحضضت إن التجريضضب بالخامضض

التجريب في األشغال كلها "والتجريضب فضي األشضغال الفنيضة يعتمضد علضى اختبضار فكضرة معينضة يفتضر  
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صضضضضحتها مقضضضضدمًا توضضضضض  موضضضضض  اختبضضضضار والتجريضضضضب مضضضض  الم حلضضضضة الدقيقضضضضة للنتضضضضائج ثضضضضم اسضضضضتنباط 
 .(195ص  ، 9) مواقف مختلفة"تصميمات "يمكن تطبيقها في 

كما أن التعبير بالخامضة لضيس بالشضيء السضهل وذلضك ألن لكضل خامضة طبيعتهضا وخصائصضها كمضا أن 
 اليد المستخدمة للخامة تختلف من يد إلى أخرى، كما أن الذوق أيضًا يختلف من فرد إلى آخر. 

للخامضات التضي يسضتخدمها  "وفي مجال التجريب بالخامات غالبضًا مضا تكضون للفنضان أفضضليات خاصضة
 في التعبير، وهو حين يحدد الخامات يجد أيضًا التقنية المناسبة مخضاعها للتعبير.

الخامات كثيرة ومتنوعة فقد خلق هللا سبحانه وتعالى الخامات في جمي  أنحاء األر ، كما خلضق 
ي جمي  أعماله، لضيس سبحانه العقل المفكر الذي يستطي  العمل بهذه الخامة وتوليفها وتوليفها ف

فقضضط باألعمضضال الفنيضضة ولكنضضه فضضي جميضض  احتياجاتضضه، فقضضد اسضضتخدم امنسضضان البضضدائي العلضضام كضضأدوات 
يعني اآلن يستخدم العلم كأداة ولها قيمة وجمضال واحتضرام، ويرجض  ذلضك إلضى قيمضة الخامضة وجمالهضا 

ا الضذي يحضدث عنضدما نطعضم التي خلقها هللا بها، فالخامة تضدخل فضي حياتنضا بصضورة غيضر عاديضة، فمض
 (.21ص ،  10خامة ونولفها في عمل فني )هذه ال

أحضضضضد أسضضضضاليب األداء الفنضضضضي، ونشضضضاط إبضضضضداعي قضضضضد يكضضضضون فضضضضي مجموعضضضضة  –"والتجريضضضب بالخامضضضضة هضضضضو 
التخطيطات التي سبق إنجاز العمل الفني بحثًا عن جوانب تشكيلية مختلفة أو إبداعية جديدة، قد 

ماليضة المختلفضة للموضضوع ممضا يهيضق العقضل والحضس للممارسضة التشضكيلية يكون في إلهضار الضروح الج
بحثًا عن الحلضول المتعضددة أمضا فضي إلهضار خبضرة الفنضان الحاضضر. إمضا نتيجضة مضرور الفنضان بخبضرات 

 .(21ص  ، 1) سابقة يقدم حلول جديدة تتضمن فكرة مستحدثة
لفنيضة مضن خض ل اسضتخدام أسضلوب ومن خ ل هضذه الدراسضة يمكضن اسضتحداث شضكل جديضد للمشضغولة ا

التوليضضف بالخامضضات الطبيعيضضة والصضضناعية معضضًا وأسضضلوب التطريضضز اليضضدوي للخضضروج بأسضضلوب جديضضد فضضي 
 مجال األشغال الفنية.

وفضضي األشضضغال الفنيضضة تتضضضمن فكضضرة العمضضل بمهضضام االسضضتعانة بالخامضضات تعضضد وسضضيلة وغايضضة فضضي نفضضس 
  منضضتج فنضضي يلبضضي الغضضر  الضضوليفي والجمضضالي معضضًا"الوقضضت حيضضث يمكننضضا مضضن خ لهضضا الحصضضول علضضى 

 .(30ص ،  3)
وأصبح التوليف بالخامة شيء أساسي للعمل الفني معطائه قيمة والتوليف بالخامة يربط امنسان 
بالبيئة المحيطة به بما فيها من خامات مختلفة تختلف فضي الشضكل واللضون والملمضس، وتوليضف بضين 
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يضة جديضدة ذو شضكل جمضالي وقيمضة فنيضة ولكضن بشضرط تجضانس هضذه أكثر من خامة يعطي مشغولة فن
الخامضضضات مضضض  بعضضضضها الضضضبع  ليصضضضبح كيضضضان واحضضضد جديضضضد سضضضواء كانضضضت هضضضذه الخامضضضات طبيعيضضضة أو 

 صناعية أو االثنين معًا.
مكانياتضه امبداعيضة الخاصضة  "والفنان يستطي  أن يبتكر أدواته وأن يحدد تقنياته من خ ل تطلعه وا 

فنضضان فضضي طريضضق امبضضداع تكيفضضت تقنياتضضه بمضضا يتناسضضب مضض  إبداعضضه وشخصضضيته وهضضذا هضضو وكلمضضا سضضار ال
 .(21ص ،  4) التوجيه في الفن الحديث"

الجم  بين أساليب التشكيل في العمل الفني يعطي شكً  جديدًا رائعًا وهنا تستطي  الباحثة الجم  
روج بمشضضضغوالت فنيضضضة جديضضضدة بضضضين أسضضضلوبين همضضضا أسضضضلوب التوليضضضف مضضض  أسضضضلوب التطريضضضز اليضضضدوي للخضضض

 معاصرة تتماشى م  الذوق المعاصر.
       والتوليضضضضف يقصضضضضد بضضضضه "الموائمضضضضة بضضضضين مجموعضضضضة الخامضضضضات المكونضضضضة للبنيضضضضة التشضضضضكيلية للعمضضضضل الفنضضضضي"

 .(136ص ،  8)
فالخامة تعطي ملمسًا جديدًا للمشغولة الفنية وعند إضافة لها التطريز اليدوي يعطي ملمسًا جديضدًا 

لتف حضول الخامضات بضالخيوط والسضكان ليعطضي جماليضًا جديضدًا مبتكضرًا، فاالسضتعانة باألسضلوبين آخر ي
من الشيء الجميضل يعطضي تنضاغم للشضكل البضارز بالخامضة مض  األرضضية المطضرزة بضالخيوط لنضرى فضي 
النهاية عمً  فنيًا جميل يجمض  بضين الملمضس والبضروز والخيضوط بشضكل منسضجم ومتجضانس ليزيضد ذلضك 

 حتمية العمل الفني ويضفى عليه جمااًل.من 
الخامة مثلها مثل خلية في بنية الكائن الحي أنهضا تتعضايش ثضم ينضدرج  إن"وترى فاطمة المحمودي، 

       فضضضضي وحضضضضدة أشضضضضبه مضضضضا يكضضضضون بوحضضضضدة اللحضضضضن الموسضضضضيقي الضضضضذي تمتضضضضزج مضضضض  أنغضضضضام اآلالت الموسضضضضيقية"
 .(5ص ،  8)

ي األشضضغال الفنيضضة اسضضتخدام خامضضات متجانسضضة وهضضي التضضي "كمضضا يقصضضد بأسضضلوب التوليضضف بالخامضضة فضض
تحمل طبيعة واحدة أو أنواع أو أصول مختلفة ونقً  ثم م  بعضضها الضبع  باالسضتعانة بمكمض ت 
أخرى مساعدة وهي تساعد على إلهار جمال العمل الفني للمشغولة بالخامات المتجانسة وتكضون 

بين الخامات لتزيد من قيمة العمل وتعتمد فيها على من خامات مختلفة حتى تلهر التباين  غالباً 
خيضضال للبضضدع الضضذي يضضدرك الع قضضات بضضين تلضضك الخامضضات ويضضرى فضضي صضضياغتها مضض  بعضضضها نوعضضًا مضضن 

 . التوليف الجيد الذي يعني الموائمة عند استخدام أكثر من خامة في تشكيل العمل الفني الواحد
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الممتعضضة ومضضن هنضضا يمكضضن االسضضتعانة بأسضضلوب التطريضضز األشضضغال الفنيضضة مليئضضة بامضضضافات الجديضضدة و 
اليدوي م  أسضلوب التوليضف بالخامضات الطبيعيضة والصضناعية فضي عمضل مشضغولة فنيضة جديضدة بضالغرز 
المختلفة م  الخامات المتنوعة وخاصة أن أسلوب التطريز يحدث بينه وبيد الخامات تضللف جديضد 

 يحدث تناغم بينهما.
ا يضضمه مضن خيضوط وغضرز ول الباحثة اسضتخدام أفضضل أسضلوب للتطريضز بمضأما في هذه الدراسة تحا

وأسضضاليب مضض  جميضض  الخامضضات الطبيعيضضة والصضضناعية البتكضضار مشضضغولة فنيضضة جديضضدة، وذلضضك يرجضض  لمضضا 
يتسضضم بضضه التطريضضز مضضن تنضضوع ومرونضضة تجعلضضه يتفاعضضل مضض  الخامضضات المحاطضضة بضضه ويعطضضي لهضضا قيمضضة 

 جديدة لتجم  بين الملمس، والفراغ، والقيمة في العمل الفني المعاصر.
أسضضلوب التطريضضز اليضضدوي أحضضد مجضضاالت التربيضضة الفنيضضة التضضي يمكضضن االسضضتفادة منهضضا فضضي مجضضال "ويعضضد 

األشضضغال الفنيضضة والتضضي يعتمضضد فيهضضا الباحضضث علضضى التوليضضف بضضين أنضضواع مختلفضضة مضضن الخامضضات لتحمضضل 
 .(7ص  ، 5) صياغات جديدة لمشغولة فنية معاصرة ذات طاب  فني مبتكر"

سضضضضتحدثة فضضضضي أسضضضضلوب التطريضضضضز والتوليضضضضف بالخامضضضضات الطبيعيضضضضة فمضضضن خضضضض ل الجمضضضض  بضضضضين أسضضضضاليب م
والصضضناعية يمكضضن الحصضضول علضضى تضضأثيرات متنوعضضة وتشضضكي ت فنيضضة لهضضا دور كبيضضر يخضضدم المشضضغولة 
الفنية ويحتاج كضل مضن األسضلوبين إلضى مهضارات يضدوي ودرجضة عاليضة مضن التركيضز ودرجضة مضن الضذوق 

ب والمهارات في مشغولة فنيضة واحضدة تتسضم باالبتكضار الفني لكي نستطي  توليف جمي  هذه األسالي
 والقيم الفنية.

وأسلوب التوليف يعتمد على اليد م  توفير درجة عالية من المهارة والتدريب للوصول إلى مستوى 
 متفق علي الجودة.

وأسضضلوب التوليضضف يعتمضضد علضضى قضضدرات عقليضضة ومهضضارات يدويضضة أيضضضًا وقضضدرة علضضى التشضضكي ت الفنيضضة 
ل إلضضى عمضضل فنضضي جيضضد .. فضضإذا نلرنضضا إلضضى كضضً  مضضن األسضضلوبين نجضضدهم يحتضضاجون إلضضى قضضدرات للوصضو 

 هائلة تنمي فكر امنسان وتنمي مهاراته وقدرته على التخيل للوصول به إلى امبداع.
الديكور و الفنية  األعمالنستخدمه في  وعندماومن المعتاد أن التطريز على األقمشة والمنسوجات 

 حذية وغيرها من المشغوالت الفنية جميعًا.والزينة واأل
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 ثانيًا: اإلطار العملي للبحث: 
الشضعبية وامسض مية و  الفرعونيضة الفنضون بعض  من مستوحاةبعمل تصميمات  دارسةقيام ال -1

 والحديثة.
 أسلوب التطريز اليدوي. –األساليب المستخدمة: أسلوب التوليف بالخامات  -2
 نقسم إلى قسمين: الخامات المستخدمة: وت -3
 بعضض  رقضضائق –بحريضضة ف اصضضدأ –جضضذوع الشضضجر -خامضضات طبيعيضضة مثضضل )الجلضضد الطبيعضضي -أ

 الخشب(.
 (. كسر زجاج - ي وب ستيكخرز خشب –خامات صناعية مثل )جلود صناعية  -ب
 ألمونيوم ( شرائح معدنية . –أس ك معدنية )نحاس  -ج
 –)ايتامين المختلفة(. أقمشة  حجامهبأستان  –سيرما  –حريرية  –الخيوط )خيوط قطنية  -د

 كتان( –قماش التنجيد 
اسضضضضتخدام مجموعضضضضة توليفضضضضات مضضضضن الخامضضضضات المختلفضضضضة بحيضضضضث تعطضضضضي شضضضضكل جمضضضضالي يخضضضضدم -4

 المشغولة الفنية.
 استخدام مجموعة من الغرز )رجل الغراب ض السلسلة ض الحشو(-5

 تشكي ت مختلفة بالخرز وأحجامه -6
 
 
 
 

 
 
 

 ح أهمية الخامات الطبيعية والصناعية في المشغولة الفنية( صورة توض1شكل )
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 ومنها: ببعض التطبيقاتمت الدارسة اوقد ق
 
 
 
 
 
 
 

 (2) رقم شكل
 :البيانات

 . معلقة: المشغولة نوع
 

 سم.65× سم 50: األبعاد
 

 :المستخدمة الخامات
 –   نضضضةح عيضضضدان – معضضضدني سضضضلك – حضضضور جلضضضد( صضضضوف – قطضضضن – سضضضيرما) خيضضضوط تنجيضضضد قمضضضاش
 .ب ستيكية أزرار – واأللوان األحجام في متنوع خرز - بحرية وقواق  صدف

 
 :التقنيات

 (.الخياطة – القط  – التشكيل - امضافة – الحرق: )مثل  بالتوليف خاصة تقنيات -1
وبعضض   – والقطضن السضيرما بضالخيوط تطريضز – الخرزبضض تطريضز: )بضالتطريز خاصضة تقنيضات -2

 .((البطانية - رابرجل الغ - الحشو الغرز)
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 :التوصيف
 عبضارة المشضغولة وأرضضية بضالخرز المطضرز اليشضمك ترتضدي لسضيدة وجضه على المشغولة هذه اعتمدت

 وتضضم المختلفضضة الخامضضات خضض ل مضضن ذلضضك ويلهضضر والمسضضاجد البيضضوت مضضن وأرضضضية ونخيضضل مضضلذن عضضن
 .التنجيد قماش من أرضية على ذلك عمل

 
 :الفني التحليل

 وعيضدان كالصضدف( الصضناعية – الطبيعيضة) الخامضات مضن العديضد توليضف على ئمةقا المشغولة هذه
 واألزرار والقطضضن مضضا السضضير والخيضضوط طبيعيضضة، كخامضضات المعدنيضضة واألسضض ك الطبيعضضي والجلضضد الحنضضة

 .صناعية كخامات بأحجامه والخرز والخشبية الب ستيكية
 الخامضضات هضضذه مضض  المطضضرزة الخيضضوط لوتضضداخ ومتناغمضضة متنوعضضة بطريقضضة الخامضضات هضضذه توليضضف وتضضم

 واألشضضكال واألحجضضام األلضضوان فضضي التنضضوع أن كمضضا المشضضغولة، سضضطح علضضى الم مضضس فضضي تنضضوع أعطضضى
 .الفنية للمشغولة ثراء أعطى
 العمضضل إثضضراء فضضي كبيضضراً  دوراً  ذلضضك ولعضضب الخامضضات هضضذه بضضين توافضضق إحضضداث فضضي دارسضضةال نجحضضت كمضضا
 .باالتزان امحساس خ ل من الفني
 ألسضضض كبا كالتشضضكيل مختلفضضة تقنيضضات عضضضدة اسضضتخدام الفنضضي العمضضل فضضضي بضضالثراء امحسضضاس يزيضضد وممضضا

ضضضضافة مختلفضضضة بغضضضرز اليضضضدوي والتطريضضضز المطضضضرز القمضضضاش مضضضن لضضضبع  والخياطضضضة المعدنيضضضة  الجلضضضد وا 
 .والخرز واألزرار والصدف

 الضضبع  بعضضضها مضض  الخامضضات هضضذه توافضضق نتيجضضة المشضضغولة هضضذه فضضي بالجمضضال امحسضضاس يمكضضن كمضضا
 .متميزة وجمالية فنية ورؤية الفني للعمل ثراء يعطي الخامات هذه م  اليدوي التطريز وتناغم
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 (3) رقم شكل
 :البيانات

 :المشغولة نوع
 .فنية معلقة              

 
  :المشغولة أبعاد

 سم . x  85سم 65              
 

 :المستخدمة الخامات
 .الكواري الجلد : أساسية خامات -1
 – خضضضيش – خضضضرز – نحاسضضضية شضضضرائح - معدنيضضضة أسضضض ك – حضضضور جلضضضد:  مسضضضاعدة خامضضضات -2

 .قطنية خيوط
 

 :المستخدمة التقنيات
 .باألسالك تشكيل – الخرز نظم – اإلضافة – التدكيك – التطريز – الحرق -1
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 :التوصيف
 عمضضل تضضمو  حصضضان، مضضن أكثضضر مضضن تتكضضون حيضضث العربيضضة للخيضضول تكضضوين المشضضغولة ألهضضرت

  .التصميم أرضية في مختلفة زخارف
 عليهضضا الحضضرق ثضضم األشضضكال علضضى الضضضغط طريضضق عضضن واألرضضضية الشضضكل بضضين التبضضاين وتضضم

 األشضضكال، بعض  مبضضراز( صضناعية – طبيعيضضة) مختلفضة بخامضضات إضضافة عمضضل ثضم واألقضض م بالمكينضة
 .الفني العمل إثراء أنواع من كنوع والخامات التطريز بين والتوليف

 
 :الفني التحليل
 ضضضضافة للمشضضغولة كأرضضضضية الكضضضواري الجلضضضد لدارسضضضةا اسضضتخدمت  بالجلضضضد الخاصضضضة التقنيضضضات وا 

ضضضافة األشضضكال لضضبع  تطريضضز عمضضل وتضضم وحضضرق ضضضغط مضضن الكضضواري  المختلفضضة الخامضضات وا 
ضضضافتها المعدنيضضة واألسضض ك للشضضرائح والتشضضكيل الملضضون الحضضور والجلضضد المطضضرز كضضالخيش  وا 
 .األشكال في التباين من كنوع للمشغولة

 التبضاين مضن نضوع محضداث اليضدوي والتطريضز كضالتوليف المشضغولة فضي العمضل أساليب تنوعت 
 بالتقنيضضضات معالجتهضضا يضضضتم والتضضي الزخضضضارف بعضض  فيهضضضا يلهضضر التضضضي واألرضضضية الشضضضكل بضضين

 .للمشغولة وحركي لوني تناغم أعطى مما والتشكيل وامضافة والحرق كالتدكيك المختلفة
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 (4) رقم شكل

 :البيانات
 .( baravan )برفان  :المشغولة نوع
 

 مكون من ث ثة أجزاء : : األبعاد
 سم (  105 ×سم  40األول : ) 
 سم (  125 ×سم  45 ) الثاني :
 (سم 105 ×سم  40 ) الثالث :

 
 :المستخدمة الخامات

 قطضض  – نحضضاس شضضرائح -نحضضاس سضضلك( نإيتضضامي – جينضضز) قمضضاش –( حضضور – كضضواري) طبيعضضي جلضضد
 .مختلفة وأشكال بأحجام خرز( خشبية – معدنية) أزرار - خشبية حلقات – نحاس

 
  :التقنيات
 والشضضضضرائح لأسضضضض ك التشضضضضكيل – القطضضضض  – امضضضضضافة - التطريضضضضز – التفريضضضض  – التضضضضدكيك – الحضضضضرق
 .المعدنية
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 : التوصيف
 الخامضات بضين التوليضف بأسضلوب لهضا ىالضز  عمضل تضمو  واقفضة سضيدة تصضميم علضى المشغولة هذه تعتمد

 وتضضم والقمضضاش، الجلضضد وقطضض  األسضض ك لضضبع  والتشضضكيل اليضضدوي والتطريضضز( الصضضناعية – الطبيعيضضة)
 أبعضضاد يتكضضون لهضضا خشضضبي إطضضار وعمضضل األخضضضر الحضضور الجلضضد مضضن خلفيضضة علضضى الفنضضي العمضضل تثبيضضت

 .المشغولة
 

 :الفني التحليل
 الطبيعية الخامات من كبيرة بمجموعة فتتميز الفنية األعمال من غيرها عن المشغولة هذه تختلف

 الكضضضضواري الجلضضضضد مضضضضن واليضضضضدين الوجضضضضه عمضضضضل فضضضضتم واقفضضضضة، سضضضضيدة عضضضضن عبضضضضارة فاللوحضضضضة – والصضضضضناعية
 مجموعة توليف طريق عن الذي عمل وتم الم مح لتحديد كوسيلة الحرق دارسةال فيه واستخدمت

 .الخامات من كبيرة
 هضضذه تركيضضز وتضضم مشضضكلة معدنيضضة أسضض ك إليهضضا والمضضضاف مطضضرزة وحضضدات مجموعضضة عضضن عبضضارة فهضضو

 األشضضكال فضضي التنضضوع مضض  الحركضضة حريضضة المشضضغولة هضضذه تعكضضس لضضذا السضضراجة، طريضضق عضضن الوحضضدات
 .بالوحدات التحكم كيفية يعكس منتلم تكرار المتكررة والوحدات

 وحضضدة كضضل أن إلضضى بامضضضافة هضضذا ية،واألرضضض الشضضكل بضضين الم مضضس بتعضضدد المشضضغولة اتسضضمت كمضضا
 .الفنية للمشغولة شراء ذلك ليعطي حدة على كامل تطريز مطرزة
 بضضالخيوط مطضضرزة وحضضدة عضضن عبضضارة هضضي السضضيدة تحملهضضا التضضي الوحضضدة فضضي التطريضضز تقنيضضة لهضضرت وقضضد

 بمنلضضر تضضوحي تضضأثيرات تعطضضي بطريقضضة الخيضضوط وتطريضضز الخضضرز نلضضم وتضضم دائضضري إطضضار فضضي والخضضرز
 الفنضضي العمضضل علضضى أضضضفى ممضضا المشضضغولة هضضذه صضضياغة فضضي هامضضاً  دوراً  الوحضضدة هضضذه وتلعضضب ي،طبيعضض
 .متميزة وجمالية فنية رؤية

 تعطضضي التفاصضضيل ولكضضن السضضيدة، ترديضضه بضضزي يضضوحي العضضام الشضضكل بضضأن المشضضغولة هضضذه جمضضال ويكمضضن
 التقنيات واستخدام لواله  والقارورة كاألبواب المتداخلة الوحدات من مجموعة فهي مختلف إحياء

 والخامضضات التقنيضضات هضضذه بضضين والتوليضضف والتشضضكيل وامضضضافة والتطريضضز والضضضفر كالتضضدليك المختلفضضة
 .واألرضية الم مس بين والتنوع تزانباال وامحساس الفني العمل مثراء هاماً  دوراً  ذلك لعب
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 : النتائج
عين من الدراسات: دراسات قامت على من خ ل الدراسات النلرية السابقة القائمة على نو  

التوليف بالخامات المختلفة ودراسات قامت على التطريز اليدوي توصلت الدراسة إلى بع  
 النتائج التي تعر  فيما يلي:

أن الدراسة التحليلية للدراسات القائمة على التوليف بالخامات أعطت تنوع في المشغولة  -1
طبيعية والصناعية في المشغولة الفنية الواحدة الفنية حيث أن الجم  بين الخامات ال

إنتاج أضفى نوع من التنوع في الم مس على سطح المشغولة حيث أمكن ذلك 
ة ذات قيم جمالية والتي قد تفيد في استخ ص مجموعة مشغوالت فنية من عمل الدارس

 من المنطلقات التي يتم توليفها كمدخل مثراء مجال األشغال الفنية.
سة من خ ل دراسة بع  الدراسات القائمة على التطريز اليدوي ار لت الدكما توص -2

 إلى:

تنوع األساليب التشكيلية في المشغولة الفنية من خ ل الجم  بين أسلوب التطريز  (أ
 اليدوي وأسلوب التوليف.

م  الخامات طريز البسيطة م  إمكانية إدماجها التنوع في استخدام بع  غرز الت (ب
وأنواع الخرز والخيوط المختلفة جعل المشغولة الفنية تتمت  بنوع من  ةيالطبيعية والصناع

 التناغم بين الشكل واألرضية.

فن التوليف بين الخامات الطبيعية والصناعية وأسلوب التطريز اليدوي يحتوي على  -3
مداخل تشكيلية وتقنية مفتوحة ومستحدثة تجعله قادر على أن يمارس ولائف جمالية 

 .بالخروج عن دائرة التوليف التقليدي ة تسمح لهوتطبيقية جديد
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 التوصيات:
االهتمضضام بدراسضضة فضضن التوليضضف بالخامضضات الطبيعيضضة والصضضناعية فضضي عمضضل مشضضغوالت فنيضضضة  -1

مبتكضضرة. فالخامضضات الطبيعيضضة تضضضيف م مضضس متعضضددة واألسضضاليب التشضضكيلية للخامضضة تعطضضي 
 ثراء للعمل الفني.

يضضضربط بضضضين الخامضضضات فهضضضو ز اليضضضدوي للمشضضضغوالت الفنيضضضة، سضضضة بإضضضضافة التطريضضضار توصضضضي الد -2
ة عن طريضق الغضرز والخيضوط ومحاولضة إيجضاد حلضول للخامضة المضضافة مض  التطريضز فالمختل

سواء كان بالخيوط أو بالخرز فتوليف الغرز م  األقمشة والجلود في إطار جمالي يخدم 
 ي األعمال الفنية المبتكرة.التصميم والمشغولة ويبرز الجماليات التشكيلية والحركية ف

االهتمام بالجم  بين أكثر من أسلوب في العمضل الفنضي الواحضد، فضالجم  بضين فضن التوليضف  -3
وفن التطريز اليدوي يعطي تناغم للشكل واألرضية معًا ليزيضد ذلضك مضن ثضراء العمضل الفنضي 

 ويضفي جمااًل عليه.
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فضضضضي المشضضضضغولة الفنيضضضضة، رسضضضضالة ماجسضضضضتير غيرمنشضضضضورة، كليضضضضة التربيضضضضة الفنيضضضضة، جامعضضضضة حلضضضضوان، 
 .211ص
(، وحدة تدريسضية فضي األشضغال الفنيضة لتنميضة القضدرات 2002عمرو أحمد كمال الكشكي، ) -7

لة ريا  األطفال، رسالة دكتضوراه، غيضر منشضورة، كليضة التربيضة النوعيضة، االبتكارية والفنية لمرح
 .40جامعة عين شمس، صض

(، امفضضضادة مضضضن توليضضضف الخامضضضات البيئيضضضة فضضضي 1988فاطمضضضة عبضضضد العزيضضضز المحمضضضودي : ) -8
يضضة مختضضارات المشضضغولة الشضضعبية لعمضضل مكمضض ت للزينضضة، رسضضالة دكتضضوراه غيضضر منشضضورة، كليضضة الترب

 . 5معة حلوان صالفنية، جا
(، المفهوم الجمالي لتناول الخامة في النحضت الحضديث وأثضره 1994محمد إسحاق قطب، ) -9

علضضى القضضضيم التشضضضكيلية والتعبيريضضضة فضضضي أعمضضضال طضض ب بكليضضضة التربيضضضة الفنيضضضة، رسضضضالة دكتضضضوراه غيضضضر 
 .13جامعة حلوان صض –منشورة، كلية التربية الفنية 

لمفهضضوم التجريبضضي فضضي التصضضوير الحضضديث ومضضا يتضضضمنه مضضن (، ا1979هضضدى أحمضضد زكضضي، ) -10  
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