
 ًانثالجزء ال –ادي عشر العدد الح                                                             مجلة العمارة والفنون           

DOI:                                                                                                                                                                      178 

 الحلى القماشٌة المطبوعة كأحد المشروعات متناهٌة الصغر للمرأة المعٌلة

Printed fabric ornaments as one of the micro-enterprises of the 

breadwinners Women 

 ٌهان محمد عبد العظٌم الجملچأ.م.د/ 

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة _ جامعة دمٌاط -أستاذ مساعد _ قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز

 

   : INTRODUCTIONمقدمة     

فً منطق الجواهر أدرك  كلما ازداد اإلنسان تمدناً تفهم معنى الفن المستخلص من الجمال ، وكلما تعمق عقله             

، فقد لعبت الحلى أدوارا مختلفة على مر العصور النجذاب البشر بطبٌعة الحال لألشٌاء (5ص ،4) بدٌع مضامٌنها وأهمٌتها

الجمٌلة فتجملت بها النساء وتباهى بها الخلفاء والملوك والسالطٌن، وٌعدها البعض زٌنة وخزٌنة كما أن لها استعماالت 

والحظ والحماٌة من الشر اال أن االقبال على شراء  وظٌفٌة كالدبابٌس والمشابك واألزرار و استخدمت كتمائم لجلب الخٌر

الحلى الذهبٌة صار قلٌال الرتفاع ثمنها ولقد تغٌرت اتجاهات تصمٌم الحلى ذات األشكال الكبٌرة والالفته للنظر والتى تدل 

ٌاغتها ، وزاد على الثراء ، وأصبح االقبال على القطع الصغٌرة والتى أصبحت ذوقا سائدا مع االهتمام بشكل الحلٌة وص

والتى تظل  شراء الحلى الصٌنٌة زهٌدة الثمن اال أن األبحاث تإكد احتوائها على معادن الكادمٌوم والرصاص و النٌكل

مالمسة لجلد االنسان وتحتك به لفترات طوٌلة األمر الذى ٌإدى الى وصول جزٌئات المعدن لمجرى الدم خالل العدٌد من 

 .    (147، ص 2)خطرا كبٌرا على صحة االنسان العملٌات الحٌوٌة والذى ٌشكل

* تعد الحلى أحد مكمالت األناقة التى تضفى اللون والطراز للملبس وتتمثل فى القالدة و العقود والصدرٌات         

زى والقرط والسوار والخاتم والدبابٌس والبروش والتٌجان والشرائط واألحزمة ...الخ ، والتى تصنع من خامات عدة و ٌع

اختٌار الخامة المستخدمة فى تصنٌعها الى مدى توافرها فً البٌئة والخلفٌة الثقافٌة والمستوى المعٌشى لمن ٌرتدٌها و من 

ٌهدٌها ، حٌث تعد الهدٌة األمثل لغالبٌة الشعوب فى المناسبات المختلفة كالزواج ، وغالبا ما تصنع من المعادن الثمٌنة 

حاس وتطعم باألحجار الكرٌمة ، وٌرجع قٌمة نوعٌة معٌنة من الحلى الى خصائص المواد كالذهب والفضة والبالتٌن والن

 المستخدمة فً تصنٌعها ، و كذا تصمٌمها الفرٌد .

 Abstract: 

         Jewelry is one of the most elegant additions to color and style, It is made of several raw 

materials ,The selection of the raw materials used in their manufacture is due to their 

availability in the environment, the cultural background, and the standard of living of the 

person who wears it ,Due to the value of a particular quality of ornaments to the properties of 

materials used in their manufacture and unique design, The general one of the important axes 

in artistic creative fields, Is the physical medium through which the embodiment and sensing 

values and technical and aesthetic standards ,Thus, the study of raw material is a vital basis 

through which the artistic thought progresses, both artistically and creatively, reflecting the 

                                           
مئوٌة _ قلٌلة مقارنة بالمعادن األخرى اال أنه °320عند درجة حرارة _ *الكادمٌوم معدن رخٌص لونه فضى المع لٌن سهل التشكٌل ٌنصهر

% اال انه أثبتت دراسة أجرتها جامعة 1معدن سام جدا ومسرطن ، وبالرغم من أن المواصفات القٌاسٌة تشترط عدم تعدى استخدامه عن نسبة 
دن النٌكل لفترات طوٌلة فى تركٌب شرائح العظام وتقوٌم األسنان % فى بعض قطع الحلى كما استخدم مع90أشالنه بوالٌة أوهاٌو وجوده بنسبة 

 1980اال أنه أدرج مإخرا فى قائمة المسرطنات المحتملة منذ عام 
. 

** الصدرٌة كانت تلبس حول الصدر وتصنع غالبا من الذهب و ترجع الى عصر الفراعنه وٌعد الكردان المستخدم فى الرٌف المصرى أحد أبسط 
 أشكالها.
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ideas of the age and its cultural vision in every time period, to meet the human needs, both in 

terms of life and functional needs. 

        There is no doubt that the increase of textile factories, As well as the numbers of people 

have exacerbated the problem of exhaust fabrics ,In addition to the steady increase in used 

clothing (waste)The current research is trying to apply a new technique with environmental, 

social and health benefits ,Through which the benefit of the destruction of fabrics resulting 

from the factories of ready-made garments, textiles and recycled clothes and converted into 

pieces of jewelry As one of the micro-enterprises Which do not require large capital Through 

the introduction of innovative and innovative design ideas and diversity To form and print 

textile exhausts and convert them into printed cloths ,Achieve economic return and contribute 

to finding jobs suitable for the breadwinners Women            

Key words: Printed fabric _ Ornaments _the micro-enterprises _ breadwinners Women  

 
 : Backgroundخلفٌة البحث 

تعد الخامة أحد المحاور الهامة فً المجاالت اإلبداعٌة الفنٌة ، فهً الوسٌط المادي الذي ٌتم من خالله تجسٌد         

واستشعار القٌم والمعاٌٌر الفنٌة والجمالٌة ، ومن ثم فدراسة الخامة تعتبر أساساً حٌوٌاً نقف من خالله على مدى تقدم الفكر 

إبداعٌاً ؛ حٌث تنعكس على الخامة أفكار العصر ورإٌته الحضارٌة فً كل حقبة زمنٌة ، لتلبٌة احتٌاجات التشكٌلً فنٌا و

 اإلنسان سواء من ناحٌة االحتٌاجات الحٌاتٌة أو الوظٌفٌة . 

قمشة لٌس هناك ما ٌدع مجاال للشك أن زٌادة مصانع المنسوجات ، وكذا أعداد البشر أدت الى تفاقم مشكلة عوادم األ     

باالضافة الى الزٌادة المطردة فى المالبس المستعملة )النفاٌات( والبحث الحالى ٌحاول تطبٌق أسلوب فنى جدٌد ذو مردود 

بٌئى واجتماعى وصحى ٌتم من خالله االستفادة من هالك األقمشة الناتجة عن مصانع المنسوجات و المالبس المعاد 

د المشروعات متناهٌة الصغر والتى ال تحتاج الى رأس مال كبٌر من خالل تدوٌرها وتحوٌلها الى قطع من الحلى كؤح

طرح أفكار تصمٌمٌة وتنفٌذٌة مستحدثة ومتنوعة لتشكٌل وطباعة عوادم األقمشة وتحوٌلها الى حلى قماشٌة مطبوعة ، 

 .لمرآة المعٌلةتحقق عائد اقتصادى وتساهم فى اٌجاد فرص عمل تالئم ا

 

 :  Problem of Researchمشكلة البحث 

 تتحدد مشكلة البحث فى السإال األتى :   

 ؟  االستفادة من هالك أقمشة مصانع المنسوجات النتاج حلى قماشٌة مطبوعةكٌف ٌمكن   

 

   Research Hypotheses:فروض البحث

 : ٌفترض الباحث 

 . امكانٌة اعادة  تدوٌر عوادم أقمشة مصانع المنسوجات النتاج حلى قماشٌة مطبوعة -1

 انتاج أشكال متنوعة من الحلى القماشٌة المطبوعة آمنه صحٌا، خفٌفة اللوزن، قلٌلة التكلفة، تواكب خطوط الموضة  -2

 .المساهمة فى توفٌر فرصة عمل تحقق عائد اقتصادى بطرٌقة تالئم ظروف المرآة المعٌلة -3

 

 :  Purpose of researchأهداف البحث 

 تاجات المرأة العصرٌة .انتاج حلى قماشٌة مطبوعة ، تلبى اح -1

 التخلص من العوادم القماشٌة بطرٌقة تحقق التوازن البٌئى .  -2

 . لها فتح مجال جدٌد للمشروعات متناهٌة الصغر والمساهمة فى حل مشكلة المرآة المعٌلة واٌجاد فرص عمل -3
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 :Importance of Researchأهمٌة البحث 

 أقمشة مصانع المنسوجات . انتاج حلى قماشٌة مطبوعة من اعادة تدوٌر عوادم -1

 المساهمة فى توفٌر فرص عمل للمرأة المعٌلة تالئم خبراتها وامكاناتها المحدودة . -2

 .منه ومفٌدةامكانٌة التخلص من نسبة كبٌرة من أحد أنواع المخلفات البٌئٌة بطرٌقة آ -3

 

 : Definitions of researchحدود البحث 

 حدود زمانٌة :

ٌستعرض البحث نماذج مختلفة األشكال واأللوان والخامات من طرق تشكٌل المنسوجات كحلى قماشٌة مطبوعة ،         

 . 2017وحتى تطبٌق البحث فى عام  2000منذ عام 

 حدود مكانٌة : 

 ٌة  .تقوم الباحثة بتنفٌذ تصمٌمات للحلى من هالك األقمشة من مصانع مختلفة من جمهورٌة مصر العرب       

 

 حدود موضوعٌة :

 ٌتم عمل تجرٌب النتاج حلى قماشٌة من أعمال الباحثة . -1

 ٌتم عرض االجراءات التجرٌبٌة من خالل صور توضٌحٌة لطرق تنفٌذ الحلى القماشٌة .  -2

ٌقتصر البحث على اعادة تدوٌر هالك تصنٌع المنسوجات ، وتحوٌلها الى نماذج من الحلى القماشٌة المطبوعة .  -3

 والمتمثلة فى العقود والقالئد و األقراط  واألساور وأطواق الشعر .

 

 :  Research Methodologyمنهجٌة البحث 

 ٌتبع هذا البحث كال من المنهج الوصفى التحلٌلى والمنهج التجرٌبى من خالل :    

 وصف وتحلٌل طرق تشكٌل الحلى القماشٌة المطبوعة .      

 والمنهج التجرٌبى فى تنفٌذ الحلى القماشٌة المطبوعة لتصمٌمات من أعمال الباحثة .     

 

 مصطلحات البحث : 

 الحلى القماشٌة المطبوعة :

تعد الحلى أقدم أشكال الزٌنة للجسم البشرى ، والحلى القماشٌة هى تولٌف ألجزاء من القماش من خالل فكرة محددة        

ى وجمالى تبعا لذوق وخبرات وتجارب المصمم ومخزونه البصرى لصور مشابهة للواقع والذى ٌجب الكسابها طابع وظٌف

من حٌث التصمٌم المطبوع واللون والخامه ...الخ ، وتصمٌم الحلى أن ٌكون ملما بخصائص األنواع المختلفة من القماش 

أو طباعته بؤحد الطرق الطباعٌة المتعارف علٌها ، المطبوع مسبقا  القماشٌة هو عملٌة إنشاء قطع جمالٌة جذابة من القماش

الى جانب  وتتمٌز الحلى القماشٌة المطبوعة بزهاء وتعدد ألوانها وطواعٌتها للتشكٌل ومتانتها والتناسق الشكلً بٌن أجزائها

 . قلة تكلفتها

 

                                           
 عرٌف اجرائى للباحثة .*ت
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 : microenterpriseالمشروعات متناهٌة الصغر 

ال ، ٌعمل بها خمسة موظفٌن أو أقل ، وغالبا رأس مال قلٌل ومحدود نوع من األعمال التجارٌة الصغٌرة ، ذات        

ٌوجد بها موظفون سوى أصحابها الذٌن ٌعملون لحسابهم الخاص وهى تمنح أصحابها نوعا من المرونة لممارسة 

غار أوذوٌهم المرضى أو متابعة الطبٌب بما ما ال ٌتعارض مع متطلباتهم الحٌاتٌة بجانب عملهم كاالعتناء بؤطفالهم الص

بٌئة العمل ، و هى تضم غالبٌة قطاع األعمال التجارٌة الصغٌرة نتٌجة االفتقار النسبً إلى الوظائف فً القطاع الرسمً 

 .(49، ص10)لذوى الخبرات والمإهالت المحدودة 

 

 : Women breadwinnersالمرأة الُمِعٌلَة 

هً المرأة التً تنفق على نفسها ، أو على أسرتها ، وقد عرفتها جمعٌة نهوض وتنمٌة المرأة بؤنها المرأة التً تتولى        

ا، أو من تمثل أسرتها قانونٌاً واجتماعٌاً ، بمفردها دون االستناد إلى وجود الرجل  ًٌ رعاٌة شئونها وشئون أسرتها ماد

تصنٌف المرأة المعٌلة كما ٌلً : المرأة التً لم ٌسبق لها الزواج والمرأة المتزوجة ، )الزوج أو األخ أو األب(. وٌمكن 

األرملة ، المطلقة ، الزوجة المهجورة ، زوجة الرجل األرزقً ، زوجة رجل مرٌض أو عجز عن العمل واإلنفاق ، 

ساهمة أكبر فً دخل األسرة ولقد ، وهى المرأة التً تساهم م أو الذى ٌرفض االنفاق على األسرةوزجة الرجل البخٌل 

% من األسر األحادٌة 70أصبحت المرأة المعٌلة ظاهرة فً المجتمع ، فنسبة البٌوت التً تعولها النساء تمثل حوالى 

وتشٌر احصائٌة حدٌثة للمركز القومً للبحوث االجتماعٌة  ، (6،10، ص 12))أرمل ، مطلق ، غٌر متزوج( فً العالم 

خاصة فً % فً األحٌاء العشوائٌة 57فً مصر، وترتفع إلى % 34المرأة المعٌلة وصلت الى والجنائٌة أن نسبة 

وتزاٌد معدالت الفقر خاصة للمرأة لنقص فرصتها فً سوق العمل كونها غٌر متعلمة وخبراتها محدودة ، فلٌس ، الصعٌد 

 هرة تؤنٌث الفقر. لدٌها ما ٌإهلها للحصول على وظٌفة أو عمل مشروع صغٌر مما أدى الى ظهور ظا

 

 : Recycling التدوٌر

هو عملٌة اعادة تصنٌع واسترجاع المخلفات الى سلع جدٌدة لالستفادة منها وتقلٌل تؤثٌرها الضار على البٌئة             

 ، و ٌمكن تقسٌم األقمشة التى ٌتم اعادة تدوٌرها الى ثالثة أقسام كما ٌلى : (20، ص22)

 وهذه ٌتم غسلها وتعقٌمها واصالحها وكٌها واعادة بٌعها مرة أخرى .مالبس صالحة لالستخدام  -1

مالبس غٌر صالحة لالستخدام ٌتم تحوٌلها الى مسطحات وشرائط من القماش وٌتم استخدامها فى عمل منتجات   -2

 قماشٌة أخرى كالسجاجٌد الٌدوٌة والخٌامٌة ومالبس لألطفال وحقائب ووسائد...الخ .

والتى توضحها  (23، ص 20)منسوجات )أجزاء صغٌرة من القماش( ٌتم فرمها وتحوٌلها الى لباد أقمشة عوادم مصانع ال -3

 ( :3،4، 2، 1الصور رقم )
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( تقسٌم 1صورة رقم )

 المنسوجات ألنواع
( تحوٌل القماش الى 2صورة رقم )

 لوحات)خٌامٌة(
( تحوٌل القماش الى 3صورة رقم )

 وسائد
شرائط ( تحوٌل 4صورة رقم )

 القماش الى مفروشات

 

  تارٌخ الحلى :

ان الوثائق وسجالت الحلى المحفوظة فً المتاحف العالمٌة تإكد أن تارٌخ صناعة الحلى ٌرجع ألكثر من سبعة           

المنظومة فى واألصداف وجذور األشجار الحلزونات البحرٌة آالف عام ، فقد استخدم سكان الكهوف قدٌما الحجارة و

كما استخدمت الحلً فى عصور ما قبل التارٌخ كدلٌل على الثراء بؤشكال متنوعة للزٌنة ، خٌوط الكتان أو شعر البقر 

وكتمائم للحماٌة من السحر والشر ، تعطً حاملها قوة وبركة وحسن طالع ، و ارتدى اإلنسان الحلً فى العصر الحجري 

و دالٌات ذات أشكال بسٌطة مصنوعة من األحجار الملونة أو العظم أو العاج  حٌث عثر على خرزات و أساور و خواتم

أو الطٌن فً )مرمدة بنً سالمة( ، ترجع إلى األلف الخامس والرابع قبل المٌالد و فً حضارة )البداري( ظهرت زٌنة 

، وارتدت تماثٌل اآللهة أكالٌل الرأس وأحزمة الوسط المصنوعة من الجلد واستعمل الذهب والنحاس فً صناعة الحلً 

الحلً أثناء أداء الطقوس الدٌنٌة فى المعابد ، والذى ٌظهر جلٌا فى نقوش جدران المعابد والمقابر والتوابٌت ، وأهدٌت 

الحلً فً األعٌاد والمناسبات لكبار الموظفٌن ، وكذا أعطٌت األوسمة والنٌاشٌن لقادة الجٌش ، وصارت الحلى ترتدى 

ات عناصر زخرفٌة ، مستمدة أشكالها و موادها من البٌئة المصرٌة , وصنعت من الذهب واألحجار شبه للزٌنة وكتمٌمة ذ

الكرٌمة وزودت بمشابك و أقفال ، وظهرت حلى لحماٌة المومٌاوات وصنعت من مواد غٌر ثمٌنة نوعا ما كالخشب 

ولة كسرها وعدم مالئمتها للحٌاة الٌومٌة والجص المذهب والحجر والقٌشانً والطٌن وتمٌزت هذه الحلى بثقل وزنها وسه

، وتثبت بخٌط على المومٌاء  ولٌس لها مشابك ، و رسمت على التوابٌت فى عصر الدولة الوسطى كبدٌل عن الحلً 

 ( :5والتى توضحها الصورة رقم ) (28، 21، ص21)الجنائزٌة 

 
 القاهرة( الحلى الجنائزٌة مثبته على التابوت المتحف المصرى 5صورة رقم )

 

ألدرٌد" أن مصر أكثر الشعوب التً صنعت أنواعا وألوانا مختلفة من الخرز من مواد طبٌعٌة  سٌرٌلٌذكر "          

العتقادهم فً القوى السحرٌة لتلك الخرزات ، وبخاصة ذات اللون األحمر واألخضر واألزرق ، وقد ازدهرت صناعة 
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 صناعة وبلغتتقان المصرٌٌن الطرق الفنٌة الدقٌقة فً صنع الحلً ، المشغوالت الذهبٌة فً عصر الدولة الوسطى ال

، على نحو غٌر مسبوق ؛ لتوافر المعادن المختلفة فى الصحراء الشرقٌة وبالد الحلى أوجها فى عصر الدولة الحدٌثة 

ضة بالعقٌق والفٌروز. النوبة ، والتى تطعم بكافة أنواع األحجار شبه الكرٌمة المعروفة فً مصر؛ مثل تطعٌم الذهب والف

وظهرت أشكال جدٌدة للحلى كاألكالٌل والتٌجان وأطواق الشعر والورٌدات الصغٌرة واألطواق الذهبٌة واألحزمة ذات 

الشرائط الرأسٌة واألقراط واألساور والخالخل والخواتم والعقود والصدرٌات والعصً التً كانت تستخدم كعصً 

و العصً المعقوفة و العكاكٌز ، تصنع من الخشب ، وأحٌانا تغشى بالذهب وتطعم للمراسم االحتفالٌة كالصولجانات أ

واستمدت عناصرها الزخرفٌة من النباتات كالبردى وزهرة اللوتس والنخٌل و استخدمت الحلى  باألحجار شبه الكرٌمة ،

بالحلى على النساء فقد ارتداها  لتزٌٌن العنق كتعوٌذة من الخرز تتدلى من خٌط أو رباط ٌحٌط بالعنق وال ٌقتصر التجمل

مع دخول المسٌحٌة إلى مصر حلت مظاهر الورع والتقوى والتدٌن، وصنعت الحلً من الرجال حتى العصر الرومانى ، و

مواد أرخص تحمل رموزا مسٌحٌة ؛ كالصلٌب والحمائم وعالمة الحٌاة "عنخ " الهٌروغلٌفٌة ؛ بدال من األحجبة والتمائم 

لحلً الذهبٌة ؛ استخدمت الفضة التً كانت تستخدم من قبل ، وبعد مجًء اإلسالم إلى مصر، وتحرٌم ارتداء الرجال ل

 ( :6،7،8والذى توضحه الصور رقم ) (267، ص13)عوضا عنها 

 

   
قالدة عٌن حورس رمز  (6صورة رقم )

 الحماٌة والقوة
الفٌوم ،  16قالدة التمائم  (7صورة رقم )

 قبل المٌالد 500
طوق الرأس األمٌرة ست  (8صورة رقم )

 حتحور

        

قد تمٌزت عدة حضارات بؤشكال محددة للمجوهرات كحضارة ما بٌن النهرٌن و الحضارة الفرعونٌة وكذا تمٌزت   

،  مجموعات معٌنة من المجوهرات بؤسماء بعض األسر الحاكمة كقٌاصرة روسٌا ، وأسرة محمد على باشا فى مصر

 .والعائلة المالكة فى برٌطانٌا

 

  عوادم مصانع المنسوجات :طرق تشكٌل الحلى القماشٌة من 

تتنوع أقمشة عوادم مصانع المنسوجات بٌن أقمشة طبٌعٌة مثل القطن والكتان والصوف والحرٌر الطبٌعً وأقمشة        

صناعٌة مثل الحرٌر الصناعً والبولً استر والناٌلون أو أقمشة مخلوطة من األلٌاف الطبٌعٌة مع األلٌاف الصناعٌة مثل 

للتخلص من بعض العٌوب كالكرمشة واالنكماش وسرعة الجفاف لضعف امتصاصها للرطوبة  ترالقطن والبولً اس

وتؤخذ أقمشة عوادم المصانع هٌئة مسطحات قماشٌة صغٌرة منها أجزاء منقوشة ، وأخرى سادة بؤشكال وألوان ، (38،ص3)

_ متوافقة أو متباٌنة _ وقص مسطحات  النتاج حلى قماشٌة مطبوعة منها ، نبدأ بتجمٌع األلوان المتناسقة معامتنوعة و

 ( : 9،10،11القماش الى أشكال هندسٌة أو عضوٌة حسب تصمٌم زخارف القماش و الذى توضحه الصور رقم )
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عوادم قماش مصانع  (9صورة رقم )

 المنسوجات
أجزاء قماشٌة متوافقة  (10صورة رقم )

  األلوان
قص القماش ألشكال  (11صورة رقم )

 هندسٌة

 

 طرق تشكٌل القماش :  

ٌمكن استخدام طرق طباعٌة متنوعة فى تنفٌذ الحلى القماشٌة المطبوعة مثل الرسم المباشر والنقل الحرارى والطى         

والصببباغة والشاشببة الحرٌرٌببة أو اسببتخدام الوحببدات الزخرفٌببة المطبوعببة سببابقة الصببنع ، وتتعببدد طببرق تشببكٌل القمبباش 

ع والتفرٌب  واإلضبافة ... البخ ، النتباج هٌئبة تكرارٌبة تالئبم تصبمٌمات لتحوٌله الى حلى قماشٌة مطبوعة مثل القص والقطب

 .الحلى القماشٌة المطبوعة ، و التى سنتناولها بالتفصٌل فٌما ٌلى للتوصل إلً صٌاغات تشكٌلٌة متنوعة

 

 :ت الزخرفٌة المطبوعة سابقة الصنعاستخدام الوحدا -1

الفضالت القماشٌة هً أجزاء القماش المتبقٌة من عملٌات القص والحٌاكبة و ٌطلبق علٌهبا عبوادم أقمشبة المصبانع ،         

وتتوافر بها وحدات زخرفٌة مطبوعة سابقة الصنع ، بصور مختلفة فمنهبا الهندسبً والبذي ٌؤخبذ أشبكاال مختلفبة كالبدائرة ، 

منتظم أو غٌر منتظم و ٌمكن استخدام الوحدات الزخرفٌة المطبوعبة سبابقة  والمربع والمثلث والمستطٌل أو ما هو عضوي

الصنع فً تشكٌل الحلى القماشبٌة المطبوعبة بتقنٌبات تشبكٌلٌة متعبددة كبالقص واللصبق والتجمٌبع والتراكبب... البخ ، حٌبث 

كببن تقسببٌم الزخببارف تسببتخدم أكثببر مببن وحببدة بببنفس المقبباٌٌس فببً عمببل تكببرارات تشببكٌلٌة متنوعببة النتبباج الحلٌببة ، وٌم

 قة الصنع كما ٌلى :بالمطبوعة سا

 

 وحدات زخرفٌة مجردة : - أ

هً أقمشة ذات تصمٌمات لوحدات زخرفٌة مجردة متصلة ومستمرة بطول التصمٌم ٌتساوى فٌها مساحة الشكل          

 واألرضٌة وتعتمد على التباٌن فٌما بٌنهما .

 وحدات زخرفٌة غٌر واضحة الحدود :    -ب

هً وحدات فنٌة زخرفٌة ذات هٌئة وشكل معروف تستخدم فً التصمٌم المطبوع بؤسالٌب تكرارٌة تحقبق التراكبب          

 والشفافٌة ، اال أنه ٌصعب تحدٌد خطوطها الخارجٌة .

 وحدات زخرفٌة محددة الشكل والهٌئة : -ج

تصمٌم المطبوع بؤسالٌب تكرارٌة فى اتجاهات هً عبارة عن وحدات ذات هٌئة وشكل ولون محدد ، تستخدم فً ال        

 ( :12،13،14، والتى توضحها الصور رقم ) (4، ص19)متنوعة وأحجام مختلفة 
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وحدات زخرفٌة غٌر  (13صورة رقم ) وحدات زخرفٌة مجردة (12صورة رقم )

 واضحة الحدود
وحدات زخرفٌة محددة  (14صورة رقم )

الشكل
(30)

   

 

 القطع :استخدام أسلوب  -2

ٌعتبر أسلوب القطع أحد أسالٌب تشكٌل القماش ، وفٌه ٌتم قطع أجزاء من القماش قطعا كلٌا من الداخل أو الخارج           

 أو قطعا جزئٌا من الداخل ، وٌمكن تقسٌم طرٌقة القطع لعدة أنواع كما ٌلى :

  الثقب: -أ 

دم التقطٌع بالٌزر أو بمكواة الحرق فً إحداث ثقوب نافذة ذات ٌطلق على هذا األسلوب اسم التخرٌم ، حٌث ٌستخ         

أشكال دائرٌة على مسطح القماش . وتتمٌز هذه الطرٌقة بإعطاء تؤثٌرات ملمسٌة متباٌنة بٌن مسطح القماش المتبقً و 

مع مساحة مسطح  الفراغات التً تتخلله ، والتنوع بٌن أحجام تلك الثقوب وطرق تنظٌمها وتوزٌعها ٌحدث إٌقاعا ٌتناسب

القماش الذى ٌشكل الحلٌة . وللثقب ناحٌة وظٌفٌة أٌضا لتثبٌت أجزاء الحلٌة القماشٌة على الخلفٌة ، ووصل أجزء الحلى 

 القماشٌة مع بعضها البعض باستخدام الزرد ) حلقات معدنٌة ( .

 التفرٌغ : -ب

مباش سبواء كانبت أشبكال هندسبٌة أو عضبوٌة باسبتخدام ٌقصد به عمل إزالة كلٌة ألجزاء محددة من مسبطح الق             

 ( . 182، 133، ص29)اللٌزر

 التقطٌع : -جـ

هو عملٌة فصل أجزاء محددة من مسطح القماش عن بعضها البعض ، وذلك بإزالة القماش من الحٌز الدقٌق الموجود       

ال تزٌد المساحة المفرغة عن كونها خطا ، وتتنوع التصبمٌمات الناتجبة عنبه حسبب تنبوع الخطبوط علبى سبطح  بحٌثفٌه. 

متعرجببة أو متراكبببة ....الببخ . والقطببع بوجببه عببام ٌعطببى  –منكسببرة  –منحنٌببة  –القمبباش وٌمكببن تنفٌببذ خطببوط )مسببتقٌمة 

وتتركز جمالٌاته علبى إٌجباد عالقبة ببٌن الفبراا النباتج تؤثٌرات ملمسٌة متباٌنة بٌن أشكال الفراغات وسطح القماش المتبقً 

) عن القطع ومسطح القماش ، فقد تكون الفراغات هً الشكل المطلبوب أو العكبس أو ٌحبدث تببادل ببٌن الشبكل واألرضبٌة 

 . (245، ص 20

 القص : -د  

، والبذى توضبحه الصبور رقبم هو فصل حدود الشكل بالكامل عن مسطح القماش ، بحٌث ٌصبح قطعة قائمبة ببذاتها        

(15 ،16،17،18: ) 
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 ( القص18صورة رقم ) التقطٌع (17صورة رقم ) التفرٌغ (16صورة رقم ) الثقب (15صورة رقم )

 

 أسلوب اإلضافة :  -3

ٌعد أسلوب اإلضافة عملٌة مكملة لعملٌات القطبع ، وهبو ٌعطبى خصبائص جدٌبدة لشبكل وأرضبٌة الحلٌبة المنتجبة ،         

وكذا فان االضافة تحدث تراكب فى مستوٌات مسطح الحلٌة القماشٌة المطبوعة . فاإلضبافة تعنبى تثبٌبت جبزء مبن القمباش 

لخامبة والزخبارف واللبون والسبمك باسبتخدام الالصبق حٌبث ٌمكبن على جزء أخر سبواء اتفبق معبه أو خالفبه فبً الهٌئبة وا

إضافة وحدات زخرفٌة طباعٌة ، أو مسطحات قماشٌة ذات أشكال زخرفٌة للحصول على تؤثٌر ملمسبً مختلبف أو إضبافة 

خٌوط أو شرائط  للحصبول علبى تبؤثٌرات خطٌبة متراكببة بشبكل رأسبى أو أفقبً عضبوى أو هندسبً علبى مسبطح  قمباش 

مجمبع أو  –و ٌمكن تنفٌذ تؤثٌرات ملمسٌة قائمة علبى إضبافة مسبطح مبن القمباش ذو ملمبس واحبد أو أكثبر متكبرر الحلٌة ،

مما ٌعطى تنوع لشكل الحلٌة ، أو إضافة أجزاء قماشٌة ثالثٌة األبعباد أو الخبرز أو االسبتراس أو عجبائن طباعٌبة  –منتشر

ق لصق مسطح قماشى مدعم ببطانة أوحشوة داخلٌة ، والتبى مسطحة أو بارزة بطرٌقة فنٌة على سطح القماش أو عن طرٌ

تعطى تنوع كبٌر فً الهٌئة  الملمسٌة من خالل التغٌٌر فً النظام البنائى لها ، و كذا نوع اإلضافة سواء كانبت علبى سبطح 

ولبون المفبردات  القماش أو متراكبة فوق بعضها البعض ، والقٌمة الجمالٌة لهذا األسلوب تكمن فً التباٌن ببٌن حجبم ونبوع

الشببكلٌة الملمسببٌة ومببا ٌتحقببق مببن نظببم وتكوٌنببات للعالقببات بببٌن المفببردات الشببكلٌة مببن تجبباور وتراكببب وتباعببد فؤسببلوب 

اإلضافة ٌعطى تنوع كبٌر فً مستوٌات السبطح كمبا ٌببرز الثبراء الشبكلً والجمبالً للحلبى القماشبٌة المطبوعبة وٌغٌبر مبن 

تبعبا لهٌئبة المسباحة المضبافة فاألشبكال المضبافة علبى األرضبٌة ذات المركبز البدائري  الحركة التقدٌرٌة بٌن أجزاء الحلٌبة

كمبا تكسبب الحلٌبة ملمبس نباعم أو خشبن أو ببارز أوغبائر مبن خبالل شبكل  تمثل نقطبة جبذب محبوري فبً أجبزاء الحلٌبة ،

 .(118، ص28)األجزاء المضافة 

 

  أسلوب االزالة أو الحفر: -4

ٌعد هذا األسلوب من أحدث األسالٌب المسبتخدمة لزخرفبة المنسبوجات ، وٌقصبد ببه اإلزالبة الخفٌفبة ألجبزاء مبن            

بطباعة األقمشة المخلوطة قطن/بولً إستر بعجٌنبة طباعبة تحتبوي علبً  ألٌاف سطح القماش و ٌتم باحدى طرٌقتٌن األولى

لقطن فً مواضع الطباعبة حسبب التصبمٌم دون تبؤثٌر علبً ألٌباف الببولً أحماض معدنٌة قوٌة مما ٌإدي إلً تآكل آلٌاف ا

بؤشبعة اللٌبزر وٌتوقبف عمبق ، الطرٌقبة الثانٌبة   (125، ص18)إستر فتصبح أجزاء القماش موضع الطباعبة خفٌفبة أو شبفافة 

ة المٌكروفٌبببر مببن وشببكل الحفببر النبباتج تبعببا لسببرعة الحفببر ودرجببة طاقببة اللٌببزر المسببتخدمة ، وٌالئببم هببذا األسببلوب أقمشبب

البولٌستر، والبولً أمٌد)الناٌلون( ، أو خلٌط من البولٌستر والبولً أمٌد، وٌعطبى هبذا األسبلوب تبباٌن واضبح فبى التصبمٌم 

 ( :19،20،21بٌن الشكل واألرضٌة ، والذى توضحه الصور رقم ) 

                                           
   الطباعة باالزالة بعدم ترك أي أثار على سطح االقمشة وتعطً احساس برقة الشكل ودقة التصمٌم للقماش المطبوع ، وتتم بتطبٌق عجٌنة تتمٌز

دقٌقة ونصف .درجة مئوٌة لمدة  170ــ 160االزالة بالطباعة على   القماش وتترك حتى ٌتشربها القماش ، ثم تجفف عند درجة حرارة 
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 ( أسلوب الحفر 21صورة رقم ) ملمس نقطى إضافة (20صورة رقم ) ( أسلوب القص والتفرٌغ 19صورة رقم )

  

 طرق تشكٌل الخرزات القماشٌة :

تتعددأشكال الخرزات القماشٌة فمنها الكروٌة واللولبٌة والحلزونٌة واالسطوانٌة وسنستعرض فٌما ٌلى طرق         

 تشكٌلها: 

 ٌتم تشكٌل الخرزات الكروٌة باحدى طرٌقتٌن :تشكٌل الخرزات القماشٌة الكروٌة :  - أ

 : محشوة بألٌاف البولٌسترخرزات  -1

نبدأ باختٌار لون القماش المالئم للتصمٌم )سادة أو منقوش( ، ثم نقوم بقصه الى أشكال دائرٌة و حٌاكة              

( ، ثم شد خٌط Polyester Fiberحوافه_الدائرة القماش_ بغرزة السراجه و حشوها بقطع صغٌرة من ألٌاف االسفنج )

و عقده جٌدا لتصبح كروٌة الشكل ، ثم نمرر فى وسطها سلك معدنى وٌمكن تثبٌته بحلٌات معدنٌة  السراجة حولها باحكام

فٌصبح لدٌنا خرز من القماش والذى توضحه الصورة رقم  (65، ص 5)دائرٌة ، ونثنى أطرافه بشكل دائرى من الجهتٌن 

(22: ) 

 

 
 ماشٌة الكروٌة( خطوات تشكٌل الخرزات الق22صورة رقم )

 

 خرزات محشوة بكرات خشبٌة : -2

نبدأ باختٌار مساحات من القماش السادة أو المنقوشة والتى تكون أقرب فى هٌئتها الى شرائط طوٌلة مستطٌلة          

الشكل ونقوم بلفها حول كرات خشبٌة بعد طالئها بالغراء األبٌض حٌث تمرر بداخلها وتلف على سطحها الخارجى ، 

، والذى (48، 46، ص 11)ٌط القماش حتى ٌتم تغطٌة مسطح الكرة الخشبٌة بالكامل وتترك لتجفوهكذا ٌتم تكرار لف شر

 ( :25،26،27، 24، 23توضحه الصور رقم )
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( 23صورة رقم )

وضع الغراء داخل 
 الخرزة

( 24صورة رقم )
تثبٌت طرف 

 القماش 

( 25صورة رقم )
لف القماش حول 

 الخرزة

( 26صورة رقم )
تثبٌت الطرف الثانى 

 للقماش 

( الشكل 27صورة رقم )
 النهائى للخرزات القماشٌة

 

 تشكٌل الخرزات القماشٌة اللولبٌة : 

نبدأ باختٌار أجزاء وألوان القماش التى تالئم شكل الخرزات اللولبٌة والتى تكون أقرب فى هٌئتها الى شرائط طوٌلة     

سم ، وتتنوع هٌئة الخرزات 3سم وعرضها ال ٌزٌد عن  20:  10مستطٌلة أو مثلثة الشكل نوعا ما و ٌتراوح طولها من

 ( :28،29المستخدم فى تنفٌذها والذى توضحه الصور رقم )الناتجة تبعا لشكل ومساحة وسمك مسطح القماش 

  
 ( شكل الخرز تبعا لشكل القماش المستخدم فٌه29صورة رقم ) ( قص القماش لعمل الخرازات28صورة رقم )

 

لعمل الخرزات القماشٌة اللولبٌة نقوم بلف شرائط القماش حول أشكال أسطوانٌة صغٌرة )سالكة األسنان ، شفاطات 

 بالستٌكٌة ( ، ونقوم بطالئها بالغراء األبٌض وتركها لتجف ، ثم ننزعها من على األشكال األسطوانٌة بعد تمام الجفاف 

 ( :30،31،32،33كما توضحه الصور رقم ) (138،139، ص 6) 

    
( لف القماش 30صورة رقم )

 حول سالكة األسنان  
( طالء الخرز 31صورة رقم )

 بالغراء األبٌض
( عقد ملون من 32صورة رقم )

 قماش الجوت 
( عقد من خرزات 33صورة رقم )

 القماش المطبوع

 

 تشكٌل الخرزات القماشٌة األسطوانٌة : -ج

سم ، وٌتحدد  10مم و  5تحتاج هذه النوعٌة من الخرز الى مساحات قماشٌة مستطٌلة الشكل ، وٌتراوح طولها بٌن        

طول وسمك الخرزة تبعا ألبعاد مساحة مستطٌل القماش المستخدم فى تنفٌذها ، وٌمكن تنفٌذها باألقمشة السادة أو المنقوشة 

ٌة ٌتم طالء ظهر القماش بالمادة الالصقة )غراء أبٌض(  ولفه على أسطوانه أو المطبوعة ، ولعمل الخرزات األسطوان

و الصور رقم   (56، ص  5)  رفٌعة من اللدائن )شفاطة( مع الشد باحكام حتى الوصول الى السمك المطلوب ، وتركها لتجف

 ( توضح خطوات تنفٌذ الخرزات األسطوانٌة واستخدامها فى تنفٌذ عقد من القماش المطبوع :34،35،36،37،38)
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( 34صورة رقم )

 طالء القماش بالغراء
( لف 35صورة رقم )

القماش على شكل 
 اسطوانً

( شكل 36صورة رقم )
 الخرازات األسطوانٌة

( عقد من 37صورة رقم )
 الخرزات األسطوانٌة

( عقد من 38صورة رقم )
 الخرزات األسطوانٌة

 

سم ، فانها تؤخذ  2.5مم ، ولف القماش علٌها بسمك حوالى 5جدٌر باالشارة أنه عند عمل خرزات أسطوانٌة بطول    

 : (2، ص15)  (39،40،41شكل دائرى حلزونى و تصلح لالستخدام كخرزات بشكل مسطح والذى توضحه الصور رقم )

   

( خرازات أسطوانٌة 39صورة رقم )
 حلزونٌة

( عقد من الخرزات 40صورة رقم )
 الحلزوٌة

( سوار من الخرزات 41صورة رقم )
 الحلزوٌة

 

  تشكٌل القماش الى أزرار دائرٌة : -د

تحتاج هذه النوعٌة من الخرز الى مساحات دائرٌة من القماش السادة أو المنقوش وٌتم تنفٌذها بقص القماش الى        

سم وٌتم تنفٌذها بطرٌقتٌن األولى بان ٌتم سراجة محٌط الدائرة وتثٌتها على أزرار  5أجزاء دائرٌة الشكل قطرها حوالى 

والذى توضحه الصور رقم  (53، ص23)قماش باحكام وتثبٌته بالخٌط دائرٌة من اللدائن )البالستٌك( مع شد ال

(42،43،44 :) 

   
( سراجة حافة 42صورة رقم )

 دائرة القماش
( شد السراجة 43صورة رقم )

 وتثٌت القماش
( الشكل النهائى 44صورة رقم )

 لألزرار الدائرٌة

 

والبذى  (25، ص 9)والطرٌقة الثانٌة أن ٌتم تثبٌت دوائر القماش على هٌاكل رقٌقة من المعدن باستخدام ألبة كببس األزرار     

 ( :46،47، 45توضحه الصور رقم ) 
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( ألة كبس 45صورة رقم )

 األزرار 
( أزرار 46صورة رقم )

 قماشٌة دائرٌة
( عقد من 47صورة رقم )

 األزرار القماشٌة 

 

 طرق تشكٌل األساور القماشٌة :

تتعدد طرق تشكٌل األساور القماشٌة ، فهى تحتاج غالبا الى هٌكل أساسى ) دعامة ( لتؤخذ أشكاال أسطوانٌة متنوعة        

، وٌمكن استخدام أسطوانات الورق المقوى )الكرتون( أو أساور من الخشب أو المعدن أو اللدائن زهٌدة  (69، ص24)السمك 

الثمن لتدعٌم هٌاكلها_أو استخدام أجزاء من زجاجات المٌاه المعدنٌة و تقوٌتها باستخدام شرٌط الالصق )السولتٌب( 

سم ، وٌستخدم فى تنفٌذها شرائط طوٌلة من  6مم و 3واستخدامها لتدعٌم األساور_وٌتراوح عرض األساور غالبا بٌن 

: لصق طبقة رقٌقة من االسفنج على جسم اسطوانى من  األولىالقماش مستطٌلة الشكل ، وٌتم تثبٌتها باحدى طرٌقتٌن ، 

سم ،  2الخارج ، ثم وضع طبقة من الغراء تعلوها مساحة مستطٌلة من القماش ٌزٌد عرضها عن عرض االسطوانة 

لى حافة األسطوانة بطرٌقة عرضٌة بحٌث ٌظهر تصمٌم القماش للخارج وٌغطى الجزء الداخلى لالسطوانة توضع ع

والذى توضحه (20، 19، ص  26)بحافتى القماش من الداخل تعلوه طبقة عكسٌة من القماش للداخل تثبت بمادة الصقة كذلك

 ( :  48،49،50الصور رقم )

   
( تثبٌت القماش 48صورة رقم )

 على االسطوانة 
( تثبٌت حافة 49صورة رقم )

 القماش من الداخل 
( تغطٌة الجزء 50صورة رقم )

 الداخلى لالسطوانة 

  الطرٌقة الثانٌة  :

ٌتم فٌها تثبٌت أحد طرفى شرٌط طوٌل مستطٌل الشكل من القماش على الشكل االسطوانى ونقوم بلفه من الداخل        

و الصور  (48، ص 28)الى الخارج ومن الخارج الى الداخل عدة مرات حتى االنتهاء من تغطٌة الجزء األسطوانى  بالكامل 

 ( توضح خطوات عمل سوار ) غوٌشة ( من القماش :51،52،53،54رقم )

 

 (51صورة رقم )
تثبٌت طرف القماش على الشكل 

 االسطوانى 

( وضع مادة 52صورة رقم )
الصقة على الجسم االسطوانى 

 من الخارج 

 (53صورة رقم )
لف شرٌط القماش حتى ٌتم 

 تغطٌة الجسم االسطوانى

 (54صورة رقم )
الشكككككككككككل النهككككككككككائى لألسككككككككككاور    

 القماشٌة
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  طرق تشكٌل العقود القماشٌة  :

سم  100سم ،  40تستخدم العقود والدالٌات والصدرٌات لتزٌٌن منطقة الرقبة و الصدر و تتراوح أطوالها ما بٌن      

بعضا منها نتناول  (25، ص 8)( ، وتتعدد الطرق المستخدمة فى تشكٌل العقود القماشٌة 55والتى توضحها الصورة رقم )

 فٌما ٌلى :

 
 سم  100و  40( أطوال العقود تتراوح بٌن 55صورة رقم )

 

  تشكٌل بالطى والعقد : - أ

ٌتمٌز هذا االسلوب بتفرد قطعة الحلى وعدم تكرارها حٌث تعتمد طرٌقة التشكٌل على طى القماش بطرٌقة عشوائٌة        

 نوعا ما وعقد ولف خٌوط رفٌعة حوله مع شدها باحكام ، مع التؤكٌد على أجزاء وهٌئة العقد األساسٌة .  

 تشكٌل بالتجمٌع : - ب

ة كالزهور أو الفراشات أو مساحات هندسٌة بالقماش وٌتم تجمٌعها معا بهٌئة متصلة ٌتم تشكٌل أجزاء محددة الهٌئ        

 .  (11، ص 16) _متقاربة أو متباعدة_  حسب التصمٌم بطول العقد المطلوب تنفٌذه 

 تشكٌل بالقص والتفرٌغ : -ج

دام المقص أو مكواة الحرق أو النتاج عقود قماشٌة بهذه الطرٌقة ٌمكن قص الوحدة الزخرفٌة أو تفرٌغها باستخ       

 ( :58، 56،57التقطٌع باللٌزر ، والذى توضحه الصور رقم )

   
( تشكٌل القماش بالطى 56صورة رقم )

 والعقد
 ( تشكٌل بالقص والتفرٌغ58صورة رقم ) ( تشكٌل القماش بالتجمٌع57صورة رقم )

 

 تشكٌل بشرائط القماش : -د 

تستخدم األقمشة القطنٌة المخلوطة ) لٌكرا( السادة أو المنقوشة لتشكٌل القماش بهذا األسلوب ، حٌث ٌتم تحوٌل        

، و نبدأ بعمل شرٌط سمٌك أساسى بطول العقد المراد تنفٌذه ، ونقوم بقص عدة مسطحات القماش الى شرائط رفٌعة 

ا الى نصفٌن ، ونقوم بلفها حول الشرٌط األساسى فتظهر لنا فتحة سم ونشدها فى اتجاه طولى ونثنٌه 10شرائط بطول 

دائرٌة فى منتصف الشرٌط نمرر من خاللها طرفى شرٌط القماش ونقوم بسحبهما ألسفل ونكرر هذه العملٌة عدة مرات 

ة متوافقة أو و ٌمكن استخدام شرائط قماشٌة ذات ألوان متدرج (5، ص25)باستخدام شرائط أخرى حتى االنتهاء من العقد 

 (: 59،60متباٌنة حسب الرغبة ، والذى توضحه الصور رقم  )
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( طرٌقة تثبٌت الشرائط القماشٌة على الشرٌط 59صورة رقم )
 األساسى للعقد

( شكل العقد 60صورة رقم )
 النهائى

 

 تشكٌل كرى للقماش :

نقوم بعمل شرٌط اسطوانى من القماش ، ونقوم بحشوه اما بؤلٌاف البولى استر كروٌة الشكل أو بكرات من            

أو الخشب مع عمل فاصل بٌن كل كرة والتى تلٌها ، اما بعمل عقدة من نفس جزء   Polystyreneالبولى استرٌن 

القماش المستخدم  قبلها وبعدها أو بلف خٌوط بلون القماش أو بؤلوان متوافقة أومتباٌنة معه عدة لفات متتالٌة قبل وبعد 

 :    (61،62،63الكرات لتثبٌتها فى مكانها والتى توضحها الصور رقم )

   
بٌن كل كرة لف الخٌط ( 62صورة رقم ) ( كرات البولى استرٌن 61صورة رقم )

 والتى تلٌها
 شكل النهائى لعقد  القماش( 63صورة رقم )

 

   تشكٌل بالضفر :

ٌستخدم هذا االسلوب طرٌقة الضفر الثالثى أو الرباعى ، حٌث  ٌتم اختٌار أشكال مساحات وألوان القماش المالئمة       

للتصمٌم وقصها الى شرائط طولٌة و طً حافتٌها الى الخلف باالستعانة بالمكواه ، ونقوم بنظم أربع أو ثالث شرائط من 

متباٌنه مع تثبٌتها معا بماسك معدنى ونقوم بعملٌة الضفر بحٌث تدمج الشرائط القماش جنبا الى جنب بؤلوان متوافقة أو 

التى على األطراف الى الداخل و التى بالداخل الى الخارج ، وهكذا تبادلٌا حتى نهاٌة الشرائط بحسب الطول المطلوب 

ت أطراف الشرائط معا بواسطة ماسك تبعا لنوع الحلٌة المراد انتاجها )اسورة_عقد_حزام_حلق....الخ ( وٌتم تثبٌت نهاٌا

 (  :    64كما توضحه الصورة رقم )( 15، ص27)معدنى

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

111 

 
 ( طرٌقة تشكٌل القماش بالضفر64صورة رقم )

 

 تشكٌل األقراط القماشٌة المطبوعة :

فمنها ماهو ٌشبه األزرار متنوعة األحجام ، والتى ٌتم تثٌتها عل شحمة األذن أو ٌتم تعلٌقها تتعدد أشكال األقراط          

بها ، وتتدلى على الرقبة ، ومما ال شك فٌه أن حجم األقراط محدد بالقدرة الفٌزٌائٌة لشحمة األذن على تحمل وزن القرط ، 

، ولتنفٌذ القرط القماشى المعلق نقوم بتشكٌل  (15،16، ص 14)اً فاألقراط الثقٌلة تإدي إلى تمدد شحمة األذن و تمزقها أحٌان

الجزء الذى سوف ٌتم تعلٌقه سواء كان مجسم أو مسطح بعمل هٌكل له لدعم القماش من االسفنج أو الفوم أو الكرتون 

بواسطة مسمار رفٌع أو  ...الخ ، للشكل المراد تنفٌذه و تغطٌته بطبقة من القماش و تثبٌته بالغراء و تركه لٌجف ثم تعلٌقه

 (  :65،66،67،68دائرة من المعدن )زرد( ، و تثبٌتها مع دائرة عالقة الحلق ، والذى توضحه الصور رقم )

    
( لصق القماش على 65صورة رقم )

 ورق مقوى 
( تعلٌق 66صورة رقم )

 الحلق بالزرد
( عالقة 67صورة رقم )

 الحلق 
( حلق من 68صورة رقم )

 القماش المطبوع 

   

أو الكلبس فى تثبٌتها فى األذن و ٌتم عمل األزرار كما تم شرحه سابقا ، لمسطح أما أقراط األزرار فتستخدم البرٌمة      

القماش الذى نرٌده وٌتم تثبٌتها بمادة الصقة فى الهٌكل المعدنى للحلق سواء البرٌمة أو الكلبس ، والذى توضحه الصور 

 : ( 69،70،71،72رقم )

    
كبس ( 69صورة رقم )

 القماش بالمعدن
القماش ( 70صورة رقم )

 بعد كبسه أزرار
برٌمكة معدنٌكة ( 71صورة رقكم )

 لتثبٌت األزرار  
حلق من ( 72صورة رقم )

 القماش المطبوع 

 

http://2.bp.blogspot.com/-rrm6HnPBjfA/UHlVlROAP_I/AAAAAAAAEVQ/ooWZlLo5gKI/s1600/smsmia+7lk7.jpg
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 أشكال متنوعة من األقراط القماشٌة المطبوعة : ( توضح73،74،75،76،77والصور رقم )

 

( قرط من 73صور رقم )
 القماش المطبوع

قرط من  (74صور رقم )
 القماش المطبوع

قرط من  (75صور رقم )
 القماش المطبوع

قرط من  (76صور رقم )
 القماش المطبوع

قرط من  (77صور رقم )
 القماش المطبوع

 

 : الهدف من إقامة المشروع

نتاج الحلى ٌحاول البحث الحالى تحدٌد تقنٌات تشكٌل الحلى القماشٌة واالستفادة منها فى المعالجات التشكٌلٌة ال        

القماشٌة المطبوعة كالقالئد و األساور واألقراط ...الخ ، كؤحد المشروعات متناهٌة الصغر ، وتتعدد وتتنوع أشكال 

التً تواكب الموضة ، فقد تصنع من الحرٌر أو القطن أو األلٌاف الصناعٌة المطبوعة بؤشكال وخامات الحلى القماشٌة 

وقلة التكلفة وخفة الوزن . كما تنحصر مختلفة .   و تتمٌز الحلى القماشٌة المطبوعة بؤشكال فرٌدة ومظهر جمالً ممٌز 

، أو استئجار أماكن للعمل الى جانب صعوبات أغلب مشاكل مشروعات المرأة المعٌلة فى امكانٌة الحصول على القروض 

 تسوٌق المنتجات وكذا العناٌة بؤفراد أسرتها ) أطفال_ شٌوخ _مرضى ( ممن ٌحتاجون الى عناٌة أثناء تؤدٌة عملها .

ٌهدف هذا المشروع إلً إنتاج حلى قماشٌة مطبوعة تواكب االتجاهات التصمٌمٌة الحدٌثة والعمل علً تنمٌتها و        

بؤشكال مبتكرة ومتنوعة لتناسب جمٌع األذواق ، وهو ٌحتاج إلً أٌدي عاملة قلٌلة ، ورأس مال صغٌر ، وال تمثل اآلالت 

والمعدات المستخدمة فً هذا المشروع  تكنولوجٌا متقدمة ولكنها مجموعة من األدوات البسٌطة المتوفرة  فى األسواق 

وكذا خامة عوادم القماش المطبوع أو السادة المصنع منها الحلى موجودة  المحلٌة والتً ٌمكن التدرٌب علٌها بسهولة ،

بوفرة وبتنوع كبٌر وسعر زهٌد ، مما ٌساعد فً الحصول علً أشكال متعددة ومتمٌزة ، وٌوجد مجال كبٌر لتسوٌق هذا 

 المنتج عبر مواقع التواصل االجتماعى .

 

 التطور التكنولوجً :

ولوجً فً هذا المشروع ، بتطور تكنولوجٌا التصمٌم والتصنٌع للحلى القماشٌة المطبوعة ، ٌرتبط التطوٌر التكن        

فمن المعروف أن الموضات السائدة تشكل مجاال كبٌرا لتسوٌق الحلى القماشٌة المطبوعة ، وٌعتبر التصمٌم وطرٌقة التنفٌذ 

،  (183، ص7)ة ، والذي ٌجعله ذو مٌزة تنافسٌة بشكل جدٌد ومبتكر أحد عناصر التطور ألشكال الحلى القماشٌة المطبوع

ومن جانب آخر فإن المجال واسع فً إمكانٌة التنوع فى طرق تشكٌل القماش تبعا لشكل التصمٌم المطبوع سواء كانت 

األقمشة مطبوعة مسبقا أو استخدمت أحد الطرق الطباعٌة المعروفة _ الرسم المباشر ، المناعة بالشمع ، االستنسل ، 

والب ، الشاشة الحرٌرٌة ، النقل الحرارى ، النفث الحبرى _ فى تنفٌذها و كذا تطوٌر وابتكار أشكال هٌئات الحلى الق

والتصمٌمات والتقنٌات المستخدمة فً تنفٌذها مما ٌعطً لها تمٌزا وتفردا عن مثٌالتها المعدنٌة أو المصنوعة من اللدائن ، 

 ة الوزن و...الخ . بجانب ممٌزاتها من حٌث قلة التكلفة وخف

 
 :الخــــامات 

تتوافر خامات المشروع فً السوق المحلً مما ٌإدى إلً استقرار حالة اإلنتاج بالمشروع وتتنوع الخامات       

 المستخدمة فى انتاج الحلى القماشٌة المطبوعة وأهمها:
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  ،كتان، بولً استر ... الخ(قطع صغٌرة و متوسطة من األقمشة السادة أو المطبوعة مسبقا)حرٌر، قطن 

 . أحبار طباعة شفافة ومعتمة وبارزة ، ورق انتقال حرارى 

 . مواد تقوٌة فازلٌن ، كرتون ، لدائن ، أجزاء معدنٌة من علب المشروبات الغازٌة من األلمنٌوم 

  . مواد الصقة 

 
 المنتجات:

تتنوع منتجات المشروع من أشكال الحلى القماشٌة المطبوعة من أقراط وخواتم وأساور وعقود وقالئد وساعات       

وأطواق الشعر...الخ ، كما تتعدد طرق الطباعة والتشكٌل المستخدمة فى انتاجها فٌمكن أن ٌكون القماش مطبوع مسبقا أو 

لٌها مثل الشاشة الحرٌرٌة ، أو الرسم المباشر ، أو االنتقال الحرارى أو أن ٌتم طباعته بؤحد الطرق الطباعٌة المتعارف ع

 الباتٌك  أو الطباعة بالنفث الحبرى ) الطباعة الرقمٌة ( .

 
  المراحل الفنٌة للمشروع :

بقا تتفق مراحل تصنٌع هذا المشروع مع ما ٌعرف علمٌا بالشبكة المدٌولٌة مما ٌساعد علً سرعة تجمٌع المنتجات ط     

 :نٌع تنقسم إلً عدة مراحل كما ٌلىومراحل التصللتصمٌم الموضوع والذي ٌتوافق مع الغرض الوظٌفً لها 

 

 مرحلة التصمٌم واختٌار القماش المناسب له :  -1

األقمشة لتشكٌل أجزاء الحلى القماشٌة المختلفة ، بؤلوان جذابة ومواكبة لخطوط الموضة و مناسبة لمٌول  ٌتم اختٌار   

المستهلك النفسٌة ، وتستخدم أنواع مختلفة من األقمشة وتبدأ عملٌة التحضٌر باعداد تصمٌم لقطعة الحلى القماشٌة المراد 

ا ما كان سوف ٌتم تنفٌذها باستخدام قماش مطبوع مسبقا أو سوف تنفٌذها ورسم الباترون الخاص بها ، وٌتم تحدٌد اذ

تجرى عملٌة الطباعة على أجزاء القماش المتوافر أوال ، ثم تجرى عملٌة القص وأحٌانا تتم عملٌة الطباعة بطرٌقة الرسم 

  .المباشر أو االنتقال الحرارى بعد عملٌة القص و التشطٌب المبدئً والذى سوف ٌتم توضٌحه الحقا

 

 مرحلة الطباعة :-2

ٌتم فرد و تثبٌت األجزاء المطلوب طباعتها على منضدة الطباعة ، وٌراعى اتجاه القماش ، و تتم عملٌة الطباعة         

 الحرارى ، الشاشة الحرٌرٌة ، الرسم المباشر...الخ . االنتقالبؤحد الطرق الطباعٌة المتعارف علٌها مثل 

 

 مرحلة القص :-3

تعد هذه المرحلة أحد أهم المراحل فى تنفٌذ الحلى ، لالستفادة بؤكبر قدر ممكن من مسطح أجزاء القماش المتوافرة       

من نفس اللون والتصمٌم ، وبخاصة اذا كان القماش قد تم طباعته مسبقا و المتوافر لدٌنا هو عبارة عن مساحات صغٌرة 

فٌة انهاء وتشطٌب قطعة الحلى ، فمثال اذا كان تصمٌم قطعة الحلى ٌعتمد على أو محددة ، وتلك المرحلة ٌتوقف علٌها كٌ

شكل الوحدة الزخرفٌة المطبوعة مسبقا ، ففى هذه الحالة ٌجب أن ٌتم القطع باستخدام مكواة الحرق ولٌس المقص للحفاظ 

على التشكٌل بالتقطٌع أوالتفرٌ  على حافة القماش_حدود الوحدة الزخرفٌة_ من التنسٌل ، أما اذا كان التصمٌم ٌعتمد 

للقماش فانه فى هذه الحالة ٌتم باستخدام اللٌزر فى التقطٌع و ال نحتاج الى وسائل أخرى لمنع التنسٌل ، والذى توضحه 

 ( .78،79،80قم )الصور ر
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( قص الوحدة 78صورة رقم )

 الزخرفٌة بالمقص 
( قص وتفرٌغ الوحدات 79صورة رقم ) 

 الزخرفٌة باللٌزر 
( قص بالتقطٌع والثقب 80صورة رقم )

 باللٌزر

 

 مرحلة معالجة القماش : -3

ٌتم معالجة بعض أنواع األقمشة لتدعٌمها واكسابها درجة من الصالبة أو تقلٌل درجة لٌونتها األمر الذى ٌتطلبه        

تصمٌمات معٌن أو حلٌة قماشٌة محددة ، وٌتم ذلك بوضع طبقة من بودرة "التكسولٌت" أو "الفازلٌن" ، كما أنه لالقالل 

ءه بطبقة من الغراء األبٌض وتركه لٌجف ، تعمل هذه الطبقة على تجمٌع ألٌاف من قابلٌة القماش المتصاص الماء ٌتم طال

القماش جنبا الى جنب وتحافظ على القماش من التنسٌل كما تكسبها درجة كبٌرة من الصالبة والتماسك ، وٌمكن عمل 

كثرة االستعمال، وٌمكن كذلك  برسل على حافة القماش )نهاٌات الوحدة الزخرفٌة ( للحفاظ على هٌئها أثناء التشغٌل و مع

استخدام الورق المقوى أورقائق األلومنٌوم أو الخشب لتثبٌت القماش و تدعٌمه واعطاء الحلٌة شكل محدد فمثال ٌمكن 

 :  (81،82،83،84استخدام )عصا األٌس كرٌم( لتشكٌل األساور القماشٌة والذى توضحه الصور رقم )

    
فى ( نقع العصى 81صورة رقم )

 الماء
( وضع العصى 82صورة رقم )

 بداخل أكواب  
( شكل 83صورة رقم )

 العصى بعدالجفاف
( تغطٌة 84صورة رقم )

 العصى بالقماش 

 

 مرحلة التجفٌف والتثبٌت: -5

تتم هذه المرحلة بعد طباعة التصمٌم بالكامل أو الرسم المباشر بالصبغات أوالعجائن على القماش ، اذا تطلبت        

 طرٌقة التنفٌذ أو الطباعة التجفٌف أو التثبٌت تبعا لطرٌقة تنفٌذ التصمٌم المطبوع ، وٌتم باستخدام المكبس الحرارى . 

 

 التجمٌع النهائً والتشطٌب : -6

ٌتم التجمٌع علً مرحلتٌن المرحلة األولً انهاء وتجمٌع األجزاء المنفصلة لقطعة الحلى كل على حدا وتثبٌته على       

دعامة من الفوم أوالورق المقوى أوالدائن أوالمعادن وتشطٌبه حسب طبٌعة التصمٌم ، والمرحلة الثانٌة تجمٌع أجزاء قطعة 

 قفال ،الدالٌات ، الخرز،... الخ ، والتشطٌب النهائً لها قبل مرحلة التغلٌف . الحلى معا ، وتركٌب اإلكسسوارات )اال

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

111 

 الفحص والتغلٌف : -7

ان فحص المنتجات قبل الشروع فى عملٌة التغلٌف واجراء عملٌة فرز وتجنٌب للمنتجات التى تظهر بها عٌوب           

فى طرٌقة الطباعة أو التنفٌذ ٌعد أمرا ضرورٌا الكتساب ثقة العمالء وارتفاع نسبة التسوٌق ، و ٌمكن اعادة صٌاغة أو 

تغلٌف الحلى القماشٌة المطبوعة فٌجب أن ٌتم بشكل ٌتماشى مع اعتبارها من تعدٌل قطعة الحلى مرة أخرى ، أما بالنسبة ل

المنتجات الفنٌة الهامة وواحدة من مكمالت األناقة ، التً تساٌر خطوط الموضة ، وكؤحد المنتجات التً ٌجب العناٌة 

ٌعمل علً عزل المنتج عن بتغلٌفها بشكل الئق باستخدام بالستٌك شفاف حسب هٌئة وشكل القطعة المنتجة ، وبؤسلوب 

األتربة والرطوبة ، و ٌعبؤ بشكل مفرد داخل صندوق من الكرتون المضلع مما ٌساعد علً عملٌات النقل اآلمن وجدٌر 

بالذكر أن التغلٌف فً حد ذاته ٌعد نوع من الدعاٌة عن المنتج ، فٌجب أن ٌكون ذو شكل جمالً مناسب ، وٌوضح 

 قٌمة من قطع الحلى القماشٌة فً علب مزودة بسطح شفاف إلظهار القٌمة الفنٌة للحلٌة .التصمٌم ، كما تغلف األنواع ال

 

 األسلوب المتبع للتعبئة : -8

 ٌتم تعبئة المنتج داخل صندوق كرتون مضلع بؤبعاد تناسب المنتج علً أن ٌطبع خارج الصندوق البٌانات التالٌة 

 بلد الصنع . –العنوان  –اتجاه الصندوق للفتح  -نوع المنتج –اسم المشروع  

 

 التسوٌق : -9

نظراً ألن منتجات المشروع تستخدم للسٌدات والفتٌات فإن مجال التسوٌق ٌكون أكثر شموالً ، وٌمكن توزٌع         

المنتجات فً محالت اإلكسسوارات ، كما ٌمكن عمل اعالنات عن المنتجات عبر مواقع التواصل االجتماعى وبخاصة 

ة فى كل ما ٌهم المرأة و االعتناء بمظهرها ، لتحقٌق أكبر نسبة تسوٌق ، هذا باإلضافة إلً أن هذا المجموعات المتخصص

المنتج ٌمكن أن ٌكون له فرص تصدٌر متمٌزة عندما ٌنتج بتصمٌمات معبرة عن الحضارة المصرٌة . وٌعتبر مجال 

 لتنافسٌة لهذه المنتجات ٌجب مراعاة ماٌلً :السٌاحة أحد مراكز التسوٌق الهامة لهذه المنتجات . ولزٌادة القدرة ا

  سهولة االستعمال( –تناسق وثبات األلوان  –أناقة المظهر النهائى  –جودة المنتج ) المتانة 

 االبتكار فً التصمٌمات إلكساب المنتجات شكل جمالً ٌواكب الموضة شكال وموضوعا. 

 (10، ص 17) رخص السعر . 

 مراحل انتاج الحلى القماشٌة المطبوعة :والرسم التخطٌطى التالى ٌوضح 
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 ( رسم تخطٌطى لمراحل انتاج الحلى القماشٌة من عمل الباحثة1شكل رقم )

 

 المساحة :

مساحة مغطاة تشمل ورشة التصنٌع ، وجزء للفرز والتخزٌن ،  2م 3×4ٌحتاج  المشروع إلً حجرة مساحتها          

 ( :85حوض كبٌر ومصدر للماء وٌمكن أن تستقطع هذه المساحة من مساحة المسكن كما توضحه الصورة رقم )

 

 نموذج لمشروع متناهى الصغر ( 85صورة رقم )
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 دات والتجهٌزات :اآلالت والمع  

 ٌعتمد المشروع علً استخدام آالت ومعدات بسٌطة أغلبها متاح بالمنزل ، والتى نوجزها فً الجدول التالى :        

 اإلجمالً سعر الوحدة الكمٌة جهة الصنع المعدات واآلالت

 5000 5000 1 محلى 40×40مكبس حرارى 

 2000 1000 2 محلى 1×2منضدة خشبٌة  

 1000 1500 1 مستورد فولت  220-حصان 2مثقاب تزجة 

 1000 1000 مقطوعٌة محلً عدد )مبارد،مقصات،زرادٌات، مكواة لحام(

 2500 2500 1 مستورد ماكٌنة حٌاكة 

 800 800 مقطوعٌة مستورد أدوات قٌاس ومساطر أشكال مختلفة  

 1000 1000 مقطوعٌة مستورد فرش رسم مقاسات وأحجام مختلفة

 600 100 6 محلى كراسى

 500 500 1 مستورد مكواة

 600 100 6 محلى وحدات اضاءة

 15000 االجمالى

 ( اآلالت والمعدات التى ٌحتاج الٌها المشروع1جدول رقم )

 . وفقا للنظام المحاسبى للمشروعسنوى % منها كمعدل اهالك 10القٌمة أعاله هى التكالٌف الثابتة للمشروع وٌتم احتساب

 

 (2قطعة حلى قماشٌة ٌومٌا والتى ٌوضحهاالجدول رقم) 100احتٌاج المشروع من الخامات إلنتاج عدد

السككككعربالجنٌ الكمٌة الوحدة جهةالمورد نوع واسم الخامة

 ه

 اإلجمالً

 105 7 15 كٌلو محلى بالة قماش هالك مصانع سادة ومنقوش 

فببببببببببببببببببببببببببرخ  محلى فرخ مطبوع بطرٌقة انتقال حرارى

100×70 

3 50 150 

 100 100 1 كٌلو محلى عجائن طباعة معتمة وشفافة وبارزة

 38 150 4/1 كٌلو محلى صبغات نشطة ألوان مختلفة

 100 20 5 كٌلو محلى مواد الصقة

 150 150 1 مقطوعٌة مستورد ورق رسم وأدوات مكتبٌة

 60 20 3 كٌلو محلى أكٌاس ناٌلون شفاف لتغلٌف المنتج

 703 اإلجمالً

 ( الخامات التى ٌحتاج الٌها المشروع ٌومٌا2) جدول رقم

 جنٌه مصري 17.575=25×703وبناء على لجدول السابق فان إجمالً تكلفة الخامات الشهرٌة تقرٌبا=

 

 

                                           
  االهالك هو انقاص من قٌمة األصل نتٌجة االستعمال العادى مع فرض وجود اصالح وصٌانة مناسبٌن أثناء التشغٌل .  
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 المستلزمات الخدمٌة المطلوبة :

التهوٌة ٌتطلب هذا المشروع توافر مصادر فولت ،  380/ 220ٌحتاج المشروع إلً مصدر كهربائً بقدرة        

 الطبٌعٌة الجٌدة ، ووسائل اطفاء الحرٌق ووحدات لالضاءة .

 
 عناصر الجودة :

 لزٌادة القدرة التنافسٌة لهذه المنتجات ٌجب مراعاة ماٌلً :    

 . االبتكار فً أشكال وألوان الحلى القماشٌة 

 . االعتماد علً تصمٌمات مبتكرة تواكب صٌحات وتكنولوجٌا العصر 

 فحص المنتجات فً أوقات متقاربة. 

 عدم تعمٌم طرٌقة التشكٌل إال بعد إجراء بعض العملٌات التجرٌبٌة . 

  مراجعة الخامات قبل التشغٌل كؤبعاد وألوان ونوعٌة القماش وخاصة اذا اختلف مصدر التورٌد 

 وبةعدم تغٌٌر أبعاد القص أو القطع إال بعد االنتهاء من الكمٌة المقررة المطل . 

 . استخدام إكسسوارات مناسبة لكل منتج من حٌث الحجم والشكل الجمالً والنوعٌة 

  . جودة األجزاء القٌاسٌة ، التً ٌجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمٌة واألرجونومٌة 

  اختٌار الخامات الطباعٌة الجٌدة ٌساعد علً إٌجاد مظهر جٌد وكذا التشطٌب الدقٌق للمنتجات. 

 
 االشتراطات الصحٌة والبٌئٌة : 

 ٌعتبر المشروع من المشروعات التً تعتمد علً تكنولوجٌا نظٌفة ولذلك فإنه ٌجب توفٌر االشتراطات التالٌة :    

توفٌر وسائل إطفاء الحرٌق ،  مصادر تهوٌة طبٌعٌة ، مصدر دائم للمٌاه ، تواجد شبكة عامة للصرف الصحً /     

 (.85، 67، ص 1) القفازات والنظارات الواقٌة والكمامات، استخدام  الصناعً

 
 التجربة التطبٌقٌة للبحث :

ٌعد تشكٌل الحلى القماشٌة من األسالٌب البسٌطة التً تعتمد على الفكرة التصمٌمٌة والتى ترجع الى زخارف القماش        

لفة ألجزاء قطعة الحلى القماشٌة المطبوعة ، تعد المستخدم فى تنفٌذ الحلٌة أو فكرة شكل الحلٌة الممٌز فاألشكال المخت

وسائط شكلٌة جٌدة لعناصر التصمٌم )نقطة ، خط ، مساحة ، ملمس، لون( ، وفٌما ٌلً تقوم الباحثة باجراء التجربة 

العملٌة  بتشكٌل الحلى القماشٌة المطبوعة كمنتجات للمشروع ، مع وصف وتحلٌل أمثلة منها وتحدٌد طرٌقة التنفٌذ 

 لتكلفة الفعلٌة للقطعة ، وهى ذات تكلفة قلٌلة تالئم المشروعات متناهٌة الصغر .وا

 
 حدود التجرٌب :

 استخدام عجائن الطباعة الشفافة والمعتمة والبارزة .-1

 استخدام مساحات مختلفة من عوادم األقمشة ذات أشكال وألوان وخامات متنوعة . -2

 استخدام أسالٌب مختلفة فى طباعة الحلى القماشٌة ) النقل الحرارى ،الرسم المباشر ...الخ (  -3

 تتناول التجربة تنفٌذ أشكال متنوعة من الحلى القماشٌة المطبوعة مثل عقد ، دبوس) بروش (، قالدة أسورة ، قرط   -4

 



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

181 

 محاور التجرٌب :

 ٌلى :تعتمد محاور التجرٌب على عدة عوامل نوجزها فٌما  

  البناء الشكلً للحلٌة القماشٌة :

ٌعد الشكل الخارجً للحلٌة القماشٌة أحد المتغٌرات الرئٌسٌة حٌث تتخذ خطوطه الخارجٌة أشكاال مختلفة كالمربع          

، المستطٌل، المثلث ، وشبه المنحرف ، األشكال الحرة ...الخ ، وٌمكن أن تتخذ أجزاء الحلٌة أشكاال مسطحة أو مجسمة 

عمل متغٌرات تركٌبٌة فً البناء الشكلً ألجزاء تصمٌم الحلٌة خروط ، وكذا كالكرة أو األسطوانة أو المكعب أو الم

ر أو التصغٌر أو المجمعة مع بعضها البعض من خالل التبادٌل والتوافٌق والحذف أواإلضافة أو التكرار أو التكبٌ

 التداخل...الخ .

 تقنٌات تشكٌل القماش :

تتمٌز خامة القماش بعدة خصائص فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة بحٌث ٌمكن تشكٌلها بطرق وأدوات مختلفة وأسالٌب خاصة        

تمٌزها عن خامات الحلى األخرى )اللدائن،المعادن،األخشاب...الخ(، فٌمكن تشكٌل القماش الى هٌئات كروٌة أو دائرٌة أو 

.الخ والتى تم شرحها مسبقا ، فً عمل صٌاغات تشكٌلٌة للحلٌة القماشٌة مربعة أو مستطٌلة أو مكعبة أو أشكال حرة ..

 تصمٌم من نقطة وخط ومساحة ولون .وتنفٌذ وسائط شكلٌة مطبوعة مسطحة أومجسمة  لبعض عناصر ال

 استخدام طرق الطباعة المختلفة فى تنفٌذ الحلى القماشٌة : 

أو الطباعة باستخدام عجائن الطباعة المختلفة أو بالرسم المباشر  تستخدم تصمٌمات لوحدات زخرفٌة مطبوعة مسبقا       

أو االنتقال الحرارى على مسطح القماش فى تنفٌذ الحلى القماشٌة ، وجمٌع هذه األسالٌب تتمٌز بدرجات ثبات عالٌة 

حقق قٌما فنٌة خاصة ، وزهاء لأللوان واتساع مداها اللونً من خالل سهولة المزج بٌنها ، فالعجائن الطباعٌة الشفافة ت

والعجائن المعتمة توضح قوة اللون وتماسكه ، والعجائن الطباعٌة البارزة تحدث مستوٌات متنوعة فى الطباعة تتوقف 

 على كمٌة اللون ودرجة الحرارة .

 

  ( :1التصمٌم رقم )

سم وتطبٌق مادة الصقة علٌه ولف شرٌط  45مم وطول  3عقد من القماش تم تنفٌذه بقطع سلك من المعدن بسمك       

سم علٌه ، لتغطٌته تماما ، وتركه 100سم وطول  2مستطٌل من قماش الحرٌر المصبوا بالصبغات المباشرة بعرض 

ى وٌلف بكامله حول هٌئة أسطوانٌة العطاء شكل الرقبة ، لٌجف و بعد تمام جفافه تلف حافتٌى السلك المعدنى بشكل دائر

 7من نفس القماش ، وطباعة شكل القوقعة  fibersوتم عمل خرزات قماشٌة كروٌة محشوة بؤلٌاف من االسفنج الصناعى 

صلها مرات بطرٌقة االنتقال الحرارى على عوادم من قماش الحرٌر الصناعى وتطبٌق الغراء علٌها و تركها لتجف ، ثم ف

عن باقى مسطح القماش باستخدام مكواة الحرق لضمان عدم تنسٌل الحواف ، و تجمٌع شكل القوقعة المطبوعة مع أحد 

الخرزات القماشٌة باستخدام دوائر معدنٌة )زرد( ، وتثبٌتها على السلك المعدنى الذى ٌمثل العقد األساسى باستخدام الزرد 

 ى حتى انهاء العقد ، كما توضحه الصور التالٌة :  مرات أخر 6أٌضا ، وتكرار هذه العملٌة 
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و ، ٌصلح لالستخدام فى المساء والصباح وبعد الظهر بطرٌقة الرسم المباشر واالنتقال الحرارى ( عقد من القماش المطبوع 1تصمٌم رقم )

 جنٌهات  7تكلفته التقرٌبٌة حوالى

 

  ( :2التصمٌم رقم )

عقد من القماش تم تنفٌذه بطباعة أشكال الفراشة بطرٌقة االنتقال الحرارى على عوادم من قماش الحرٌر الصناعى ،        

وتطبٌق الغراء علٌها و بعد تمام جفافها ، تم قصها باستخدام مكواة الحرق لضمان عدم تنسٌلها ، وعمل شرٌط مستطٌل 

سم و ثنً حافتٌه للداخل حتى ال ٌنسل وٌصبح  3سم ، وعرض  50من قماش الحرٌر الصناعى خفٌف الوزن بطول 

سم ، مع حٌاكتة طولٌا وثنٌه )عمل كشكشة( ، وتثٌت عرض شرٌط القماش لٌصبح صلبا بعض الشىء  1عرضه حوالى 

عة و الذى ٌمثل نصف العقد الخلفى وتركٌب قفل معدنى فى نهاٌته ، ثم تجمٌعه مع أجزاء جسم وأجنحة الفراشات المطبو

باستخدام دوائر معدنٌة العطاء الحركة واالنسٌابٌة وكذا تثٌت خرزات فى أطراف جسم الفراشة ، الذى توضحه الصورة 

 التالٌة :  

 

 جنٌهات  5و تكلفته التقرٌبٌة حوالىطرٌقة النقل الحرارى ، ٌصلح لالستخدام فى الصباح وبعد الظهر ( عقد من القماش مطبوع ب2تصمٌم رقم )

 

  ( :3التصمٌم رقم )

عقد وحلق من القماش تم تنفٌذه بطرٌقة الرسم المباشر على عوادم قماش من الحرٌر الصناعى ، حٌث تم شد شرائط     

القماش على اطار خشبى و تحدٌد الخطوط الخارجٌة لألشكال العضوٌة بالجوتا السوداء ، وتركها لتجف ، ثم تلوٌنها 

ها لتجف ، ثم تطبٌق الغراء األبٌض علٌها وتركها لتجف بالصبغة مع عمل تدرج لونى لكل جزء بلون واحد وترك

العطائها درجة خفٌفة من الصالبة ومنعها من التنسٌل و قص حدودها الخارجٌة باستخدام المقص و ثقب كل جزء ثقبٌن 

 دنٌة ،أحدهما من أعلى واألخر من أسفل باستخدام ابرة حٌاكة متوسطة السمك ، وتجمٌع األجزاء معا باستخدام دوائر مع



 ًناثالجزء ال –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

181 

بطول العقد وتثبٌت أصغر األجزاء فى الجزء األوسط بحٌث تتدلى باتجاه رأسى أسفل العقد وتركٌب قفل معدنى فى طرفى 

وكذا تثبٌت جزئٌن متوسطى الحجم من قطع القماش واللذان ٌمثالن الحلق باستخدام دوائر معدنٌة فى عالقة الحلق العقد ، 

 التالٌتٌن: العطاء الحركة كما توضحه الصورتٌن 

 

، تكلفتهما التقرٌبٌة ، ٌصلح لالستخدام فى الصباح وبعد الظهر  تم تنفٌذه بطرٌقة الرسم المباشرحلق من القماش ( عقد و 3التصمٌم رقم )
 جنٌهات  5حوالى 

 

  ( :4التصمٌم رقم )

سم بالصبغات  1سم وعرض  70من القماش تم تنفٌذها بصباغة شرٌط من قماش الحرٌر الخفٌف بطول  قالدة        

سم على عوادم من قماش الحرٌر الصناعى وتحدٌد أجزاء التصمٌم بالجوتا الشفافة وتركه  6المباشرة ، ورسم دائرة بقطر 

بعد خط نهاٌة التصمٌم وتطبٌق الغراء علٌها وقص  مم 5لٌجف ، وتلوٌنه بالصبغة باللون البنى ، ثم قصه مع ترك مسافة 

سم علٌها  2نفس شكل الدائرة مرتٌن على أجزاء من ورق الفازلٌن األسود و رقائق األلومنٌوم مع عمل فتحة دائرٌة بقطر 

تثبٌت  وعمل فتحة صغٌرة تاخذ شكل النجمة تتوسط مكان دائرة رقائق األلومنٌوم على مسطح قماش الدائرة األساسٌة وٌتم

القماش وثنى أطرافه الداخلٌة والخارجٌة فى اتجاه الخلف مع تثبٌتها على رقائق األلومنٌوم باستخدام الغراء وتركها لتجف 

وتجمٌع شكل الدائرة القماشى المطبوع و شرٌط القماش باستخدام للدائرة  ثم تثبٌت دائرة ورق الفازلٌن على الوجه الخلفى

 :   خرزات فى أطراف الدائرة وأوسطها باستخدام الزرد ، كما توضحه الصورتٌن التالٌتٌندوائر معدنٌة وكذا تثٌت 

 

، تكلفتها التقرٌبٌة ، ٌصلح لالستخدام فى المساء والصباح وبعد الظهر بطرٌقة الرسم المباشر( قالدة من القماش المطبوع 4تصمٌم رقم )
 جنٌهات  5حوالى

 

  ( :5التصمٌم رقم )

عقد وحلق من القماش المطبوع مسبقا ، به وحدات زخرفٌة لزهور، تم قص الحدود الخارجٌة لثالثة أشكال متماثلة      

منها باستخدام مكواة الحرق ، واستخدام باقى مسطح القماش فى تغطٌة سطح اسطوانات من اللدائن)خراطٌم( بطول 

بالجزء الذى ٌلتف حول الرقبة ، و تثبٌت سلسلة وقفل  سم ، ثم تمرٌر سلك معدنى سمٌك1سم وقطر  4،2، 40،15،8

  رأسىبنهاٌته،وتجمٌع األجزاء األخرى معا باستخدام سلك معدنى رفٌع بشكل أفقى والجزء األصغر واألخٌر باتجاه 
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ٌت شكل وتثببحٌث تتدلى وتتوسط العقد باتجاه األسفل ، وتعلٌق الجزء الذى ٌمثل الزهرة به باستخدام الدوائر المعدنٌة 

 الزهرتٌن األخرتٌن واللتان تمثالن الحلق باستخدام دوائر معدنٌة فى عالقة الحلق والذى توضحه الصورة التالٌة: 

 

 مسبقا ٌصلح لالستخدام فى المساء ( عقد وحلق من القماش المطبوع 5تصمٌم رقم )
 جنٌهات  5وتكلفته التقرٌبٌة حوالى والصباح وبعد الظهر 

 

  : (6التصمٌم رقم )

وسوار ودبوس صدر من قماش الحرٌر الساتان تم تنفٌذها بشد قطعة من قماش الحرٌر على اطار خشبى  عقد        

سم بالقلم  4× 18سم و مستطٌل بمساحة  3دوائر بقطر 7سم و  5سم ودائرتٌن بقطر 15ورسم شكل ربع دائرة بقطر

فة والصبغة وتحدٌدها باستخدام الجوتا الرصاص والرسم المباشر علً هذه المسطحات باستخدام باستخدام الجوتا الشفا

باللون الذهبى ، وتركها لتجف وقص نفس األشكال السابقة مرتٌن ، على أوراق الفازلٌن باللون األبٌض و رقائق 

األلومنٌوم ، ثم وضع مسطح األلومنٌوم تعلوه طبقة من االسفنج الصناعى وطبقة القماش المصبوا على السطح ، وثنى 

للخلف مع تثبٌتها على رقائق األلومنٌوم باستخدام الغراء ، وتركها لتجف ثم تغطى خلفٌة أجزاء الحلٌة  أطرافه الخارجٌة

بؤوراق  الفازلٌن وتثبت بالمكواه ، وتشكٌل الدوائر القماشٌة السبعة الى خرزات كروٌة محشوة بؤلٌاف االسفنج وتثبت بها 

عمل عقد من قماش الساتان متدرج اللون كما تم شرحه مسبقا ، أجزاء معدنٌة مخروطٌة مع عمل علقات دائرٌة بها ، و

 وٌتم تجمٌع أجزاء العقد باستخدام الزرد وكذا تثٌت الخرزات على محٌط ربع الدائرة ، كما توضحه الصورة التالٌة :  

 
  بطرٌقة الرسم المباشر( عقد وسوار ودبوس صدر من القماش المطبوع 6تصمٌم رقم )

 جنٌهات 10و تكلفته التقرٌبٌة حوالىى المساء وبعد الظهر ٌصلح لالستخدام ف
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   ( :7التصمٌم رقم ) 

قالدة من عوادم قماش الحرٌر الطبٌعى تم شد مسطح القماش وتطبٌق الصبغة باستخدام الفرشاة بؤلوان مختلفة وكمٌة       

قلٌلة وباتجاه مائل على القماش الرطب ثم تركه لٌجف ولصق طبقة من الفازلٌن علٌه من الخلف ، وقص قاعدة علبة 

ٌة جسمة باستخدام ال  راء من الخلف وتركها لتجف ، ثم ثقب الشكل مشروبات المعدنٌة وشد القماش علٌها بهٌئة دائر

الدائرى الناتج ثقبا واحد من أعلى المنتصف لتعلٌقها منه ، ومن أسفل باتجاه مائل خمسة ثقوب و تعلٌق خرزات زجاجٌة 

جمٌع حافتٌه معا بالالصق صغٌرة باستخدام الدوائر المعدنٌة )زرد( وتعلٌق الدائرة بشرٌط من الساتان بالطول المطلوب وت

 أو الحٌاكة كما توضحه الصور التالٌة:  

 
 تصلح لالستخدام فى الصباح و المساء بطرٌقة الرسم المباشر ( قالدة من القماش المطبوع 7تصمٌم رقم )

 جنٌهات  6، تكلفتها التقرٌبٌة حوالى

 

   ( :8التصمٌم رقم )

طوق شعر من قماش الحرٌر الصناعى تم تنفٌذه بطباعة شكل نصف جناح الفراشة بطرٌقة االنتقال الحرارى ، وقص      

حدود شكلها بالمقص وتدعٌمها بطبقة من رقائق األلومنٌوم ، ولصقها علٌها باستخدام الغراء األبٌض وتركها لتجف وبعد 

باللون االسود على الوجه الخلفى لرقائق األلومنٌوم ، وتثبٌت شرٌط من  تمام جفافها توضع طبقة من ورق الفازلٌن المقوى

القماش المطبوع بطرٌقة الرسم المباشر بنفس ألوان الفراشة على الجزء الخارجى لطوق من اللدائن وثنى حواف القماش 

ن االسود من الداخل ، ثم لصق للداخل وتثبٌتها بالغراء وتركها لتجف ، ثم تثبت طبقة مماثلة لشكل الطوق من القماش بالو

جناح الفراشة المطبوع على طوق الرأس وتركه لٌجف ، ورسم تفاصٌل أجزاء جسم الفراشة بعجائن الطباعة البارزة 

 باللون االسود والذهبى ، كما توضحه الصورة التالٌة : 

 

 ، الحرارىتم تنفٌذه بطرٌقة االنتقال ( طوق شعر من القماش المطبوع ، 8تصمٌم رقم )
 جنٌهات 5و تكلفته التقرٌبٌة حوالى  ٌصلح لالستخدام فى المساء والصباح وبعد الظهر 
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  ( :9التصمٌم رقم )

عقد من قماش الحرٌر الصناعى تم تنفٌذه بطباعة أشكال وألوان متنوعة لصور فراشات بطرٌقة االنتقال الحرارى ،      

وتطبٌق الغراء األبٌض علٌها وتركها لتجف ثم قص حدود جناح وجسم الفراشة باستخدام المقص ، وثقب جمٌع أجنحة 

طة السمك ، ثم تجمٌع الفراشات المطبوعة بلضم احداها بخٌط معدنى الفراشات الٌمنى من أعلى باستخدام ابرة حٌاكة متوس

مغزول مع عمل عقدة واحدة خلفها لتثبٌت مكانها فى العقد ، وكذا تكرار هذه العملٌة عدة مرات حتى االنتهاء من لضم 

وان ، و عمل عقدة بنهاٌة جمٌع الفراشات القماشٌة فى العقد والتى تمثل ثلث طول العقد ، مع مراعاة التناسق وتوزٌع األل

 سم بعد تثبٌت قفل معدنى بطرفٌه ، كما توضحه الصورة التالٌة:  60طرفى الخٌط بحٌث ٌصبح طول العقد 

 
 ،، ٌصلح لالستخدام فى الصباح وبعد الظهر  بطرٌقة االنتقال الحرارى( عقد من القماش المطبوع 9تصمٌم رقم )

 جنٌهات   5تكلفته التقرٌبٌة حوالى 

 

  ( :10التصمٌم رقم )

من القماش تم تنفٌذه بطباعة شكل السمكة بطرٌقة االنتقال الحرارى ثم تطبٌق الغراء علٌها و تركها لتجف ، ثم  حلق      

قصها باستخدام مكواة الحرق ، لضمان عدم تنسٌل القماش ، ثم تثبٌت دوائر معدنٌة بها وتركٌبها فى عالقة الحلق العطاء 

 ة والذى توضحه الصورة التالٌة :      الحركة المطلوب

 
 ،  بطرٌقة االنتقال الحرارى( حلق من القماش المطبوع 10تصمٌم رقم )

 جنٌه  2تكلفته التقرٌبٌة حوالىٌصلح لالستخدام فى الصباح وبعد الظهر 
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  ( :11التصمٌم رقم )

من قماش البولٌستر تم تنفٌذها بطباعة شكل السمكة و القوقعة بطرٌقة االنتقال الحرارى ثم دبابٌس صدر )بروش(    

قصها باستخدام مكواة الحرق لضمان عدم تنسٌلها و لصقها على رقائق من األلومنٌوم بنفس الشكل وطالئها بالغراء 

سط شكل الدبوس، والذى توضحه األبٌض وتركها لتجف وبعد جفافها ٌتم تثبٌت دبوس معدنى فى الخلف بحٌث ٌتو

 الصورتٌن  التالٌتٌن :     

 
 ، بطرٌقة النقل الحرارى  دبابٌس صدر من القماش المطبوع( 11التصمٌم رقم )

 جنٌه   2تكلفته التقرٌبٌة حوالى ٌصلح لالستخدام فى الصباح 

 

  ( :12التصمٌم رقم )

سوار من القماش تم تنفٌذه باستخدام قماش مطبوع مسبقا ، به تؤثٌرات ملمسٌة مرقشة تشبه جلد الثعبان ، تم قص     

سم و حٌاكته عل هٌئة شرٌط اسطوانى على ظهر القماش ثم قلب  2سم وعرض  20القماش بشكل مستطٌل بطول 

ت شكل رأس وذٌل ثعبان من النحاس بطرفى السلك القماش وحشوه بسلك معدنى مغطى بؤلٌاف االسفنج الصناعى و تثبٌ

والقماش عن طرٌق اللصق وتركه لٌجف ، ثم لفه على شكل اسطوانى العطاء هٌئة السوار، والذى توضحه الصورتٌن  

 التالٌتٌن : 

 
 جنٌهات  3رٌبٌة حوالىو تكلفتها التق، تصلح لالستخدام فى الصباح وبعد الظهر  ( أساور من القماش المطبوع مسبقا12تصمٌم رقم )

 

 

 :  Results of Researchنتائج البحث 

 استحداث مجال جدٌد لمشروعات متناهٌة الصغر، والمساهمة فى حل مشكلة المرآة المعٌلة واٌجاد فرص عمل لها  -1

، وتلبى احتٌاجات المرأة العصرٌة ،  تحقق الثراء الجمالىانتاج حلى قماشٌة مطبوعة من األقمشة المعاد تدوٌرها  -2

 وتواكب الموضة ، وقلٌلة التكلفة ، وخفٌفة الوزن ، وآمنة صحٌا . 

امكانٌة استخدام عوادم األقمشة الناتجة من مخلفات مصانع المنسوجات وتوظٌفها فى انتاج حلى قماشٌة مطبوعة  -3

 بطرٌقة تحقق التوازن البٌئى .

  الحلى القماشٌة المطبوعة و خطوات تنفٌذها.أمكن وضع قواعد عامة لتصمٌم  -4

 اضافة قٌم جمالٌة وتعبٌرٌة وبٌئٌة ونفعٌة للتصمٌم النسجى المطبوع  -5
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