
 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون           

DOI: 10.12816/0048976                                                                                                                                    

اسس التصميم بين النظرية و التطبيق و ايجاد حلول مختلفة للمساحة في التصميم عن 

 طريق بعض الحروف االبجدية العربية للحصول على تصميمات نسجية حديثة

The foundations of design between theory and application and finding 

different solutions to the space in the design by some Arabic alphabet to 

obtain modern textile designs 

 د/ نشوى مصطفى ناجيم.

 جامعة بنها –كلية الفنون التطبيقية  - مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو

  :ملخص البحث 

ان العمل على اٌجاد الجدٌد فً التصمٌمات المنسوجة من خالل تنمٌة القدرات الذهنٌة و االبتكار للطالب دارسً       

الفنون و التصمٌم من المؤكد انه سوف ٌؤدي الى زٌادة العملٌة االبداعٌة فً التصمٌم و التً تعمل على انتاج اقمشة 

ٌع من خاللها المنافسة فً االسواق المحلٌة و الخروج الى االسواق العالمٌة منسوجات ذات قٌمة فنٌة و جمالٌة عالٌة نستط

و هذا سوف ٌعود على الوطن و المجتمع من خالل زٌادة النمو االقتصادي من ناحٌة و من ناحٌة اخرى العمل على تنمٌة 

الفترة الزمنٌة التً نعٌشها و  ذوق و حس المجتمع فنٌا و ثقافٌا و من ناحٌة اخرى انتاج عناصر زخرفٌة جدٌدة تعبر عن

تترجم فكرنا الثقافً و الفنً و تعمل اٌضا على التاكٌد على الهوٌة الثقافٌة الفنٌة الخاصة بنا فً عصرنا هذا و ٌمكن لنا ان 

نتركها كموروث ثقافً و تراثً فنً لالجٌال القادمة ٌستطٌعوا االستفادة منها فً التصمٌمات المختلفة كما ٌمكن لهم 

تعرف على هذه الفترة الزمنٌة من خالل الموروث الثقافً الذي سنتركه لهم من عناصر زخرفٌة مختلفة فً كل ال

الموضوعات كما سبق و ان ترك لنا االجٌال السابقة و االجٌال القدٌمة تراث زاخر و حً ٌعبر عن تلك الفترات ىفنٌا و 

ٌعد تسجٌل للحركة الفنٌة و العناصر الزخرفٌة فً هذا العصر اٌضا ثقافٌا و الذي قمنا نحن باالستفادة منه اٌضا كما انه 

من خالل ما ان تم تفعٌل دور وزارة الثقافة و قطاع الفنون التشكٌلٌة و الثقافة الجماهٌرٌة فً عمل محٌط لكل الفنون و 

تاجه و ابداعه الفنً فً كل التراث الفنً و المعاصر و الذي ٌشهد كثٌرا من التغٌرات فً المجتمع تؤثر على الفنان و ان

المجاالت مما ٌؤكد على الهوٌة الثقافٌة فً مصر فً هذه الحقبة نتٌجة التغٌرات المختلفة السٌاسٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة 

 و الفنٌة و غٌرها.
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