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الملخص:
تلخص هذا البحث فی االستفادة من تولیف الخامات النسجیة والغیر نسجیة للعمل علی إنتاج حلی نسجی معاصر یحمل فی
مضمونه روح النسیج الیدوی التقلیدی بقیمه الفنیة وکذلک یحمل أیضا الروح المعاصرة والتی من خالل إبرازها یتم
استخدام الخامات المختلفة مما یؤدى الی االستفادة من الصیغ الجمالیة للخیوط الزخرفیة المختلفة والتی تساعد علی إبراز
القیم الجمالیة من حیث تأثیرها الظاهری فی الحلی والذی یجعل فی النفس العدید من األفکار االیجابیة من خالل الحلی
المبتکر.
وباعتبار الخامة هی وسیلة التعبیر األساسیة لدی الفنان فیمکن أن تکون هی العنصر الرئیسی فی بعض األعمال الفنیة
والتی من خاللها یعبر الفنان عن ما بداخله من إبداع.
والحلی بتطوره علی مر العصور وما ملکه من تطور تصمیم وخامات ال یمکن للفنان المعاصر تجاهله ولکن الحلی
المعاصر خرج بکل األشکال عن المألوف به من أنواع الحلی فی العصور السابقة فأصبح للخامة النصیب الکبیر فی إنتاج
حلی معاصر .
ومن أهم االسس الحدیثة فی المشغوالت النسیجیة هی عملیة التولیف بین الخامات المختلفة والتی تؤثر من خاللها علی
االثر الفنی للمشغولة علی الفن المعاصر والتصمیمات التی قد تؤثر ایجابیا علی مدی تطور الفن وتولیف الخامات وأثره
علی المشغولة النسجیة حیث أن المشغولة النسجیة لم تعد تعتمد علی الخیوط بأنواعها فقط بل اعتمدت علی تداخل الخامات
المختلفة للعمل علی مدی تطور النسیج الیدوی ،مع العمل علی تطور التقنیات المختلفة والمؤثرة علی الشکل الفنی
للمشغولة

واالعتماد

علی

االبداع

الفنی

التقنی

للخامات

والتقنیات

والتصمیمات

الفنیة

للمشغولة.

وأصبح تطور الحلی من أهم الصناعات المستخدمه فی عصرنا الحالی وکذلک تطور الخامات والتقنیات المستخدمة فی
صناعة الحلی للتعرف علی حضارات المجتمعات ومیول شعبهم والتعامل مع التصمیمات المختلفة للحلی بما یتناسب مع
سمات کل شعب وأخالقیات المجتمع واختلفت الخامات فی صناعه الحلی من العقیق والذهب والفضة والنحاس والخشب
وغیرها من الخامات البیئیة المختلفة

الكلمات المفتاحية:
القیم الجمالیة ,الخامة ,األثر الجمالي.
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Abstract:
This research is summarized in making use of the synthesis of textile and non-woven
materials to work on the production of contemporary weaving jewelry that carries in its
content the spirit of traditional hand weaving with its artistic value, as well as also carries the
contemporary spirit, which by highlighting it, different raw materials are used, which leads to
the benefit of the aesthetic formulas of the various decorative threads which are It helps to
highlight the aesthetic values in terms of its apparent effect on jewelry, which makes the soul
many positive ideas through innovative jewelry.
And considering that the material is the artist's primary means of expression, it can be the
main element in some works of art through which the artist expresses his creativity. And
jewelry with its development over the ages and the development of design and materials that
the contemporary artist can not ignore, but contemporary jewelry has gone out of every way
from the usual types of jewelry in previous eras, so the material has a large share in the
production of contemporary jewelry.
One of the most important modern foundations in weaving crafts is the synthesis process
between different materials, through which it affects the artistic effect of the work on
contemporary art and designs that may positively affect the extent of the development of art
and the synthesis of materials and its effect on the weaving work, as the weaving no longer
depends on the threads of all kinds only Rather, it relied on the overlapping of different
materials to work on the extent of the development of the hand-made fabric, while working on
the development of various techniques affecting the artistic form of the craft, and relying on
the technical artistic creativity of the materials, techniques and artistic designs of the craft.
The development of jewelry has become one of the most important industries used in our
current era, as well as the development of the materials and techniques used in the
manufacture of jewelry to learn about the civilizations of societies and the tendencies of their
people and deal with different designs of jewelry in accordance with the characteristics of
each people and the ethics of society. Various environmental materials.

Keywords:
Aesthetic values, material, aesthetic effect.

المقدمة
تطور النسیج في االونه األخیرة بشكل كبیر كعلم وصناعه وفن وكذلك اختلفت أنماط تصمیماته الشاملة لجمیع المجاالت
الفنیة والحیاتیة ومن خالل ذلك التطور الكبیر تدخل في بعض الصناعات النسجیة بعض الخامات المختلفة والتي كانت
قدیما بعیدة كل البعد عن مجال النسیج ومن تلك الخامات ( الجلود – المعادن – األحجار – شرائح الخشب – شرائح
 وشمل ذلك التطور أیضا أسالیب تنفیذ التراكیب النسجیة والتي تم من خاللها صباغة أو، ) وغیرها......... البالستیك
 فاللحمات لم تعد دائما، طباعه السداء مما سهل عملیة التصویر النسجي في األعمال الفنیة وكذلك أسالیب تنفیذ اللحمه
الخط المستقیم المعتاد علیه بل أصبحت لحمات حره یمكن أن یختلف اتجاهاتها ومساراتها مما ال یؤثر علي التصمیم
 وفي السنوات األخیرة تداول الفنانون التجسیم في األعمال النسجیة لیس هذا فقط بل أصبحت هناك، المطلوب تنفیذه
 وأصبحت المشغوالت النسجیة، مجسمات نسجیة و تماثیل نحتیة معتمدة علي الخامات النسجیة منسوجة وغیر منسوجة
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لیست مجرد أعمال فنیة فقط بل أصبحت لها هدف وظیفي في الحیاة یمكن لإلنسان االعتماد علیه في بعض مجاالت حیاته
كـ( وحدات اإلضاءة  ،الحقائب  ،األحذمه  ،المفارش  ،الخدادیات  ،البرفانات ........،وغیرها من مستلزمات الحیاة ) .
وشمل التطور في الفنون واألشغال الفنیة أیضا صناعة الحلي وتدخل في هذه الصناعة أیضا خامات جدیدة والتي أخرجت
هذه الصناعة عن اإلطار التقلیدي لها ولكن دائما تكون میول النساء إلي امتالك األنماط المتعددة سواء تقلیدیة أو غیر
تقلیدیة  ،فالحلي منذ بدایة الخلیقة وهو شئ مهم لدي النساء هو لیس فقط لغرض الزینة ولكن اختالف خامة الحلي توضح
مستوى المرأة فكان للملكات حلي و مجوهرات ممیزة تطعم باألحجار الكریمة الغالیة الثمن تصمم وتنفذ خصیصا لهن
وكذلك النساء األثریاء كانوا ومازالوا یختارون أغلي المجوهرات والحلي ذات الطابع المتمیز لیتزینوا بها وذلك علي
عكس نساء عامه الشعب فكان الحلي لدیهن بسیط شكال وثمنا وبتطور األزمنة تطورت األشكال التقلیدیة للحلي لتتناسب
مع المجتمعات المختلفة وكذلك األفكار الحدیثة للعصور المختلفة  ،والمرأة بطبیعتها تمیل إلي التزین والحلي فالبنت منذ
سن صغیر تلبس حلي والدتها وتبحث عن كیفیة صناعه حلي خاص بها من الخرز أو الخیوط أو بخامات بیئیة أخرى .
 -1مما سبق يمكن أن تتلخص مشكلة البحث في التساؤل االتي :
-1ما أثر الصیاغات التشكیلیة للخامات المختلفة علي القیم الجمالیة بالحلي النسجي المعاصر؟

أهمية البحث
-1االستفادة من الصیاغات التشكیلیة لبعض الخامات الستحداث الحلي النسجي .
-2إبراز القیم الجمالیة للحلي النسجي من خالل صیاغات الخامات المختلفة .

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلي :
-1دراسة تولیف بعض الخامات النسجیة والغیر نسجیة في صناعة الحلي النسجي .
-2كیفیة استخدام تقنیات تقلیدیة وغیر تقلیدیة في صناعة الحلي النسجي .

فرض البحث
-1وجود تأثیر ایجابي للصیاغات التشكیلیة للخامات المختلفة علي الحلي النسجي .
-2وجود عالقة ایجابیة بین اختالف الخامة المستخدمة في صناعة الحلي وبین إبراز القیم الجمالیة للحلي النسجي .

حدود البحث
-1استخدام خامات نسجیة وغیر نسجیة لصناعه الحلي .
-2اختیار تصمیمات غیر تقلیدیة مما یتناسب مع سمات العصر .
-3اختیار أسالیب تنفیذ مختلفة تتناسب مع كل خامة و تتوافق مع متطلبات التصمیم.

منهجية البحث
-1اإلطار النظري  :المنهج الوصفي التحلیلي .
-2اإلطار العملي  :المنهج التجریبي .

-2مصطلحات البحث
-1القيم الجمالية  :الجمال مفهوم قیمي ینشأ وینمو في ظل التجربة الحیاتیة الشاملة لإلنسان ونتیجة لمعایشة الجمال الكامن
في ظاهر وباطن الوقائع الخارجیة  ،فالجمال قیمة تتفاعل في تحدیدها كافة العوامل الثقافیة وبالتالي فهي قیمه نامیة
ومتغیرة بتغیر ظروف التجربة الجمالیة وقیمة مرتبطة بكافة قیم المجتمع وتتحدد في ضوئها  ،ومن هنا یمكن القول بان
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القیم الجمالیة عبارة عن قیمة عامة تندمج وتتفاعل فیها جوانب ثالث هي القیمة التشكیلیة والقیمة االجتماعیة والقیم
الفردیة)1( .
 -2الخامة  :هي المادة األولیة التي یختارها ویصیغها الفنان عن عمد لیحقق عمل ذي قیمه تشكیلیة وتعبیریة ( ، )2وقد
تعرف الخامة أیضا بأنها هي اللغة التي تتیح للفنان فرصة التعبیر في حریة  ،حیث یستطیع التنقیب داخلها لكي یستخرج
بإحساسه وفطرته ما بها من منابع تساعده علي توجیه نشاطه اإلبداعي من خالل رؤیة كل خامة علي حده بل وفي الجمع
بین أكثر من خامة من خالل التولیف لیرى ما یتالءم مع متطلباته الفنیة)3( .
 -3األثر الجمالي :هو ما ینشأ ویترسخ داخل المشاهد من اإلحساس بصفة تلحظ في األشیاء وتبعث في النفس سرورا
ورضا  ،حیث یتأثر الفرد بالعناصر الفعالة في محیطه الداخلي  ،وما تكونه االستجابة الجمالیة من أثارة عاطفیة ترتبط مع
التجربة الحسیة التي یكابدها المرء )4(.

 -3الجانب النظري
أصبح فن النسیج من مجاالت الفنون التشكیلیة المؤثرة والفعالة ،حیث أتخذ شكال جدیدا لیخرج من القالب التقلیدي لمرحلة
اإلبداع والتمیز ویتخطي حدود الفن الحرفي  ،فما نشهده من تحول كبیر في النسیج الیدوي جعله مجاال من مجاالت
التشكیل الفني التي تزخر بالقیم الفنیة المختلفة إلثراء مجال الفنون  .وقد أدي هذا التطور الذي حدث إلي الجدة والحداثة
في الشكل والمضمون للوصول إلي اإلبداع واالنطالق الحر في األعمال الفنیة .
ورغم التقدم الهائل في األسالیب التكنولوجیة في صناعة المنسوجات  ،اال أن المنسوجات الیدویة مازالت لها طابعها
الممیز وقیمتها التي تزداد یوما بعد یوم الكتسابها الطابع الفردي الذي یعبر عن إبداع الفنان وذلك من خالل األسالیب
النسجیة المتعددة والتقنیات والخامات المختلفة والمتنوعة .
وتعد القیم الجمالیة في النسیج الیدوي حملت وال تزال تحمل الكثیر من اإلبداع واالبتكار  ،من خالل التناغم اللوني
واإلیقاعي للتقنیات النسجیة المتنوعة والعدیدة التي تعتمد علي تعاشق خیوط السداء مع خیوط اللحمه والخروج عن
المألوف في ابتكار مشغوالت نسجیة حدیثة ومتطورة تعتمد علي استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التصمیم النسجي  .وقد
استقي الفنان النساج أعماله عبر الحركات الفنیة العدیدة تصمیماته وتشكیالته من الطبیعة والتراث .
وتعددت أشكال الحلي واختلفت أشكالها باختالف المجتمعات فمنها ثوابت كـ ( العقود – الدالیات – الخواتم – الحلقان –
األساور – األنسیاالت – التیجان ) ومنذ القدم كانت هناك األساور التي كانت تلبس في أعلي الزراع وكذلك في األحیاء
الشعبیة فكانت الدالیات التي تلبس مع الیشمك في أعلي الرأس وكذلك الخلخال الذي كان سمه أساسیة من سمات هذا
العصر وهناك في المجتمعات المختلفة الحلق الذي یلبس في األنف وأعلي األذن وفي بعض المجتمعات هناك أحزمة ذات
دالیات وسالسل تصنف ضمن الحلي .
ویعد تناول فناني ومصممي حلي الموضة بعض األشكال الجاهزة من الخامات غیر المعدنیة تأتي أهمیة التولیف في
إكساب العمل الفني أو المشغولة الفنیة المعدنیة بمجموعه رؤى جدیدة ألشكال و خامات تعود اإلنسان علي رؤیتها بشكل
معین وهذا یتوقف علي العدید من المفاهیم وعلي حسب البیئات المختلفة فطریقة الصیاغة والتولیف هي تأكید علي
االهتمام برؤیة للخامات لما بها من مكنونات یمكن التفاعل معها وعمل صیاغات تركیبیة وبنائیة یكون لها كیانها الذاتي
المستقل  ،ولكن عندما تجتمع الخامات في قطعة حلي للموضة تؤدى إلي تحقیق غرض فني معین مما یثرى العمل أو ما
تحمله من عناصر كثیرة لها دالالت رمزیة وطبیعیة .
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ویعد التطویر والتحدیث سمه من سمات هذا العصر في مجال التربیة الفنیة بتخصصاته المختلفة حیث یعتبر ضرورة هامه
في مواكبة هذا التطور وذلك من خالل الممارسة والتجریب  ،وبما أن الخامة من األشیاء الضروریة التي یبني علیها
العمل الفني والتي تشغل فكر الفنان حتى یستطیع الوصول إلي أفضل النتائج للعمل الفني
ویعد استخدام الخامات المختل فة من أهم المجاالت في العصر الحدیث  ،ولكن ال یمكن أن تؤدى الخامة وظیفتها في مجال
النسیج إال إذا كانت هناك مهارة عند الفنان لتكییف هذه الخامة وأن وأن تكون لدیه العین الناقدة التي یستطیع بها أن یوازن
بین مختلف الخامات والتعامل معها من حیث المساحات والخطوط واأللوان والمالمس التي یتوصل إلیها في عمله الفني،
وحیث أن الخیوط والتراكیب النسجیة هي المجال الذي یتناوله موضوع البحث بمختلف الخامات لذا فهي ترتبط ارتباطا
وثیقا بكل مجاالت وأنواع النسیج وما یتضمنه من تراكیب نسجیة متنوعة من حیث جمالیات الخیوط واختالف كل من
ال لون والنوع والسمك والملمس لتحقیق قیما فنیة جمالیة من خالل تعاشق الخیوط والتولیف بینها وبین خامات أخرى
إلخراج منتج فني متكامل ومقبول فنیا وعملیا.
ویعد هذا النوع من التولیف أحد العناصر الجمالیة التي تمیز األعمال الفنیة النسیجیة حیث یبرز إمكانیات أكثر لعناصر
التشكیل النسجي بما یؤدى إلى إبراز العناصر الجمالیة للخیوط وقد
و لقد شكلت ظاهرة تولیف الخامات فكر الفنان منذ القدم حتى الوقت الحالي  ,فالفنون الحضاریة القدیمة تعكس صورا من
التولیف بالخامات في شكل نماذج فنیة تمثل األبعاد الفكریة لكل حضارة من هذه الحضارات الغزیرة بالنماذج التقنیة التي
توضح فن التولیف بالخامات النسیجیة .
ومن خالل هذا البحث تقوم الباحثة باستخدام بعض الخامات النسجیة والغیر نسجیة لتصنیع حلي نسجي معاصر یقوم علي
تولیف تلك الخامات مع بعضها البعض مما یساعد علي اثراء القیم الجمالیة للحلي النسجي ویكون هذا الحلي متأثرا
بالصیاغات والمالمس المختلفة لهذه الخیوط مما یساعد علي تنمیة البعد الجمالي لهذه الخامات المختلفة لهذا الحلي .
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 -4الجانب التطبيقي

المشغولة األولي
النوع  :حلق .
الخامات  :إطارات نحاس – خیط قطیفة– سلك نحاس – خرز جرانیت .
األلوان  :أحمر – جرانیت أبیض
التوصيف  :قامت الباحثة باستخدام الخیط القطیفة بعمل اإلطار الخارجي للحلق واالستفادة من شكل النجمة كأحد األشكال
المألوفة بالخیوط المتداخلة وكذلك إضافة الخرز بعد لفه بالسلك النحاس وتثبیته في أسفل الحلق مما أثر تأثیر ایجابي بتباین
األلوان وتأثیر الجرانیت مع اللون األحمر مما أبرز دفئ اللون وتأثیره الجمالي .

المشغولة الثانية
النوع  :حلق .
الخامات  :إطار نحاس – خیط جانجاه مشعر بفضي .
االلوان  :البیج – البني الفاتح – بني غامق
التوصيف  :اعتمدت الباحثة في هذه المشغولة علي النظم الخطیة وتأثیراتها المتداخلة ببعضها البعض من خالل خیوط
الجانجاه المشعر واالستفادة من تأثیر الخیط المشعر لعمل شكل خطي بتأثیر ألوانه وكذلك عمل شراشیب بشكل مثلث
معكوس أسفل الحلق مما أبرز التوازن في التصمیم.
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المشغولة الثالثة
النوع  :عقد
الخامات  :خیط جانجاه فرو – دالیات – سالسل – خرج نجف .
األلوان  :الموف – بني – أزرق – أحمر هادي – طوبي .
التوصیف  :استخدمت الباحثة الخیط الفرو في عمل الصف األول في العقد مستفیدة من فرو الخیط بألوانه الهادیة وكذلك
إضافة الدالیات والسالسل وأكملت التصمیم بصفین من خرج النجف باللون الموف الهدي والموجود أیضا في الفرو .

المشغولة الرابعة
النوع  :عقد
الخامات  :خیط دوبارة جانجاه سمیك – سلك نحاس – خرز نحاس – دالیة نحاس في عقیق .
األلوان :أصفر – أخضر –أزرق – بمبي .
التوصیف  :استخدمت الباحثة خیط دوبارة ملون جانجاه إلعطاء تأثیر لتبادل ترتیب األلوان وعمل صفین للعقد ربطت
بینهما بسلك نحاس ملفوف علیهما بشكل مثلثات مضاف لهما خرز علي كل ضلع من أضالع السلك ووضعت الدالیة في
المنتصف .
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المشغولة الخامسة
النوع :عقد .
الخامات  :خیط مشعر – سلك نحاس – خرز لولي – خرزة بني خشب .
األلوان  :بیج فاتح – بني .
التوصیف  :استخدمت الباحثة الخیط المشعر بتأثیره وأضافت إلیه من أعلي دوائر نحاس ملفوف دوامات وبالقرب من
المنتصف خرز اللولي وفي المنتصف الخرزة الخشب .

المشغولة السادسة
النوع  :دالیة
الخامات  :خیط ملون – إطار نحاس – حجر أصفر .
األلوان  :أزرق – بترولي – لبني – أحمر – برتقالي –أصفر .
التوصیف  :استخدمت الباحثة الخیط الملون بدرجات األزرق للفه حول اإلطار بشكل دائري وعمل شراشیب في أسفل
الدالیة بالخیط الملون بدرجات األحمر والبرتقالي واألصفر ووضع الحجر في منتصف الدالیة .
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المشغولة السابعة
النوع  :دالیة
الخامات  :خیط قطیفة – خیط صوف – قطع كرتون .
االلوان  :رمادي –أحمر.
التوصیف :تم عمل قطع من التأثیرات اللونیة للنسیج المبرد  2/2بترتیب ألوان  2لون 2 :1لون  2في قطعه و1لون :1
2لون  2وذلك علي شكل مثلثان أحداهما مقلوب واألخر بشكل رأسي وعمل شراشیب في أسفل الدالیة للخیط القطیفة
وتركیب حلقات نحاس بها لتركیب السلسه ووصل المثلثان ببعضهما البعض .

المشغولة الثامنة
النوع  :دالیة
الخامات  :خیط صوف – حلیة نحاس بفرو – قطعة كرتون .
األلوان :أصفر – زیتي .
التوصیف :قامت الباحثة بعمل قطعة تأثیرات لونیة للنسیج المبرد ½ بترتیب ألوان 3لون 3 :1لون  ، 2وإضافة الحلیة
النحاس في المنتصف .
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 -5النتائج
-1أدت االستفادة من تولیف الخامات النسجیة والغیر نسجیة في إنتاج حلي نسجي مبتكر.
-2أدى استخدام الخامات المختلفة الي إبراز القیم الجمالیة في الحلي النسجي .
 -3ساعد تولیف الخامات المختلفة علي إبراز أثر الصیغ الجمالیة للحلي النسجي المعاصر .
 -4أمكن العمل علي تولیف الخامات المختلفة باستخدام بعض النظم الخطیة في تصمیم الحلي الي إنتاج حلي نسجي مبتكر.

 -6التوصيات
 -1ضرورة االستفادة من الخامات الغیر نسجیة في األعمال النسجیة الحدیثة .
-2التركیز علي تولیف الخامات المختلفة مع بعضها البعض إلنتاج عمل نسجي معاصر.
-3االهتمام بالجوانب التنفیذیة للعمل النسجي بتصمیمات مبتكرة إلنتاج عمل مبتكر .
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