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نسجيات مرسمة جديدة مستلهمة من أعمال الفنان سعد زغلول التصويرية مدخل إلثراء 

 النسجيات اليدوية لدى طالب كلية التربية النوعية

 د/ رانيا رجب عبدالمعبود مرسيم. 

 مصر -  أسيوطامعة أسيوط ج –لية التربية النوعية ك -سم التربية الفنية ق  -مدرس النسيج اليدوي 

rania.morssy@specedu.aun.edu.eg 

  الملخص

ته الضرورية ، يعتبر فن النسيج من أقدم الفنون التي الزمت االنسان منذ العصور القديمة حيث استخدمه االنسان لسد حاجا

الدينية والبيئية ومجتمعات ، وتسجل أحداثها السياسية واالجتماعية فأضحى فن النسيج من الموروثات التي تحمل فكر وثقافة ال

في الشكل  محافظًة عليها في صورة انتاج فنى ، ولقد مر فن النسيج بتطورات ومراحل عديدة اضافت له الكثير من الجدة

تشكيلية معاصرة  اع الحر برؤىوالمضمون تعبيرياً وجمالياً ووظيفياً فخرجت من الشكل المألوف التقليدي الى التعبير واالبد

فاصيل ويحمل ، وفن النسجيات المرسمة أحد انواع النسيج والتي تنقل وتعبر عن االحداث المجتمعية والموروثات بأدق الت

احثة في تدريس مقرر ومن خالل الممارسة العملية للبالكثير من المضامين الفكرية والفلسفية ، لذا توجب علينا االهتمام به ، 

ثة أن هناك العديد من الحظت الباح -سجيات اليدوية مع طالب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط الن

ي فالنسيج في تلك الفوائد التربوية والفنية التي يمر بها الطالب أثناء االستلهام وإعادة الصياغة خاصة بأسلوب التابيستر

لنسجية الى جانب ة( يحتاج الى تطويع  العناصر التشكيلية في ضوء التقنيات واألساليب االتجربة) االستلهام وإعادة الصياغ

ت المختلفة ويزود التعرف على السمات التقنية للفنان صاحب العمل األصلي ، يتيح ذلك أفاق جديدة لإلبداع الفني في المجاال

لباحثة أن تتيح ر المستخدمة في أعمال الفنان ، فرأت االطالب بخلفية ثقافية عريضة كلما استطاع تكوين نسق جديدة للعناص

في لول سعد زغالفرصة أمام الطالب وان يستفيدوا من  أحد رموز المجتمع المحلى بمحافظة أسيوط وهو الفنان المصور 

سيوط ، اهتم أهو فنان تشكيلي مصور ، ولد بمحافظة  ، والفنان سعد زغلول  عمل نسجيات مستلهمة من أعماله التصويرية

تعبير والتأكيد على في أعماله بالبيئة المصرية وُعنى بالعادات والتقاليد والمناسبات المصرية ، تميزت أعماله بالقوة في ال

 األطفال  تجسيدالمضمون ، كما تميز أسلوبه باستخدام  ألوان قوية وساخنة وظهرت أشخاصه كبيرة الحجم وضخمة حتى عند 
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