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لتشكیلیة لعنصر الخط وارتباطاته التعبیریة في واالقیم الجمالیة " 
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  ملخص البحث

الخطوط من أقدم وسائل التعبیر الفني منذ البدایات األولي للفن وحتي اآلن ، ومع تطور 

ا  أشكالهتالعصور التاریخیة نجد أنها قد واكبت ذلك التطور ، حیث تغیرت مفاهیمها وتعدد

وتنوعت وظائفها إلي أن أصبحت الیوم ذات قیمة جمالیة وتشكیلیة في مجاالت الفنون بصفة 

عامة وفن النسیج الیدوي بصفة خاصة ، ویعتبر الخط عنصر من عناصر التصمیم الهامة 

لذا یعد أداة بناء كاملة في حد ذاته له قابلیة . لما له من قیمة بنائیة وتعبیریة في العمل الفني 

لخصائص الهامة للخطوط نجد أن والتوحد لتكوین العمل الفني ، من تلك الممیزات والیف للتأ

المصمم یمكن استخدامها خالل إبداعیات تثیر كثیر من المعاني التي تمتد من االستقرار 

لدینامیكیة ، لذا یسعي البحث والتوتر واالندفاع والثبات إلي اإلحساس بالحركة واالتزان وا

الستفادة من إمكانیات عنصر الخط في عمل تصمیمات نسجیة مستحدثة لطالب الحالي إلي ا

  .التربیة الفنیة 
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Summary 
lines are one of the oldest ways of artistic expression since the very 
beginnings of the art and up till now. It has been developed since then, 
to go with the development of the historical eras. Fonts changed its 
perceptions, shapes and uses till it became an aesthetic and plastic 
value in the arts and specifically the textile art. line is one of the 
important design elements as it has a constructive and expressive value 
for art. So it is considered a complete constructive tool which has the 
ability to unite and comprehend to form the artistic piece. Because of 
all of these features, the designer can use it in a lot of applications 
varying from stability, balance and settlement to motion, dash, tension 
and dynamic movement. The current research aims to make use of the 
line characters in designing new textile pieces to the art education 
students.  
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   : المقدمة ومشكلة البحث

الخطوط من أقدم وسائل التعبیر الفني منذ البدایات األولي للفن وحتي اآلن ، ومع تطور 

 أشكالها تالعصور التاریخیة نجد أنها قد واكبت ذلك التطور ، حیث تغیرت مفاهیمها وتعدد

الفنون بصفة وتنوعت وظائفها إلي أن أصبحت الیوم ذات قیمة جمالیة وتشكیلیة في مجاالت 

  عامة وفن النسیج الیدوي بصفة خاصة 

ًفالخطوط في العصر الحدیث ال تقل أهمیة وشأنا بما تحویه من قیم ومضامین عما 

ًكانت علیة في بدایة هذا الفن وذلك بما أوالها الفنان من اهتمام ، بعیدا عن اإلطار التقلیدي 

ن خاللها وبشكل یتسم بالواقعیة ، ویسعي المألوف الذي یهتم فیه فقط بتسجیل الواقع المرئي م

  لنظم األدائیة والتحقیقها باألسالیب 

ویعتبر الخط عنصر من عناصر التصمیم الهامة لما له من قیمة بنائیة وتعبیریة في 

لتوحد لتكوین العمل وا في حد ذاته له قابلیة للتألیف لذا یعد أداة بناء كامل.  الفني العمل

ألثر الخطي التي تتركه والمسار أوان مجموعة من النقاط الملتصقة فهالفني ، وینتج الخط م

النقطة خلفها عندما تتحرك ، وبالتالي یعد الخط أكثر عناصر التصمیم مرونة ، وقد یكون 

مستقیما أو مائال أو منحنیا أو یأخذ أشكاال أخري عدیدة ، إنه عنصر تشكیلي ذي إمكانیات 

جاه وامتداد الفراغ فطبیعة الخط هو نقل الحركة مباشرة وتتبعها التواكبیرة ، وهو یحدد الحركة 

  .١بین أجزاء التصمیم 

وأحیانا یكون الخط وصفا كما یساعد علي إیجاد اإلحساس بالصدق تجاه الطبیعة أو قد 

تكون خطوطا رمزیة مثل وظیفتها عندما یكون التصمیم وسیلتها لتنقل ألیا حقیقة شاملة بدال 

عنیة ، كما للخط وظیفة سحریة في بناء شيء لیس له وجود من قبل فهو مكون من الحقیقة الم

  .٢لفراغ واللمجسمات 

لخصائص الهامة للخطوط نجد أن المصمم یمكن استخدامها خالل وامن تلك الممیزات 

لثبات إلي اإلحساس واالتزان واإبداعیات تثیر كثیر من المعاني التي تمتد من االستقرار 

لدینامیكیة ، فالخط في التصمیم ال یقتصر علي كونه خط خارجیا والتوتر وادفاع النوابالحركة 

  .٣لتأكید علیها واالستفادة بها وا بل أصبح له قیمة مستقلة یمكن توظیفها الممثلةیحدد األشكال 

وأصبح فن النسیج من الفنون القویة والفعالة لما ادخل علیة من اتجاهات فكریة وفلسفیة 

كما تمیز العمل الیدوي بالتعبیر الحر واألداء المنفرد  متغیرات سریعة ومتنوعة،جعلت للنسیج 

الذي ینتج عنه جمالیات وقیم فنیة متنوعة تثرى من الجمالیات التشكیلیة للعمل الفني متضمنا 
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العمل النسجي الیدوي، الذي نشأ عنه مداخل فنیة عدیدة لها قیم فنیة متنوعة وصیاغات 

  .تخضع التجاهات ومدارس فنیة لها فلسفات مختلفة تشكیلیة مبتكرة و

 من الخامة والتقنیة التي نشأ الناتجة الفنیة المبتكرة  بصیاغاته العمل الیدويوعند تناول

عنها التطور الحادث في فن النسیج الیدوي، حیث تنوع الشكل النسجي تبعا لتعدد أداء العمل 

  . ل ومستحدثات جدیدة إلى العمل النسجي بصیاغات فنیة وتشكیلیة جدیدة أظهرت عن مداخ

لذا یسعي البحث الحالي إلي االستفادة من إمكانیات عنصر الخط في عمل تصمیمات 

  .نسجیة مستحدثة لطالب التربیة الفنیة 

  :ویمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤل اآلتي 

حدثة كیف یمكن االستفادة من إمكانیات عنصر الخط في عمل تصمیمات نسجیة مست

 لطالب التربیة الفنیة ؟ 

   :أهـــداف البحـــث 

 : یهدف هذا البحث إلى 

 .استحداث تصمیمات نسجیة مستحدثة قائمة علي تأثیر الخطوط علي المشغولة النسجیة  -١

 .لجمالیة لعنصر الخط واالتأكید علي القیم الوظیفیة  -٢

   :أهمیـــة البحـــث

 : ترجع أهمیة البحث إلى 

 .ر الهام الذي یلعبه الخط في التصمیم النسجي الكشف علي الدو -١

 .إیجاد مداخل جدیدة لتدریس مادة النسیج من خالل االستفادة من عنصر الخط  -٢

 .لشكلیة للخط وارتباطاته التعبیریة في التصمیم النسجي واإبراز القیم الجمالیة  -٣

   : فــــروض البحــــث 

 تصمیمات نسجیة مستحدثة لطالب یمكن األستفادة من إمكانیات عنصر الخط في عمل

 .التربیة الفنیة 

   : حـــدود البحـــث 

 كلیة التربیة –اقتصر تطبیق تجربة البحث علي طالب الفرقة األولي دبلوم التربیة الفنیة  -١

 .م ٢٠١٥/٢٠١٦ جامعة المنوفیة للعام الدراسي –النوعیة 
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 سم ، واستخدام الخیوط ٦٠×٤٠یتم تنفیذ المشغوالت النسجیة علي نول البرواز بمساحة  -٢

 .القطنیة فب التسدیة و خیوط الصوف الصناعي للحمة 

 .استخدام أسالیب وتراكیب نسجیة متنوعة  -٣

   : منهـــج البحـــث

لوظیفي والبعد الجمالي وایتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلي في عرض أنواع الخطوط 

  .لبحث لمنهج التجریبي عند إجراء تجربة اوا. لرمزي لها وا

   :مصطلحـــات البحـــث

  :lineالخط  -

ًهي سلسلة من النقط المتالصقة یحدد بعدا ، واتجاها لكنه معبا بطاقة وقوي حركیة  ً ً

ًكامنه تجري في هذا االتجاه ، وتتجمع في نهایتي الخط سواء مستقیما أومنحنیا أو متموجا  ً ً
٤.  

طة في مسار فقد یري أنه تتابع األثر الناتج من تحرك نق" ًویعرف الخط هندسیا بأنه 

لمجموعة من النقاط المتجاورة ، فهو یمتد طوال ولیس له عرض وال سمك أو عمق ولكن 

یمكن القول بأن له مكان واتجاه وهو یحدد حافة السطح كما یحدد مكان تالقي مستویین أو 

  .٥سطحین أو مكان تقاطعهما 

  :اإلطار النظري للدراسة 

  :ن عناصر التصمیم الخط كعنصر م: ًأوال 

ألثر الناتج عن تحریك نقطة فى مسار، وقد یرى أنه واالخط من الناحیة الهندسیة ه

ًتتابع فى مجموعة من النقاط المتجاورة فیمتد طوال ولیس له عرض أو سمك وعمق ولكن 

یمكن القول بأنه له مكان واتجاه وهو یحدد حافة السطح كما یحدد مكان تالقى مستویین أو 

ن، ویعتبر الخط عنصر تشكیلى هام لدوره الرئیسى فى بناء العمل الفنى حیث ال یكاد سطحی

ٕأى عمل تصمیمى یخلو من عنصر الخط وان كان ذلك بدرجات متفاوتة فالخط یحیط 

بمساحة معینة أو شكل ما فیكون أداة التحدید كما یحدد الحركة واالتجاه وامتداد الفراغ حیث 

رأسى ، ( حركة مباشرة وتتبعها والخط له أشكال عدیدة مستقیم أن طبیعة الخط هى نقل ال

، منحنى، منفصل، منعكس، مقوس، ویمكن للخط التأثیر على أشكال المساحات من  )أفقى 

خالل سمك وهیئة الخط وبصیاغة الخط یمكن تحویره ألشكال طبیعیة مبسطة على هیئة 

  .) ١(فراشات وحیوانات وطیور شكل رقم 
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  )١(رقم شكل 

تخطیط من حیث السمك ونصف كیانا خاصا ویعني الرسم حینما یتم بالقلم الرصاص 

دون تهشیر أو تظلیل من الداخل، والخط ذاته رحلة ممتعة في تنوعه وانفراجه لكن الخط في 

نفس الوقت یصف جسما بصریا أو مجردا یحدد مساحة أو كتلة ذات حجم فإن الخط یعتبر 

بناء التشكیلي، والخط كوسیلة للتشكیل والتعبیر ال یقتصر فیه علي األداء في حد ذاته وسیلة لل

الخطي دون النظر إلي القیمة الفنیة التشكیلیة المنبعثة، كما أن الخط مع كل فنان یتشكل 

  .حسب مذهبه وبسجیته دون التزام مهارات مخطوطة أو قواعد مبینة

ًنتباه فى الصورة بل هى أیضا تحمل والخطوط هى الدلیل الذى یقود العین إلى مركز اال

حساسات حتى لو ا ورسالة أو فكرة یرغب المصور أن ینقلها إلى الرائى وتكون محملة بمعان أ

  .لم تزد الصورة عن أن تكون مجموعة من الخطوط

وعندما یستخدم الفنان الخطوط لتقسیم الفراغ فإنه یهتم بإیجاد فواصل بینها، فإذا ما 

أقسام متساویة أدركها العقل بسرعة وانصرف عنها لخلو شكلها مما یدعو انقسم الفراغ إلى 

الستمرار التأمل وعلى العكس من ذلك إذا استحث الفنان نشاط عقل الرائى لبناء عالقة 

جمالیة بین مساحة وأخرى فإنه فى هذه الحالة یرضیه بالمشاركة فى هذه المشكلة الجمالیة 

ً الرائى فمن المالحظ أن الخطوط التى تمتد رأسیا من وللخطوط تأثیر نفسى توحى به إلى

أسفل اإلطار ألعاله تبدو ثابتة فال هى صاعدة وال هى هابطة ألن حدود اإلطار توقف 

ًحركتها إلى كال االتجاهین فالعین تتبع الخط صاعدة إلى حافة اإلطار ثم تتحرك أفقیا حوله 

  .صمیم مرة أخرىحتى یالقیها خط آخر یأخذها إلى أسفل مساحة الت
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  . أنواع الخطوط: ًثانیا 

الخطوط “ال ثبیعة من حولنا منها على سبیل المًإن للخط أنواعا كثیرة مستوحاة من الط

القوسیة المتمثلة فى قمم الجبال والسحب والكثبان الرملیة والجسد البشرى وتركیب وریقات 

 وسعف النخیل وعیدان القصب الزهرة وهناك الخطوط المستقیمة المتمثلة فى سیقان األشجار

وسیقان الذرة وكذلك الخطوط المتشعبة المتمثلة فى تجاعید الجسم البشرى عند الكبر 

ًوردة اإلنسان كذلك فى فروع النباتات وأوراق األشجار وأیضا فى تشققات أرض والشرایین أواأ

  . وتنقسم الخطوط إلى نوعین هما خطوط بسیطة و خطوط مركبة .جافة

  :لخطوط البسیطة إلىوتنقسم ا

  الخطوط المائلة_ الخطوط الرأسیة _ الخطوط األفقیة : خطوط مستقیمة..  

  الخطوط االنسیابیة_ الخطوط المقوسة _ الخطوط المنحنیة : خطوط غیر مستقیمة . 

   :أما الخطوط المركبة تنقسم إلى

 تعامدالخط الم_ الخط المتوازى _ الخط المنكسر : خطوط أساسها الخط المستقیم.  

 الخط المتموج _ الخط الحلزونى _ الخط المتعرج : خطوط أساسها الخط غیر المستقیم _

  .الخط اللولبى

 الخطوط المضفرة: خطوط أساسها الخط المستقیم والغیر مستقیم أو قد تجمع بینهم _ 

 _ الخطوط المتقطعة_ الخطوط المتشابكة _ الخطوط المتقاطعة _ الخطوط المنقطة 

 .الخطوط المتماسة_ الخطوط الهندسیة _ الخطوط الحرة _ تالقیة الخطوط الم

 )٢( شكل رقم                             

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ٦رسم یوضح أنواع الخطوط وتقسیماتها ) ٢(شكل رقم 
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  .البعد الوظیفي للخطوط : ًثالثا 

 :إن للخطوط وظائف تشكیلیة عدیدة فى الحلول التصمیمیة وهى

  للوحة واالتصمیم أتحدید مسطح.  

  تعریف األشكال وتحدیدها و تبنى هیكل التصمیم.  

  حصر الفراغ فى التصمیم.  

  إحداث التأثیرات بالمسطحات.  

  حداث القیم السطحیة والملمسیة واالفصل بین المساحات اللونیة  .  

  إغالق الفراغ و تحقیق االستقرار و تحقیق اإلیقاع الخطى.  

  ث الخداع البصرى حداواتحقیق وحدة التكوین. 

  تحقیق السیادة و تحقیق تراكب األشكال وتقاطعها. 

 التعبیر عن اإلشعاع والتجمیع وتحدید االتجاه. 

  عداد التخطیطات والكوركیاتواتبنى هیكل التصمیم. 

 اإلیهام بالبعد الثالث فى التصمیم و تحقیق التباین. 

 إحداث التدرج فى الظالل و تحقیق الشعور بالحركة. 

 حداث الزوایاوااث التباین فى الظالل إحد.  

  .الخصائص التشكیلیة والجمالیة للخطوط : ًرابعا 

 الخطوط على اختالف انواعها واشكالها قیما فنیة وجمالیة عدیده تعمل على ثراء تضفى

  .الملمس ، وأهم هذه الخصائص التشكیلیة والجمالیة هي 

  :العالقات الخطیة تحقق قیمة جمالیة  -

فمنها ما یكون ذا . " لتصمیم تتشكل الخطوط وتتفاعل مع بعضها والتعبیر أ خالل امن

ومنها ما یكون ثانویا وجمیعها تشكل العمل الفنى نتیجة عالقتها ) الفكرة األساسیة ( سیادة 

المترابطة ، ویمیز العمل الفنى عن األخر مدى التنوع فى طول وسمك الخطوط وحركة هذه 

  ) .٢(شكل رقم   .  ٧"ات جمالیة تؤكد على وحدة التصمیم الخطوط وتناغمها فى عالق

   :الخط وسیله للتعبیر -

باألضافة للخط من وظائف كتحدید الشكل والتعبیر عن الحركة داخل فكذلك یعتبر أحد 

، وینتج بناءا على الطرق المتبعة فى ) ٣(العناصر الهامة فى التعبیر عن الملمس شكل رقم 

لفنى من خطوط بسیطه ذات كثافات مختلفة سواء فى التاثیرات تناول الخطوط فى العمل ا

للحمة والتراكیب النسجیة وكذلك فى التنوع الشدید الناتج من الوبرة واالناتجة من خیوط السداء أ

.  
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   :الخط مصدر الحركة بین الشكل واألرضیة -

وم حركة اذا كان الخط یحدد األشكال والعناصر فبالتالى یحدد الفراغ ویحصره ، حیث تق

الخطوط بوظیفتین فى آن واحد إحداهما موجبة نحو تحدید الشكل واألخرى سالبه فى تحدیـد 

  ).٤(وحصر الـفراغ وهو بالتالى یفصل بـین المساحات اللونیة ویحددها شكل رقم 

  :  ٨ومن خالل العرض السابق نستخلص ان الخط یتسم بمجموعة من القیم الفنیة هي 

 قد تكون اطـار لـبعض لـبعض نوعیـات مـن الفراغـات وقـد الخطوط تحصر فراغا أو -١

  .تكون الخطوط مستمرة او متقطعة 

 .الخط یوحى بالسرعة والحركة والعنف واألنكسار  -٢

 ) . شئ بال نهایة –المجهول ( الخط فیه ایحاء بالتوازن السیكولوجى  -٣

 . مقوسة – منحرفة – أفقیة –الحركة فى عدة اتجاهات رأسیة  -٤

 .خطوط لها انفعال خاص بها كل نوعیة من ال -٥

 .٩الخط حتى عند اختفاءه یظل الحساس بحركته مازال موجودا  -٦

 

  

  

  

  

  

  

      

   

  

  

  

  لوحة للفنان) ٢(شكل رقم 

  توضح القیم الجمالیة) جون مارسیل ( 

  الناتجة عن الخطوط

 .Exploring Visual Design, P144:عن 

  

  عمل فنى للفنان) ٣(شكل رقم 

   أهمیة یوضح١٩٧٦) رونالد دیجان ( 

  الخط فى التعبیر

  جالیرى لیرنر هیلر: عن 
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  وتكوینها للشكل واألرضیة یوضح الخطوط) ٤(شكل رقم                 

  :المسمیات الخطیة : ًثالثا 

  :ستخداماتها منها واللخطوط مسمیات متعددة مرتبطة بأنواع الخطوط 

  مرسوم علي السطح الخارجي لمخروطوحدد ذلك الخط بأنه خط لولبي: خط الجمال  ،

، زء فیه یختلف عن الجزء الذي قبلهوكلما تحرك الخط فیاتجاه نهایة الولب فإن كل ج

 .١٠ولكنه في الوقت نفسه في وحدة تامة معه 

  من العین وهو خط أفقي وهمي ، تنتهي عنده أشعة الرؤیة الصادرة : خط مستوي النظر

 .عندما یقع الشئ في مستوي نظر المشاهد 

  صطالح یصور ما یرمي إلیه الفنان عندما یرسم خطوط أفقیة لتصویر واوه: خط األرض

 .لعناصر والمستوي الذي ترتكز علیها األشكال وااألرضیة ا

 -  لبحر في عمق واوهو خط أفقي یعبر عن تقابل السماء مع األرض ، أ: خط األفق

 .فني وخاصة في المناظر الطبیعیة العمل ال

 -  وهي الخطوط التي تحیط باألشكال ، وتحدد نهایاتها أو حافاتها : الخطوط الخارجیة

 .التي یظهر من خاللها الهیكل المرئي لتلك األشكال في الفراغ المحیط 

  لتدرج في الظالل واوهي خطوط تستخدم إلحداث التباین ) : التهشیر ( خطوط التظلیل

 .لعمق الفراغي واألشكال ، لتحقیق اإلحساس بالكتلة واالمساحات بین 

  وهي خطوط تنبثق من نقطة أو مركز أو تتفرع من خطین ، من : الخطوط اإلشعاعیة

، علي سطح اللوحة في حركة  جانبین أو عدة جوانب في مكان ماجانب واحد أو من

 .طالق ًمستمرة منتشرة ، تزداد انتشارا كلما بعدت عن مركز االن
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  .التأثیر النفسي للخطوط : ًرابعا 

  الخطوط الرأسیة توحي بالثبات، وباتجاه من أعلى إلى أسفل، وسبب ذلك أن العین تتبع

ًاتجاه الثقل في قراءة الخط حیث تبذل مجهودا أقل من ذلك المجهود الالزم لقراءة خط 

بالنسبة  -إن ظاهرة الجاذبیة األرضیة هي إذن . بحركة صاعدة وبنفس الطول

 الحركة الطبیعیة، وكل حركة مضادة تتطلب مجهودا أكبر حتى نتحقق، - إلحساسنا

  .فصعود مستوى مائل أكثر مشقة من نزوله

  الخطوط األفقیة توحي بالهدوء واالستقرار، والیستطیع الخط المستقیم األفقي أن یحدد

 العناصر القادرة على لى الیسار إال بإضافةوااالتجاه الذي یوحي به سواء إلى الیمین أ

  .اإلیحاء بالتوجیه والحركة كاألسهم مثال

  ًالخطوط المائلة توحي بالسقوط، وقلیال ما یستعمل في التصمیم دون مصاحبة خطوط

أخرى ذلك ألنه ال یحقق اإلحساس باالتزان والثبات العام للتصمیم الذي یبحث عنه 

فرمز البرق یأخذ . یحاءات بالحركةٕالمصمم، فهو یؤثر بكل قوة للداللة على اتجاهات وا

ًمعني أقوى برسمه خطا منكسرا وسهمه متجه إلى أسفل كما في الشكل، لیوحي بالحد 

األقصى لسرعة الهبوط بخالف ما إذا كان الخط صاعدا والسهم إلى أعلى حیث یمكن أن 

قیمة تحدید یراود نفسیة المشاهد فكرة المقاومة الناتجة عن الجاذبیة األرضیة، وهكذا نفهم 

  .اتجاه خط لتحدید معناه

  ًالخطوط المتكسرة توحي بالحركة، وأحیانا الفوضى، ونالحظ في هذه الخطوط الحدة في

كما . التشكیل، مما یستلزم استعمال بعض الحلیات معه لكي تلطف وتهدئ من تأثیره

أن ویمكن للخط المنكسر المكون من مستقیمین . استعمل في بعض الزخارف اإلسالمیة

ًیتضمن اتجاها مؤكدا مهما كان وضعهما في الحیز، على أن یحدد هذا االتجاه بمحصلة 

  .المستقیمین المكونین للخط المنكسر

  الخطوط المنحنیة توحي باللیونة وسالسة التموج التى تمتزج أحیانا بالخط المستقیم لتهدئ

 المستقیمة منها والمنحنیة ومع أن الخطوط األفقیة والرأسیة والمائلة،. من صالبته الزائدة

یمكن في مختلف تكوینها أن تترافق، إال أنها یجب أن تظهر سیطرة وتفوق لنوع واحد 

 .منها ویكون تأثیر الخطوط األخرى ملطفا ومخففا لملل النوع المسیطر

    .الدراسـة التجریبیـة : ًخامسا 

یة الجوانب االبتكاریة یعد النسیج الیدوي أحد مجاالت التربیة الفنیة التي تسعي لتنم

ألداء اإلبداعي والتفكیر واألخذ بما یساعد علي نمواللطالب عن طریق الممارسة العملیة 

 –وتنمیة ثقافة الطالب ، وتم تطبیق التجربه علي طالب الفرقة األولي دبلوم التربیة الفنیة 
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 مستحدثة قائمة  جامعة المنوفیة ، وذلك الستحداث تصمیمات نسجیة–كلیة التربیة النوعیة 

وركزت التجربة العملیة علي ابراز القیم الفنیة . علي تأثیر الخطوط علي المشغولة النسجیة 

العتماد علي خبرة الطالب السابقة من ممارسته وتشكیله للخامات والتشكیلیة للخط ، وا

  السالیب النسجیة المختلفة ، والتقنیات وا

  :أهداف التجربة 

 لجمالیة لعنصر الخط واظیفیة التأكید علي القیم الو. 

  لجمالیة وااثراء المنسوجات الیدویة بالقیم الفنیة. 

 التجریب باستخدام خامات جدیدة في مجال النسیج الیدوي. 

  استخدام تقنیات وأسالیب نسجیة متنوعة في المشغولة الواحدة. 

  :أهمیة التجربة 

 نسجي الكشف علي الدور الهام الذي یلعبه الخط في التصمیم ال. 

  التجربه تعد مدخال جدیدا لتدریس النسجیات بكلیة التربیة النوعیة. 

  ًلتقنیات النسجیة یحقق للطالب ثراءا فكریا وااللوان واالتجریب بالخامات. 

   :ةالعینة وزمن تنفیذ التجرب

 – كلیة التربیة النوعیة –طالب الفرقة األولي دبلوم التربیة الفنیة ، قسم التربیة الفنیة 

بواقع محاضرة اسبوعیة ، . م ٢٠١٥/٢٠١٦جامعة المنوفیة وطبقت التجربة في العام الدراسي 

  .ًثالث ساعات أسبوعیا ، لمدة فصل دراسي 

  :الخامات واالدوات 

 سم من الداخل ، باستخدام ٦٠×٤٠تم تنفیذ التجربه علي نول البرواز الیدوي مساحة 

لمالمس ، وخیوط والتخانات وا األلوان خامات متنوعة من خیوط قطنیة وصوفیة متنوعة

  .المكرمیة و كذلك الحبال ووسائط أخري 

  :المداخل التجریبیة للتجربة 

 واختیار ، من خالل عرض الجوانب الجمالیة للموضوع والحلول المختلفة لها : التجریب

 .ووضع الشكل األنسب لتكامل المحتوى

 لتوظیف الجید لكل خامة وما یناسبها وا وهي القدرة علي التولیف بین الخامات : التولیف

 .من تقنیة خاصة تثري جمالیات التراكیب النسجیة 

 تساعد في إنتاج مشغوالت نسجیة مستحدثة، وذلك الستخالص عالقات تشكیلیة مجردة : التجرید.  
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  :تحلیل األعمال الفنیة 

 ي نول  سم ، عل٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )١( رقم المعلقة النسجیة

لتصمیم عبارة عن ثالث دوائر واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

بها تدرج لوني توحي بالعمق ویخرج منها مجموعة من الخطوط المنحنیة األفقیة التي 

لسوماك مع أضافة مجموعة والحركة ، ونفذت المعلقة بأسلوب الجوبالن واتوحي بالیونة 

 .من الضفائر علي السطح 

 سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٢(رقم  لمعلقة النسجیة 

لتصمیم عبارة عن مجموعة من واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لعكس ، وتتقاطع مع والمنحنیة التي توحي بالحركة من أعلي إلي أسفل واالخطوط المائلة 

لهدوء وتم تنفیذ المعلقة بأسلوب الجوبالن واتقرار الخطوط األفقیة التي توحي باالس

 .لسجاد وكذلك إضافة بعض الضفائر علي سطح المنسوج وا

  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٣(لمعلقة النسجیة رقم 

لتصمیم عبارة عن مجموعة من واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

 التي توحي بالثبات وتنتهي بشكل هالل یوحي باالتزان ، وتم تنفیذ الخطوط الرأسیة

 . لسجادة ذات األلوان المتدرجة واالمعلقة بأسلوب السوماك 

  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٤(لمعلقة النسجیة  رقم 

وعة من لتصمیم عبارة عن مجمواالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لرأسیة التي توحي بالحركة المتناغمة ، وتم تنفیذ المعلقة بأسلوب واالخطوط المائلة 

 .السوماك وكذلك أضافة الضفائر علي سطح العمل النسجي 

  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٥(لمعلقة النسجیة رقم 

تصمیم عبارة عن مجموعة من لواالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لصاعد ، وتم تنفیذ واالخطوط المنحنیة التي تتحرك من أسفل الي أعلي وتوحي بالنم

لسجاد في األشكال مع إضافة مجموعة من واالمعلقة بأسلوب السوماك في األرضیة 

 .الضفائر علي سطح العمل النسجي 

  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٦(لمعلقة النسجیة رقم 

لتصمیم عبارة عن مجموعة من واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لمنحنیة واالدوائر المتدرجة في الحجم من أسفل ألي أعلي ویربطها بعض الخطوط اللینة 

 .لنمو ، ونفذت المعلقة بأسلوب الجوبالن مع السجادة واالتي توحي بالحركة 
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  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٧(قم رلمعلقة النسجیة 

لتصمیم عبارة عن مجموعة من واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لمنكسرة التي توحي بالحركة الصاعدة إلي أعلي ، وكذلك واالخطوط الرأسیة المتوازیة 

 .د لسجاوالثبات ونفذت المعلقة بأسلوب السادة وااإلتزان 

  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٨(رقم لمعلقة النسجیة 

لتصمیم عبارة عن مجموعة من واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لعمق ، ونفذت المعلقة بأسلوب والمائلة المتناغمة التي توحي بالحركة واالخطوط المنحنیة 

 .اد في األشكال لسجواالجوبالن في األرضیة 

  سم ، علي نول ٤٠×٣٠وتم تنفیذ العمل علي مساحة  : )٩(رقم لمعلقة النسجیة 

لتصمیم عبارة عن مجموعة من واالبرواز بخیوط قطنیة للسداء وصوف صناعي للحمة ، 

لهدوء وفي نهایتها توجد خطوط منحنیة دائریة واالخطوط األفقیة التي توحي باالستقرار 

لسجادة في األشكال مع وانفذت القطعة بأسلوب السوماك في األرضیة توحي بالحركة ، و

 .إضافة بعض الضفائر علي سطح العمل النسجي 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
 

المعلقة النسجیة 

 األولي
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المعلقة النسجیة 

 الثانیة

 

 المعلقة النسجیة

  الثالثة

  

المعلقة النسجیة 

 الرابعة
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المعلقة النسجیة 

 الخامسة

 
 

المعلقة النسجیة 

 السادسة

 
 

المعلقة النسجیة 

 السابعة
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  .نتائج البحث 

لما یقوم به من دور رئیسي في للخط أهمیة قصوي في التكوین الفني للتصمیم النسجي ،  .١

 .تحدید االشكال وفصل المساحات وتنوع المالمس وتناغم المفردات التشكیلیة 

لرمزیة كعناصر تصمیمیة یزید من قدرة طالب وااالهتمام بإمكانیات الخطوط الجمالیة  .٢

 .التربیة الفنیة في ابتكار تصمیمات نسجیة مبتكرة 

لمضمون ، ال ینفصالن بإختالف العمل وال العمل الفني وحدة متكاملة بین الشك .٣

 .لعناصر التي یحویها إطار العمل الفني وا

  :التوصیات 

االهتمام باالتجاه الوظیفي للخط في التكوین ، لما له من أهمیة في استحداث قیم  .١

  .جمالیة وتشكیلیة للعمل النسجي 

 
 

لنسجیة المعلقة ا

 الثامنة

  

المعلقة النسجیة 

 التاسعة



  

 ٣١٤ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  :المراجع 
 .مالیة ، مطبعة مودرن سنتر ، القاهرة التصمیم أسسه ومقوماته الج) : ١٩٩٨(أحمد رفقى على  - ١
  .لتصمیم ، عالم الكتب ، القاهرة واالفن  ) : ١٩٩٧( إسماعیل شوقي إسماعیل  - ٢
تأثیر الخطوط واألشكال علي المسار البصري كمصدر ) : ٢٠١٢( أماني ناجي عبد العزیز  - ٣

 ] ن.د:م .د[لصیاغات معدنیة مستحدثة ، 
لمصریة وا اإلحساس بالجمال ، ترجمة مصطفي بدوي ، مكتبة األنجل) :١٨٩٦( جورج سانتیانا  - ٤

 .، القاهرة 
سعد عبد المجید أبو زید ، دینامیكیة المساحة اللونیة والخط كمدخل لتدریس طباعة المعلقات  - ٥

الحائطیة بالشاشة الحریریة  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة ، جامعة 
 .حلوان 

التشكیل بعنصر الخط كمثیر إلبداع طالب التربیة الفنیة ) : ٢٠٠٨( یة محمد محمد عیسي سم - ٦
 .في مجال تصمیم الشعار ، مجلة كلیة التربیة النوعیة بالمنصورة 

 ، دار النهضة العربیة ، ٣التكوین في الفنون التشكیلیة ، ط ) : ١٩٩٥( عبد الفتاح ریاض  - ٧
 .القاهرة 

مالمس السطوح النسجیة كمدخل إلثراء التصمیمات ) : ٢٠٠٢( لسرسي هشام محمد أمین ا - ٨
الزخرفیة لطالب التربیة النوعیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة ، 

 .جامعة حلوان 
الفنون التشكیلیة كیف نتذوقها ، ترجمة سعد المنصوري ، مكتبة  ) : ١٩٦٦( مایز ، برنارد  - ٩

 . ، القاهرة النهضة المصریة
                                                           

تأثیر الخطوط واألشكال علي المسار البصري كمصدر لصیاغات ) : ٢٠١٢( أماني ناجي عبد العزیز  -  1

 ٢، ص ] ن.د:م .د[معدنیة مستحدثة ، 
وري ، مكتبة النهضة الفنون التشكیلیة كیف نتذوقها ، ترجمة سعد المنص ) : ١٩٦٦(  مایز ، برنارد - 2

 ٢٣٨المصریة ، القاهرة ، ص 
التشكیل بعنصر الخط كمثیر إلبداع طالب التربیة الفنیة في ) : ٢٠٠٨(  سمیة محمد محمد عیسي - 3

 ٨٩١مجال تصمیم الشعار ، مجلة كلیة التربیة النوعیة بالمنصورة ، ص
 ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص ٣ طالتكوین في الفنون التشكیلیة ، ) : ١٩٩٥( عبد الفتاح ریاض - 4

١١٤  
  ١٤٤لتصمیم ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص واالفن  ) : ١٩٩٧(  إسماعیل شوقي إسماعیل - 5
  .٣٨مرجع سابق ص  ) : ١٩٩٧(  إسماعیل شوقي إسماعیل - 6
عة المعلقات الحائطیة سعد عبد المجید أبو زید ، دینامیكیة المساحة اللونیة والخط كمدخل لتدریس طبا - 7

  . ٩١بالشاشة الحریریة  ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة ، جامعة حلوان ، ص 
  .٢التصمیم أسسه ومقوماته الجمالیة ، مطبعة مودرن سنتر ، القاهرة ،  ص ) : ١٩٩٨(أحمد رفقى على  - 8
 
 السطوح النسجیة كمدخل إلثراء التصمیمات مالمس) : ٢٠٠٢(  هشام محمد  محمد أمین السرسي - 9

الزخرفیة لطالب التربیة النوعیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة ، جامعة 
  .٥٤حلوان ، ص 

 
لمصریة ، وااإلحساس بالجمال ، ترجمة مصطفي بدوي ، مكتبة األنجل) : ١٨٩٦( جورج سانتیانا  - 10

 . ٥٢القاهرة ، ص 


