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Abstract   Keywords 

یھدف البحث إلى تصمیم معلقات مبتكرة مستوحاة من مصادر فنیة مختلفة وجدیدة مثل الحضارة  
والثقافة  تاریخیةالھندیة مع تقدیم دراسة معلومات مبدئیة عن الھند والحضارة الھندیة بعصورھا ال

واتضح من دراسة  الھندیة والفنون الھندیة المختلفة مثل، العمارة والنحت والتصویر وغیرھا،
الموتیفات والوحدات الزخرفیة حیث وجد تشابھ بین بعض منھا وبین الموروث التاریخي للشرق 
األوسط بمختلف حضاراتھ. وقد قدم البحث مجموعھ من التصمیمات المستوحاه من الوحدات 

سط الزخرفیة والوان الفن الھندى بصورة ال تعارض مع الموروث الثقافي  لشعوب الشرق األو
لمواكبة الذوق العام و مواكبة األفكار الجدیدة في أعمال الدیكور الداخلي للمنشأت و المؤسسات 
المختلفة. وتم تنفیذ التصمیمات باسالیب انتاج متنوعھ مثل الجوبالن والتفت الیدوى باإلضافة الى 

ة لتناسب األداء ذلك تم  تطرقت لكیفیة تحسین الخواص الطبیعیة و المیكانیكیة للمعلقات النسیجی
  الوظیفي.
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:Introduction  
حضارة الھند ترجع إلى أزمنة سحیقة وأجناس وأدیان مختلفة 
وبالتالي فإن الفنون الھندیة تعددت طرزھا وأشكالھا. لقد عد الفن 

وسیلة وأداة للتربیة الشعبیة،  -في الھند القدیمة  -بجمیع أشكالھ 
ً عن طریق المسرح والموسیقى والرقص والرسم  فكان میسورا

ا، وعن طریق شرح مبادئ الفلسفة واألخالق والنحت وسواھ
والدین لجمھور الشعب وإفھامھ إیاھا، على شكل صور وكتابات، 

)، وھو Vishnu Dharmottara فكتاب (فیشنو دھارموتارا 
واحد من أقدم الكتب الھندیة في النظریة الجمالیة، یلح على التطابق 

سوى بین كل من الموسیقى والرقص والنحت، إذ لیست كلھا 
تعابیر مختلفة لإلیقاع الكوني ذاتھ.  فنسب األشكال المعماریة، 
وقواعد النحت، والرابطة بین األلوان تكون كما ھي الحال في 
عالقة الفواصل الموسیقیة أو األصوات المنطوقة مجموعة من 
الروابط تمثل القوانین الكونیة ذاتھا، والمفاھیم العالمیة ذاتھا التي 

ً لھا. یمكن لكل واحد م ً واضحا ن ھذه النظم أن یكون وسیلة وتعبیرا
وكان إطار حیاة الفرد الھندي یكونھ العشیر (الطبقات التي یتكون 
 منھا المجتمع الھندي) الذي تؤثر بنیتھ في ترتیب المدینة والقریة.

)8( 
ھي إحدى Woven Wall Hangings)المعلقات النسیجیة (

ه فنیھ إلضافة لمسة جمالیة المنتجات النسیجیة التي تستخدم كوحد
في األماكن المختلفة لما تتمتع بھ من جمال التصمیم واأللوان 
والملمس، ترجع نشأة المعلقات النسیجیة للحضارات القدیمة 
كالفرعونیة والرومانیة الیونانیة والفارسیة والقبطیة واإلسالمیة 

یضا وغیرھا، وكانت تستخدم كنوع من أنواع الھدایا الى الملوك وا
یھادي بھا الملوك بعضھم البعض لذا اتسمت بالفخامة والرقي 
وجودة التصمیم والخامة والملمس ویتم تصمیمھا لتكون قطعة فنیة 
بحتة او لتسرد قصة معینھ لھا أثر او تخلید لذكرى مجیدة، تطورت 
المعلقات النسیجیة في الحضارة اإلسالمیة لتشمل ایضا الكتابات 

قة التكوین واستخدام قواعد الكتابة والتشكیل الدینیة المختلفة ود
بطریقة بارعة واھتموا بھا اھتماما كبیر وانتشرت في بقاع مختلفة 
في العالم كلھ مع الفتوحات اإلسالمیة وازدھرت جدا في بالد 

فارس (إیران) وتركیا وھما من المراكز المھمة جدا في انتاج 
  الجمال. السجاد والمعلقات النسیجیة فائقة الجودة و

تنتج المعلقات النسیجیة بالطرق الیدویة مثل التابستري والدیباج 
والدامسك وغیرھم ومع استحداث الطرق المیكانیكیة إلنتاج السجاد 
تم انتاج المعلقات النسیجیة بالطریقة المیكانیكة مثل الجوبالن 
المیكانیكي ویكون إنتاجھا أسرع من الطرق الیدویة، وتتنوع 

ستخدمة في انتاج المعلقات النسیجیة بین الطبیعیة مثل الخامات الم
القطن والكتان والصوف والحریر الى الخامات الصناعیة المتنوعة 
حدیثا، باإلضافة الى جمال تصمیم وألوان المعلقة النسیجیة فانھ 
یجب مراعاة توافر خواص وظیفیھ مالئمة والتي تزید من العمر 

تھا ورونقھا ومن ھذه الخواص اإلفتراضي للمعلقة وتزید من جود
المتانة ومقاومة التأثر باإلضاءة فال تتغیر الوانھا نتیجة تعرضھا 
للضوء ومقاومتھا لإلتساخ واألتربة، ثبات األلوان وسھولة 
التنظیف ..... وغیرھا من الخواص الوظیفیة الواجب توافرھا في 

  معلقة. لذلك یجب تحسین الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة لل المعلقة
Statement of the problem 

  یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة:
  ھل ابتكار تصمیمات معاصره مستوحاة من الفن الھندي

بألوانھ ووحداتھ المختلفة یثرى ویواكب التطور إلرضاء 
  إختالف الذوق العام على المستوى المحلى واإلقلیمي؟

 إستخدام المعلقة النسیجیة كوحدة فنیة  ھل یمكن احیاء
معاصرة تناسب أسالیب الدیكور الحدیثة المختلفة وتكون أكثر 

 جودة من مثیلتھا غیر النسیجیة؟
  ھل یمكن تحسین الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة للمعلقات

  النسیجیة لتناسب األداء الوظیفي؟
Objectives  

 وحداتھ دراسة متكاملة ومفصلة. دراسة الفن الھندي و  
  دراسة المعلقة النسیجیة وأھم خواصھا الطبیعیة والمیكانیكیة

  وأسالیب التنفیذ.
  تصمیم وتنفیذ معلقات نسیجیة مبتكره مستوحاة من الفن

 الھندي وذات اداء وظیفي مناسب.
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  دراسة كیفیة استخدام وتوظیف المعلقة النسیجیة كوحده فنیھ
  لتصمیم الداخلي المعاصر.معاصرة في أعمال ا

Significances  
  العمل على تحدیث وتطویر المنتجات النسیجیة لتواكب الذوق

 .المعاصر
  التطویر بإستخدام طرق وأسالیب ومدارس فنیھ وحضارات

مختلفة (مثل الفن الھندي) إلخراج منتج نسجي قادر على 
 منافسة المعلقات غیر النسیجیة.

 ات وألوان الفن الھندي إلضفاء قیمة جمالیة على توظیف وحد
النسیجیة الحدیثة إلستخدامھا في أعمال التزیین  المعلقات

  والتصمیم الداخلي لألماكن المختلفة.
Hypotheses  

  استخدام وحدات وألوان الفن الھندي في ابتكار تصمیمات
تكار للمعلقات النسیجیة الحدیثة یضفي روح التجدید واإلب

للمعلقة النسیجیة إلرضاء إختالف الذوق العام على المستوى 
 المحلى واإلقلیمي.

  اإلھتمام بتحسین الخواص الفیزیقیة والمیكانیكیة للمعلقة
النسیجیة یزید من العمر اإلفتراضي لھا وتكون ذات مظھر 

 جمالي دائم.
Delimitation  

 مجال التطبیق: المعلقات النسیجیة  . 1
الجوبالن  –الیب التنفیذ المیكانیكي (الھاند تافت أس . 2

  المیكانیكي)
Theoretical Framework 

  المنسوجات في الھند: -1
تعتبر الھند من األمم ذات الحضارة القدیمة ویقول المؤرخون حیث 

یبحثون في بدء تاریخ ھذه الحضارة أنھا بدأت قبل المیالد بنحو 
سند وھو أقرب مكان في الھند لتلك البالد أربعة آالف عام في ال
  ذات الحضارة القدیمة.

  الخامات  1-1
   القطن:

  من الصناعات المھمة في الھند صناعة النسیج، ومن أھم
الصناعان في الھند المنسوجات القطنیة وقد انتشرت ھذه 

الصناعة في كثیر من المدن. وكانت أرقى وأرفع منسوجات 
  القطن من إنتاج الھند.

   :الجوت
  تكاد تحتكر شبة القارة الھندیة إنتاج الجوت في العالم وتوجد

منسوجات الكتان والقنب والحریر الصناعي والحریر 
  الطبیعي والصوف والموھیر. 

 ) م) في الھند في 1857-1526تأسیس ساللة المغول العظمى
أعطى دفعة جدیدة لتطویر األقمشة  القرن السادس عشر

من األقمشة، والتي تتمیز إلى حد  أنواع جدیدة الفنیة. ظھرت
أنماط جدیدة، وتوسیع نطاق  كبیر بتكنولوجیا جدیدة، وظھور

  األلوان واستخدام مواد باھظة الثمن.
  :Silkالحریر     
  كانت أشھر أنواع الحریر ھي ما یسمى األقمشةbutedar 

"المزھرة" مصنعة من القرن  ”Hindustani”ھندوستاني
في  Balucharالتاسع عشر في  السابع عشر إلى القرن

)، baluchariومن ھنا تسمى  Murshidabadمنطقة 
patola  مع السداء واللحمة المسبقة الصبغ من الحریر

روكار و بیناریس بروكار أو كیمكابو، المصنعة في 
  فاراناسي (بیناریس).

  بدون شك أن الحریر من المدن الھندیة األخرى كان جمیًال
ألقمشة المذكورة للتو تمیزت بتألقھا بنفس القدر، ولكن ا

الخاص وأنماطھا الجمیلة وتناغم ألوانھا. كانت ألوان الخلفیة 

أحمر أو أرجواني داكن أو أزرق، بینما    butedarفي أقمشة
تم نسج النمط باستخدام خیوط بیضاء أو كریمیة أو صفراء 

أو برتقالیة أو حمراء أو خضراء. زینت ھذه األقمشة بأنماط 
اتیة وھندسیة وشخصیات بشریة. یتألف تصمیم الزخرفة نب

من أنماط ھندسیة وزھریة  Gujaratمن حریر غوجارات 
باللون األبیض واألحمر الداكن واألزرق الداكن واألصفر 

  )14(الذي برز بوضوح على خلفیة داكنة. 

  
) صورة توضح األقمشة الھندیة القدیمة بألوانھا الزاھیة 1شكل (

  )13(متنوعةوزخارفھا ال
  المنسوجات اإلسالمیة في الھند: 1-2

  ،إزدھرت صناعة المنسوجات في الھند بعد الفتح اإلسالمي
ألن الھنود حازوا السبق في ھذه الصناعة منذ العصور 

القدیمة، وذاع صیتھم في نسج األقمشة القطنیة الدقیقة وقد 
أقبل األباطرة المغول في العصر اإلسالمي على تشجیع ھذه 

صناعة وفرضوا علیھا رقابة حكومیة على نحو ما عرف ال
في سائر أنحاء العلم اإلسالمي، فازدھر نسیج الدیباج 

 وخاصة في الھور وبنارس وأحمد أباد.

  
 )13() یوضح سجاد ھندي في العصر المغولي2شكل (

  
  )13() یوضح أحد شیالن كشمیر الشھیرة3شكل (

 ،كان االمبراطور  اتسمت أزیاء المغول في الھند طبع خاص
 ً المغولي یرتدي ریطة حول الجبین وطوق ذھبي مرصعا

باللؤلؤ ویعلوه أحجار كریمة ویوجد بأعلى الربطة جوھرة 
تمثل الشمس. وتثبت مجموعة موزعة من الریش كشعار 

ملكي. وإذا تتبعنا المالبس اإلمبراطوریة للمغول نجد أنھم 
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والمعروف في كانوا یرتدون معاطف القطن الرقیق والناعم 
إقلیم دكا. والزي التقلیدي ھو (الراز) وھو عبارة عن معطف 
طویل من الموسلین ضیق عند الصدر وینسدل باتساع وأزیاء 
التجار تتكون من قطعتین جاكیت یصل إلى الركبة وسروال 
واسع یشبھ الطرز التركیة ویرتدي شال من الكشمیر كوشاح 

عمامة من الحریر  على كتفیھ وغطاء رأس عباره عن ینسدل
تتدلى إحدى طیاتھا ألسفل الجبھة وغالبا ما تحمل العالمة 

 )13(الممیزة للطائفة الدینیة. 
  تصمیم المنسوجات الھندیة  : 1-3

كانت األقمشة الھندیة متنوعة للغایة كانت األقمشة إما منسوجة أو 
بتصمیمات زخرفیة مأخوذة من  منقوشة. یتم تزین األقمشة السادة

النباتیة خالل المرحلة النھائیة من اإلنتاج بواسطة الوحدات 
  الصباغة أو الطابعات أو التطریز. 

كان التصمیم الزخرفي المستخدم في األقمشة متنوًعا جدًا، 
باإلضافة إلى األنماط الزخرفیة الھندسیة والزھریة والكتابیة 
المذكورة أعاله، استخدمت األقمشة الھندیة أیًضا الموتیفات 

یة. من خالل النظر في األنماط، من الممكن تحدید مكان الزخرف
 Uttar“إنتاج النسیج. زینت األقمشة في والیة أوتار برادیش 

Pradesh”  باستخدام أسلوبین: التقنیة األولى یشمل على نمط ناعم
بلونین، مع وجود شجرة الحیاة في المنتصف، وحول الحواف 

ور أو صور مبسطة العریضة شرائط تتكون من أكالیل من الزھ
للتفاصیل المعماریة. التقنیة الثانیة تتكون من نمط ملون مع وجود 
إطار بحواف عریضة حمراء وأزرق داكن مع الزھور، بینما 
الفواصل بین االشرطة كانت مملوءة بزخرفة كتابیة بیضاء 

  وسوداء.
كانت سمة راجستان ووسط الھند ھي األقمشة المزخرفة بنقطة 

صمیم یضم باقات من الزھور على خلفیة بیضاء أو تشبھ بقع أو ت
زھرى شاحب. تم تطبیق ھذه األنماط الزخرفیة على النسیج عن 

 jamdantطریق الطباعة. النمط على أقمشة 
: قماش بالزھور المنسوجة) تتكون  ”Hindustani”(ھندوستاني

في شرائط أو متناثرة في جمیع أنحاء  من أزھار وفروع مرتبة
ً بنظام األلوان  المواد مثل شبكة. قماش من ھذا النوع لم یصبغ أبدا

المتناقضة. في بعض األحیان كانت تحتوي على خیوط من الذھب 
 )14(أو الفضة أو الحریر.

  
) یوضح أحد المنسوجات الھندیة المصنوعة بوسط الھند 4شكل (

 ً   )14(قدیما
  :brocadeالدیباج  
  في الھند المشار الفن القدیم لحریر الذھب والنسیج الفضي

) تم تطویره brocade(الدیباج  Kimkhabإلیھ محلیًا باسم 
بین القرنین السادس عشر والتاسع عشر بشكل كبیر في عدد 

 Varansi, Ahmadabad andمن المدن، بما في ذلك 
Hyderabad ومع ذلك، تم نسج أفخم الدیباج .brocade 

ن النمط . كانت قاعدتھ من الحریر، بینما كا Varansiفي
متشابًكا بخیوط من الذھب والفضة. تتكون األنماط المتنوعة 

من براعم األزھار، شجرة الحیاة، وشخصیات الفرسان 
والحیوانات البریة (النمور، الفیلة، الغزالن واألرانب 

  البریة).

  كانت األقمشة الكشمیر الرائعة المصنوعة من صوف الماعز
ًا نقیًا أو البري مشھور على وجھ الخصوص. كانت  إما صوف

مختلًطا، وفي ھذه الحالة كان السداء یتكون من الصوف 
واللحمة یتكون من خیوط الحریر. كان العدید من األنماط، 

سواء كانت مطرزة أو منسوجة مصنوعة دائما من الصوف. 
ًا بزخارف نباتیة وأحیانًا  في كثیر من األحیان كان النسیج ملیئ

الت جمیلة بشكل ال یضاھى تصمیمات معماریة منمقة. شا
واألطوال المناسبة الخاصة للمالبس مصنوعة من صوف 

 )14(الكشمیر. 

 
  )14(الشھیرة ) یوضح أحد شیالن كشمیر5شكل (

  )15( زخارف ووحدات الفن الھندي:
  تنقسم الزخارف إلى:

  العناصر النباتیة:
  تشتمل على الزخارف المستوحاة عن النبات واألزھار

    مثل:وط الملفوفة المستمدة من فروع األشجارالمحلیة والخط
 وحدة البازلى (ثمره المانجو):

   شكل مھم یستخدم في المنسوجات والتطریز بالھند وھو على
شكل قطرة مشابھھ لثمرة المانجو لذلك یطلق علیھ مانجو او 

إمبي وھو ما یعني مانجو في الھند ویعرف ایضا باسم الكاري 
 ي بذور المانجو.والذي مأخوذ عن اردو وھ

  
 )15() یوضح أشكال موتیفا البازلي6شكل (

  
 )15() یوضح أشكال موتیفا البازلي 7شكل (

  
  )15() یوضح موتیفا البازلي على ساري بالوتشاري8شكل (
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  نبات الكرمة الزاحف (بیل بوتى):وحدة 
  نشأ استخدام وحدة نبات الكرمھ فى تصمیم المنسوجات  في

المغول في زخرفة المنسوجات وذلك بالد فارس واعتمده 
بسبب سیقانھا الرقیقة الورقیة الملیئة بالزھور والبراعم 

  )15(والفواكھ ألھمت النساجین والمطرزات لخلق أنماط رائعة 

  
  )15()  یوضح موتیفا البل بوتي9شكل (

  شجرة الحیاة الھندیة:وحدة 
  وجدت شجرة الحیاة عبر الحضارات وھي فكرة قدیمة لھا

 -Kalpیخ طویل فحسب األساطیر الھندوسیة تعرف باسم تار
Taru  رمز لتحقیق الرغبة. الفكرة الموضحة أن جمیع

الكائنات الحیة على ھذه األرض مترابطة. حیث ان فروع 
الشجرة التي تصل إلى السماء والجذور عمیقھ في األرض، 

یعرض التصمیم فكرة دعم جمیع أشكال الحیاة وسط 
  )15( والتغذیة والحمایة وفي نھایة الموت. الخصوبة والمعرفة

  
  )15() توضح موتیفا شجرة الحیاة10شكل (

  زھرة اللوتس الھندیة:وحدة 
  یرمز اللوتس إلى النقاء والسالم واالنسجام الكوني، ویمثل

جوھر مانداال مع تصویره متعدد البتالت الذي یشیر إلى تعدد 
یھ بتالت ظاھرة الكون، في الدین الھندوسي، تم تصویر ثمان

 من بحریة اللورد فیشنو، الحامي.
  في المنسوجات الھندیة یتم استخدام تصمیم اللوتس بحریة

ًا للمعتقدات والتقالید المحلیة الملیئة بالمعنى والتقالید  وفق
الداللة قد یكون اإللھام وراء االستخدام اللیبرالي للزخارف 

الخصیب  في المنسوجات خاصة الساري الزفاف ھو الجانب
للوتس الذي ھو روحانیة أو الشوق الذي تباركھ اإللھة 

  الكشمي لالزدھار والملكیة. 

  
  )15() یوضح موتیفا زھرة اللوتي على ساري كانجیفرام11شكل (

وھي من الحیوانات الموجودة في بیئتھم العناصر الحیوانیة:  
  مثل:المحیطة 

  وحدة الفیل الھندي:
 ع في المنسوجات الھندیة، وھو یستخدم الفیل على نطاق واس

رمز للحكمة والخصوبة واالزدھار والقوة والملوك. یرتبط 
الفیل بالمطر والخصوبة. تم تصویره على األختام المحفورة 

من مواقع وادي السند وعلى العمارة الھندوسیة والبوذیة. 
ًا، یبنى بقوة وینقل الحكمة إلى  الفیل، الذي یعتبر حیوانًا میمون

تھ المتأصلة، تم استخدام الفیلة من قبل الملوك خالل جانب قو
الحروب في الھند وبالتالي جاءت لترمز إلى إلھ المحاربین. 
في الثقافات اآلسیویة، یمثل الفیل رمًزا لحسن الحظ والسعادة 
وطول العمر. یحظى الفیل باإلعجاب بذاكرتھ وذكاءه العالي 

للقوة العقلیة والترابیة  وفي الثقافة الھندیة، تعتبر الفیلة رمًزا
والمسؤولیة. یعتقد أن األفیال، التي تعتبر تمثیًال أو تجسیدًا 

  )15( حیًا للورد غانیشا، تجلب الحظ واالزدھار.

  
  )15()  یوضح موتیفا الفیل الھندي12شكل (

  وحدة السمك:
  یعتبر السمك في معظم الثقافات والتقالید الشعبیة رمزا

ر االسماك بجمالھا ویعتر انسیابیھ للخصوبة والنقاء وتشتھ
شكلھا رمًزا لقوة الحیاة وقوة التجدد والتجدد وحراسھ ضد 
سحر العین الشریرة ینظر إلیھا الھندوس على أنھا عالمة 

على حسن الحظ. یظھرون على أنھم منقذون ماتسافتار في 
  )15( األسطورة الھندیة، اآللھة الرمزیة فیشنو وفارونا.

  
  )15(ح موتیفا السمك) توض13شكل (

  الھندیة: وحدة الببغاء
  الببغاوات ھي طیور الحب تعتبر وسیلة كامادیفا، إلھ الحب

والجنس في األساطیر الھندوسیة. إنھ یرمز إلى الرغبات 
الحسیة، والخطوبة والعاطفة التي ینظر إلیھا في الفن الھندي 

، في الغالب بصحبة كریشنا ورادھا، عشاق الھندوسیة األبدیة
توجد موتیفھ الببغاء بشكل عام في المنسوجات من غرب 

  )15(البنغال. 

  
  )15() یوضح موتیفا الببغاء الھندیة14شكل (

  وحدة الطاووس الھندي: 
  یعتبر الطاووس طائًرا تقیًا من قبل الھندوس، وھو أحد أھم

الزخارف المستخدمة في التطریز وزخرفة المنسوجات على 
یریة على حد سواء، راسلیال اللورد القطن أو األقمشة الحر

كریشنا أو الرقصات ترتبط أیًضا بالطاووس الزخارف 
مفضلة لدى شعب البنجاب إنھ یدل على الحب والجمال، 
والخلود، والخطوبة، والخصوبة، والشعارات السماویة، 

والقوى اإللھیة والقوة الفاضلة. كما تستخدم صورة الطاووس 
سحر دفاعي إلنقاذ العروس في فیدي أو منصة الزواج ك

  )15(والعریس من العیون الشریرة. 
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  )15() یوضح وحدة الطاووس الھندى15شكل (

  
  )15() یوضح وحدة الطاووس الھندي16شكل (   

  وحدة قشرة المحارة: 
 ' كلمةShankha .ھي كلمة سنسكریتیة تستخدم لقشرة محارة '

Shankha فیشنو.  أو قذیفة محارة ھي سمة من سمات اللورد
إنھا تعني "ندد في الكتب الھندوسیة. في مختلف الطقوس 
الھندوسیة، یتم استخدام قوقعة المحارة إلنتاج صوت لخلق 
مشاعر إیجابیة في الغالف الجوي من خالل نفخھا. ویعتقد أن 
شانخا شقیق اإللھة الكشمي، لدیھ القدرة على منح الثراء 

  )15( ومنح الرغبات.

  
 )15(وتیفا قشرة المحار) یوضح م17شكل (

  العناصر الرمزیة:    
  وتشمل الشارات الدینیة المختلفة، ومنھا (ماكرا) الذي یدور

على شكل تمساح و(بوذا) رئیس الدیانة البوذیة والمعبودات 
  مثل:البرھمیة 

  وحدة كالشا:
  من بین جمیع الرموز المیمونة المستخدمة في الفن الھندي

ة المیاه االحتفالیة المقدسة على مر التاریخ، یحتفظ جر
Kalasha  بمكان خاص. إنھ جزء مھم من المناسبات

االحتفالیة وحفالت الزفاف في الثقافة الھندوسیة. إنھ رمز 
لإللھة األم العالمیة، والوفرة، والخصوبة، والحظ الجید 

  )15(والنجاح في الحیاة.

  
  )15() یوضح  وحدة كالشا18شكل (

  وحدة رادراكش:
 دراكش تعرف بمیزتھا الروحیة والعالجیة تتكون حبات را

اكشا (عین) + رادل (االلھ  –كلمة رادراكش من كلمتین 
ًا لألساطیر الھندوسیة،    )15(شیفا) اي عین شیفا وفق

  
 )15() یوضح وحدة  رادراكش19شكل (

  وحدة الشمس:
  تعتبر الشمس مصدر الحیاة وقد عبدھا أناس من ثقافات

ر على أنھ الشكل اإللھي الوحید ودیانات متنوعة. یصو
المرئي ألشعة الشمس للعین البشریة یلعب دوًرا حیویًا في 
الطقوس الھندوسیة. وفقا للھندوسیة، تركب الشمس عربة 

تجرھا سبعة خیول تمثل ألوان الضوء السبعة، یُعد المعنى في 
Rig Veda Gayatri Mantra وھو الشعار األول في ،

معتقدات الھندوس والھندوسیة، ھو أیًضا صالة من أجل 
  )15( "مانح الضوء والحیاة".

 
  )15() یوضح موتیفا الشمس20شكل (

  العناصر الھندسیة: 
 .تشتمل على الخطوط واألقواس والسطوح الھندسیة  

  :اللون في الثقافة الھندیة
  من ترتدي الساري و األسود یزدرا من یرتدیھ و ینظر إلى

األسود في حفالت الزفاف نظره سیئة و غاضبة فاألكثر 
قدسیتھ و تقدیر ارتداء البرتقالي في المناسبات السعیدة ، ففي 

المعتقد الھندوسي یُرى أن العلم یتكون من ثالث عناصر 
  أساسیة تدعى جوناس :

 وھو األبیض: یرمز للھدوء واإلشراق والسطوع  ساتفا
  واإلضاءة.

 وھو األحمر: یرمز للعاطفة والطاقة.س راجا  
 17(أو العنصر األسود یرمز للغضب والكسل.  التاماس(  

  فلسفة اللون في الثقافة الھندیة:
تعرف الھند بأنھا أرض األلوان الحیة المشبعة ، فاألحمر و 

ً في مالبس الحیاة الیومیة  األخضر من األلوان الشائع مزجھم معا
ً األحمر یمزج مع  األصفر في مناسبات الزفاف .معظم ،و أیضا

األلوان لھا دالالت دینیة تجعلھا ذات طابع مقدس تفرض مكانة لھا 
احترام و تقدیر لمرتدیھا .فاألخضر یرمز للمسلمین و الفارسیین 

في حین البرتقالي أو الزعفراني (كما ھو شائع تسمیتھ من مصدر 
ندوسیة استخالصھ من الطبیعة) یرمز للھندوس و الدیانة الھ

  فالبرتقالي  ھو األكثر قدوسیھ في األلوان عن الھندوس.
  یوضح االلوان المستخدمھ فى المنسوجات الھندیة  1وجدول

  وداللتھا.
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 ) فلسفة االلوان الھندیة1جدول (
  اللون فلسفة اللون في الثقافة الھندیة

 األحمر  الشھوانیة. –الرخاء  - الزواج  -السعادة  - الخطر  -الجریمة  -الغضب 
السالم في  –الحكام  –رجال الدین  –االنفصال  –األرملة  -السالم  -الحداد  -النقاء  –العفة 

 العلم الھندي.
 األبیض 

-التحذیر -الملوك  -دین (اإللھ فیشنو)  - الطعام االحتفالي  –المساحة بین العفة والشھوانیة 
 المعرفة والتعارف.

 األصفر 

رمز العجلة المتوسط العلم  –التضحیة في الھندوسیة (اإللھ كیشنا) لون  –الصدق  –الالھوت 
 الھندي (رمز بوذي للتغییر).

 األزرق 

یرمز في العلم الھندي  –السالم  –الحیاة  - االنسجام  -السعادة  –الدین اإلسالمي  - الخصوبة 
 للمسلمین.

 األخضر 

یرمز في العلم الھندي  –تفال اإلح –القدسیة (دین الھندوسي)  –الزعفران  –الھندوسیة 
 للھندوس.

 البرتقالي 

 الوردي  في شرق الھند (النسویة). –المرأة المطلقة 
 البنفسجي  التناسخ.
  البني  الصباح.

  األسود   اللیل، األسود محذور في طبقات اجتماعیة معینة. –التحذیر  –الموت  –الكسل  –الشر 
  المعلقة النسیجیة:

نسیجیة من الفنون التطبیقیة التي لھا قیم فنیة وجمالیة فن المعلقات ال
عالیة لما تفي بھ في استكمال العمارة الداخلیة، فبینما تؤدي 

الزخرفة الجداریة وظیفة جمالیة قد تتطلبھا بعض الواجھات 
المعماریة فإن المعلقات النسیجیة تؤدي ذات الوظیفة ولكن داخل 

ً لما یستوجب أصول عما رتھ الداخلیة من ناحیة المبنى تبعا
  )1(التصمیم. 

 .أھمیة المعلقات النسیجیة الحضاریة  
 .التطور التاریخي للمعلقات النسیجیة  
 .خصائص تكوین المعلقة  
 .أنماط تكوین المعلقة  
 .(الیدویة والمیكانیكیة) أسالیب إنتاج المعلقة  
 .وظیفة المعلقة النسیجیة  
  الجزء العملى للبحث  -2
تصمیم المعلقات موضوع الوحدات المستخدمة في  1-4

  البحث:
  :تاج محل مقبرة ھمایون بوابة الھند في وحدات من العمارة

  نیودلھي وغیرھا.
  :وحدة البازلي وأوراق شجر الموز و غیرھاوحدات نباتیة.  
  :وحدة الفیل الھندي والبومھ البنغالیة وحدات حیوانیة

  .والطاووس الھندي وغیره
  :حصاد المحاصیل مشاھد الزفاف ومشاھد من الحیاة

 .وغیرھا
  أسالیب إنتاج المعلقات بالبحث: 2-2
  )18(التابستري المیكانیكي(الجوبالن):  -1
  تطورت عملیة نسیج التابسترى وأنتج جھاز الجاكارد، وفى

ماكینات الجاكارد ینقسـم كرتون التصمیم المراد نسجھ إلى 
 شبكة یتـم استخدامھا في ترمیز سلسلة من البطاقات المثقبة

ویسمى ھذا الجھاز (الجاكارد) معلق على النول یرفع كل فتلة 

سداء عن طریق قراءة ھذا البطاقات، حیث أن كل انثقاب 
یتوافق مع خیوط السداء یتـم تداخل خیوط اللحمة فوق أو تحت 

خیوط السداء، أو جھاز الجاكارد اإلكترونى، على عكس النسیج 
ط اللحمة عرض الیدوي التقلیدي (التابسترى)، تغطى خیو

   النسیج بأكملھ.
 :)الھاند تافت (الوبرة نصف الیدوي    

  )Tuft: )19تعریف عملیة ال 

  ھي عملیة توظیف لماكینة الخیاطةSewing Machine 
ذات الغرز إلنتاج المفروشات والمعلقات حیث یسحب خیط 
الوبرة من كریل الخیط ثم یمر داخل إبرة تشبھ إلى حد كبیر 

دمة في ماكینة الخیاطة ثم یتم دفع اإلبرة بالخیط اإلبرة المستخ
 أو Wovenخالل قماش األرضیة (وھذا القماش إما منسوج 

وذلك لتكوین الغرز المغلقة  Non Wovenغیر منسوج 
Loop Pile. 

  ومن المالحظ أن إنتاج الTuft  یوجد بھ أكثر قدرات اإلبداع
مختلفة  في اإلنتاج والتصمیم حیث یكون اإلنتاج بارتفاعات

للعراوي في قطعة معلق واحدة مما نتج عنھ تأثیر مظھریة 
جذابة. كما یالحظ ان اإلنتاج لھذا النوع من المعلقات 

والمفروشات على ماكیناتھ یكون أعلى بكثیر من إنتاج 
 األنوال التقلیدیة إلنتاج المعلقات والمفروشات.

  نتائج البحث   3
  المقترحة: التجارب الفنیة لبعض التصمیمات  3-1
  :)Taj mahalتاج محل( 3-1-1

استوحت الدارسة ھذا التصمیم من اشراقة شمس الھند على تاج 
محل وھو مكون من شكل تجریدي لتاج محل ودائرة ھندسیة ترمز 

للشمس ووحدة زخرفیة إسالمیة مستوحاة من الوحدات الھندسیة 
ن الممیزة المغولیة یتبع النمط الطرازي للتصمیم وتم استخدام األلوا

 األحمر.  -األصفر -للفن الھندي البرتقالي 

  
  )التصمیم االول باكثر من تجربة لونیھ مستوحى من تاج محل 21شكل (

  الطاووس   3-1-2
استوحت الدارسة ھذا التصمیم من اإلحتفاالت الشعبیة المختلفة 

ومن الطاووس بفكرة التفاؤلي المحبوب لدیھم ویجمع بین 
ي والموتیفات الشعبیة الھندیة مع الموتیفات الطاووس الھند
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 اإلسالمیة في الخلفیة وتأثیرات األلوان المنثورة المعروفة عن الھند
ً وتم إستخدام خلیط األلوان الھندیة  یتبع النمط الطرازي أیضا

األبیض -البنفسجي –الوردي -األصفر –البرتقالي  –األزرق 
  .لإلحتفاالت الكرنفالیة

   
  وضح التصمیم الثانى باكثر من تجربة لونیھ مستوحى من الطاووس ) ی22شكل (

  :                        )Timeالزمن ( 3-1-3
أرادت الدارسة في ھذا التصمیم توضیح اإلقتران الدائم بین 

الماضي والحاضر للھند بین المباني التاریخیة القدیمة مع الفتاة 
جدد الدائم للھند والحاضر الھندیة في ریعان شبابھا لتنم على الت

السعید یتبع النمط العضوي في التكوین واستعانت الدارسة باللون 
البنفسجي في غالبیة التصمیم الذي یدل على التناسخ في فلسفة 

  .األلوان الھندیة

   
  )التصمیم الثالث بأكثر من تجربة لونیھ یوضح اإلقتران الدائم بین الماضي والحاضر للھند23شكل (

  ):The countrysideالریف ( 3-1-4
قامت الدارسة بعمل تجرید ألشكال البیوت الریفیة في القرى 

الریفیة الھندیة مع تجرید للفیل الھندي مع تأثیرات خلفیة مختلفة 
ترمز لألشكال الطبیعیة التي تكونھا التربة الزراعیة وذلك بدمج 

زیة عن حیوانیة(تجرید لرأس الفیل الھندي)مع وحدات رموحدات 

العمارة الھندیة (تجرید لشكل بیوت الریف ومآذن المساجد في 
القرى الھندیة) واإلستعانة األلوان الزاھیة للحضارة الھندیة مثل 

األحمر(السعادة) واألخضر (السالم) واألصفر(التعارف) 
  واألزرق(الصدق).

  
  لریف الھندى) یوضح التصمیم الرابع باكثر من تجربة لونیھ مستوحى من ا24شكل (

  :)Faces 2الوجھین ( 3-1-5
قامت الدارسة بالدمج بین بوابة الھند الموجودة في نیودلھي (وھي 

صرح وطني في الھند ومن أكبر صروح الحرب في البالد، یقع 
في وسط نیودلھي، صمم من قبل السیر ویلیام لوتینس، بدأ بنائھ 

ال أقواس م, یعتبر أیضا أحد أشك1931م وانتھي عام 1921عام 
جندي ھندي الذین شكلوا  90.000النصر. بني لتخلید ذكرى ال 

الجیش البریطاني الھندي والذین خسروا ارواحھم خالل الحرب 
العالمیة األولى والحروب األفغانیة من أجل اإلمبراطوریة الھندیة) 

مع وجھین لفتاتین ھندیتین بمالمحھن الھندیة األصیلة الجمیلة 
لبني(الصباح الھندي) وھنا للمستقبل الھندي واستخدام اللون ا

  واألزرق(الصدق) األصفر(التعارف) واألحمر (للرخاء).

   
  ) یوضح التصمیم الرابع بأكثر من تجربة لونیھ مستخدما فیھا وجوه ذات طابع ھندى 25شكل (

  ):Gateway Of Indiaبوابة الھند ( 3-1-6
لھند في مومباي ھي قامت الدارسة بعمل تصمیم تجریدي لبوابة ا

نصب تاریخي كبیر تم بناؤه خالل الحكم البریطاني في البالد. تم 
بناؤه كقوس نصر إلحیاء ذكرى زیارة الملك جورج الخامس 
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والملكة ماري إلى مومباي مع تجرید لورق شجر الموز الھندي في 
وحدة من العمارة (تجرید  الخلفیة وتم عمل التصمیم بإستخدام

(تحویریة لورقة  في مومباي) ووحدة زخرفیةنباتیةلبوابة الھند 

شجرة الموز) واستخدام اللون األحمر لیدل على (السعادة 
  والرخاء) واألخضر (للسالم).

  
  ) یوضح التصمیم الخامس بأكثر من تجربة لونیھ مستوحى من شكل البوابة الھندى 26شكل (

   ):The Legend of loveأسطورة الحب ( 3-1-7
الدارسة ھذا التصمیم من أسطورة بناء تاج محل من قِبل  استوحت

اإلمبراطور شاه جیھان لمحبوبتھ وزوجتھ اإلمبراطورة ممتاز 
عمارة(تجرید لبشتاق من تاج محل والتصمیم مكون من وحدات 

امرأة) وحدة من الفن  –تاج محل) وحدةعضویة(رجل  –محل 
واألخضر ء) األصفر(التعارف) واألحمر (للرخاالشعبي واستخدم 

  .(السالم) مع األسود بداللتھ (للیل)

  
  ) یوضح التصمیم السادس بأكثر من تجربة لونیھ مستوحى من وحدات معماریھ ھندیھ  27شكل (

  التصمیمات المنفذة بإسلوب الھاند تافت: 3-2
قامت الباحثة تصمیم مجموعة معلقات نسیجیة مستعینة ببرامج 

راد تنفیذه عن طریق الھاند تافت على التصمیم، ورسم التصمیم الم
ویتم تثبیت القماش على إطار من  1/1قماش من القطن السادة 

الخشب، ثم استخدام البروجیكتور المكبر للصورة، ووضع 
التصمیم على القماش بالمقاس المطلوب وذلك في ظھر النسیج. 

  وقد تم نقل جمیع تفاصیل التصمیم.
 :مدینة البوم (التصمیم األولty Of OwlsCi(  
  بخامة الصوف خلط مع بولي  100*150تم التنفیذ بمساحة

  بروبلین

  
  التصمیم             المعلقة المنفذة

  ) یوضح احد التصمیمات المنفذه باسلوب الھاند تافت مستوحاه من وحدة البومھ .  28شكل (
  )1India( 1الھندالتصمیم الثاني: 

  
  علقة المنفذةالتصمیم                الم

  ) یوضح احد التصمیمات المنفذه باسلوب الھاند تافت مستوحاه من الشكل التراثى للسیدة الھندیھ .  29شكل (
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  بخامات البولي بروبلین  80*120تم التنفیذ بمساحة
 والصوف.

  التصمیمات المنفذة بطریقة الجوبالن المیكانیكي: 3-3
 األقمشة ذات الموضوعات التصویریة:

لنوعیة من النسجیات یطلق علیھ الجوبالن في العصور ھذه ا
الوسطى ویطلق علیھ مصطلح التابستري الذي یطلق في العادة 
لیصف أي نوع من النسجیات المزخرفة سواء كانت مطرزة أو 

  منسوجة.
كانت أقمشة الجوبالن في العصور الوسطى رمز من رموز الرفعة 

ة ففي العصور اإلرستقراطیة ولم تكن مجرد معلقات حائطی
الوسطى استخدمت في مناسبات ھامة في الفواصل بین الشوارع 

ً في صنع خیام مزخرفة في المعسكرات الحربیة وكذلك  وأیضا
ً وفي القرن الثامن عشر استخدمت كأقمشة مفروشات  ذات أیضا

موضوعات تصویریة لفرش الكراسي وظھور الكتب مما جعلھا 
  تصبح موضة مستمرة حتى اآلن.

ث الزخرفة عن طریق استعمال لحمات ملونة تنسج جمیعھا وتحد
  غیر ممتدة في عرضھ وبذلك یتم التكوین الزخرفي لھ. 

م قام 1870ثم تطورت ھذه الطریقة مع مرور الزمن ففي عام 
باختراع جھاز الجاكارد   Joseph Marie Jacquarclالفرنسي 

لى حده وھو جھاز یمكن بھ التحكم في كل خیط من خیوط السداء ع
وقد بدأ استخدام ھذا الجھاز على األنوال الیدویة ثم أنتجت األنوال 
المیكانیكیة الحدیثة و تطور جھاز الجاكارد لیواكب التطور الكبیر 

في صناعة األنوال كذلك تعددت طرق الحصول على الزخرفة 
  المنسوجة و بطرق متطورة.

  بعض التصمیمات المنفذة:

  
  المعلقة المنفذة التصمیم              

  ) یوضح احد التصمیمات المنفذه باسلوب الجوبالن المیكانیكى 30شكل (

  
  المعلقة المنفذة التصمیم  

  ) یوضح احد التصمیمات المنفذه باسلوب الجوبالن المیكانیكى31شكل (
  اإلختبارات: 3-4

  للتأكد من المالئمة الوظیفیة للمعلقات:  تم عمل اإلختبارات األتیة
متوسط قوة الشد عند القطع  –متوسط السمك  –وزن المتر المربع 

متوسط  –متوسط مقاومة التمزق  –متوسط إستطالة عند القطع  –
  مقاومة اإلحتكاك عند القطع ثبات األلوان للضوء. –نفاذیة الھواء 

  وحدة القیاس  النتیجة  المواصفات القیاسیة  اإلختبارات
  2جم/ م  ASTM D 3376 374  وزن المتر المربع

  مم  ASTM D 1777  1.056  متوسط السمك
متوسط قوة الشد عند 

  القطع
  نیوتن  ASTM D 5035  1635   طولي

  نیوتن  ASTM D 5035  2322  عرضي
  %  ASTM D 5035  43.6  طولي  متوسط إستطالة عند القطع

  %  ASTM D 5035  26.6  عرضي
  نیوتن  ASTM D 2261  328.6  طولي  متوسط مقاومة التمزق

  نیوتن  ASTM D 2261  328.6  عرضي
  .ث2سم/3سم  ASTM D 737  0.877   متوسط نفاذیة الھواء

  دورة  ASTM D 3885  240   مقاومة اإلحتكاك عند القطع
 نتیجة إختبار ثبات األلوان للضوء

  ثبات اللون للضوء  األلوان الموجودة في العینة
  6  موف
  6  فوشیا

  6  برتقالي
  6  بیج

  6  أصفر
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Recommendations  : 
االھتمام بدراسة حضارات مختلفة وتاریخھا الحضاري  . 1

والثقافي والفني ودراسة مدارس فنیة جدیدة إلثراء الوعي 
الفني للمصمم عند استحداث تصمیمات مبتكرة لیواكب 

 التطور السریع للذوق الفني نتیجة العولمة. 
2 .  ً  إلخراج استخدام البرامج التصمیمیة الحدیثة ودمجھما معا

 التصمیم الواحد بعدید من التصورات واألسالیب التصمیمیة.
تطویع التصمیم الواحد إلمكانیة تنفیذه بالعدید من طرق التنفیذ  . 3

 المختلفة.
تنفیذ التصمیمات والمعلقات بمقاسات مختلفة لتتوافق مع  . 4

المساحات المختلفة للعمارة الداخلیة فنتمكن من استعمالھا في 
      یرة والكبیرة للمنشأت المختلفة.المساحات الصغ
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