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ملخص البحثAbstract :

يعتمد فن النوتان في أصله على عنصري الضوء والظالم ،حيث يتم وضع العنصرين بجوار بعضهما البعض
من أجل العمل على تصميم الشكل ،وكلمة نوتان في أصلها هي كلمة يابانية ،تتكون تلك الكلمة من جزأين
هامين وهما ( Noنو) وتعني الخافت أو الباهت ،باإلضافة إلى ( tanتان) وهي تعني درجة الكثافة والظالم
والعمق ،وبالتالي فهي تعني التفاعل بين الضوء والظالم ،وتعني أيضا ً العالقة بين اإليجابية (الشكل) والسلبية
(الفراغ) والحصول على التوازن بينهما.
واألبيض واألسود (فن النوتان) فن عريق تتعدد تقنياته لتكون معبرة وهادفة ،حيث تلين الخطوط وتتداخل
وتنحني على بعضها في إنسجام مما يضفي على التصميم روح األناقة والكبرياء.
ويعتمد البحث الحالي على الفكر التجريبي القائم على العالقات التشكيلية بين األبيض واألسود في تصميم
النوتان كلونين لهما طبيعة خاصة ،وعلي عالقات خطية وظلية إليجاد نظم إيقاعية بحلول متنوعة مما يسهم
في إبداع صيغ تشكيلية جديدة مع محاولة التوصل إلى رؤي تشكيلية مستحدثة قائمة على العالقة بين األبيض
واألسود في فن النوتان ،وذلك لالستفادة من فن النوتان وتأثيرات األبيض واألسود في تصميم طباعة أقمشة
التأثيث المعاصرة ،حيث يمكن من خاللها إبتكار مجموعة من التصميمات المعاصرة القابلة للتطبيق في مجال
تصميم طباعة أقمشة التأثيث والتي ال يخلو منها أي فراغ داخلي لمسكن أو مؤسسة أيًا كانت.
وقد قُسم البحث إلى عدة أجزاء مبتد ًءا بالتعريف بالبحث من خالل المقدمة ،المشكلة ،األهداف ،األهمية،
الحدود ،الفروض ،المنهجية ،والمصطلحات ،ثم التعرف على فن النوتان ،ونشأته وبنيته التناغمية ،وكذلك
استخدامات فن النوتان ،وأهميته ،وكيفية تنفيذ تصميمات النوتان ،ثم التعرض ألساليب تنفيذ فن النوتان،
والتقنيات المستخدمة فيه ،والعالقة بينه وبين فن الضوء ،وكذلك الفرق بين فن النوتان والخداع البصري،
ومميزات فن النوتان ،ودالالت األبيض واألسود في التصميم ،واالستفادة من كل ذلك إلبتكار وإبداع
تصميمات تصلح لطباعة أقمشة التأثيث المعاصرة مصحوبة بالتحليل الفني لكل تصميم متبوعًا بنموذج
توظيفي مقترح ،ثم نتائج البحث ،المناقشة ،التوصيات ،والمراجع.
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املقدمةIntroduction:

يُعد فن النوتان أحد الفنون األصلية القديمة والعريقة ،والتي ظهرت
في القرن السابع الميالدي ،وأول ظهورها كان في اليابان والصين،
وأصبح فن النوتان يورث من جيل إلى آخر حتي وصل بالتطور إلى
شكله الحالي الذي يُعرف به(.)15
ويعتمد هذا الفن في أصله على عنصري الضوء والظالم ،حيث يتم
وضع العنصرين بجوار بعضهما البعض من أجل العمل على
تصميم الشكل ،وكلمة نوتان في أصلها هي كلمة يابانية ،تتكون تلك
الكلمة من جزأين هامين وهما ( Noنو) وتعني الخافت أو الباهت،
باإلضافة إلى ( tanتان) وهي تعني درجة الكثافة والظالم والعمق،
وبالتالي فهي تعني التفاعل بين الضوء والظالم ،وتعني أيضا ً العالقة
بين اإليجابية (الشكل) والسلبية (الفراغ) والحصول على التوازن
بينهما(-17ص .)73
ففن النوتان كان جز ًءا ال يتجزأ من الفن الياباني ،والذي ظهر في
أعمال العديد من الفنانين اليابانيين لعدة قرون ،حيث أنه يقوم على
فكرة أن عنصري الظالم والضوء متساويان في األهمية ويحتاج كل
منهما لآلخر في الوجود حيث ال يمكن الحصول على مساحة سالبة
بدون مسافة موجبة ،والعكس صحيح.
فاألساس المجرد لكل لون هو النور والظالم فالدرجات المختلفة
بينهما هي التي تعطينا األلوانً ،
فمثال التعارض بين األبيض واألسود
هو تعارض بين النور والظل ولذلك فإن النور والظالم هما أساس
الرسم التصويري(-4ص .)243
واألبيض واألسود لونان متوافقان ومتناقضان في ذات الوقت،
فاألبيض هو المقابل لألسود ،وهما يتناقدا في ً
كال من التكوين
والمعاني والدالالت ،ويتوافقا في إندماجهما وفي الهدف الذي من
أجله يستخدما في التصميم.
وهذه التوليفة المتناقضة في اللونين جذبت الكثير من المصممين
لتحقيق جاذبية مضاعفة للتصميم حيث التناقض والتناغم جماليًا
ووظيفيًا ما بين اإلبداع واإلمتاع .فاألبيض واألسود (فن النوتان) فن

عريق تتعدد تقنياته لتكون معبرة وهادفة ،حيث تلين الخطوط
وتتداخل وتنحني على بعضها في إنسجام مما يضفي على التصميم
روح األناقة والكبرياء.
ويتناول هذا البحث دراسة القيم الجمالية والوظيفية التي يمكن
تحقيقها من خالل التضاد اللوني بين األبيض واألسود في عالقة بين
القيم المضيئة والقيم المعتمة وسبب ذلك هو أن أحداهما ذو بريق
وتألق عال ،واآلخر معتم.
وفن النوتان يعتمد على مبدأ توزيع األبيض واألسود والذي يمكن
توظيفه في تحقيق التميز والفرادة ،وإضفاء عنصر المفاجأة وصدمة
غير متوقعة من خالل بقعة لونية جريئة أو تركيز الرؤية لجزء دون
آخر ،أو توجيه حركة العين إلى بعض التفاصيل وصرفها عن
البعض اآلخر فتتوقف قيمة أي تصميم على مدي إبراز المعالم
الرئيسية سواء بتقتيمها أو بتفتيحها ،بحيث تظهر في النهاية بشكل
إيقاعي أخاذ .ومن هنا تري الدارسة أن توظيف درجات اللون الفاتح
والداكن (األبيض واألسود بتقنيات فن النوتان) يحتاج إلى خبرة
وحس مرهف.
وأسلوب النوتان والذي يضفي لمسة جمالية مختلفة على التصميم،
هذا األسلوب تم استخدامه في محاولة إلخراج تصميمات جديدة تجدد
السوق وتقدم له فكر جديد يناسب تغيرات الموضة المستمرة،
ويواكب روح العصر ،بغرض التجديد واإلبتكار في األفكار
التصميمية الخاصة بأقمشة التأثيث المعاصرة.
ويعتمد البحث الحالي على الفكر التجريبي القائم على العالقات
التشكيلية بين األبيض واألسود في تصميم النوتان كلونين لهما طبيعة
خاصة ،وعلي عالقات خطية وظلية إليجاد نظم إيقاعية بحلول
متنوعة مما يسهم في إبداع صيغ تشكيلية جديدة مع محاولة التوصل
إلى رؤي تشكيلية مستحدثة قائمة على العالقة بين األبيض واألسود
في فن النوتان ،وذلك لالستفادة من فن النوتان وتأثيرات األبيض
واألسود في تصميم طباعة أقمشة التأثيث المعاصرة ،حيث يمكن من
خاللها إبتكار مجموعة من التصميمات المعاصرة القابلة للتطبيق في
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مجال تصميم طباعة أقمشة التأثيث والتي ال يخلو منها أي فراغ
داخلي لمسكن أو مؤسسة أيًا كانت.

مشكلة البحثStatement of the Problem :

الحظت الدارسة ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت استخدام
األبيض واألسود بتقنيات فن النوتان في استحداث صياغات مبتكرة
لتصميم طباعة أقمشة التأثيث ،ومن هنا تتلخص مشكلة البحث في :
 -1ندرة الدراسات والبحوث والمراجع التي تتناول فن النوتان.
 -2لم يتم االستفادة من هذا االتجاه كمصدر إلهام واستخدام أشكاله
في تصميم طباعة أقمشة التأثيث على الرغم مما يتميز به من
قيم جمالية وتشكيلية.
 -3كيفية االستفادة من فن النوتان بما ينعكس على الرؤية الفنية
إلبتكار تصميمات تصلح لطباعة أقمشة التأثيث المعاصرة.
 -4حاجة سوق طباعة أقمشة التأثيث إلى المزيد من األفكار
التصميمية المستحدثة والتي يمكن استلهامها من فن النوتان.

أهداف البحثResearch Objectives :

يهدف البحث إلى:
 -1التعرف على فن النوتان.
 -2دراسة القيم الجمالية والوظيفية التي يمكن تحقيقها من خالل
التضاد اللوني بين األبيض واألسود في تقنيات فن النوتان.
 -3إيجاد حلول تشكيلية جديدة مستمدة ومستوحاة من دراسة فن
النوتان بهدف تحقيق قي ًما جمالية متميزة لتصميم طباعة أقمشة
التأثيث المعاصرة.
 -4طباعة بعض النماذج التصميمية بوسيلة الطباعة الرقمية
كنماذج تطبيقية للبحث.

أهمية البحثResearch Significance :

تتلخص أهمية البحث في:
 -1التأكيد على الدور المحوري لمصمم طباعة المنسوجات في
العمل الذي يهدف إلى الوفاء باحتياجات السوق من أقمشة
التأثيث المطبوعة المستوحاة من فن النوتان والتي تالئم الذوق
العام.

فروض البحثResearch Hypothesis :

يفترض البحث أن:
 -1دراسة فن النوتان بما يحمله من قيم وجماليات يمكن أن يكون
مصدرا ها ًما يؤدي إلبتكار تصميمات تصلح لطباعة أقمشة
ً
التأثيث المعاصرة.
 -2دراسة فن النوتان يمكن أن تكون فكرة جديدة وجديرة بأن
تتضمنها أبحاث ودراسات فنون تصميم طباعة المنسوجات
عامة ومجال تصميم وطباعة أقمشة التأثيث خاصة.
 -3فن النوتان يمكن أن يضيف رؤية جديدة لتصميم أقمشة التأثيث
المطبوعة تلبي احتياجات العصر.

منهج البحثResearch Methodology:

يستند البحث على:
 -1المنهج الوصفي :ويطبق هذا المنهج للوصف والتحليل لبعض
السمات والخصائص المتعلقة بفن النوتان.
 -2المنهج التجريبي :وفيه تجري التجارب الفنية والتطبيقية
إلبتكار تصميم طباعة أقمشة التأثيث المستلهمة من فن النوتان
برؤية عصرية.

حدود البحثDelimitations :

تتحدد الدراسة في :
 -1الحدود الزمانية :تنحصر حدود البحث الزمنية منذ
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي فترة إنتشار
فن النوتان وتطوره حتي القرن الحالي.

 -2الحدود المكانية :االستفادة من فن النوتان كفن ثري
وتطويعه إلبداع تصميم طباعة أقمشة التأثيث المعاصرة
بجمهورية مصر العربية.
 -3الحدود الموضوعية:
 دراسة فن النوتان والتعرف على أشكاله المتعددة. دراسة السمات والخصائص المميزة لفن النوتان. دراسة القيم الجمالية والوظيفية التي يمكن تحقيقها منخالل التضاد اللوني بين األبيض واألسود في تقنيات فن
النوتان.
 إبتكار تصميمات تصلح لطباعة أقمشة التأثيث المعاصرةمستوحاة من فن النوتان.
 طباعة بعض النماذج التصميمية بوسيلة الطباعة الرقميةكنماذج تطبيقية للبحث.

مصطلحات البحثResearch Terms :

 النوتان :هو مصطلح ياباني يعني حرفيًا "االنسجام بين الفاتحوالداكن" .ويستخدم الفنانون النوتان الستكشاف الترتيبات المختلفة
للعناصر الفاتحة والداكنة في اللوحة ،دون تشتيت إنتباه العناصر
األخرى مثل اللون والملمس والتفاصيل الدقيقة .وللحصول على
التوازن يجب أن تكمل المناطق اإليجابية والمناطق السلبية بعضهما
البعض دون سيطرة أحدهم على اآلخر ،اعتمادًا على فكرة أن
عنصري الظالم والضوء متساويان في األهمية ويحتاج كل منهما
إلى الوجود وال يمكن الحصول على مسافة سالبة بدون مسافة
موجبة ،والعكس صحيح( .)6فالنوتان قائم على تعادل القوي المتضادة
للشكل والفراغ والسالب والموجب والفاتح والقاتم من خالل خلق
التوازن بينهما للشعور باالستقرار واالتزان وتحقيق القبول النفسي
عند مشاهدتها(-17ص .)77
 أقمشة التأثيث :تُعتبر أقمشة التأثيث من المنسوجات الهامة والتيال يستطيع أي منزل االستغناء عنها ألنها من العناصر األساسية
لتأثيثه ،وهذا النوع من األقمشة ينقسم إلى عدة أنواع منها  :أقمشة
تنجيد األثاث -أغطية األسرة (مفارش ومالءات السرير وأكياس
الوسائد) -أقمشة الستائر -الكوفرتات -الخداديات -المناشف -مفارش
ومناشف الموائد -السجاد -البطاطين -المعلقات .ويتناول هذا البحث
بالدراسة التصميمات التي تصلح ألقمشة تنجيد األثاث وأغطية
األسرة ،وذلك لما لهما من دور هام في إضفاء قيمة فنية وجمالية
عالية للحجرة.

اإلطار النظريTheoretical framework :

 -1فن النوتان Notan Art :
بعد ظهور االتجاهات الفنية المختلفة في أوروبا سلك الفن الحديث
اتجاهين مختلفين ،األول ركز على األحاسيس والمشاعر الشخصية
واآلخر اتجه إلى تقشف في األسلوب وأصبح أكثر ميالً للتحليل
والتشريح في مجال الرسم وميدان النحت.
وبمرور أوروبا بالعديد من التجارب في ميدان فن الرسم منذ القرن
الرابع عشر إلى ظهور هذه االتجاهات الفنية فقد حققت هدفًا أساسيًا
لذلك أال وهو إعادة تصوير الواقع الخارجي من المنظور الشاعري
للفنان ،ومع اقتراب القرن التاسع عشر من نهايته تخلي عدة فنانين
عن هذا الهدف وتوقفوا عن تجسيد النظرة الواقعية إلى الحياة في
أعمالهم الفنية وعمدوا إلى االستفادة من شكل من أشكال التعبير
الفني كان موجودًا في بلدان أخرى تقتصر على استخدام الخطوط
واأللوان على سطح منبسط إليجاد نماذج دراماتيكية.
وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأت الرسوم اليابانية بالظهور في
أوروبا ،وفي البداية وجد الناس تلك الرسومات بأنها غريبة وغير
متوازنة ،فالعين الغربية معتادة على رؤية األشكال مرسومة في
سالسل من الخطوط األفقية ،ولذلك فقد كان أسلوب الفن الياباني في
البداية صدمة وبمرور الوقت أصبح مصدر إلهام للعين الفنية
األوروبية ،فاألشكال والعناصر المرسومة في اللوحات اليابانية
كانت تبدو أكبر من الحجم الطبيعي.
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وقد حاول العديد من الرسامين األوروبيين استخدام هذا األسلوب
الياباني ومنهم الفنان "تولوز لوتريك" Henri de Toulouse
 Lautrecفي باريس والفنان األمريكي "ويسلي"  Wesleyمؤسس
الفن األمريكي(-17ص  .)72وشقت فكرة تصميم النوتان طريقها إلى
التعليم الفني بعد كتاب كتبه الفنان والمعلم األمريكي "آرثر ويسلي
داو"  Arthur Wesley Dowفي عام 1899م ،بعنوان "التكوين"
(يركز على الرسم والتلوين) حيث قدم ثالثة عناصر للتكوين الجيد
تعتمد على" :الفهم -الخط -واللون" ناقش داو مفهوم النوتان ويُعد هو
مؤسس فن النوتان( .)9وقد اهتم الفنان آرثر ويسلي داو بفنون الشرق
األقصي ودرس في باريس تاريخ الفن المقارن والبنية التصويرية
في تكوين اللوحات لهذه الفنون وخاصة ما يسمي بتصميم النوتان
 .Notan Designوفي مطلع القرن العشرين تحول النوتان إلى
نظام تعليمي تكويني في الغرب عن طريق الفنان آرثر ويسلي داو
(-1ص .)73واستكشف إنشاء الصور بنا ًءا على العالقات بين الخطوط
وأنماط اإلضاءة واأللوان(.)9
 -2النوتان:
وفن النوتان واحد من الفنون األصلية القديمة والعريقة ،يعتمد هذا
الفن في أصله على عنصري الضوء والظالم ،حيث يتم وضع
العنصرين بجوار بعضهما البعض من أجل العمل على تصميم
الشكل ،وكلمة نوتان في أصلها هي كلمة يابانية ،تتكون تلك الكلمة
من جزأين هامين وهما ( Noنو) وتعني الخافت أو الباهت،
باإلضافة إلى ( tanتان) وهي تعني درجة الكثافة والظالم والعمق،
وبالتالي فهي تعني التفاعل بين الضوء والظالم ،وتعني أيضا ً العالقة
بين اإليجابية (الشكل) والسلبية (الفراغ) والحصول على التوازن
بينهما (-1ص .)73
وفن النوتان يقوم على فكرة أن عنصري الظالم والضوء متساويان
في األهمية ويحتاج كل منهما لآلخر في الوجود حيث ال يمكن
الحصول على مساحة سالبة بدون مسافة موجبة ،والعكس صحيح.
واألبيض واألسود لونان متوافقان ومتناقضان في ذات الوقت،
فاألبيض هو المقابل لألسود ،وهما يتناقدا في ً
كال من التكوين
والمعاني والدالالت ،ويتوافقا في إندماجهما وفي الهدف الذي من
أجله يستخدما في التصميم.
وهذه التوليفة المتناقضة في اللونين جذبت الكثير من المصممين
لتحقيق جاذبية مضاعفة للتصميم حيث التناقض والتناغم جماليًا
ووظيفيًا ما بين اإلبداع واإلمتاع .فاألبيض واألسود (فن النوتان) فن
عريق تتعدد تقنياته لتكون معبرة وهادفة ،حيث تلين الخطوط

وتتداخل وتنحني على بعضها في إنسجام مما يضفي على التصميم
روح األناقة والكبرياء.
وفن النوتان يعتمد على مبدأ توزيع األبيض واألسود والذي يمكن
توظيفه في تحقيق التميز والفرادة .وإضفاء عنصر المفاجأة وصدمة
غير متوقعة من خالل بقعة لونية جريئة أو تركيز الرؤية لجزء دون
آخر .أو توجيه حركة العين إلى بعض التفاصيل وصرفها عن
البعض اآلخر فتتوقف قيمة أي تصميم على مدي إبراز المعالم
الرئيسية سواء بتقتيمها أو بتفتيحها ،بحيث تظهر في النهاية بشكل
إيقاعي أخاذ .إن فن النوتان يجمع بين العمق والبساطة في التصميم،
وأيضًا بين الظل والنور في التناغم ،كما أنه مرتكز بين القوة
المضادة في األشكال وكذلك األلوان(.)23
 -3نشأة فن النوتان:
نشأ النوتان في القرن السابع الميالدي في الصين واليابان ومورس
لقرون عديدة وكان يشير إلى تدرج قيمة اللون .أراد داو  Dowنقل
جماليات التصميم الياباني بكل ما فيه من تدرج لقيمة اللون
والحصول على قيمتين لونيتين (األبيض واألسود) حتي يؤكد للجميع
المبدأ األساسي للنوتان وهو تفاعل الضوء والظالم واإليجابية
والسلبية بشكل متوازن أطلق عليه فيما بعد بنية النوتان(-17ص .)74
ومن أكثر الرموز المألوفة التي توضح مفهوم النوتان هو شكل الين
واليانغ الدائري من الفلسفة الشرقية ،الصورة المستديرة ذات
األشكال المترابطة التي تشبه الدمعة ،واحدة بيضاء واألخرى
سوداء( .)18كما هو موضح في الشكل رقم (.)1

شكل ( )1يوضح رمز الين واليانغ فكرة النوتان
ونالحظ مدي بساطة النوتان في تبسيط التفاصيل بشكل كبير ،ومن
الخطأ الذي يرتكبه العديد من الفنانين مع النوتان هو استخدام الكثير
من التفاصيل ،فهذا يفتقد إلى الهدف الكامل من دراسة النوتان.
وتوضح األشكال من ( )47-2مجموعة من تصاميم النوتان.
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شكل ( )2يوضح مجموعة من تصاميم النوتان
واتسمت القيم اللونية لفن النوتان في أعمال ويسلي بالتفرد في
 -4البنية التناغمية للنوتان:
توظيف التباين الذي يُحدث تناغم مميز نتيجة الختالف درجة
لكل عمل فني بنية أساسية من القيم اللونية والتي يُطلق عليها البنية
األلوان عندما توضع متجاورة ،حيث يتسبب ذلك في جعلها تظهر
التناغمية ،وهي تكمن في العالقة بين المساحات الفاتحة والقاتمة
بدرجة دكانة مختلفة بالزيادة أو النقص عن لونها الطبيعي(.)22
والمساحات الوسطية بينهما وتُظهر مدى جودة التصميم(.)19
إن التناقض الكالسيكي بين األبيض واألسود ،سرمدية األناقة
إن القيم اللونية األساسية في النوتان (بنية النوتان التناغمية) هو
والتضاد المجرد ،استمر هذا الثنائي في خلق روح جديدة مرة بعد
اللون األبيض واألسود والمساحات الوسيطة بينهما (الرماديات)،
مرة ،فكلما قلت لوحة األلوان ،كلما زادت األناقة(.)20
وقد نقلها العالم "داو" وبني عليها فن النوتان ،وهي نفس القيم اللونية
 -5استخدامات فن النوتان:
الموجودة في عناصر التصميم الحالية .إال إنه ركز بشكل كبير فيه
في الغالب يتم اللجوء إلى الفنون المختلفة من أجل التعبير عن
على التباين العالي األبيض واألسود أي التفاعل بين الضوء والظالم
المشاعر اإلنسانية تجاه البَشر والطبيعة التي يتواجدون فيها ،كما إن
واإليجابية والسلبية والشكل واألرضية (الفراغ)(-1ص .)75
فن النوتان أظهر قدرة كبيرة على التوصيف للمشاعر اإلنسانية
وقد وظف األمريكي ويسلي البنية التناغمية للنوتان في تصميماته
والتعبير عنها ،وفيما يلي نتعرف على استخدامات عديدة لهذا الفن
ببراعة فائقة تتميز بالتركيز على اللونين األبيض واألسود بشكل
ال ُمختلف:
أساسي الناجمين عن التفاعل بين الظل والنور ً
بدال من تخفيف اللون
صا مشاعر
-1-5
التعبير عن المشاعر اإلنسانية المختلفة خصو ً
القلق والتوتر.
كما كان شائعًا في الصين واليابان في القرن السابع عشر.
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تجسيد الواقع بعين فاحصة ت َري ما ال يَري اآلخرين.
-2-5
يستعمل في السينما والدراما من أجل تجسيد مختلف
-3-5
اللوحات المعبرة.
إدخال المشاهدين لألعمال الفنية في حالة خيالية تفصلهم
-4-5
()8
عن الواقع ال ُمعاش .
التعبير عن الجبن والخداع ،وأيضا ً التعبير عن الحيرة
-5-5
واالرتباك.
كما أن اللون األزرق في فن النوتان يوحي بالخفة وأيضا ً
-6-5
األجواء الخيالية.
واللون االرجواني في فن النوتان ،فهو يدل على عالم
-7-5
األحالم أو التعبير عن الحزن.
واللون البني أيضا َ هو اللون المحافظ في هذا النوع من
-8-5
الفنون ،أما عن لون الموت فهو اللون األسود(.)23
توجيه حركة العين اعتمادًا على كيفية تقسيم المساحة
-9-5
المضيئة والمظلمة ،كما يمكن استخدامها لخلق توازن أو
توتر(.)25
 -10-5كما أنه فن مهم إليصال كل األفكار فهو سهل التطبيق،
يعتمد على عدد قليل من األلوان.
 -11-5ومن أهم أسباب انتشاره أنه ال يحتاج خامة معينة للرسم
عليها ،فيمكن استخدامه في الواجهات واللوحات الخشبية
والحوائط والسيراميك وحتي الخزف والزجاج عالوة
على األقمشة (.)14
 -6أهمية فن النوتان:
يتميز فن النوتان بدقته وبساطته.
-1-6
اعتماده على لونين فقط بشكل تدريجي من الداكن إلى
-2-6
()10
الفاتح .
توظيف عنصرين فحسب وهما األشكال والخطوط.
-3-6

يمكن توظيف هذا الفن في الرسم على أي من الخامات
-4-6
بداية من الورق إلى الزجاج والحوائط واألقمشة
والبالستيك ،لذا فاستخداماته ال محدودة(.)22
يمتاز بالتوافق مع جميع العصور والثقافات.
-5-6
يساعد ويلهم الرسامين بشكل كبير على إنتاج العديد من
-6-6
التصميمات اإلبداعية بشكل ال نهائي من األفكار.
سهولة التطبيق جعلته من أهم الفنون في العالم وذلك ألن
-7-6
خامته رخيصة واللوحة ال تستخدم أكثر من لونين األمر
الذي يجعل اإلبداع يظهر بوضوح لدي المشاهد بأقل
االمكانيات(.)14
 -7كيفية تنفيذ تصميمات النوتان:
البد من تنفيذها بداية على الورق بأسلوب القص واللصق حتي يتم
التمكن من متابعة أجزاء التصميم ومعرفة اتجاهاته ،ومن ثم يمكن
رسم تصميمات النوتان بصريًا وتطبيقها بالتقنيات المختلفة لها .وفيما
يلي خطوات عمل وتنفيذ التصميمات الخاصة بالنوتان:
إحضار ورقة كانسون سوداء مربعة الشكل.
-1-7
طي الورقة من المنتصف والبدء بالرسم على الورقة بقلم
-2-7
خشبي لون فاتح كاألبيض بعد تحديد األشكال المراد
رسمها (هندسية ،عضوية)(-17ص .)78 ، 77
نبدأ برسم أجزاء التصميم على حافة كل من نصفي الرسم
-3-7
المطابق لآلخر.
نستخدم المقص لقطع التصميم.
-4-7
نلصق الرسومات التي تم تنزيلها من جوانب متقابلة من
-5-7
()15
الورقة بالغراء على هذا المربع الخارجي .
 -8أساليب تنفيذ فن النوتان:
هناك طريقتان لرسم النوتان هما:
 -1-8أسلوب التماثل /التناظر :وهو يعتمد على طي الورقة من
المنتصف والرسم ثم التفريغ والتلوين( )14كما هو موضح بالشكل
رقم (.)3

()11

شكل ( )3يوضح أسلوب التماثل  /التناظر لرسم النوتان
وفن النوتان يعتمد على تناغم األلوان من أي نقطة في الورقة لينتج
 -2-8الطريقة الحرة الغير متماثلة :وهي ال تحتاج للطي والتفريغ
نسيج متكامل من التشكيل والتخطيط سواء كان بخطوط مستقيمة أو
فهي األشهر ألنها تعتمد على الضوء والظالم واإليجاب والسلب.
()14
متعرجة أو حتى دوائر  .كما هو موضح بالشكل رقم (.)4

()21

شكل ( )4يوضح الطريقة الحرة الغير متماثلة لرسم النوتان
 -9المالمح الرئيسية التي تجعل تصميمات النوتان قوية:
 -10التقنيات المستخدمة في تصميم النوتان:
وجود مجموعات (األضواء مجمعة معًا واأللوان الداكنة
-1-9
فن النوتان من الفنون البصرية التجريدية الجميلة التي تساعد الفنان
ا).
ع
م
مجمعة
ً
على حرية التفكير وإطالق مكنونات نفسه في التعبير عنها بحرية
األبيض،
مقابل
األسود
الظالم،
مع
متوازنة
األضواء
-2-9
وسالسة في تكوينات فنية ذات بعدين ،ويمكن تنفيذ هذا الفن بتقنيات
اللوحة.
تكوين
في
التوازن
لتحقيق
حديثة ومتنوعة منها :
أنه التصميم التجريدي للرسم فيي أبسيط أشيكاله ،بيدون أي
-3-9
 -1-10تقنية الورق  :سواء بأسلوب الرسم أو أسلوب القص .كما
لون(.)24
هو موضح في الشكل رقم (.)5
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أسلوب القص

أسلوب الرسم

شكل ()5
 - 2-10طباعة القماش :سواء بأسلوب االستنسل أو أسلوب الباتيك
أو أسلوب القوالب (-1ص )80كما هو موضح في الشكل رقم (.)6

أسلوب االستنسل

أسلوب الباتيك
شكل ()6

أسلوب القوالب

 -11العالقة بين فن النوتان وفن الضوء:
العالقة بين فن النوتان والضوء أن فن النوتان هو أحد فنون
الضوء( ،)10وال يوجد فرق كبير بينهم ألن الضوء هو الذي يعتمد
عليه هذا الفن واألساس ،حيث يعمل على جعل الصورة مليئة
باألضواء وتتحول إلى النوتان( .)23وفن النوتان هو أحد الفنون
الرائعة التي يتم تصنيفها على أنها فن راقي(.)10
 -12الفرق بين فن النوتان وفن الخداع البصري:
عند مقارنة فن الخداع البصري بفن النوتان نجد أن بينهما اتفاق في
بعض األشياء واختالف في البعض اآلخر( ،)23فالشئ المتفق عليه
أنهما يتشابهان في النظرية القائمة عليها الفنون البصرية وهي
نظرية "الجشتالت" ،والعالقة التبادلية القائمة على التوازن بين
الشكل واألرضية في الموضوع اإلدراكي الواحد ،وصياغة األلوان
(-1ص .)76
باستخدام القيم اللونية المتباينة كاألبيض واألسود
بينما االختالف هو أن فن الخداع البصري يستخدم األشكال الهندسية
فقط( ،)23أما فن النوتان فهو يستخدم كافة األشكال سواء األشكال
الهندسية أو العضوية(-1ص  .)76كما هو موضح في الشكل (.)7

فن الخداع البصري ()12

فن النوتان ()21
شكل ( )7يوضح الفرق بين النوتان والخداع البصري
 -4-13وأيضا ً إحتوائه على لونين شاملين الغامق والفاتح ،وألنه
 -13مميزات فن النوتان:
يشتمل على لونين فقط فهذا كافي أن يكون فريد من
يحتوي فن النوتان على بعض المميزات التي تجعله من أهم الفنون
نوعه(.)23
الموجودة في هذا العصر والمفضل لدي الكثير ،ومنها ما يلي:
 -1-13يشتمل على البساطة سواء كانت في أدواته أو رسوماته.
 -14دالالت األبيض واألسود في التصميم:
يرمز كل لون إلى داللة ُمعينة تختلف عن اللون اآلخر ،واألسود
 -2-13كذلك األناقة من أهم مميزاته ألنها السبب األساسي في
واألبيض لونان مميزان استخدما في الموضة واألزياء بشكل ُمثير
جعل الصورة جذابة.
لالهتمام ليومنا هذا( .)13فهما يدخالن في تفاصيل كل شئ في هذه
 -3-13كما يحتوي على النظام الذي هو أساس نجاحه وشهرته
الحياة ،فأحدهما كناية عن النور (الضوء) واآلخر هو تمثيل لغياب
وزيادة تطوره.
النور (الظالم)(.)16
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أن إنسجام الشكل والفراغ ينتج عن تباين المساحات البيضاء
والسوداء ،المكونة من (الخط والقيمة والملمس والهيئة) وهي أساس
بناء العمل الفني(-7ص .)26
إن مبدأ التضاد اللوني قيمة تصميمية هامة في تحقيق التنوع وإضفاء
معاني متغيرة ألي تصميم فني(-3ص  .)1والغرض من استخدام التضاد
اللوني أن له أثر عميق وقوي في التصميم ،قد يكون لغرض جمالي
أو وظيفي أو كالهما معًا ،كما يمكن في بعض األحيان أن يكون
ً
حامال دالالت لشئ ما ،وفي النقاط اآلتية نوضح أهم
لغرض تعبيري
األهداف أو األغراض من استخدام التضاد اللوني بين األبيض
واألسود في التصميم :
 -1-14إضفاء الصفة الديناميكية (الحركية) في التصميم ،ونقل
حركة العين من جزء آلخر بال رتابة.
 -2-14التركيز على عنصر هام.
 -3-14تحقيق التميز والفرادة.
 4-14إضفاء عنصر المفاجأة في التصميم(-3ص .)4 ، 3
 -15أقمشة التأثيث كتوظيف فني مستلهم من فن النوتان:
تُعتبر أقمشة التأثيث من المنسوجات الهامة والتي ال يستطيع أي
منزل االستغناء عنها ألنها من العناصر األساسية لتأثيثه ،وهذا النوع
من األقمشة ينقسم إلى عدة أنواع منها :أقمشة تنجيد األثاث -أغطية
األسرة (مفارش ومالءات السرير وأكياس الوسائد) -أقمشة الستائر-
الكوفرتات -الخداديات -المناشف -مفارش ومناشف الموائد -السجاد-
البطاطين -المعلقات.
ويتناول هذا البحث بالدراسة التصميمات التي تصلح ألقمشة تنجيد
األثاث وأغطية األسرة ،وذلك لما لهما من دور هام في إضفاء قيمة
فنية وجمالية عالية للحجرة.
وتُعتبر أقمشة تنجيد األثاث هي العامل األساسي في تصميم وتعديل
قطعة األثاث وغالبًا ما تحدد كل من الصفة واألسلوب والمقياس
واألهمية والعمر لقيمة قطعة األثاث بشكل كبير ،فيجب أن يكون
هناك انسجام بين قماش التنجيد وقطعة األثاث ،ويعتمد نجاح قطعة
األثاث على العالقة بين القماش المستخدم في كسوتها وشكل قطعة
األثاث ،فكلما زاد تعقيد قطعة األثاث قلت فرصة استخدام أنواع
مختلفة من األقمشة حتي تتالئم معًا .وتستعمل هذه النوعية من
األقمشة في تنجيد األنتريهات والفوتيهات والكنب والكراسي
والخداديات وغيرها .وعند اختيار أقمشة تنجيد األثاث يجب أن
تتناسق ألوانها مع ألوان الستائر واألثاث والمفروشات واألرضية
المستخدمة(.)2
كما أن أغطية األسرة (مفارش ومالءات السرير وأكياس الوسائد)
تختلف أنواعها وأشكالها وموديالتها تبعًا للموضة مثل أي شئ فني
في حياتنا ،وهي تساعد على تجميل المكان بألوانها وأشكالها
المتناسقة ،وتتعرض أقمشة المالءات وأكياس الوسائد إلى عمليات
الغسيل المتكررة نتيجة لالستعمال اليومي لها ،مما يتطلب تغييرها
باستمرار في أوقات متقاربة ،لذلك يجب أن تكون األقمشة
المستخدمة للمالءات وأكياس الوسائد على مستوي عالي من الجودة
والمتانة ،كما يجب أن تتحمل طبيعة االستعمال وكثرة عمليات
الغسيل.
وقد جرت العادة على استخدام أغطية لألسرة ومفارش لتغطي بها
في حالة استخدامها أثناء النهار حفا ً
ظا على المظهر العام للغرفة
طوال اليوم ،على أن يرفع من مكانه في المساء قبل النوم ،لذلك فإنه
عند اختيارنا لقماش مفرش السرير يجب أن يكون مناسبًا للتصميم
الداخلي أو الشكل العام للغرفة ،وأن يكون متناسقًا مع ألوان الستائر
المستخدمة ومفروشات األرضية(-5ص .)1451
والتصميم الجيد في مجال أقمشة التأثيث يحتاج إلى مصمم فنان
يُصمم ويُطوع الخامة لتصبح شيئا ً يفي بالمتطلبات الوظيفية.
المطبوعة والتي نحتاج إليها في الحياة والمتمثلة في إضافة لمسة من
الجمال إلى أثاث المنزل ،وتضيف لألثاث نوعا ً من اإلبداع والذوق
الفني الرفيع .ويجب أن نضع في االعتبار عددا ً من العوامل التي
تساعد على نجاح التصميم ،وهي تأديته للغرض الوظيفي المرتبط

بمجتمعه االستهالكي من حيث تحقيقه للنواحي الفنية والثقافية
واالقتصادية للمستهلك المصري ،إلى جانب محاولة االهتمام
بإخراجه في شكل جميل جذاب يتفق مع أهميتها في الحياة العصرية
لإلنسان ويمكن أن تنافس المنتج األجنبي.
والبحث الحالي معني باالستفادة من فن النوتان في محاولة إلخراج
تصميمات جديدة تجدد السوق وتقدم له فكر جديد يناسب تغيرات
الموضة المستمرة ،ويواكب روح العصر ،بغرض التجديد واإلبتكار
في األفكار التصميمية الخاصة بأقمشة التأثيث المعاصرة .حيث
يعتمد البحث الحالي على الفكر التجريبي القائم على العالقات
التشكيلية بين األبيض واألسود في تصميم النوتان كلونين لهما طبيعة
خاصة وعلي عالقات خطية وظلية إليجاد نظم إيقاعية بحلول
متنوعة مما يسهم في إبداع صيغ تشكيلية جديدة مع محاولة التوصل
إلى رؤي تشكيلية مستحدثة قائمة على العالقة بين األبيض واألسود
في فن النوتان ،وذلك لالستفادة من فن النوتان وتأثيرات األبيض
واألسود في تصميم طباعة أقمشة التأثيث المعاصرة ،حيث يمكن من
خاللها إبتكار مجموعة من التصميمات المعاصرة القابلة للتطبيق في
مجال تصميم طباعة أقمشة التأثيث والتي ال يخلو منها أي فراغ
داخلي لمسكن أو مؤسسة أيًا كانت.
 -16التحليل الفني للتصميمات المقترحة:
بعد استعراض المعاني والمفاهيم والسمات العامة لفن النوتان ،اتضح
أن هذا الفن مصدر إلهام ينضح بقيم جديدة ورؤي فنية ربما تسهم في
إثراء تصميم طباعة المنسوجات بصفة عامة وتصميم طباعة أقمشة
التأثيث بصفة خاصة فيما يحققه من إشباع ولذة فنية لدي المصمم
وأيضا ً ما يحققه من المتعة البصرية واإلبهار لدي المتلقي أو
المشاهد .لذا قامت الدارسة بعمل عدد من األفكار التصميمية عددها
( )8تصميمات لتوظيف السمات الجمالية والفنية لفن النوتان كمصدر
إبداع لتصميم طباعة أقمشة التأثيث المعاصرة .وذلك لالستفادة من
القيم الجمالية والوظيفية التي يمكن تحقيقها من خالل التضاد اللوني
بين األبيض واألسود في تقنيات فن النوتان في تصميم طباعة أقمشة
التأثيث المعاصرة للتأكيد على القيم الجمالية الناتجة من التالعب
بالضوء والظل .وفيما يلي ستقوم الدارسة باستعراض األفكار
عا
التصميمية األساسية مصحوبة بالتحليل الفني لكل تصميم متبو ً
بنموذج توظيفي مقترح.
وهي مقترحات توظيف لتصميمات أقمشة التأثيث المعاصرة
والمستلهمة من فن النوتان والتي تم توظيفها لتصلح لتجميل
الفراغات الداخلية بالمنازل الحديثة من غرف النوم والمعيشة ،وقد
تم توزيع التصميمات على بعض أغطية األسرة والوسائد إضافة إلى
أقمشة تنجيد األثاث المطبوعة لتتناغم التصميمات المبتكرة وكامل
التصميم الداخلي للغرف.
 -1-16تصميم رقم (:)1
قوام هذا العمل هو مجموعة من العناصر التشكيلية المستمدة من فن
النوتان والتي استخدمت بشكل متوازن على المساحة الكلية لسطح
العمل .ونالحظ تآلف عناصر العمل مع بعضها البعض مما يؤدي
إلى تناغم يتماشي مع طبيعة التصميم.
وقد راعت الدارسة في هذا التصميم تحقيق بعض القيم الجمالية
والوظيفية لفن النوتان كالتفرد والتركيز على بعض األجزاء وتوجيه
حركة العين لجزء معين دون اآلخر.
والتصميم بوجه عام يتناغم فيه توزيع المساحات اللونية بين اللونين
األبيض واألسود ،وهذه التوليفة المتناقضة بين اللونين األبيض
واألسود لتحقيق جاذبية مضاعفة للتصميم حيث التناقض والتناغم
جماليًا ووظيفيًا ما بين اإلبداع واإلمتاع.
 -2-16تصميم رقم (:)2
استلهمت الدارسة عناصر هذا العمل من مجموعة من العناصر
التشكيلية المستمدة من فن النوتان .وقد تنوعت هذه العناصر ما بين
عالمات النوتة الموسيقية وعناصر الوجوه وكف اليد.
وقد جاءت عالمات النوتة الموسيقية متداخلة مع باقي العناصر ،وقد
تفاوتت أطوالها لكسر اإلحساس بالرتابة والملل .ويالحظ في هذا
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العمل التفاعل والتكامل بين عالمات النوتة الموسيقية واألشكال
المختلفة مما يعمق التذوق الجمالي للعمل الفني.
ونظرا لتعدد العناصر المشاركة في هذا التصميم وتنوعها كان البد
ً
من فرض ضرب من الوحدة على التصميم بوجه عام عن طريق
تكرار وترديد بعض العناصر.
والتصميم ركز على طرح قيم جمالية ووظيفية جديدة كعنصر
الغرابة والمفاجأة ،وتوجيه حركة العين إلى أجزاء معينة بالتصميم.
وقد تم االستعانة بإمكانات الحاسب اآللي في التكبير والتصغير،
وتكرار بعض العناصر مع عكس ألوانها ،فنجد األسود قد حل محل
األبيض والعكس.
 -3-16تصميم رقم (:)3
يتكون هذا التصميم من مجموعة متنوعة من العناصر التشكيلية
المستمدة من فن النوتان ،وقد صيغت هذه العناصر صياغة جديدة
نشأ عنها عالقات مترابطة ومتوائمة.
ولقد تم توظيف هذه العناصر في مساحة التصميم بأسلوب يتحقق فيه
الترديد والتكرار والتنوع في أحجام العناصر فحققت الوحدة للعمل
ككل.
وقد اعتمد هذا التصميم على عالقات خطية وظلية إليجاد نظم
إيقاعية بحلول متشعبة ومتنوعة ،مما اسهم في إبداع صيغ تشكيلية
جديدة مع محاولة التوصل إلى رؤي تشكيلية مستحدثة قائمة على
العالقة بين األبيض واألسود في فن النوتان.
ويتضح التضاد اللوني بقوة في هذا التصميم حيث يغلب عليه توزيع
المساحات بين األبيض واألسود ،وهو يوجه الرؤية إلى جزء معين
في التصميم وهو الوجه ،ويحقق إضفاء صفة الديناميكية والحركة
في التصميم ،والتركيز على عنصر هام وإظهاره.
 -4-16تصميم رقم (:)4
ارتكزت العملية اإلبتكارية في هذا التصميم على مجموعة متنوعة
من العناصر التشكيلية المستمدة من فن النوتان ،والتي بالرغم من
تنوعها إال أنها استخدمت بأسلوب متوازن بحيث تتالئم وتتوافق مع
بعضها البعض.
وأسلوب النوتان يضفي لمسة جمالية مختلفة على التصميم حيث
يعتمد على قوة تضاد األبيض واألسود .وهذه التوليفة المتناقضة بين
اللونين األبيض واألسود لتحقيق جاذبية مضاعفة للتصميم حيث
التناقض والتناغم جماليًا ووظيفيًا ما بين اإلبداع واإلمتاع.
وقد حقق هذا التصميم بعض األهداف التصميمية الستخدام التضاد
اللوني منها إضفاء صفة الديناميكية واالهتزازية ،وإضفاء التميز
والفرادة.
ويعتمد التصميم على الخط المنحني في معظم أجزائه ،والذي يتسم
بالليونة واالستمرارية ويعطي إنطباعًا بالسعي الدائب واالنطالق،
وله تأثير إيقاعي ،ويثير اإلحساس الديناميكي .كما أن هذا التصميم
قدم فكرة بسيطة بأسلوب معاصر ،بحيث أوفي بغرضه وحقق
وظيفته.
 -5-16تصميم رقم (:)5
يعتمد هذا التصميم على مجموعة متنوعة من العناصر التشكيلية
المستمدة من فن النوتان ،والتي استخدمت بشكل متوازن على
المساحة الكلية لسطح العمل ،وكذلك بعض األشكال الهندسية المتمثلة
قدرا
في شكل المربع والمستطيل .وقد أدي هذا التنوع إلى منح العمل ً
من التنوع والثراء الناتج عن رصانة وقوة العناصر.
وهو يعتمد على مبدأ توزيع األبيض واألسود والذي أمكن توظيفه
في تحقيق التميز والفرادة ،وإضفاء عنصر المفاجأة وصدمة غير
متوقعة من خالل بقعة لونية جريئة أو تركيز الرؤية لجزء دون
اآلخر ،وتوجيه حركة العين إلى بعض التفاصيل وصرفها عن
البعض اآلخر ،حيث تتوقف قيمة أي تصميم على مدي إبراز المعالم
الرئيسية سواء بتقتيمها أو بتفتيحها ،بحيث تظهر في النهاية بشكل
إيقاعي أخاذ .وذلك من خالل تكوين التصميم من توظيف األشكال
والفراغات في نسق متوازن ساحر يجمع بين بساطة التصميم وعمق

التأثير .فإن النوتان يرتكز على إحداث التوازن بين القوي المتضادة
لألشكال باستعمال األشكال والفراغ ،واأللوان القاتمة والفاتحة.
ومن وحدات األرضية المزدحمة تم رسم مجموعة مربعات
ومستطيالت مختلفة المساحات سوداء وبيضاء ،تم توزيعها في
مقدمة األرضية بصورة غير منتظمة إلمداد الشكل بعضًا من حرية
الحركة.
 -6-16تصميم رقم (:)6
روعي في هذه الفكرة البساطة التي تتحقق عندما يحتوي التصميم
على العناصر الضرورية التي ال غني عنها إلبراز العمل على أكمل
وجه.
وهنا في هذا العمل الفني نجد محاولة لتحقيق الوحدة والترابط بين
عناصر العمل الفني وإحداث نوعًا من التكامل والتوازن واالنسجام
بين الشكل واألرضية.
وال يوجد تركيز على جزء بعينه في هذا التصميم فالمساحات عديدة.
وقد حقق هذا التصميم بعض األهداف التصميمية الستخدام التضاد
اللوني منها إضفاء صفة الديناميكية والحركة ،وكذلك إضفاء التميز
والفرادة.
والتصميم بوجه عام يتناغم فيه توزيع المساحات اللونية بين اللونين
األبيض واألسود.
وقد تنوعت العناصر بالتصميم في الدرجات الظلية ما بين األبيض
الناصع واألسود الحالك ،وعُكست المسافات الفاصلة فتارة تظهر
العناصر بيضاء واألرضية سوداء ،وتارة يُعكس الوضع ،وتم
توزيعها لتملء األرضية بهذه الوحدات بشكل متآلف ومتجانس.
 -7-16تصميم رقم (:)7
يجمع هذا العمل بين طياته مجموعة متنوعة من العناصر التشكيلية
المستمدة من فن النوتان ،والتي استخدمت بأسلوب متوازن على
المساحة الكلية لسطح العمل .وقد أدي هذا التنوع إلى منح العمل
قدرا من التنوع والثراء الفني.
ً
وقد استخدمت الدارسة في هذا التصميم العناصر النباتية ،وقامت
بترديدها في أماكن معينة في التصميم بأحجام مختلفة مما ساعد على
ربط أجزاء التصميم وتحقيق اإلتزان.
وقد حاولت الدارسة في هذا العمل أن تكتمل أجزاء الشكل بعضها
ببعض من خالل العالقة بين العناصر المستخدمة في التصميم
والزخارف النباتية ،وعالقة اإلثنين بشكل الفراغ.
وقد راعت الدارسة في هذا التصميم تحقيق بعض القيم الجمالية
والوظيفية كالتفرد والتركيز على بعض األجزاء وتوجيه حركة
العين لجزء معين دون اآلخر ،وإضفاء صفة الديناميكية والحركة
بالتصميم.
وأجزاء التصميم ذو األرضية السوداء تبدو األشكال محددة بخطوط
بيضاء رفيعة توحي بتجسيم العناصر ،بينما أجزاء التصميم األخرى
ذو األرضية البيضاء وعناصر التصميم في المقدمة واألرضية
محددة باألسود تعطي إيحاء ببروز العناصر وإظهار عمق تقديري
لألشكال .واستخدام اللونين األبيض واألسود في التصميم يوحي
بالقوة والرقي واألناقة ،فهما يتربعان على عرش األلوان ،فهما لونان
ملكيان أنيقان.
 -8-16تصميم رقم (:)8
في هذه الفكرة التصميمية تم تناول مجموعة متنوعة من العناصر
والمفردات التشكيلية المستمدة من فن النوتان ،والتي تم ترتيبها بشكل
مترابط بحيث تكون في النهاية ً
كال ال يتجزأ .ويمكن تصنيف هذه
العناصر إلى ثالث مجموعات رئيسية  :المجموعة األولي  :عناصر
الطيور ،المجموعة الثانية  :عناصر نباتية ،المجموعة الثالثة :
زخارف هندسية بسيطة مستمدة من وحدة الخط المنحني ووحدة
المربع ووحدة المستطيل .وعلي الرغم من هذا التنوع إال أنه لم
يضعف من وحدة العمل ،بل على العكس أحدث هذا التنوع في
ترتيب الوحدات نوعًا من اإليقاع المتجدد بسطح العمل الفني.
ويظهر هذا العمل خصائص الطيور بمهارة بالغة ،فوضع الطيور
وهيئاتها هو ما جعل عناصر العمل في حالة حركة.

Citation: Marwa Abu El Esaad (2022), The Art of Notan as an Innovative Source for Designing the Prints of
Contemporary Upholstery Fabrics, International Design Journal, Vol. 12 No. 6, (November 2022) pp
349- 365

357

Marwa Abu El Esaad

وتوزيع العناصر النباتية في هذا التصميم يُعتبر جز ًءا أساسيًا في
تشكيل النسيج العام للعمل ،كما ساهم في إيجاد نوع من الترابط
والتالحم بين العناصر إلخراج فكرة متكاملة ووحدة عامة للتكوين
الفني.
كما تم االستعانة بمجموعة من الزخارف الهندسية البسيطة المستمدة
من وحدة الخط المنحني ووحدة المربع ووحدة المستطيل ،وقد عملت
هذه الزخارف الهندسية على إيجاد نوع من الترابط واإلندماج بين
أجزاء التصميم ككل.
والتضاد اللوني يتضح بقوة في هذا التصميم حيث يغلب عليه توزيع
المساحات بين األبيض واألسود ،وهويحقق عنصر المفاجأة ويوجه
الرؤية إلى جزء دون اآلخر،ويوجه حركة العين إلى بعض التفاصيل
التصميمات المبتكرة والنماذج التوظيفية المقترحة:

وصرفها عن البعض اآلخر من التصميم ،وإضفاء صفة الديناميكية
والحركة بالتصميم.
ويعتمد التصميم على الخط المنحني في معظم أجزائه ، ،الذي يتسم
بالليونة واالستمرارية ويعطي إنطباعًا بالسعي الدائب واالنطالق،
وله تأثير إيقاعي ،ويثير اإلحساس الديناميكي.
وقد تحقق التوازن في التصميم من خالل تكامل المناطق اإليجابية
والمناطق السلبية بعضهما مع البعض دون سيطرة أحدهم على
اآلخر.
وفيما يلي عرض لهذه التصميمات المبتكرة متبوعا ً بنموذج توظيفي
مقترح.

تصميم رقم ( )1واألفكار والنماذج التوظيفية المقترحة
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تصميم رقم ( )8واألفكار والنماذج التوظيفية المقترحة
 2-17دراسة فن النوتان تُعد فكرة جديدة وجديرة بأن تتضمنها
 -17النتائج Results
أبحاث ودراسات فنون تصميم طباعة المنسوجات عامة
توصل البحث إلى أن:
ومجال تصميم وطباعة أقمشة التأثيث خاصة.
 -1-17دراسة فن النوتان بما يحمله من قيم وجماليات الظل
 3-17فن النوتان يمكن أن يضيف رؤية جديدة لتصميم أقمشة
التأثيث المطبوعة تلبي احتياجات العصر.
مصدرا ها ًما
والنور كظاهرة لها قيمة إبداعية عالية تُعد
ً
 -4-17استطاعت الدارسة إبتكار عدد ( )8من األفكار التصميمية
يؤدي إلبتكار تصميمات تصلح لطباعة أقمشة التأثيث
التي تصلح لطباعة أقمشة التأثيث المعاصرة علي اختالف
المعاصرة.
أنواعها مستوحاة من فن النوتان.
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ابتكرت عدد ( )32مقتر ًحا توظيفيًا لتوظيف األفكار
التصميمية بحيث تصلح كأقمشة تنجيد األثاث وكأغطية
أسرة مطبوعة.
تم طباعة بعض النماذج التصميمية التي بلغ عددها ()3
عينات كنماذج تطبيقية للبحث بوسيلة الطباعة الرقمية.

 -18املناقشة Discussion

يعتمد فن النوتان في أصله علي عنصري الضوء والظالم ،حيث يتم
وضع العنصرين بجوار بعضهما البعض من أجل العمل علي
تصميم الشكل ،وكلمة نوتان في أصلها هي كلمة يابانية ،تتكون تلك
الكلمة من جزأين هامين وهما ( Noنو) وتعني الخافت أو الباهت،
باإلضافة إلي ( tanتان) وهي تعني درجة الكثافة والظالم والعمق،
وبالتالي فهي تعني التفاعل بين الضوء والظالم ،وتعني أيضا ً العالقة
بين اإليجابية (الشكل) والسلبية (الفراغ) والحصول علي التوازن
بينهما.
واألبيض واألسود (فن النوتان) فن عريق تتعدد تقنياته لتكون معبرة
وهادفة ،حيث تلين الخطوط وتتداخل وتنحني علي بعضها في
إنسجام مما يضفي علي التصميم روح األناقة والكبرياء.
ويعتمد البحث الحالي علي الفكر التجريبي القائم علي العالقات
التشكيلية بين األبيض واألسود في تصميم النوتان كلونين لهما طبيعة
خاصة ،وعلي عالقات خطية وظلية إليجاد نظم إيقاعية بحلول
متنوعة مما يسهم في إبداع صيغ تشكيلية جديدة مع محاولة التوصل
إلي رؤي تشكيلية مستحدثة قائمة علي العالقة بين األبيض واألسود
في فن النوتان ،وذلك لالستفادة من فن النوتان وتأثيرات األبيض
واألسود في تصميم طباعة أقمشة التأثيث المعاصرة ،حيث يمكن من
خاللها إبتكار مجموعة من التصميمات المعاصرة القابلة للتطبيق في
مجال تصميم طباعة أقمشة التأثيث والتي ال يخلو منها أي فراغ
داخلي لمسكن أو مؤسسة أيًا كانت.

 -19التوصيات Recommendation

يوصي البحث بـضرورة :
 -1-19إجراء المزيد من الدراسات والبحوث والمؤلفات العلمية
التي تتناول فن النوتان.
 -2-19توفير المزيد من المعلومات والوعي الكافي بفن النوتان
واستخدامه كمصدر استلهام في العديد من المجاالت.
 -3-19إقامة معارض فنية لنشر ثقافة الفنون المختلفة وخاصة فن
النوتان.
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