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Abstract  Keywords 

لة والتي تسھم بدورھا في ترسیخ األصا التلقائیة باعتبارھا أحد االتجاھات الفكریة الحدیثةیلقي البحث الضوء على 
بمعنى أن المصمم البد أن الفنیة للمعلق النسجي المطبوع بمسطح كبیر لما تتیحھ من حریة مطلقة في التصمیم، 

ینظر لكل فكرة أو إلھام من كل زوایاه وجوانبھ الشخصیة غیر مرتبط باستخدام نمط  ثابت أو محدد في العملیة 
ً لتصمیم فیھدف . التصمیمیة والطباعیة قد یتصف بالشیوع واالنتشار ً غیر تقلیدیا البحث التخاذ التلقائیة مدخال

ستخدام األنماط الطباعیة المتعارف علیھا بشكل تلقائي والتوجھ ال المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرة
باإلضافة إلى ذلك . متحرر من أي قیود باعتبار أن العمل اإلبداعي ھو في النھایة ثورة على نمط أخذ صفة الواقع

أھمیة الدمج بین الطرق واألسالیب الطباعیة الیدویة في تصمیم المنسوجات إن البحث یركز وبشكل كبیر على ف
المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرة باستغالل كل من األدوات والخامات المتمثلة في أنواع األقمشة المختلفة 

فیما یمكن أن نطلق علیھ تقنیة العمل ) منتالصبغات والبج(والمواد المختلفة مثل ) مخلوطة -صناعیة  -طبیعة (
الفني بطریقة مبتكرة ومدى مساھمة ذلك في فتح العدید من السبل أمام المصمم التي تمكنھ من التعبیر المالئم عن 

الطباعة بالنفث الحبري (رؤیتھ الفنیة بتلقائیة، باإلضافة إلى الدمج بین كل من الطباعة الیدویة والطباعة الرقمیة
Ink Jet Printing ( ودور ذلك في استحداث كم ھائل من المعلقات النسجیة المطبوعة بمسطحات كبیرة والتي

  .   تتحقق فیھا األصالة والمعاصرة
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:Introduction  
لقد اعتاد المصمم في مجال طباعة المنسوجات على وضع 

یئة والحضارات اإلنسانیة تصمیمات مستوحاة من التراث والب
وبالرغم من  تنوع . المختلفة واالستلھام من المدارس الفنیة المختلفة

وسائل وأسالیب االستلھام سواء كانت عن طریق النقل المباشر 
الكلي، النقل المباشر الجزئي، أو التحویر الفني  ولكننا نجد أن العین 

لى حد كبیر على قد اعتادت على ھذه الرموز واألشكال والوحدات إ
وھذا تسبب . الرغم من تعددھا في األشكال والمواضیع التي تعالجھا

في افتقار بعض ھذه التصمیمات لألصالة والتلقائیة مما قد یحولھا 
أن "وفي ھذا الصدد یذكر كروتشة . الى تكرارا ممال ال حیاة فیھ

 النقل والتقلید لیس خلقا بل ھو حرفة لیست من الفن في شيء فالفن
باعتباره تعبیرا عن االنفعال ال تعنیھ أمور المطابقة أو المحاكاة أو 

 . )211ص/8(" المماثلة
ومن ھذا المنطلق فإن الباحثة تود أن تلقى الضوء على أھمیة ودور 
التلقائیة وعدم االرتباط بتقلید أو نمط معین من األنماط أو الطرق 

 . مسطحات كبیرةالسائدة في تصمیم المعلقات النسجیة المطبوعة ب
لذا فإن الباحثة قد اتجھت الستخدام تكنولوجیا طباعة المنسوجات 
وبخاصة تقنیات الطباعة الیدویة بطریقة مختلفة عما ھو متعارف 
علیھ ومنتشر حیث نرى أن السائد في مجال طباعة المنسوجات ھو 
وضع  التصمیمات أوالً، ثم طباعتھا إما بواسطة الشبلونات بعد نقل 

میم على سطح الشبلونة من خالل األفالم، أو طباعتھا بإحدي التص
طرق الطباعة األتوماتیكیة مثل الطباعة باالنتقال الحراري أو 
الطباعة الرقمیة بالنفث الحبري، لذا فإن الباحثة تحاول في ھذا 
البحث أن تحقق فكر تصمیمي مبتكر للمنسوجات المعلقة المطبوعة 

ستخدام المباشر للوسائط المادیة، بمسطحات كبیرة من خالل اال
فالشكل النھائي للمعلق ھو نتاج لفعل وتفاعل مباشر مع اإلمكانیات 

الطباعیة والخامات النسجیة والمواد واألدوات  بدون تفكیر أو 
تخطیط مسبق، وأن  تبحث عن كل ما ھو جدید وغیر تقلیدي 

لتقنیات ویتمثل ھذا التجدید واالبتكار في طریقة استخدام كل من ا
الطباعیة الیدویة والرقمیة وكذلك الدمج بینھا على سطح األقمشة 

  .مباشرة
وقد تأثرت الباحثة بأسلوب بعض الفنانین مثل فرانز كالین 

)Franz  Kline ( وھانز ھرتنج)Hans Hurting ( و جاكسون
باعتبارھم رواد في انتھاج األسلوب ) Jackson Pollock(بولوك 

فیذ أعمالھم الفنیة، وساھم ذلك بشكل كبیر في الغیر تقلیدي في تن
بلورة األسلوب الفني للباحثة من خالل تتبعھا ودراستھا لطریقتھم 

 :في تنفیذ أعمالھم الفنیة وكیف أن كالً من
التلقائیة واالستفادة من الصدف الفنیة والنتائج الغیر مألوفة  – 1

  .والغیر متوقعة
وغیر تقلیدي في الرؤیة  البحث الدائم عن كل ما ھو جدید – 2

  .الفنیة
كان ھو السبب الرئیسي وراء التحرر التام من أي قیود أثناء تصمیم 
وتنفیذ األعمال الفنیة الخاصة بھم والذي بدوره ساھم في خلق 

  .أسلوب خاص ورؤیة فنیة خاصة بھم
Statement of the Problem 

  :ي السؤال التاليومن ھنا ظھرت مشكلة البحث التي تتلخص ف
كیف یمكن لمصمم طباعة المنسوجات أن یحقق التلقائیة في تصمیم (

المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرة من خالل استغالل 
  ) كافة األسالیب والطرق والتقنیات الطباعیة بطریقة غیر مألوفة؟

ولإلجابة عن ھذا التساؤل فإن الباحثة سوف تلقى الضوء على 
لتلقائیة في الفن، وارتباطھا بالالشعور ومدى انعكاسھا على ماھیة ا

ً إلى ارتباطھا  اإلبداع الفني ودورھا في تطور الفن الحدیث وصوال
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بالعملیة اإلبداعیة في مجال تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة 
المنھج الذي اتبعتھ الباحثة في إسقاط  مع عرض، بمسطحات كبیرة

على تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة  التلقائیة كاتجاه فكري
  .بمسطحات كبیرة في التجربة العملیة التطبیقیة

Objectives 
  :تنحصر أھداف البحث في التالي

التأكید على االھتمام بالجانب التلقائي في تصمیم وطباعة  - 1
المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرة على 

والثاني ) الخاص بطبیعة األسلوب الطباعي(المستویین، األول 
الخاص بما یتوالد و یتم اكتشافھ أثناء التجریب من رؤى (

، والتوجھ إلى استخدام األنماط الطباعیة المتعارف )وأفكار
علیھا بشكل تلقائي متحرر من أي قیود یضمن الحریة الكاملة 

  .للمصمم
بمسطحات إنتاج مجموعة من المعلقات النسجیة المطبوعة   - 2

كبیرة باالستفادة من كافة األسالیب والطرق الطباعیة والوسائط 
المادیة المتمثلة في األدوات وخامات األقمشة المتنوعة 

والمواد المختلفة مثل عجائن ) مخلوطة-صناعیة-طبیعیة(
الطباعة والصبغات ، والدمج بین تقنیات الطباعة المختلفة أي 

الطباعة الطباعة (عة الرقمیة كالً من الطباعة الیدویة والطبا
  ).بالنفث الحبري

Significance 
  :تنحصر أھمیة البحث في المحددات اآلتیة

التأكید على أھمیة التلقائیة في تصمیم المنسوجات المعلقة   - 1
المطبوعة بمسطحات كبیرة، ودور ذلك في الحصول على 

  . رةمعلق نسجي مطبوع تتحقق فیھ األصالة والمعاص
التركیزعلى أھمیة الدمج بین الطرق واألسالیب الطباعیة  - 2

الیدویة في تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات 
كبیرة باستغالل كل من األدوات والخامات المتمثلة في األقمشة 
والصبغات و عجائن الطباعة بطریقة مبتكرة، باإلضافة إلى 

الطباعة (والطباعة الرقمیةالدمج بین كل من الطباعة الیدویة 
ودور ذلك في استحداث   Ink Jet Printing)بالنفث الحبري 

كم ھائل من األفكار والرؤي الفنیة المبتكرة للمعلقات النسجیة 
  . المطبوعة بمسطحات كبیرة

Hypothesis 
  :یفترض البحث أن

نیة غیر االھتمام بالجانب التلقائي واالستفادة من الصدف الف -  1
المتوقعة في تصمیم وطباعة المعلقات النسجیة على المستوي 
الخاص بطبیعة األسلوب الطباعي وكذلك بما یتوالد ویتم 
اكتشافھ أثناء التجریب، باإلضافة الستخدام األنماط الطباعیة 
بشكل تلقائي متحرر من شأنھ أن یثري القیم الجمالیة للمعلق 

  .النسجي المطبوع
مساحات كبیرة للقطعة الواحدة یتیح للمصمم العمل  العمل على - 2

بتلقائیة أكثر ألنھا ال تعتمد على إمكانیات الید فقط بل إمكانیات 
  .الجسم كلھ

الطباعة بالنفث الحبري (الدمج بین كل من الطباعة الرقمیة  -  3
Ink Jet Printing ( والطباعة الیدویة یسھم في استحداث

مجال تصمیم المنسوجات المعلقة  أفكار ورؤي فنیة مبتكرة في
  .المطبوعة بمسطحات كبیرة

Methodology 
لوصف : تتبع الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي في اإلطار النظري

وتفسیر التلقائیة في الفن، وارتباطھا بالعملیة اإلبداعیة في مجال 
  .  تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرة

من خالل : تتبع الباحثة المنھج التجریبي في الجانب التطبیقيكما 
إجراء تجربة ذاتیة لعمل تصمیمات لمعلقات نسجیة مطبوعة تتحقق 

  . فیھا التلقائیة

Terminology 
  )Spontaneity(التلقائیة

على أن " المعجم الوسیط"و" المنجد الوافي"اتفق كل من قاموس 
" فعل ذلك من تلقاء نفسھ"ومن بین معانیھا " لقى"التلقائیة مصدرھا 

كما جاء في كل من . أي من عند نفسھ وغیر مكره وغیر مسوق إلیھ
بمعنى تلقائي أو "  spont"كلمة " المورد"و" العصري"القاموس 

وعلى الرغم من تعدد وتنوع تعریفات مفھوم التلقائیة في . عفوي
ً تصب في أن ھا سلوك إنساني غیر مجاالت متنوعة ولكنھا جمیعا

  .)3ص/ 1(مقید
  )Type(النمط 

أو   والنمط ھو صنف)388ص/ 14(لغویا ھو الطریقة والنوع من الشيء
أساس أن أعضاؤه یشتركون في سمة  علىمجموعة أو نوع یتمیز 

  .)43ص/ 5أو سمات معینة
ومن " Kind"تكاد تكون مرادفة لكلمة نوع " Type"وكلمة نمط

إنھا تدل على نوع أو صنف معروف ومحدد حیث االستعمال الفني ف
و كلمة نوع و جنس التي . )2(بصفة قطعیة وفي شيء من الدقة 

تستخدم في بعض العلوم داللة على صنف معین ال تستخدم في الفن 
ففي میدان الفنون یشیع استخدام كلمة نمط وأسلوب وطریقة . بكثرة

ة نمط على معاني معینة ولذا فإن كلم ثباتوسمة ولكن دون 
نوع من الفئات الفنیة أو "سنستخدمھا في البحث عند االشارة إلى

الثقافیة أو التقنیة یمكن تحدیدھا على أساس سمة أو سمات 
  ".موضوعیة

وبعض األنماط بصورة عامة تستطیع الحواس المدریة إدراكھا 
  .)168، 167ص/ 8( بصورة مباشرة كما أن بعضھا یخضع للقیاس

  )Design(التصمیم
المضي واالستمرار في أمر "صل لكلمة تصمیم في اللغة العربیة األ
  . )140ص/ 15("ما
وورد , وقد تجاوزت الكلمة المعنى اللفظي إلى معنى اصطالحي 

على أنھ تخطیط لغرض معین، خطة نمت في "في قاموس اكسفورد 
. )109ص/ 24(" ما بغرض تنفیذه، إقامة الوسائط لنھایات لشيءالعقل 

ابتكار التصمیم عملیة مختلفة تنشأ في العقل "ت رید ویعرفھ ھربر
وتوجھھا إرادة الفرد للظھور في األشكال المادیة وال تتوفر ھذه 

/ 20("القدرة على ذلك النوع من النشاط العقلي إال لدى أفراد شاذین

  .) 129ص
الترتیب المسبب والمنطقي للعناصر بھدف تحقیق "فالتصمیم ھو 

  .) 3ص/ 10( "ثیر لالھتمامتنظیم مرئي مترابط وم
 Printed Hanging(المنسوجات المعلقة المطبوعة

Textiles(  
كلمة معلقة كلمة شاملة یمكن أن تتسع لتضم كل ما یمكن تعلیقھ 

  .)134ص/ 15(مادي كان أو معنوي
كما تعرف المنسوجات المعلقة بأنھا ھیئة مرنة في مساحة تسمح 

مضمونا مسجال لمعالجة فوق الجدران تحتوي  لتعلقباالنسدال 
  .)45ص/ 9( تشكیلیة فنیة

  )Technique(التقنیة
ومعناھا الفن والصناعة وقد ) (Techneمن أصل یوناني وھو

أطلقھا فالسفة اإلسالم على العلم أیضا فعدوا المنطق والفقھ والنحو 
ویعرفھا " العلم صناعة نظریة "ویقول ابن سینا . مثال صناعة

جملة المبادئ والوسائل التي تعین على إنجاز " مجمع اللغة العربیة 
  .)125ص/ 16("شيء أو تحقیق غایة

  Theoretical Framework:اإلطار النظري للبحث : أوالً 
  :ماھیة التلقائیة في الفن

التلقائیة ھي نوع من النشاط الحر أو االختیاري، وھي صادرة من   
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أو متعمد،  ذات الفنان بخبرتھ وتجاربھ الفنیة دون تخطیط مسبق
فھي تعتمد على التعبیر المباشر بعفویة بدون تعقید أو تركیب مع 
تبسیط األفكار وتلخیص األشكال، سواء كانت تكوینات أو معالجات 
خارجیة، أو أعمال ثنائیة األبعاد أو ثالثیة األبعاد، فھي تعتمد على 

  .)14ص/ 12(الجوانب التعبیریة أكثر من الجوانب الوظیفیة 
ز التلقائیة في الفن بشكل أساسي ھو أن نتائجھا تكون غیر وما یمی

معروفة مسبقا فھي نشاط لم یسبق التخطیط لصورتھ النھائیة، وال 
یمكن تحدید أبعادھا بشكل مطلق فھي تقوم على االحتماالت 

 النشاطوالتوقعات الذاتیة، فنحن نستقبل تلك النتائج بعد االنتھاء من 
الیة المباشرة  مع الخامات والمواد واألدوات القائم على الطاقة االنفع

فنجدھا أحیانا قد تتتفق وبعض تصوراتنا، وفي أحیان أخرى قد تأتي 
  .  )99ص /4(مخالفة 

ھذا المعنى وضوحا بتعریف ) Herbert Red(ویزید ھربرت رید
التلقائیة عن طریق النقیض، فیرى أن المصطلح النقیض للتلقائیة 

ذا فالتلقائیة ھي عمل شيء أو تعبیر عن النفس ھو التقید واإلكراه، ل
دون تقید أو إكراه، فالفكرة تدور على الدوام حول نشاط جواني أو 
إرادة وحول غیاب وانقطاع العوائق التي تحول في العالم الخارجي 
دون ھذا النشاط الجواني، ومن الواضح أن النشاط الجواني ربما 

بما كان ذلك النشاط ھو ما كان على أنواع مختلفة من الدرجات ور
یصفھ سبنسر وجروس بأنھ تراكم للطاقة، وھذه الطاقة قد تكون 

  .)154ص/ 19(طاقة انفعالیة أو عقالنیة أو حدسیة أو بدنیة 
ومما سبق یمكن القول أن التلقائیة تعني أن یرى الفنان ما لم یره 
غیره، وأن یشك في رؤیتھ للواقع فالشخص الخالق أكثر قدرة على 

الناجمة عن  النزعاتالتخلي عن السیطرة الشعوریة ومواجھة 
المقومات الالشعوریة والتلقائیة لشخصھ دون قلق أو خوف محوالً 
لھا إلى أعمالھ اإلبداعیة فھو واع لنفسھ متقبال لھا وینظر لكل فكرة 
أو إلھام من كل زوایاه وجوانبھ غیر مرتبط باستخدام نمط تقلیدي 

ططھ رأسا على عقب إذا استدعت ظروف وفي وسعھ أن یقلب خ
عملھ ذلك، فھو یرید أن یرى ما لم یره غیره وأن یشك في الواقع 

/ 8(باعتبار أن العمل االبداعي ثورة على نمط أخذ صفة الواقع 

  .)220، 215، 211ص
وتري الباحثة أن مفھوم التلقائیة الذي یتوافق مع فكرة ومضمون 

صادقة وشعور یخرج في صورة  البحث، ھو طاقة انفعالیة داخلیة
ھذه التعبیرات خبرة  وتعكستعبیرات فنیة متحررة من كل قید، 

الفنان وأسلوبھ األدائي في صورة تلقائیة، وتكون النتیجة عمل فني 
متكامل لھ أصالتھ وتفرده وتمیزه، ألنھ في النھایة عمل إبداعي 

  . أصیل نابع من ذات المصمم
  : التلقائیة ال تعني العشوائیة

ونحن عندما نذكر أن الركیزة األساسیة للتلقائیة ھي الحریة، فھذا ال 
یعني أن المقصود بالحریة ھنا الفوضى بل نعني الحریة القائمة على 
االختیار النابع من ذات الفنان وبالتالي فإن الفن التلقائي على طرف 
النقیض مما یسمى بالعشوائیة ألن العمل العشوائي ال یتمیز بخبرة 

إلى  باإلضافةالحیاة الباطنة في النفس وھذا ما یمیز العمل التلقائي، 
أن العمل العشوائي تشیع فیھ الفوضى و ینعدم فیھ النظام الذي یقوم 

  .)10ص/ 13(على االختیار الواعي 
لیست التلقائیة في الفن سوى عملیة استغراق "لذا یقول جون دیوى 

رة  ما یستحوذ على في موضوع جدید، تكون لھ من النضا  تام
، ویذكر أن ھناك قوتان "االنفعال ویعمل على تعضیده وتقویتھ

معادیتان لتلقائیة التعبیر أال وھما ابتذال المادة أو قدمھا أو تفاھتھا 
من جھة، وتدخل التقدیر أو الحساب من جھة أخرى، بمعنى أن 

اصر التفكیر الطویل الشاق قد یكون لھ دخل في تولید المادة أو العن
المادیة ولكن البد أن یجيء التعبیر مع ذلك منطویا على ضرب من 

  .  )123ص/ 6(التلقائیة  
  :الالشعور وارتباطھ بالتلقائیة

یمثل الالشعور المنبع الذي یمد الفعل اإلنساني بالتلقائیة، وقد كان 
لفروید السبق في التنویھ عن ما نسمیھ بالالشعور حینما نشر مؤلفھ 

، ثم جاء )13ص/ 13(م 1900م ألول مرة بفیینا عام تفسیر األحال
كاندنسكي وأشار في كتابھ الروحانیة في الفن إلى  الالشعور ودوره 
في عملیة اإلبداع الفني، وأكد على دور التلقائیة التي یعبر فیھا 
الفنان عن مكنون نفسھ الالشعوري، واختفاء التدبر والحسابات 

وفي ھذا الوقت   ،)170ص/ 21(شعوروراء اإلحساس الذي ینتج عن الال
في التحلیل النفسي قد بدأت تنتشر بین  الشھیرةكانت نظریة فروید 

، وقد حدد فروید في ھذه النظریة 1917الطبقات المثقفة في عام 
الالشعور وماھیتتھ موضحا كیف تلعب التلقائیة فیھ الدور األعظم، 

  .)14ص/ 13(كما فصلھ عن مستویات الشعور األخرى 
، وھو "یكون معظم الجھاز النفسي"والالشعور حسب نظریة فروید 

ً ومن الصعب استدعاؤه ألن  كامنیحوي ما ھو  ولكنھ لیس متاحا
ویصفھ فروید بشكل أدق . )170ص/ 21(" قوى الكبت تعارض ذلك

إنھ مرجل یغلي، وما قد یطفو على السطح في ھذا المرجل "بقولھ 
یعة مماثلة لما یغوص في الیتحتم بالضرورة أن یكون من طب

، فحدد )113ص / 18( ، وقد حاول فروید تطبیق نظریتھ على الفن"القاع
، )الشعور، والالشعور، وماقبل الشعور(ثالثة مستویات للشعور ھي

واستطاع أن یكشف عن الدور الذي یلعبھ الالشعور في العملیة 
ال اإلبداعیة وذلك حینما حاول أن یثبت أن معظم أعمال الفنان 

تخرج عن كونھا وسائل للتنفیس عن رغباتھ المكبوتة في 
  .)62ص/ 7(الالشعور

فالدوافع الالشعوریة تحاول أن تغزو الشعور برموز وصور تمثلھا 
عن طریق الحدس الذي یعمل بتلقائیة وحریة، وقد تظھر ھذه 

، )62ص/ 7(الرموز في منطقة الشعور على ھیئة ومضات فكریة 
تحت تأثیر دوافع الالشعور تتكشف قدراتھ، وعندما یعمل الفنان 

ویتسامى نشاطھ من تلقاء نفسھ كلما استغرق في العمل، وفي ھذه 
إن " دورھا وھو ما یؤكده ھربرت رید بقولھ التلقائیةالمرحلة تلعب 

" التلقائیة ھي عملیة تشكیل أو إبداع تحدث تحت مستوى الالشعور
  .)113ص/ 18(

ة بین الالشعور واللقائیة بأن الالشعور وبالتالي یمكن تلخیص العالق
ھو آلة االبتكار واإلبداع التي یتم فیھا خلط أفكار الفنان بماضیھ 

األفكار المنقحة بخبرات الفنان تعمل على  وھذهوسابق خبراتھ، 
الظھور على شكل رموز عن طریق رغبة التعبیر التلقائي عبر 

  .الوسیط المادي
  : داع الفنيالتلقائیة وانعكاسھا على اإلب

لقد انشغل الباحثون في ماھیة الفن بدراسة العالقة بین التلقائیة 
والفكر في العملیة اإلبداعیة وأثیرت حول ھذا الموضوع تساؤالت 
كثیرة إلیضاح ما إذ كان الفن ینتج تلقائیا نتیجة للخیال والشعور 
واإللھام والعاطفة، أم أنھ البد من وجود العقل لیشارك بالفكر 

. لتفكیر والثقافة والتعلیم والخبرة من أجل إنتاج عمل فني متكاملوا
ونتیجة لذلك فقد ظھرت آراء كثیرة حول ھذا األمر، فالبعض ینادي 
بأھمیة التلقائیة والالشعور والبعض اآلخر ینادي بضرورة إحكام 

اإلبداع، أما الفریق الثالث فیرى أن ال  عملیةالعقل والمنطق في 
بین التلقائیة والعقل عند اإلبداع الفني، وقد نشأ  غنى عن التزاوج

 ً / 4(عن ھذه اآلراء الثالثة المتباینة نوع من الجدل استمر طویال

  .)93ص
وترى الباحثة أن الفنان إذا اتجھ نحو تأكید أھمیة التلقائیة والخیال 
والالشعور والعاطفة في عملیة اإلبداع الفني إنما یستند في ذلك إلى 

الفن تمیل إلى الفطرة الخالیة من ضوابط وقیود العقل أن طبیعة 
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الواعي، فالفنان البد وأن یتحرر كلیة من العوائق التي قد تحد من 
نشاطھ الفني، ویظھر ذلك واضحا في أعمال العدید من الفنانین 
الذین اتخذوا من التلقائیة منطقا أساسیا إلنتاجھم الفني، حیث جعلوا 

ي مجال الفن بدایات لتحقیق أغراضھم من األنشطة التجریبیة ف
الفنیة وأخضعوا نتاج ذلك النشاط التجریبي إلى سلسة من 
االحتماالت والمتغیرات التي تؤدي في النھایة إلى تحقیق أعمال 

  . فنیة جیدة
أما إذا اتجھ الفنان لسیطرة العقل والمنطق في عملیة اإلبداع الفني 

قلي في المقام األول یعتمد في فیستند في ذلك إلى أن الفن ھو نتاج ع
لتحقیق قدرة الفنان على االكتشاف،  والشعورإنتاجھ على الوعي 

وسالمة االختیار، وحسن التنظیم لمكونات العمل الفني، ومساعدتھ 
كذلك في سھولة تحدید أھدافھ الفنیة بعیدا عن العشوائیة أو العفویة، 

الھندسیة، حیث ویتضح ذلك في أعمال الخداع البصري والتجریدیة 
تتسم تلك األعمال بكونھا تقوم على نظم حسابیة مدروسة تبعد كل 

   . )93، 92ص/ 4(البعد عن أي حس تلقائي 
وإذا لجأ الفنان إلى التزاوج بین وجود كل من التلقائیة والعقل عند 
عملیة اإلبداع الفني، إنما یستند في ذلك إلى أن التلقائیة الناتجة عن 

ور واإللھام والعاطفة ال تتعارض مع عقالنیة التفكیر الخیال والالشع
ضروریان إلنتاج  - التلقائیة والعقل –الواعي والتأمل الدقیق، وأنھما 

العمل الفني بشكل متكامل ومتآلف، فالعمل الفني یتوالد من خالل 
المرور بتجارب واعیة یحكمھا العقل وقد یتدخل الالشعور في 

التلقائي الذي یتصف  الحسي فینتج عنھ عملیات الخلق واإلبداع الفن
ً . بالمرونة والطالقة التعبیریة وتتفق الباحثة مع ھذا االتجاه اعتقادا

منھا أن المزاوجة بین التلقائیة والجانب الفكري والعقلي لھا مردود 
إیجابي في الحصول على عمل فني یتمیز باإلبداع واألصالة، فھما 

  . واالبتكاروجھان لعملة واحدة وھي التجدید 
  :دور التلقائیة في تطور الفن الحدیث

تعتبر التلقائیة إحدى الدعائم التي قام علیھا الفن الحدیث وذلك لما 
تتصف بھ من انطالقة وحریة في إبراز المشاعر واألحاسیس من 
خالل األداء، بل یمكن اعتبار التلقائیة المدرسة الفنیة الجدیدة التي 

  . ذا العصرتعبر عن ذات الفنان في ھ
ولقد ظھرت التلقائیة وانتعشت بشكل واضح في الفن الحدیث نتیجة 
لتوفر حریة التعبیر أكثر لدى الفنان الحدیث لتناول قضایا تھمھ 
شخصیا وإنسانیا وتالشي دور الطبقات الحاكمة والسلطات الدینیة 
في السیطرة على توجیھ إبداعات الفنان، مما أدى إلى ظھور 

فن ومن ثم تناول الفنان الموضوعات التي یرغبھا الفردیة في ال
والنابعة من نفسھ دون أن تفرض علیھ، ومن ھنا ظھرت التلقائیة 
الحدیثة في اواخر القرن التاسع عشر واكتمل ظھورھا في القرن 
العشرین، فضال عن ظھور نظریات علمیة ساھمت في تغییر 

الحریة، وعلى  المفھوم الجمالي لدى الفنان ودفعھ إلى المزید من
  رأس ھذه النظریات العلمیة نظریة التحلیل النفسي، ودعمھا

للعناصر الھامة في اإلبداع الفني وبخاصة الالشعور وارتباطھ بكل 
  .)9ص/ 13( من بالتلقائیة واألبداع بشكل بحت

ویرى البعض أن المدرسة االسریالیة ھي أعظم نصیر للتلقائیة في 
العصر الحدیث، لما لھا من فضل كبیر في رفع جمیع القیود التي 
تعوق الفنان في إبداعھ الفني حتى ولو كانت ھذه اإلعاقة صادرة من 
الفنان نفسھ بسیطرة عقلھ الواعي، فھي تھدف إلى الغوص في 

مصدر إلھام للفنان بعیدا عن الرقابة  أعماق الالشعور للبحث عن
التي یفرضھا العقل، لذا تدعو ھذه المدرسة الفنان وھو یبدع عملھ 
الفني أن یبقى على سجیتھ وإتاحة الفرصة الكاملة للفكر اإلبداعي 
 للتخمر في الالشعور، ومن ثم ارتبطت القیم الجمالیة فیھا بالتلقائیة

  . )184ص/ 17(
  :إلبداعیة في مجال الطباعة الیدویة للمنسوجاتالتلقائیة والعملیة ا

تعتبر الطباعة الیدویة كمجال تطبیقي من أكثر المجاالت التشكیلیة 

التي یتم فیھا التجریب بشكل واسع نظرا لتعدد مراحل األنتاج الفني، 
ً بالفكرة الذھنیة وإلى تعدد كیفیة نقلھا إلى حیز الوجود من  بدءا

وھي –ألسلوب الطباعي والخامة خالل اختیار الطریقة أو ا
، ثم إعداد التصمیم المناسب مرورا بكثیر من عملیات -المنسوج

التعدیل والتبدیل حتى یتحقق تصمیم ابتكاري من حیث الفكرة 
وطریقة المعالجة، ثم تأتي عملیة التجریب الطباعي والتي تتمیز 

ناء بكثیر من المتغیرات والتأثیرات المختلفة التي ال حصر لھا أث
النشاط التجریبي، وصوال إلى تنفیذ عمل فني طباعي متفرد تتحقق 
فیھ القیم التشكیلیة من خالل العالقات الخطیة واللونیة والملمسیة 
والتفاعل الفكري والمھاري مع الخامات واألدوات وسطح المنتج 

  .الطباعي في ھذا المجال الثري و المتجدد
 ً ً إلنتاج أعمال  ولما كان التجریب في الفن یعد مجاال ً وخصبا متسعا

فنیة جدیدة ومبتكرة، فقد أواله كثیر من الفنانین اھتماما خاصا، 
حیث تمكنوا من خالل ممارستھ إلى التوصل إبداعات فنیة ذات قیم 

  .)91ص/ 4(عالیة
وحیث أنھ قد یحدث أثناء النشاط التجریبي أن یحصل الفنان على 

توقعة ویغلب علیھا الحس بعض النتائج الغیر مألوفة، والغیر م
التلقائي العفوي، في ھذه الحالة حینما یكون ممارس الفن على علم 
واسع بمجال تخصصھ فما یكون علیھ إال أن یتفحص تلك النتائج 
ویتعمق في رؤیتھا فنیا، محاوال كشف ما بھا من قیم جمالیة واضعا 

فقا في اعتباره كیفیة استغاللھا وتطویعھا في تشكیالت مقصودة و
حیث أن لعوامل . لتصوراتھ الخاصة، وتوظیفھا لخدمة أھدافھ الفنیة

الصدفة التي یلحظھا الفنان أثناء التنفیذ قیما جمالیة یمكن االستفادة 
وبدون شك إذا توافر لدى الفنان قدر كافي من المالحظة . منھا

واإلدراك للعالقات الجمالیة، سیكون لدیھ القدرة على استثمار ھذه 
یالت التلقائیة وتطبیقھا بصور متعددة في أفكار أخرى جدیدة التشك

/ 3(واتخاذھا كمصادر غیر مألوفة لإلبداع، ومنابع غیر محدودة 

  .)344، 343ص
القدرة على القیام بالعمل الفني "وفي ھذا الصدد یؤكد سوریو أن 

لیست قوة بمعنى الكلمة، إذ أنھا ال تترتب على بعض الجھود 
طلع بھا، بل ھي قدرة تظھر لدى بعض العقلیات المضنیة التي نض

المبتكرة مقترنة بضرب من التلقائیة والسھولة في لحظات خاصة 
   .    )138ص/ 11(" دون قاعدة أو نظام

والفنان المجرب ال یستطیع أن یصل بالنتائج التلقائیة إلى المستوى 
ریبي، الالئق من الفن إال إذا كان واعیا بمفھوم وطبیعة النشاط التج

وقادرا على المالحظة الدقیقة الواعیة التي یتكشف من خاللھا كیفیة 
التعامل مع متطلبات العمل أثناء صیاغتھ، كما ینبغي أن یكون لدیھ 
القدرة على التخیل والتصور بما یمكنھ من توظیف ما یتوصل إلیھ 
من نتائج تلقائیة إلى أعمال فنیة مقصودة، وذلك عن طریق 

أو الحذف منھا وإعادة تحلیل وبناء التكوین، وانتقاء  اإلضافة إلیھا
أفضل األشكال مالءمة لتأكید القیم التشكیلیة والتعبیریة المقصودة 

  . )92ص/ 4(وفق تقدیراتھ ورؤیتھ الخاصة المراد التعبیر عنھا 
لذا یتجھ فكر الفنانین في مجال الطباعة إلى البحث الدائم عن وسائط 

ر عن رؤى فنیة في ضوء معطیات العصر وأسالیب جدیدة للتعبی
ومتغیراتھ مما ساعد على  ظھور أشكال جدیدة للتعبیر الفني، 
وأضفى متغیرات في الفكر الفلسفي والتقني واألسالیب والطرق 
األدائیة وشكل ومضمون العمل الفني الطباعي، كما اتجھ عدد لیس 

وتأثروا بما بالقلیل إلى األعمال الغیر مطابقة لموضوعات الطبیعة، 
یطلق علیھ إظھار الحقائق الخاصة بواسطة الخیال والتلقائیة 

  .)351ص/ 3(واالستفادة من الصدفة 
والجدیر بالذكر أن مجال الطباعة الیدویة وما یتضمنھ من أسالیب 
وطرق متعددة ھو في حد ذاتھ مجال یتحقق فیھ كل من الجانب 
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وبالتالي یمكن . طباعیةالتلقائي والنمطي بنسب متفاوتة بین الطرق ال
/ 3(تصنیف األسالیب الطباعیة والصباغیة من ھذا المنطلق كاآلتي 

 : )344ص
  أسالیب یغلب علیھا الجانب النمطي بمعنى التفكیر المسبق

وتحدید الشكل النھائي للمنتج قبل البدء في عملیات الطباعة 
القوالب البارزة  –بعض طرق طباعة االستنسل ( مثل

العقد والربط  –لباتیك المعد بفكر تصمیمي محدد ا –المصممة 
  ).المعد بفكر تصمیمي محدد

  أسالیب یغلب علیھا الجانب التلقائي بمعنى أنھا ال تعتمد على
تفكیر المسبق أو معرفة سابقة للشكل النھائي الذي یكون علیھ 

ً یمكن توقعھ مثل الباتیك المعتمد على العفویة ( المنتج بل أحیانا
 –العقد والربط الحر  –ر والتعبیراللتقائي الحر في التكسی

 - الرسم المباشر الحر –الشابلونات المفتوحة الغیر محددة 
  ).الترخیم

والعملیة اإلبداعیة في مجال الطباعة وما تتضمنھ من صیغ تتمیز 
  :بالعفویة والتلقائیة في ھذا البحث تنبع من

الشي االستفادة من الصدفة والتأثیرات التي تنتج من ت )1
  .فعل السیطرة على األشكال

الطرق األدائیة الجدیدة لتناول األسالیب الطباعیة  )2
  .والصباغیة

استخدام العجائن الطباعیة وتوظیف اللون بانفعاالت  )3
  .مباشرة ال ترتبط بأي شكل

 .التقنیات المستحدثة واستخدام الوسائط التعبیریة الجدیدة )4
ة ھي عملیة تشكیل وعلى ذلك تعتبر التلقائیة في مجال الطباع

إبداعیة، ویحدث ھذا اإلبداع في داخل الالشعور، ویحاول الفنان 
إبرازه عبر الوسیط المادي بواسطة التعبیر التلقائي ویستعین الفنان 
ً على ضرب من  بكل خبرتھ في تنفیذ الفكرة ویأتى ھذا منطویا

  .)351ص/ 3(التلقائیة 
مطبوعة بمسطحات التلقائیة في  تصمیم المنسوجات المعلقة ال

  :كبیرة
تعتمد غالبیة الدراسات والبحوث في تصمیم المنسوجات المعلقة 
المطبوعة في مصر على االستلھام من فن معین كالفن اإلسالمي أو 
الفرعوني أو القبطي أو الفن الشعبي والمدارس الحدیثة في الفن أو 
 من فنان معین، وفي بعض األحیان یتم الدمج بین أكثر من مصدر
لالستلھام بواسطة استخدام نماذج أو موتیفات معینة من ھذه الفنون 
ومحاولة الجمع بینھا في تكوین مبتكر منظم مترابط تتضح فیھ 
مالمح وعناصر وأشكال المصدر الذي تم االستلھام واشتقاق 
التكوین منھ لتأتي فیما بعد مرحلة التنفیذ والطباعة بواسطة تقنیات 

  . )68ص/ 22(عددة والمتنوعة طباعة المنسوجات المت

وبمعنى أكثر دقة فإن مصمم طباعة المنسوجات في ھذه الحالة 
ً أن یبتكر تشكیل فني جدید، ولكنھ من وجھة نظري  یحاول جاھدا
ً بكل من رؤیة الفنان ونوع الفن مصدر االستلھام  یبقى ویظل مقیدا
بمعنى أن تشكیالتھ وعناصره ووحداتھ لیست نابعة من ذاتھ 

ً لذلك فإن المصمم في ھذه الحالة یلتزم وال شعور الداخلي لھ، وتبعا
بوضع تخطیط مسبق أو اسكتش للتصمیم المراد تنفیذه وذلك إما 
على الورق أو باستخدام برامج الكمبیوتر المختلفة ثم نقل وطباعة 

  .  التصمیم على القماش من خالل تقنیات طباعة المنسوجات 
في ھذا البحث ھو التوقف عن استخدام  ولكن ما تسعى إلیھ الباحثة

العناصر واألشكال والتكوینات الخاصة بفنان معین أو نوع معین 
من الفن عند تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة، واالتجاه بدالً 
من ذلك إلى خلق وابتكار العناصر واألشكال الخاصة بالباحثة 

تالي تأتي ھذه والمنبثقة من ذاتھا وتعبیرھا التلقائي الحر وبال
العناصر واألشكال في صورة تحمل ذاتیة وھویة وشخصیة الباحثة 
وأسلوبھا الفني الخاص وذلك من خالل إجراء التصمیم على سطح 
األقمشة مباشرة بدون وضع أي تخطیط أو اسكتش مسبق للھیئة 
والصورة النھائیة للمعلق النسجي المطبوع، ویتحقق ذلك من خالل 

ا طباعة المنسوجات أي الطرق واألسالیب استخدام تكنولوجی
الطباعیة والدمج بینھا، واألدوات والخامات التي تشمل كالً من 
األقمشة التي سیتم تصمیمھا وطباعتھا باإلضافة إلى عجائن 

وبمعنى أكثر دقة فإن الباحثة تحاول . الطباعة والصبغات المناسبة 
ات وسطح الوصول لتحقیق التفاعل بین مصمم طباعة المنسوج

المنسوج وتقنیات الطباعة باإلضافة البتكار األدوات التي سوف 
تستخدم في عملیة التصمیم والطباعة، كما ھوموضح بالشكل 

  ).1(التخطیطي رقم 
ولعل تجربة جاكسون بولوك ھي خیر مثال على ھذه العالقة 
التفاعلیة مزدوجة التأثیر بین الفنان وما یتعامل معھ من وسائط 

ناء خلق وابتكار عملھ الفني، فھذا التفاعل ھو ما جعل مادیة أث
جاكسون بولوك یطور أسلوبھ الخاص في التصویر حیث أثارت 
ً بین نقاد الفن المتمسكین بضربات الفرشاة  التقنیة الخاصة بھ جدال

یشد لوحتھ على أرضیة المرسم، حتى یستفید من التقلیدیة حیث كان 
وسكب الطالء باستخدام العصا صالبة السطح، ثم یبدأ بالتقطیر 

ً یضع ألوان مائعة داخل علبة مثقوبة یمررھا فوق اللوحة  وأحیانا
ً وفي كل االتجاھات، فینتج عن ذلك مجموعة من  ً وإیابا ذھابا

  ).1(الخطوط المتشابكة والدائریة أو البیضویة كما في شكل 

 
  )Dripping(قائي للفنان جاكسون بولوك في استخدام أدواتھ من خالل تقنیة السكب والتقطیر یوضح السلوك التل) 1(شكل رقم

Jackson Pollock painting in his studio on long island – 1950(23/ p18). 
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  .ة في تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرةیوضح العالقة بین التلقائیة والعملیة اإلبداعی) 1(شكل تخطیطي رقم 

 ً   :Practical Applicationsاإلطار التطبیقي للبحث :ثانیا
التطبیقات العملیة في ھذا البحث ھدفت إلى تدعیم وإثبات ما تم 
عرضھ وتناولھ في اإلطار النظري، وبناء علیھ فقد تم إنتاج 

بمسطحات كبیرة وذلك  مجموعة من المعلقات النسجیة المطبوعة
جامعة دمیاط ، وفیما  –بكلیة الفنون التطبیقیة ) 2(بورشة الطباعة 

  :یلي عرض لبعض من ھذه المعلقات 

 
 200، )1(یوضح المعلق النسجي المطبوع) 2(شكل رقم

سم ، رسم مباشر بمحالیل األصباغ، وباتیك وطباعة  100×
  .ویةبالشبلونات الید

 
سم، 100×200، )2(المعلق النسجي المطبوع ) 3(شكل رقم

  .رسم مباشر بمحالیل أحبار البجمنت المخففة بالبیندر والماء
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سم، 100× 200، )3(المعلق النسجي المطبوع ) 4(شكل رقم

 .والرسم المباشرمزج بین الطباعة بالشبلونات الیدویة 
.  

 
سم، 100×200، )4(المعلق النسجي المطبوع ) 5(شكل رقم

  .شبلونات یدویة مفتوحة ورسم مباشر
و یمكن إجمال المنھج الذي اتبعتھ الباحثة في تحقیق التلقائیة 
كاتجاه فكري في تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات 

  :لتجربة العملیة التطبیقیة في المحاور اآلتیةكبیرة في ا
ً لما یتیحھ  /أوالً  اتجھت الباحثة الستخدام المسطحات الكبیرة نظرا

المسطح الكبیر للمصمم من قدر أكبر من الحریة والمرونة أثناء 
  .التصمیم

 ً الدمج بین أكثر من تقنیة من تقنیات طباعة المنسوجات   /ثانیا
استخدام تقنیة : (سجي الواحد فعلى سبیل المثالالیدویة في المعلق الن

العقد الربط ثم الصباغة مع تقنیة الرسم المباشر على األقمشة 
مباشرة باستخدام الصبغات المناسبة وھو ما یطلق علیھ الرسم 

كأسلوب تكمیلي إلضافة بعض ) Action Painting(االنفعالي 
ا بواسطة أي التأثیرات الفنیة الخاصة التي یصعب الحصول علیھ

تقنیة طباعیة أخرى، باإلضافة الستخدام الشبلونات الیدویة المفتوحة  
  . كأداة طباعیة تعتمد على الحریة الكاملة في التصمیم

 ً وأكثر ما یمیز ھذا المنھج ھو التفكیر والتعامل مع الخامات  /ثالثا
واألدوات بشكل مختلف، واللجوء إلى ابتكار األدوات االتي تساعد 

تحقیق ھذا المنھج واالستفادة من إمكانیات كل أداة وما یمیزھا في 
إلى أقصى درجة مما كان لھ الدور األكبر في خلق الرؤیة الفنیة 
واألسلوب الخاص بالباحثة وظھور الجانب التلقائي في ما تم تنفیذه 

  . وابتكاره
 ً  التفكیر التلقائي عند تصمیم المعلقات النسجیة المطبوعة فقد /رابعا

امتدت التلقائیة لتشمل تلقائیة األفكار والحریة الكاملة في التصمیم 
بمعنى أن عملیة التصمیم وتوالد األفكار والرؤى تأتي ولیدة اللحظة 
نابعة من ذات الباحثة ودوافعھا الداخلیة دون االعتماد على أي 
تخطیط أو تصور مسبق للنتائج، حیث تبدأ الباحثة في العمل بدون 

سبقة عما یتحتم الحصول علیھ في النھایة، وبینما تستمر أي فكرة م
( الباحثة في عملیات التجریب الطباعي بمتغیراتھا المتمثلة في 

الخامات واألدوات و البجمنت وعجائن الطباعة والصبغات وطرق 
تبدأ مالمح التصمیم األولیة في الظھور خطوة ) وأسالیب الطباعة 

ة من التعدیالت والتغییرات بخطوة، وبناء على ذلك تبدأ سلس
والمعالجات التشكیلیة المختلفة  على تلك الرؤى واألفكار األولیة  
وذلك باإلضافة والحذف حتى یتم الوصول إلى صورة واضحة 
مرضیة للباحثة ذات بناء تصمیمي متكامل،  وفي كل مرة یتم تغییر 

ً في التصمیم تنشأ رؤیة جد یدة أو تعدیل أي تفصیل ولو كان صغیرا
في ذھن الباحثة تغیر من مسار العمل وتسعى الباحثة لتنفیذھا 
مراعیة أثناء ذلك تحقیق وتوافر أساسیات التصمیم المختلفة من 
االتزان والوحدة والحركة واإلیقاع وغیرھا، باإلضافة لسعي 
الباحثة لالستفادة من عوامل الصدفة والنتائج الغیر متوقعة والغیر 

یھا الحس التلقائي والتي قد تحدث أثناء مألوفة التي یغلب عل
التطبیقات العملیة واستثمار ھذه التشكیالت التلقائیة واالستفادةمنھا 

  . بصور متعددة في أفكار أخرى جدیدة
حرصت الباحثة على تحقیق التكامل اإلبداعي والدمج بین   /خامساً 

كل من طرق الطباعة الیدویة والرقمیة وقد تحقق ذلك عن طریق 
الستفادة من الخامات واألدوات واألسالیب والطرق األدائیة ا

ألسالیب الطباعة المختلفة لتبدو متكاملة ومتآلفة مما أسھم بشكل 
كبیر في إثراء التجربة الفنیة التطبیقة وخروجھا بأسلوب متفرد 

 .ومبتكر
وبمعنى أكثر دقة فإن الباحثة قد اتجھت الستخدام تكنولوجیا الطباعة 

بشكل وأسلوب یمیزھا عن بقیة ) Ink Jet Printing(الرقمیة 
المصممین في مجال طباعة المنسوجات، حیث أن األفكار 
ً على مسطحات كبیرة بطریقة  التصمیمیة التي تمت طباعتھا رقمیا
الطباعة بالنفث الحبري ھي في أساسھا تفاصیل وأجزاء تم 

استخدام تصویرھا من المعلقات المطبوعة بمسطحات كبیرة المنفذة ب
تكنولوجیا الطباعة الیدویة وأجرى علیھا بعض التعدیالت باستخدام 

 Adobe Photoshop cc ،Adobe(بعض برامج الكمبیوتر مثل 
Illustrator cc(تكبیرھا بالمحافظة على النسبة بین أبعادھا  ، ثم

ً بمسطح  ً مطبوعا ً نسجیا لیصبح كل تفصیل من ھذه التفاصیل معلقا
فاألفكار التصمیمیة المنفذة بطریقة الطباعة الرقمیة  كبیر قائما بذاتھ
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تم استلھامھا من التصمیمات المنفذة بالطباعة الیدویة من قبل الباحثة 
ولیس من أي مصادر أخرى، فعلى سبیل المثال استخدمت الباحثة 

، والذي ال )1(أحد التفاصیل من المعلق النسجي المطبوع رقم 
، وتم )6(و موضح بالشكل رقم سم كما ھ 10×20تتعدي أبعاده 

ً  1:  2تكبیره بنفس النسبة  وإجراء التعدیالت علیھ وطباعتھ رقمیا
بطریقة الطباعة بالنفث الحبري  للحصول على معلق نسجي 

ً بمسطح كبیر تبلغ أبعاده    ).7(متر، شكل 1.5× 3مطبوع رقمیا
وترى الباحثة أن ھذا الدمج والتولیف بین كل من تقنیات الطباعة 
الیدویة واألتوماتیكیة إنما یسھم بشكل كبیر في استحداث عدد ال 
حصر لھ من األفكار والتصمیمات المبتكرة في مجال تصمیم 

والتي تتحقق فیھا المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات كبیرة 
  . التقائیة واألصالة والمعاصرة

 
لمعلق یوضح تفصیل من ا) 6(شكل رقم

  .سم 10×20 –) 1(النسجي المطبوع رقم 

 
مستوحى من (-متر  1.5×  3  -یوضح معلق نسجي مطبوع رقمیاً ) 7(شكل رقم

  ).6التفصیل الموضح في شكل رقم 
Results 

من خالل اإلطار النظري والتطبیقي للبحث تم التوصل إلى العدید 
  :ھي على النحو التاليمن النتائج و

  إن االھتمام بالجانب التلقائي واالستفادة من الصدف الفنیة في
تصمیم وطباعة المعلقات على المستوي الخاص بطبیعة 
األسلوب الطباعي وكذلك بما یتوالد ویتم اكتشافھ أثناء 

، باإلضافة الستخدام األنماط الطباعیة بشكل تلقائي التجریب

القیم الجمالیة للمعلق النسجي  متحرر من شأنھ أن یثري
  .المطبوع

  أن المسطح النسجي الكبیر یتیح حریة كبیرة للمصمم بالمزج
بین أسالیب وطرق الطباعیة الیدویة باستخدام األدوات و 
الخامات المتمثلة في األقمشة والصبغات والبجمنت فیما یمكن 
 أن نطلق علیھ تقنیة العمل الفني، وقد وضح نتیجة للتطبیقات
العملیة مدى مساھمة المسطح الكبیر في تعزیز االبتكار 
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 .  والعملیة اإلبداعیة
  المزج بین الطرق واألسالیب الطباعیة المختلفة للوصول

للتكامل الفني والتقني بتعویض كل منھا ما یمكن أن تفتقده 
األخرى، یتیح إمكانیات لو أحسن استغاللھا لتوافرت 

لعدید من السبل أمام المصمم المعطیات الالزمة التي تفتح ا
التي تمكنھ من التعبیر المالئم عن رؤیتھ الفنیة، وكذلك فإن 

الطباعة بالنفث الحبري (الدمج بین كل من الطباعة الرقمیة 
Ink Jet Printing ( والطباعة الیدویة یسھم في استحداث

أفكار ورؤي فنیة مبتكرة في مجال تصمیم المنسوجات المعلقة 
 . سطحات كبیرةالمطبوعة بم

Recommendations 
  :توصي الباحثة باآلتي

   باعتبارھا أحد االتجاھات الفكریة الحدیثة االتجاه إلى التلقائیة
والتي تسھم بدورھا في ترسیخ األصالة الفنیة للمعلق النسجي 

 المنسوجاتالمطبوع، واتخاذھا كمدخل غیر تقلیدي لتصمیم 
كبیرة، والتوجھ إلى استخدام  المعلقة المطبوعة بمسطحات

األنماط الطباعیة المتعارف علیھا بشكل تلقائي متحرر من أي 
 .قیود یضمن الحریة الكاملة للمصمم

  التركیز على أھمیة الدمج بین الطرق واألسالیب الطباعیة
في تصمیم المنسوجات المعلقة المطبوعة بمسطحات  الیدویة

مات المتمثلة في األقمشة كبیرة باستغالل كل من األدوات والخا
والصبغات و البجمنت بطریقة مبتكرة، باإلضافة إلى الدمج 

الطباعة بالنفث (بین كل من الطباعة الیدویة والطباعة الرقمیة
ودور ذلك في استحداث كم ) Ink Jet Printingالحبري 

ھائل من المعلقات النسجیة المطبوعة بمسطحات كبیرة والتي 
   .   والمعاصرةتتحقق فیھا األصالة 
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