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  كلیة الفنون التطبیقیة جامعة بنھا، مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھیز
 

Abstract  Keywords 
تلعب دور و، متمیزا في مجاالت اإلبداع الفنيو الحرف الیدویة أو الصناعات الشعبیة التراثیة لھا طابعا ممیزا

الحضاریة من الذوبان في فلك العولمة وتملك تلك و البطولة في صمود الشعوب في االحتفاظ بھویتھا الثقافیة
داللتھا و التاریخ ولھا أھمبتھاو المعبرة عنھا عبر الزمنو الرموز الدالھ علیھاو العناصرو اتالحرف من الوحد

العلمیة في التعرف على تلك الفنون والتطریز بالتلي من الفنون الشعبیة القدیمة الموجودة في صعید مصر خاصة 
موروثات الشعبیة األصیلة التي تمثل في محافظة أسیوط والتي اشتھرت بھ منذ أكثر من ثالثمائة عام ویعد من ال

لذا جاءت فكرة ھذه .  دراستھ لیكون مصدرا ثریا في مجال طباعة  المنسوجاتو تراثا قومیا ینبغي الحفاظ علیھ
اإلستفادة و الدراسة في اجراء تجارب تصمیمیة لمجال أقمشة التصمیمات الطباعیة لمكمالت األثاث باإلستعانة

التقنیة وذلك  باستخدام تقنیة و القیم الجمالیةو الكثیر من المفاھیمو ویة تراثیة تحمل الكثیركحرفھ ید" فن التلي" من
من خالل وصف   الطباعة بالفویل  إلعطاء نتائج أسرع وأوفر وأدق ھذا وقد اتبع  البحث المنھج الوصفي التحلیلي

رب التصمیمیة وتوظیقھا كمكالت األثاث التجامن خالل   والمنھج التجریبيوتحلیل عناصر فن التلي تحلیال فنیا 
حیث تم تقدیم عددا من التجارب التصمیمیة مصحوبة بالتحلیل الفني ومتبوعا بنماذج توظیفیة ، باالستفادة مما سبق

  .  مراجعھو مقترحھ ثم نتائج البحث وتوصیاتھ
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:Introduction  
, ي أسھمت في صنع حضارة االنسانلكل شعب من الشعوب الت

وتشیر الى خط رحلتھ في ، وعنصریة تمثل تفوقھ، رحلة ممیزة
 ورحلة مصر الكبرى تتمثل في فنونھا التشكیلیة، البناء الحضاري

حرفھا الیدویة  وتسیر ھذه الرحلة في خط متواصل ال ینقطع و
لكن و، برغم حدوث فترات انقطاع حضاري بین العصور المتعاقبة,

المدن كان یمأل تلك الفجوات الحضاریة و الشعب البسیط في الریف
 عاداتھو بانتاج أنماط فنیة من ابداعھ تلبي احتیاجات حیاتھ

روحھ و فظھرت من خاللھا مالمح ھویتھ القومیة، معتقداتھو
وتلك الروح ھي التي شكلت ثقافتھ فكانت . الصامدة عبر الزمان

حیث كانت تشكل ، ناعات الوطنیة الثقیلةالحرف التفلیدیة بمثابة الص
  ) 2016,السھیل (القوة اإلنتاجیة الثانیة بعد الزراعة          

الحرف الشعبیة المصریة بمثابة الوعاء الذي یحوي مجموعة  
المفاھیم لیتم صیاغتھا في شكل و المعتقداتو الخبراتو الموروثات

ومن ھنا فھي ,نا منتج شعبي یحمل اإلرث الثقافي المعبر عن ھویت
خیر معبر عن التراث المصري الضخم الذي استوعب كل 

جمالیة و كان نتیجتھا قیما انسانیةو الحضارات التي مرت علیھ
ممیزه على مر العصور بما  یؤھلھا إلضفاء الجمال الفني على 

الذي یحمل و المواد الخام لیصبح ھذا الجمال مرتبطا بوظیفھ المنتج
 )17ص 2005البندراوي.(عن الھویة ارثا ثقافیا معبرا 

استخدام أدوات و حرفة  فن التلي من الحرف التي تعتمد على الید
وھي أحد الصناعات التقلیدیة الحرفیة  وتشتھر ، بسیطة فقط

مراعاة التفاصیل یكل و تفردھا من حیث اتقان الصنعةو بتنوعھا
الفنون القدیمة و ةالحیاو وتستمد مفرداتھا الزخرفیة من الطبیعة، دقة

ونظرا لثراء ) الشعبیة ، اإلسالمیة، القبطیة، المصریة القدیمة(
 الذھبیةو استخدام الخیوط المعدنیة الفضیةو عناصرھاو زخارفھا

جودة تشطیبھا فقد أعدت من الفنون التراثیة في مصر و
  )15 – 12: ص 2008نجیب.(

أدت الى ضعف  عوامل التقدم الماديو لكن متغیرات الحیاة      
، أغلب الیدویة التقلیدیة في المدینة والقریة  والى تعرضھا لإلندثار

لیس في ,الوظیفھ النفعیة لھا و ألن الحرفة تبنى على الضرورة الیھا
بل في كل دول العالم التي شھدت تقدما في مظاھر ، مصر وحدھا
الم تبعا للمتغیرات االقتصادیة التي اجتاحت العو الحیاة المدنیة

أنماطھم و حاجیات األفرادو حدثت تغیرات كبیرة في سلوكیات
تفضیل بعض و اإلنتقال لمرحلة التصنیع اآلليو اإلستھالكیة

ما یصاحبھ من انخفاض سعرھا و المستھلكین للمنتج المصنع ألیا
  )20: ص نجیب. .(ومالءمتھا لإلحتیاجات بصورة أفضل 
 میراث ینبغي الحفاظ علیھو بینما الحرف الیدویة التراثیة كنوز

ھویتنا الثقافیة واالجتماعیة و اإلحتفاظ بھ كجزء من تاریخناو
أغلب الدول التي تملك ارث حضاري تعمل و الممتدة آلالف السنین

اقتصادیا من خالل و استثماره استثمارا اجتماعیاو على تنمیتة
لتصبح و، أغراضھ للتعایش مع واقع العصرو تطویر وظائفھ

ه الجمالیة تثیر الحنین الى زمن كانت الحیاة تقوم على عناصر
ولیس على اإلنتاج ، والمنتج األصلي المتفرد، اللمسات اإلنسانیة

اضافة الى تعمیق البعد ، النمطي المتكررعبر المیكنة الصناعیة
الثقافي لدول ذات میراث حضاري یجعلھا تقف باعتداد أمام الدول 

بال میزه تنافسیة غیر ابداعھا الحرف ، المتقدمة في عصر العولمھ
لذا جاءت فكرة ، )2017عمران .(ذو الطابع الشعبي الخاص بھا 

ھذه الدراسة في اجراء تجارب تصمیمیة لمجال أقمشة التصمیمات 
" فن التلي" اإلستفادة منو الطباعیة لمكمالت األثاث باإلستعانة

القیم و لمفاھیمالكثیر من او كحرفھ یدویة تراثیة تحمل الكثیر
  .  التقنیةو الجمالیة

Statement of the problem 
 :تتحدد مشكلة البحث في السؤالیین التالیین 

  كیفیة االستفادة من زخارف فن التلي في الحصول على
 مثل الستائر( تصمیمات طباعیة تتوافق مع مكمالت األثاث

 ؟)معلقاتالو أغطیة وحدات اإلضاءة و الوساداتو
 اسالیب االنتاج التقلیدیة لفن التلي و ھل یمكن استبدال الخامات

  بتقنیة الطباعة بالفویل إلعطاء نتائج أسرع وأوفر وأدق؟
Objectives 

 :یھدف البحث الى 
  إلقاء الضوء على أھمیة فن التلي إلحیاء عناصره كأحد الحرف

  . توظیفھا و تھاتنمیو الشعبیة التراثیة لتطویرھا
  التقنیة لھذا الفن في و التشكیلیةو من القیم الجمالیةاإلستفاده

استحداث تصمیمات لالقمشة الطباعیة من خالل الدراسة 
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  .التجریبیة
  توظیف بعض برامج الكومبیوتر المتخصصة) (Adobe 

illustrator & photoshop  لتحقیق بعد جمالي لتصمیم
   .أقمشة مكمالت األثاث

  لتطویر " الطباعة بالفویل"استخدام  الوسائل الطباعیة الحدیثة
  .التصمیم الطباعي لمكمالت األثاث 

Significance  
  المشاركة في العمل على احیاء التراث الشعبي لفن التلي بشكل

 . معاصر یتفق مع متطلبات العصر 
 لتصمیمات الكشف عن القیم الفنیة لفن التلي لتكون مصدرا ل

 .الطباعیة  لمكمالت األثاث 
  استخدام امكانیات البرامج الفینة المتخصصة)(Adobe 

illustrator & photoshop  إلعادة تصمیم الوحدات الممیزة
غیر تقلیدیة لألقمشة و لفن التلي البداع تمصمیمات مبتكرة

 .الطباعیة لمكمالت االثاث
  ول لنتائج أسرع  للوص" طباعة الفویل"استخدام تقنیة حدیثة

 .واقل تكلفة 
  تقدیم تجارب تصمیمیة لمكمالت األثاث باإلستفادة من األسلوب

  . التقني لفن التلي برؤیة عصریة تتسم باألصالةو الفني
 : Hypothesis 

  :یفترض البحث أنھ
  ّي في  ابتكار یمكن االستفادة من القیم الجمالیة لفن التل

  .مكمالت االثاث  تصمیمات طباعیة ألقمشة
  استخدام وسیلة طباعیة حدیثة كالطباعة بالفویل للحصول على

تصمیمات ذات جودة عالیة وقد یثري مجال طباعة أقمشة 
  .مكمالت األثاث 

Delimitations 
 محافظة أسیوط في صعید جمھوریة مصر : حدود مكانیة

ّ "ممارسة فن و العربیة ، باعتبارھا مكان نشأة  ".يالتل
 ّي كحرفة تراثیة غنیة بالقیم الفنیة -: حدود موضوعیة  فن التل

    .الجمالیةو
  كأسلوب لطباعة االقمشة سریع،" الطباعة بالفویل"تقنیة 

  .أقل تكلفة و دقیق،و
Methodology 

  :یتبع البحث المنھجین التالییین
 خالل دراسة ووصف وتحلیل من : المنھج الوصفي التحلیلي

 .عناصر فن التلي تحلیال فنیا 
 التجربة (من خالل التجارب التصمیمیة  : المنھج التجریبي

والتجارب التطبیقیة لمجموعة من التصمیمات  )الذاتیة للباحثة 
المنفذة بطریقة الطباعة بالفویل وتوظیفھا كأقمشة مكمالت 

 .أثاث
Terminology 

فیھ ، اسم من المصدر أبدع وھو اإلتیان بشئ ال نظیر لھ: داع اب
وھو عملیة ینتج عنھا , )2004العربیة  اللغة مجمع(اتقان و جودة

  .)2009عیسى(االتقان و عمل جدید یتصف بالحداثة والجدیة
التلي أسلوب من و ھو أحد فنون الحرف الیدویة :فن التلي  

أو قطنیة ) التل (قمشة  شبكیة التطریز بأشرطة معدنیة رقیقة على أ
ویرجع البعض اسم )  2004المجلس القومي للمرأة.(أو حریریة 

كما ,)التل(المعروف باللغة الفرنسیة و الى اسم قماش الشبك) التلي(
من آسیا الصغرى وھو ) أتالوس( الى الملك األخرنسبھ البعض 

ا منذ الذي اخترع فن التطریز بالذھب اال أنھ أصبح معروفا عالمی
 خصوصا في أمریكاو بدایة القرن الماضي بإسم األسیوطي

  ) .2010المحیط الثقافي(أوروبا و
 اللغة مجمع(، التصمیمات جمع تصمیم:  التصمیمات الطباعیة 

وھو الرسم التخطیطي لعمل طباعي یمثل العمل  )2004العربیة 
 مظھره ووضع التخطیط لعناصرهو تمثیال دقیقا بكامل شكلھ

 ه وھي الصیاغة  الدقیقة للعناصر التي یتم معالجتھا تشكیلیاأجزاءو
الفواعد الفنیة والجمالیة المبتكرة ألداء و تنظیمھا وفقا لألسسو

  ).2011عابدین(غرض وظیفي معین 
 مجمع(مكمالت اسم مفردھا مكمل وتعني المتمم : مكمالت األثاث  

التصمیم  وھي  أحد العناصر الھامھ  في،  )2004العربیة  اللغة
التي تجمع بین الوظیفة والفن لتحقیق المنفعة والجمال و الداخلي

معنویا من أجل تحقیق بیئة مناسبة والمكمالت و فتثري المكان مادیا
لیست أشیاء اضافیة بل ھي وسیلة للتعبیر عن شخصیة الفردحیث 

) 2014فائق (.تضفي على الفراغ طابعھ الشخصي الذي یتمیز بھ 
أغطیة وحدات  –المعلقات  –الوسائد (في ھذا البحث والمقصود بھا 

  )الستائر -اإلضاءة 
 

  دراسة وصفیة لفن التلي عبر العصور  :أوال   
  . دراسة تحلیلیة فنیة لفن التلي  :ثانیا . 

  .تصمیمات مكمالت األثاث  :ثالثا   
 .  التطبیقیةو الدراسة التجریبیة  :رابعا  

Theoretical framework 
  :دراسة وصفیة لفن التلي عبر العصور : أوال 

عرفت مصر النسج باستخدام الخیوط المعدنیة منذ فترات األسرات 
غزلھا بطریقة و حیث توصلوا النتاج الخیوط المعدنیة، القدیمة

یتبین ذلك من و لحمة للمنسوجات المعدنیةو معینة یجعلھا سداه
كما تم ، الكتان وبعضھا منسوجا بخیوط ذھبیة منلثیاب المصنوعة ا

حیث یقطع الذھب الى ، استخدام التطریز بالخیوط المعدنیة أیضا
تحول الى خیوط تضفر و صفائح رقیقة جدا ثم تسحب ھذه الصفائح

  ) . 1974عمار (غیرھا من النسیج و مع خیوط الكتان
تطریز بالخیوط المعدنیة بكثرة في الو ھذا وقد تم استخدام النسج

وقد ، حیث ازدھر فن التلي في العصر الفاطمي، العصور االسالمیة
جھین بالخیوط و توصل النساجون الى انتاج منسوجات ذات

كما تم انتاج منسوجات السدا واللحمة من الذھب الخالص ، المعدنیة
خیوط وفي العصر األیوبي استخدمت ال. وخیوط الحریر الطبیعي 

واستمرت . خاصة المذھبة منھا بكثرة مع خامة الدیبق و المعدنیة
الخیوط المعدنیة بأنواعھا المختلفة سواء في النسیج أو التطریز في 

لكن لیست بالصورة الغالبة كما في الفترة السابقة و، عصر الممالیك
وفي العصر العثماني ازدھرت صناعة النسیج وكان من أھمھا 

لذا ، الذھبیة في نسجھاو واستخدمت الخیوط الفضیةنسیج الدیباج 
 النسیج المطرز بالخیوط المعدنیة مزدھرا في مصرو كان فن التلي

  )1974عمار . (میة بمختلف عصورھا جمیع أرجاء الدولة اإلسالو
نوع من النسیج ینفذ بأشرطة معدنیة  رقیقة على أقمشة  فن التلي

ُلّ مثل قما(قطنیة أو حریریة أو شبكیة  یطلق على األشرطة و )ش الت
المعدنیة التي یتم صناعة النسیج بھا، كما یطلق أیًضا على المنتَج 
النھائي المطرز بھذه األشرطة وھو یعد أحد الحرف الیدویة الشعبیة 
المصریة التي ظھرت فى صعید مصر في سوھاج واألقصر وفي 

ینة أسیوط الواحات غیر أن انتشار ھذه الحرفة  قد ذاع بین نساء مد
ففى القرن الثامن عشر كان ّ یطرز على أقمشة حریریة باستخدام 
أشكال وحلیات متنوعة بخیوط معدنیة رقیقة ، وكان اإلنتاج یستخدم 

ً لتزین مالبس النساء ، وكانت الخیوط وقتھا فضیة أو ذھبیة    محلیا
ثم شاعت فى منتصف القرن التاسع عشر والربع األول من القرن 

ناعة نوع جدید من التلّى ذى الخیوط المعدنیة العریضة العشرین ص
، وكانت ) التل(  الدقیقةعلى قماش خفیف یشبھ الشباك ) الشرائط( 

تصنع منھ أثواب الزفاف التى ترتدیھا النساء من مختلف األوساط 
ً فى ھذة الفترة ثیاب مماثلھ لھذه القمصان واألثواب  كما ذاعت أیضا

  . ة كانت تتخذ مالبسا للسھر
و قد إذھر إنتاج التلى ّبین أھالى أسیوط فى القرن التاسع عشر 
لدرجة كان یندر اال ینتجھ بیت من البیوت وكان یستخدم لتزین 



Nivin Farouk  237 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

مالبس السیدات فكانت  تصنع منھ ثیاب الزفاف وتصدر من أسیوط  
  )2017المسیري(.إلى القاھرة وباقى مدن الوجھ البحرى 

  : في فن التليالخامات المستخدمة و األدوات
ان التطریز بالتلّى لیس بالعملیة السھلة البسیطة فعلى الرغم  من 

اال أن إستخدام ,واحدة فى التطریز" غرزة"إعتمادھا على طریقة 

الشرائط  المعدنیة من الصعوبة لدرجة أنھا تحتاج إلى و الخیوط
مھارة ودقة فائقة وقدرة وسرعة حتى ال یلتوى الشریط المعدنى 

 خالف األنواع األخرى من التطریز لذا یتم استخدام أدواتوذلك ب
  ) 1(خامات خاصة یمكن ایضاحھا في الرسم التخطیطي رقم و

  
التليالخامات المستخدمة في فن و یوضح األدوات) 1(رسم تخطیطي رقم   

  :الخیوط المعدنیة 
عادة فضیة وقلیالً ما  سم وھى 3تستخدم خیوط ال یتعد سمكھا عن 

تكون ذھبیة ، عبارة عن معدن رقیق من النحاس المطلى بالفضة أو 
النیكل ویختلف عن الخیوط األخرى التى تتمیز بالمرونة وسھولة 
اإلستخدام مما یجعل ھذة الخامة تحتاج إلى معالجة خاصة حتى 
تتماشى مع طبیعتھا وإال ترتب على ذلك ضیاع الوقت فضالً عن 

ما قد یتلف من الشرائط المعدنیة وبسبب طبیعة الخیط تكون قیمة 
طبیعة الغرزة عملیة معقدة الى حد كبیر فكل غرزة تصنع على حدة 
وبمفردھا وال ترتبط بالغرزة األخرى لذا یكون مظھرھا متشابھا من 

  ) 2017المسیري(. األمام والخلف 

   :ابرة التلي  
سم ، مسطحة ودائریة في  4لھا یتم استخدام إبرة خاصة معدنیة طو

أحد طرفیھا وبھا ثقبان في الطرف األخر بما یسمح للخیط المعدني 
المسطح بالمرور من أحد تقبي اإلبرة ویكون مشدودا بتمریره  مره 
أخرى من خالل الثقب الثاني الموجود في اإلبرة ویبلغ طول االبرة 

ألن خیط التلي  سنتیمتر وھي أقصر نسبیا من االبرة العادیة وذلك 2
أكثر تكلفة وأغلى سعر بما ال یسمح بإھدار المزید منھ وكانت اإلبرة 
ً من الذھب أو الفضة وكان یقوم بصناعتھا  فى الماضى تصنع أحیانا

المجلس القومي .(صائغ الذھب اما األن فأصبحت تصنع من المعدن 
  ) 2010للمرأة

 :نسیج التل
ویتشكل نسیج ، أنواع منسوجات التریكو عرف نسیج التل بأنھ أحد

أو مزویة وھو  مفردةسواء أكانت % 100التلي من خیوط قطنیة 
اما سمیك ذو فراغات ضیقة أو رقیق ذو فراغات واسعة وھو النوع 
الذي یفضلھ فناني التلي وعادة ما یتم استخدام نسیج التل القطنى 

. دنیة الشرائط المعو بسبب قوة تحمل ھذا النسیج للخیوط
  ) 2017المسیري(

  :  الدراسة التحلیلیة الفنیة لفن التلّى :ثانیا 
الرموز الفنیة ھي عناصر شعبیة ثقافیة تعبر عن طبیعة و الوحدات

وتستخدم للداللة عن عنصر من العناصر التي یتكون , الفنان المتفرد
ولكي یصبح عنصر ما أو رمز ما تقلیدیا ، منھا موضوع فولكلوري

استحسانھم حتى یتبقى في ذاكرتھم و  بد أن یحظى بفبول الناسفال
وبذلك یعتبر جزءا من التقالید ویمثل ، ویحرصوا على تكراره

  )  2000شعیر.(مشاعر الجماعة الشعبیة ویتوارث عبر األجیال 
فن التلي نوع من التطریز المصري الذي یستخدم الخیوط المعدنیة 

على ، درجة 45الالمعة في صفوف على زاویة الفضیة أو الذھبیة 
وألوانھ محدودة ، مزویة% 100نسیج التل المغزول بخیوط قطنیة 

، لون الخام أو المصبوغ باللون األسود أو الكحلي أو األحمر
ولھ رموز ، وتستخدم إبره خاصة جدا في ھذا النوع من التطریز

ائیة مفرده أو والوحد البن، ووحدات وعناصر تستخدم في تصمیمھ
وھي مجموعة من األشكال تمثل وحدات ، متكرره في العمل الفني

فھي تعد ، تراثیة تستخدمھا الفتیات المطرزات للتعبیر عن ھویتھین
توثیقا لألحداث المھمھ المرتبطة بحیاة الفتاة مثل ذھابھا الى 
المدرسة واحاطة زمیالتھا  بھا ومقتنیاتھا الشخصیة وحتى موكب 

وكذلك توقعاتھا لمنزل ، لعروس من بیتھا الى بیت الزوجزفاف ا
الزوجیة فعلى سبیل المثال عندما تتخیل والدة العروس أن في 

أو أنھ یقع بالقرب من المسجد نجد " اللبالب"المنزل نباتا متسلقا
وتتم اإلشارة الى . شكل نبات أو مسجد  علىعلى الطرحة تطریزا 

ل موتیف الشجرة أو النخلة أو العریس أیضا على الطرحة من خال
الجمل وھناك الكثیر من الموتیفات المفصلة في كل بیئة وحسب 

  ) 2017المسیري( .طلب العروس 
الرموز المختلفة المستخدمة و العناصرو وبالتحلیل الفني لألشكال

فإنھا تأخذ أشكاال متعددة وفقا لكثرة استخدامھا ، في تطریز فن التلي
وعناصر تشكیلیة مستمدة من ، أساسیة ناصرعوتناولھا فھي 

وعناصر مستمدة من البیئة ، الموروثات الشعبیةو المعتقدات
كما في تصنیف العناصر التشكیلیة لفن التلي في الرسم ، المحیطة

  )         2(التخطیطي رقم 
  

  
  )من عمل الباحثة(التشكیلیة لفن التلي  تصنیف العناصر) 2(رسم تخطیطي رقم 



238 The art of “Talli” as an innovative source for furniture supplements fabrics printing designs  
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

  :   العناصر التشكیلیة األساسیة-1
ھذه العناصر األكثر انتشارا في تزیین طرحة العروس أو  تشكل

وتوزیع الوحدات یكون بمثابة سرد قصة العروس على ، الجلباب
مثل ذھابھا الى ، أي توثیق لألحداث الھامة بحیاة العروس، الطرحة

وتصوراتھا ، وأنواع الطعام التي تحبھ، معھا زمیالتھاو المدرسة
وأنھ بالقرب ، عن منزل العرس وبھ األشجار المتسلقة التي تحیطھ

وتكون من أھم المقتنیات الشخصیة لھا ، الخ...,من المسجد 
 ) 2010المجلس القومي للمرأة(

  
         :   العروس  1-1

أحد الوحدات األساسیة التي ترتبط بفن التلي وترتبط بتزیین 
تكون و طرحة  لیلة الزفاف وتصنع   لھا باللون األبیض

وتكون شكل الرأس عبارة عن , األخریات باللون األسود 
أما , العنق تمثل بنقطة و معین صغیر یتلوه معین أكبر للجسم

 والذراعین, ة مثلث یمثل التنورهالجذع فیكون على ھیئ
بخطوط مستقلة لكل منھما خطان  كما لھا  الساقین یمثالنو

  )1(أشكال متنوعة موضحة بشكل 

   
  
   

   :أصدقاء العروس  1-2  
ویشیر ذلك , عبارة عن ثالث عرائس بجوار بعضھا البعض 

    ) .2(شكل ,لعروس ا قاتصدی الى 

  
         

  

    :العریس 1-3
الوحدة الثانیة في الموضوع األساسي لتصمیم فن التلي على 

أحیانا یتم التعبیر عنھ بصوره و)3(شكل  طرحة العروس
رمزیة بتمثیلھ بسعف نخل ذو ورقة واحدة أو ورقتین أو 

        . ثالث ورقات

    
  
  
  
  
  

     :بنات المدارس  1-4
أي فتاة تمسك بید , یتم التعبیر عنھم بعروستنین متجاورتین 

 ) . 4(الى المدرسة معا شكل شقیقتھا للذھاب 
  

 
 
  
  
  

  
    :العناصر التشكیلیة المستمدة من المعتقدات -2

، المصریون یؤمنون بقوة وجود الحسد والعین الحاسدة الشریره
من خالل ظھورھا في  ووفقا لذلك تكون العروس معرضة لذلك

لذلك تسعى الى ، أحسن مالبسو حفل الزفاف في أجمل صورة

زیارة المسجد قبل الزفاف طلبا للبركة ومن ھنا تأتي أھمیة عنصر 
المسجد في تطریز فن التلي وفیما یلي تحلیل للعناصرالتشكیلیة 

  ) 2017المسیري ( المستمدة من المعتقداتو الممیزة لفن التلي

  : دالمسج 2-1
 المعین األول، یتم التعبیر عنھ من خالل ثالث معینات

بینما ، الثالث على خطان رأسیان تمثل المأذنة المعینو
یتوسطھم المعین الثالث مقام على مثلث قائم الزاویة 

  )5(یمثل قبة المسجد شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  : الصلیب 2- 2 

وھناك ، ةرمز دیني آخر مرتبط بالمعتقدات الشعبی
أشكال متعددة من الصلیب تعبر عن    طوائف  

  ).6(كما في شكل ,مختلفة  وكنائس

  

   : األحجبة  3- 2 
لذلك أول وحدة ، األحجبة تحمي األفراد من الحسد

تستخدم في تطریز فن التلي في   شكل خط مستمر في 
یحدد اتجاه  مثلثفیأخذ شكل ، بدایة ونھایة الطرحة

وأحیانا یتم ) 7(ماش المستخدم كما في شكل شكل الق
  )8(و الصلیب كما في شكل ,الجمع بین الحجاب
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   : الحراس  4-  2
یشمل حراس العروس لیلة الزفاف من   

شر الحسد ولھم شكالن األول في صورة 
بینما , )9(تشبھ مكونات العروس شكل

الشكل الثاني بسیط كما یظھر في شكل 
)10. (  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :  عناصر تشكیلیة مستمدة من الطبیعة -3
الریف المصري  یتمتع بجمال الطبیعة ومنھا یستقي الفنان         

عناصره التشكیلیة وتتمثل ھذه العناصر لفن التلي في تمثیل نھر 
  )2017,المسیري(.  النباتاتو، النجومو النیل

  :   نھر النیل    3-1    
ویتم التعبیر عنھ كما ,لھامة فھو رمز الحیاة في مصر من العناصر ا

في الفن المصري القدیم برسم خطوط منكسرة وبشكل أفقي ویتم من 
  ) . 11(شكل، خالل عدة صفوف منھا للتعبیر عن جریان  میاه النیل

  
  
  
  
  
  
  

  :     النجوم   3-2
مع جمال الریف ال فتظھر باللیل و، النجوم مصد الھام لفنانات التلي

 و یتم استخدام النجوم الخماسیة,تكون السماء محجوبة بالمباني العالیة 
) 12(المشتقاه من الفن المصري القدیم فنجدھا في أسقف المعابد و

  ).  13(وتستخدم أیضا النجوم الثمانیة المشتقاه من الفن االسالمي شكل 

 
  

   
  

          
  

  :   النباتات    3-3
حسب و، تتشكل النباتات استخداما وفقا للبیئة التي  تحیط بالفنانة

فلكل نبات جمال شكلي ووظیفي حیث یتالئم مع ، أھمیتھ الرمزیة
أھمیةو األكثر استخداماو,تقنیات فن التلي 

. 
  
     :النخیل  3-3-1

وھو مشتق من الفن المصري القدیم  ) 14(شكل ,أشجار النخیل 
التمر نبات ھام و ویعد النخل, س الكنائس المسیحیةوأیضا من طقو

  .حیث ینمو في البیئات الصحراویة 

  

     :سعف النخیل 3-3-2
  ) .15(ویأخذ أشكال رأسیة في خطوط وصفوف بجوار بعضھم شكل 

     

  :األشجار 3-3-3
أو عباره ) 16(عنصر األشجار ینتھي من أعلى بمعین ھندسي شكل 

  .ات رأسیة  عن مثلث
شجیره تتكون من ثالث و )17(متجانسة من خالل خط رأسي شكل 

      .  )18(خط أفقي یمثل األرض شكل و مثلثات رأسیة

  :     الزھور 3-3-4
, تعد الزھور من الوحدات الھامة التي تعبر عن الطبیعة أیضا     

كون من فاستخدمت الفنانات العنصر التشكیلي الممثل للزھرة التي تت
أیضا الزھرة التي التي تتكون من ثماني و ,)19(أربعة بتالت شكل 

  ) .20(بتالت شكل 
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  :  أوراق العنب  3-3-5
تستخدم ھذه الوحدة التي قوامھا ثالث مربعات یتوسط كل مربع خط 

درجة شكل  45یمثل القطر ویحمل  الثالث مربعات خط مائل بزاویة 
)21(  

  

   :اق الملوخیة أور  3-6-
 تمثل كل وحدة بنصف نجمة ثمانیة, عبارة عن ثالث وحدات أیضا

یحمل الثالث وحدات خط رأسي یحمل الوحدة التي تتوسط الوحدتین و
  ) .22(شكل .درجة 45وجانب وحدة یحملھا خط مائل بزاویة 

  

     

    :ثمار الرمان  3-3-7
درجة یحمل في نھایتھ زھرة  45 تتمثل في خط رئیسي مائل بزاویة

أربعة ، سداسیة البتالت ثم یتفرع من ھذا الخط ستة خطوط رأسیة
واإلثنتان اآلخران یحمل كل منھا في نھایتھ ، منھا تحمل أوراق نباتیة

  ، )23(زھرة كما في شكل 
  

  

  : أوراق اللبالب  3-3-8
، جدران منازل القرىنبات اللبالب من النباتات المصریة التي تتسلق 

  ) .24(ویستخدم من العناصر النباتیة المألوفة في فن التلي شكل 
  
  

  

  
  :الطیور و عناصر تشكیلیة من رسوم الحیوانات -4

استخداما في أنماط التطریز لفن و تعد ھذه العناصر أقل انتشارا
قومي المجلس ال(الكتكوت    ، باستثناء الجمل والھودج,التلي 
  ).  2010للمرأة

  : الھودج و الجمل  4-1
حیث یعبر عن .من العناصر األكثر استخداما اما في التطریز 

ھناك و، والجمل الذي یحمل العروس, ()عنصر الجمل  شكل
ویحمل العریس ، استخدام آخر وھو الجمل الذي یحمل كسوة الكعبة

  ).25(أیضا شكل 

  

   : عنصر الكتكوت  4-2
  ) .26(عنصر قلیل االستخدام شكل 

  
  

  :      عناصر تشكیلیة مستمدة من البیئة المحیطة-5
من ، تحمل البیئة المحیطة لفنانات التلي الكثیر من الثقافات الموروثة

، امدادھا بالكھرباءو استخدام الفانوس في اإلضاءة قبل تنمیة القرى

كما استخدم أیضا في ، في انارة الفوانیس واستخدام الشموع أیضا
  ).  2017المسیري (الخ ...الغربال و، حفالت سبوع األطفال

  :               الشموع   5-1
تتمثل في ثالث خطوط رأسیة متجاورة تنتھي بقاعدة مثلث یتماس 

عادة تستخدم في تكرار مستمر لصف و )27(مع مثلث آخر شكل 
  .كامل 
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    :الفا نوس   5-2  
قوامھ مثلثان و، یستخدم في التعبیر عن الشھر الكریم رمضان

  ) .29(,)28(یتوسطھما معین شكل 

  
  

  :           الطبلة     3-  5
أحد وسائل التسلیة لبنات القرى واستخدمت في تطریز فن التلي كما 

  .) 30(في شكل 

  

           :الشمعدان   4- 5 
 ).31(ویتمثل في شكل ، في اضاءة المنازلیستخدم 

     

              :الغربال   5- 5 
كما یستخدم في طقوس ، أحد األدوات الھامة في المنزل الریفي

ویتمثل في مثلث قاعدتھ لألعلى بداخلھ بعض الغرز ، سبوع المولود
  ) .32(المستخدمة في التطریز شكل 

  
  
  
  
  
  
  

    : أصیص الزرع 5-6
یكون  و یعد من العناصر التي تعبر عن البیئة المحیطة بالفنانات

اإلصیص مكون مكون من مثلثان  متقابالن من الرأس یمثل القاعدة 
بینما المثلث األكبر یمثل االصیص نفسھ یخرج منھ ، المثلث الصغیر

خط مستقیم من التطریز یشبھ الى حد كبیر سعف النخیل  ولكن 
ي نھایة كل فرع یأخذ شكل نجم صغیر وفي قمة الفرع االختالف ف

  ) .33(تنتھي بمعین ھندسي كنھایة عنصر األشجار شكل 

  
  
  

    

   :عمود الكھربا   5-7
عنصر تشكیلي یمثل عمود اإلنارة الذي یبعث بالضوء في شوارع 

قاعدتھ ألسفل یحمل خطان رأسیان في نھایتھم شكل ھندسي ، القرى
خلھ معین آخر ویحیط بالمعین الخارجي خطوط عمودیة وبدا"معین"

 ).34(على المعین تمثل الضوء المنبعث من الفانوس شكل 
 
 
 
  

  

  :عنصر المشط  5-8
یكون لھ جانبان من ، عنصر من مقتنیات العروس الشخصیة 

  ) .35(األسنان یحیط الشكل األوسط منھ كما في شكل 
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  : اإلبریق     5-9
كما في ,ویعد من األدوات الھامة في القرى المصریة ، أشكال لھ عدة
  ) .37(, )36(شكل 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  :  العناصر التشكیلیة الھندسیة التكمیلیة -6

أو لملئ الفراغات ، تستخدم العناصر الھندسیة لرسم حدود القطعة
فن التلي التي تنفذ علیھا أشغال ووحدات العناصر المستخدمة في 

الخ ...,المعین ، الخطوط، النقط,المستطیل ، المربع( مثل 
                                                                       ) 2010المسیري).(

 :التصمیمات الطباعیة لمكمالت األثاث : ثالثا 
م حیث لھا تعد مكمالت  األثاث من أحد العناصر الھامة في التصمی

من األثر الكبیر في إثراء وتكامل الفراغ الداخلي من الناحیة 
الوظیفیة والجمالیة،فھي لیست  فقط اضافة أشیاء بل ھي وسیلة 
للتعبیر عن شخصیة الفرد حیث تضفي على الفراغ طابعھ 

  )2004قاسم .(الشخصي الذي یتمیز بھ
ة من صور أو فھي أي عنصر یمكن أن یستخدم في تجمیل الحجر

مطبوعات أو المعلقات الحائطیة والمرایا باإلضافة إلى أي مجموعة 
من النباتات المنزلیة واألواني الزجاجیة وأدوات التقدیم على المائدة 

ویمكن تعریفھا أیضا ) 2007السید(,ووحدات اإلضاءة بأنواعھ
باألجزاء واألشیاء التي تجمع بین الوظیفة والفن لتحقیق المنفعة 

لجمال وتثري المكان مادیا ومعنویا من أجل تحقیق بیئة وا
  )تعریف اجرائي للباحثھ.(مناسبة

  مكمالت األثاث
  :یمكن تقسیمھا إلى نوعین ھما

ء الثابتة أو المتحركة الالزمة وھي األشیا  :المكمالت األساسیة 
 ألداء وظائف معینة ولھا أھمیتھا في تكامل عناصر الفراغ مثل

مفاتیح الكھرباء، وأجھزة الخدمات كالمقابض  المرایا ، الساعة ،(
  ).الخ....
وھي القطع االزمة لتحقیق النواحي الفنیة   :المكمالت التكاملیة   

أقمشة  الستائر ( للحصول على الجانب الجمالي ومن أمثلتھا
والبد من معرفة بعض , )األبجورات ,السجاد ، الوسائد , المعلقات

األنواع األكثر استعماال وخصوصا التي تجمع بین الناحیة الوظیفیة 
والجمالیة وذلك لكي نستطیع التعامل معھا ومعرفة الخامات 
المصنعة منھا وطرق إختیارھا وتوظیفھا في الفراغ لخلق تصمیم 

  )2014فائق. (غ ناجحفرا
  : كالتالي   المكمالت التكاملیةوفیما یلي بعض 

  أقمشة الستائر -
تلعب أقمشة الستائر دورا ھاما في الفراغ الداخلي، فھي تضفي على 

الفراغ لمسة جمالیة عالوة على  دورھا  الوظیفي من خالل 
من الضوء لتحدید  استعمالھا في توفیر الخصوصیة وحجب جزء

الطابع العام والجو السائد داخل الفراغ، ووظائف  أقمشة الستائر 
  :كثیرة نذكر منھا ما یلي

فھي تحدد كمیة الضوء الداخلة للفراغ حسب : التحكم بالضوء -
  .الرغبة دون عناء

رة من الداخل إلى تساعد في تقلیل فقدان الحرا: العزل الحراري -
%  50- 25الخارج، فقد وجد أن النوافذ وحدھا تسمح بنفاذ من 

من الطاقة المتولدة في المنزل وتساعد أیضا على تقلیل األشعة 
الحراریة الداخلة للفراغ وبذلك تحد من إكتساب الفراغ للحرارة 

  .من الخارج إلى الداخل وتعزلھ
ائر كنقطة سیطرة أو جذب في الفراغ یمكن استخدام الست -

  .الداخلي 
فاأللوان القاتمة تقلل من شدة الضوء وخصوصا : القیم اللونیة -

عند استعمال األقمشة ا  السمیكة في المناطق الحارة، واستعمال 
األقمشة الشفافة ذات األلوان الفاتحة في المناطق الباردة للسماع 

  .لوصول إلى الفراغالشعة الشمس با
عند تصمیم فراغ ما البد أن تواجھنا بعض : الخداع البصري -

المشاكل المعماریة، مثل إتساع الشبابیك وارتفاعھا، فنرغب في 
تغطیة ھذه العیوب فتكون الستائر من الحلول لھذه المشاكل، 

عند تعلیق الستائر فمثال نجد االنافذة الضیقة تكون أكثر إتساعا 
بمسافة أكثر من كال الجانبین للنافذة وذلك بزیادة عمود الستارة 

في ) كرنیش(ومن ثم تثبیت شریط أو ) الجسر الحامل(األفقي 
ھذا الجزء مراعیا وصول الستارة إلى سطح األرض، أما 
النافذة الطویلة فیركب شریط عریض على الجزء العلوي من 

تكون و زء العلوي من إطار النافذةالستارة بحیث تالمس الج
ھذه الستارة قصیرة، كما یمكن استخدامھا من خالل الوانھا 

  .لعمل تنظیم لوني یعمل على إتزان التصمیم
تقوم األقمشة وخصوصا السمیكة منھا : عزل الصوت -

بامتصاص الصوت بنسبة أكبر من األقمشة الشفافة ألنھا تساعد 
  .على تكسیر موجات الصوت

  
  أشكال متنوعة من الستائر) 38(شكل 
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  : أقمشة المعلقات الحائطیة   
تعبر كلمة معلق أو لوحة عن شيء مستوي سواء تم تركیب إطار لھ 
 أم ال، ویمكن أن تتضمن قطعة قماش مطبوعة أو رسم یدوي أو
لوحة تشكیلیة وھي من أكثر األدوات أو المتممات المستخدمة في 

تزیین الجدران كونھا متوفرة بألوان وأشكال، كما أنھا تضفي على 
الفراغ لمسة جمالیة وراحة نفسیة ویمكن أیضا توظیفھا لتوفیر 
اإلنسجام والتناسق أو اإلتزان في التصمیم شریطة أن یتم إختیارھا 

  ).39(كما یتضح في الشكل ، م مع تصمیم الفراغوتوظیفھا بما یتالئ

 
  أشكال مختلفھ من أقمشة المعلقات الحائطیة) 39(شكل

  :المرایا 
أصبحت المرایا من وسائل التجمیل عالوة على دورھا الوظیفي في 
التصمیم الداخلي، فھي تساھم في إیجاد التوازن    واإلتساع وتمثل 

تسخیرھا لخدمة  للمصممید المصمم، حیث یمكن عامال مھما في 
العملیة التصمیمیة، شریطة إختیار المكان والحجم المناسب، حیث 

أن المرایا تمنح الفراغ الداخلي مظھر الحداثة، ویمكن استخدامھا 
، الفراغكونھا توحي بإتساع ) المساحة القلیلة(في الفراغ الضیق 

في مكان مناسب وأفضل  كما أنھا تضاعف اإلضاءة إذا تم وضعھا
  ) .40(شكل, المواقع لھا مقابل النوافذ ووحدات اإلضاءة

  
  أشكال مختلفة من المرایا) 40(شكل

  الساعات
تستخدم الساعات كقطعة  جمالیة ولھا جانب وظیفي ھو إخبارنا 
بالوقت، وتختلف أنواع الساعات ونوع الخامة المصنوعة منھا 

ً من الحائط أو مرتكزة على  أو على  األرضوأماكن وضعھا إبتدءا

مكان  الساعاتولكن لكل نوع من , )41(الطاولة والرفوف،شكل 
ضع في صالة المعیشة أو غیرھا یراعى أن توضع فیھ فمنھا ما یو

  . من األماكن
  

  
  أشكال مختلفھ من الساعات) 41(شكل 

  المجسمات
وتختلف أنواعھا، فمنھا ما یوضع على المناضد أو على الرفوف، 
ً للفضاء وتساعد على جذب اإلنتباه والتنوع  وھي تعطي طابعا ممیزا

واألطباق الزجاجیة  ومنھا الصنادیق واألجسام النحاسیة أو الفضیة
واألكواب والمنحوتان الخشبیة وغیرھا، وقد ساعدت التكنولوجیا 
الحدیثة على تنوع ھذه األجسام من حیث الخامات كما یمكن أن 

تستبدل ھذه األشكال والمجسمات ببعض المواد الموجودة الطبیعیة 
مثل مقاطع وأغصان األشجار واألصداف البحریة والقواقع، وبھذه 

ً لتوفر ھذه الطریق ة یمكن أن یزین الفراغ بطریقة إقتصادیة نظرا
  )42(المواد بتكلفة بسیطة  شكل

  

 
  المجسمات) 42(شكل 

طباعة المنسوجات ھي عملیة صباغة موضوعیة تھدف الى اعطاء     :  التطبیقیة و الدراسة التجریبیة: رابعا
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تكتسب الخامة الخامات النسجیة لونا غیر لونھا األصلي وغالبا ما 
بعكس عملیة , الخامةعدة ألوان  في مواضع مختلفة على سطح 

لعملیة الطباعة عدة و، الصباغة والتي تتخذ فیھا الخامة لونا واحدا
أكثرھا مالئمة  لترجمة تصمیمات التلي بشكل و طرق من أحدثھا

یحاكي ما تتسم بھ  الخیوط المعدنیة الذھبیة والفضیة من لمعیة ھي 
توفر امكانیات و بالفویل والتي تتسم باأللوان البراقة االمعة الطباعة

ذات مستوى عالي في مجال التصمیم كما تمتاز بالدقة العالیة عند 
  .التدریجات اللونیة  و طباعة الخطوط الدقیقة

  :Foil printingطباعة الفویل 
القت انتشارا واسعا فأصبحت و استخدام ھذه التقنیة في إیطالیا بدأ 
ھا  عدة مسمیات كطباعة  مطل وبة بكثره في الصناعة  اطلق عل

 الطباعة، بسبب استخدام الحرارة،) (hot stampingالختم الساخن 
لعدم استخدام أي أحبار أو أصباغ في ) dry stamping(الجافة 

وفي ھذه ) leaf stamping(طباعتھا كما تسمى طباعة الورقة 
  :نالتقنیة تتم طباعة التصمیم بطریقتی

اعي : أوالً   طح الطب تخدام الس جیة باس ة النس ى الخام ة عل الطباع
طواني   طح الأو ) Rotary( االس تخدام و )  Flat( مس باس

الفویل وھو ثم یتم نقل . مادة الصقة أساسھا مائي أو بالستیكي
ة  ة رقیق ة معدنی ترطبق ولي إس ن الب ھ  م ھ وتثبیت تم طباعت ت

ھ مع المادة الالصقة على القماش عن طریق ارتباطبالحرارة 
  ) .2016,حسن(في أماكن التصمیم 

 ً ا میم :  ثانی ل التص م نق ً ث ل أوال ى الفوی ق عل ة الالص اكن (طباع أم

دھا ق وح اعي ) اللص طح   الطب تخدام الس اش باس ى القم عل
  . الساخن

ھذا وتعد طباعة الفویل نوع خاص من الطباعة الشتراطھا استخدام 
 المعدني إلنشاء تصامیم مختلفة المعة الحرارة والضغط والورق 

لضمان جودة  عالیةوتستلزم استخدام مادة الصقة ذات جودة .
مطبوعاتھا  كما أن ھناك أنواع مختلفة من ورق الفویل التي یمكن 

ً الحتیاجات التصمیم    .استخدامھا تبعا
  ) :    1(التجربة التصمیمیة رقم  

لى قائمة على االستفادة من الرموز التجربة التصمیمیة األو
والوحدات المستلھمة من المعتقدات الدینیة ذات الصلة بحمایة أھل 
البیت من الحسد وھي من العناصر األساسیة المسخدمة في فن التلي  

الحكایات باستخدام و وكما تعمد فنانات التلي الى نسج القصص
وبعض ) اس الحر( و) بالحجاب(الوحدات الفنیة تم االستعانھ 

 قائمةاألشكال الھندسیة إلبتكارعدة افكار للتجربة التصمیمیة األولى 
على عمل عالقات ھندسیة مابین الوحدات المستخدمة فنجد في 

تم االعتماد على توزیع الوحدات بالتساقط في حین ) 1- 1(التصمیم 
على قیمة التنوع من خالل تكبیر وتصغیر )  2-1(اعتمد التصمیم 

فتعتد على التأكید على الشكل الھندسي ) 3- 1(ما التصمیم الوحدات أ
الممیز لألحجبة كما یظھر انتظام الوحدات الھندسیة  ) المستطیل( 

في صورة خطوط رأسیة تظھر تارة من األمام وتارة من الخلف 
  .مما أضاف بعدا ثالثا داخل التصمیم 

  

) : 2(التجربة التصمیمیة رقم   
اعتمدت التجربة التصمیمیة الثانیة على اإلستعانة بالرموز المرتبطة 

والذي  لطالما كان لة ، )میاه النیل ( بالبیئة المصریة فضمت رمز
دور البطولة في جمیع الحضارات التي تعاقبت على مصر فھو 

شریان الحیاة  لمصروللمصریین وتكتمل الحكایة بأحد الرموز 
وما لھ من دالالت نفسیة ) الجامع(الممیزة للمعتقدات الدینیة 
)  سعف النخیل، زھور ثمانیة البتالت(وروحیة  والعناصر النباتیھ 

انتظمت العنااصر في ایقاع منتظم ناتج من ) 1- 2(ففي التصمیم ,
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ت فیھ الزھور بدوركبیر في نقل حركة تكرار وترید الوحدات قام
فتم استخدام عنصر الزھره بعد ) 2-2(أما التصمیم , العین الى أعلى

تكبیرھا لتحقیق االتزان المطلوب في حین تم االتأكید على الجانب 

عن طریق تكرار المآذن بشكل متتالي في ) الجامع(الروحي لعنصر
المطلوبھ في  صفوف رأسیھ تتجھ من أسفل ألعلى فجاءت الوحدة

 . )3- 2(الرأسیھ المیزه للتصمیم و العمل الفني مابین الخطوط األفقیة

  

  ) :3(التجربة التصمیمیة رقم 
ن اعتمدت  التجربھ ال تصمیمیة على اإلستعانة  بمجموعھ متنوعة م

ة  ر نباتی ملت عناص ي ش ي والت ن التل زة لف كیلیة المی العناصرالتش
ة( ة ,)أوراق الملوخی اة الیومی ن الحی تمدة م ر مس ق(عناص ، )اإلبری

میم ) المعین(عناصر تكمیلیة ھندسیة  ي التص وین ) 1-3(فف ام التك ق
یة  دة األساس ر الوح ى تكبی ائي عل قاال(البن كل ) بری د الش وتردی

ي  ین(الھندس دة ,) المع انبي الوح د ج ت أح ھ الزم ام مختلف بأحج

اإلتزان  ا ب اع  واحساس األساسیة بالتساقط  مما أحدث نوعا من اإلیق
ي , ت ف ي  انتظم یة والت دات الھندس اه الوح ر اتج ین أن تغی ي ح ف

میم  ي التص ة ف فوف مائل ة) 2-3(ص ا بالحرك ى احساس ي ، أعط وف
اتي ) 3-3(التصمیم  ة(جاء العنصر النب یة ) الملوخی ة الھندس بجوانب

وع  ن تن الرغم م تخدمة وب دات المس متوائما ومتكامال مع باقي الوح
ن  ق م ة فتحق ة ومتجانس ور مترابط دت بص ا تواج ر األ أنھ العاص

  خاللھا وحدة العمل الفني 
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  ) :   4(التجربة التصمیمیة رقم 
 –الرمان (ة مجموعة من العناصر  النباتیة قوام التجربة التصمیمی

تراكب العناصر و وقد اعتمدت الفكرة ھنا على التكرار) الشجر
تم توزیع ) 1-4(ففي  التصمیم , اتجاھات مختلفةو الفنیة بأحجام

العناصر بأحجام متفاوتة في اتجھات مختافة مما  أضفى  حالة من 

في ) 2-4( قي حین تم توزیع العناصر في التصمیم, الحركة
اتجاھات رأسیة وأفقیة  مما أعطى انسیابیة في الشكل واتزان ما بین 

اعتمد البناء الفني على ) 3- 4(وفي التصمیم , الشكل واألرضیة
 التكاملو تكرار التكوین بالتساقط  والذي حقق نوع من الترابط

  .التوازنو

  

  ) :     5(التجربة التصمیمیة رقم    
وأحد العناصر ، )أصدقاء العروس (تم استخدام العناصر األدمیة 

وقد صیغت العناصر ,)المشط (التي تستخدم في الحیاة الیومیة 
صیاغة جدیدة نشأ عنھا عالقات جمالیة قائمة على البناء 
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تم تردید العناصر األدمیة بأحجام ) 1-5(میم ففي التص، الھندسي
توزیعھا على محاور أفقیة قوامھا التخطیط الھندسي و مختلفة

في حین ، مما أعطى حالة من الحركة المستمرة) المشط(لعنصر 
- 5(التوزیع السیمیتري  لعناصر قوام التصمیم و كان الترید

أما ، فنيعامال أساسیا في تحقیق االتزان والوحدة للعمل  ال)2
فقد اعتمدت على تعدد اتجاھات المحاور على )  3-5(اتصمیم 

الناتجھ من توزیع عنصر المشط والذي لعب و مستویات مختلفھ
  .الدور الرئیسي في تحقیق االیقاع  للعمل الفني 

  

  
Results 

  :ئج التالیة توصل البحث الى النتا
ان االعتماد على التراث كمصدر لرؤیة تصمیمیة مبتكرة ھو  -

وسیلة مھمة للحفاظ على الھویة بما یتماشى مع التطور 
  .الحضاري

یوفر التراث الفني رؤیة جمالیة للمصمم تثري العملیة االبداعیة  -
  .للتصمیم

ّي"الزخارف الممیزة لفن  - تعد مصدرا غنیا البتكار " التل
  .مات طباعیة معاصرة ألقمشة مكمالت االثاثتصمی

توظیفھا و تصمیم ،) 15( حلول وتجارب تصمیمیة بلغ عددھا  -
في خمس نماذج مطبوعة بتقنیة الطباعة بالفویل تحمل سمات 

  بصریة وجمالیة ممیزة
Recommendations  

 االھتمام بتوظیف الفنونو الحفاظ على الھویة المصریة -
  .تراثیة بشكل معاصر في مختلف المجاالت  الحرف الو

 التركیز على التقنیات الیدویة التراثیةو ضرورة االھتمام -

مما یساھم في رفع جودة المنتجات لرفع ، تبسیطھاو تطویرھاو
  . القدرة التنافسیة للمنتج المصري 

االستفادة منھ في و اإلھتمام بدراسة التراث الشعبي لفن التلي -
  .ؤیة حدیثة في مجال طباعة المنسوجات تطبیقات أخرى بر

التقلیدیة و الدعوة لعقد مؤتمرات دولیة  خاصة بالحرف البیئیة
 .والتراثیة 
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