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  خلفية المشكلة 

مجال طباعة المنسوجات أحد المجاالت الخصبة للفنون التشكيلية التى يمكن أن تفتح آفاق يعتبر 

جديدة للمبتكرين والمبدعين فى مجال الفن بصفة عامة وبصفة خاصة المهتمين بإيجاد فرص 

عمل والبحث عن أفكار جديدة تصلح ألن تكون بداية لمشروعات صغيرة تساعد الشباب على 

أحد هذه األساليب العقد والربط ،ويعتبر أسلوب  مواجهة سوق العمل وذلك لتنوع أساليبة وتقنياتة

التى تضيف الجديد من التصميمات والمعالجات التشكيلية علي المنتج الطباعي ، الطباعيه 

تحقيق أعمال فنية غير تقليدية اإلستفاده من جماليات تقنيات العقد والربط  ويمكن من خالل

ونظرا ألهمية الطرق األدائية المتعلقة بالتقنيات الخاصة "، مبتكره وٕايجاد معالجات تشكيلية 

الطباعى ، إنطلق الفنانون المهتمون بمجال طباعة المنسوجات إلى إستحداث بالعمل الفنى 

والبعد عن كل ما هو  افة الجديد والمستحدث إلى المجالوتطوير المعالجات والحلول إلض

  )١(" تقليدى ومألوف

تقنيــات المتعــدده ويتنــاول البحــث الحــالي أســلوب العقــد والــربط والــذى يمكــن عــن طريــق 

كــرة ذات قيمــة جماليــة تــأتى عــن طريــق التــدريب والممارســة ، وهــو يعنــى منــع إعطــاء نتــائج مبت

                                                           
، ترجمة عبد العزيز توفيق وآخرون الجزء الثالث ،  التطور فى الفنون)   ١٩٧٢( روـــــــــــــــــــــــاس منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوم١

   ٦٢صالهيئة المصرية العامة للكتاب 
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الصــبغة مــن الوصــول ألجــزاء معينــة مــن القمــاش بإســتخدام طــرق مختلفــة تحــول دون إمتصــاص 

ـــق تصـــميمات بســـيطة أو  ـــة التـــى تحق الصـــبغة فـــي تلـــك األجـــزاء ، ويعـــد مـــن األســـاليب الزخرفي

عمليات الربط وتسرب محاليل الصبغات بين القماش تموجات من خالل تأثيرات فنية ناتجة عن 

المربوط ، لذلك عرف عنة إمكانية تدخل عامل الصدفة فى تصميماتة ، كذلك يمكن التحكم في 

تي ناتج العقد والربط من خالل التحكم في طيات القماش قبل الصباغة وكذلك العقد والربطات ال

لعقــد والــربط وٕايجــاد معالجــات تشــكيلية وحلــول وترى الباحثــة أناتمنــع دخــول الصــبغة الــي القماشــ

للتقنيات الطباعية وأيضا العناصر الفنية الموجودة من خطـوط وألـوان ومالمـس وتعبـر عـن فكـرة  

تعتبــر ظــاهره التــزين بــالحلي ظــاهره إنســيابيه " ،مــن األقمشــة المطبوعــة  حلــي طباعيــهإســتحداث 

أعلـي مناسـبه إلحتياجاتـه النفسـيه والعضـويه راقيه إنطبع بها اإلنسان كرغبه منه فـي إضـافه قـيم 

والجماليــه ، وتعتمــد علــي وجــود وســائل ماديــه يتكيــف بهــا اإلنســان وفــق مــا يــراه مناســبا لتحقيــق 

  )٢" (رغباته النفسيه وبما يتناسب مع كيفيه تكوينه العضوي 

العقــد والــربط يمكــن أن يحقــق معالجــات تشــكيلية بإســتخدام جماليــات  ويمكننــا القــول أن

العمل الفنـى المطبـوع ، والـذى يثمـر عنهـا إسـتحداث رؤى جديـدة تحمـل المعـانى والـدالالت تثري 

التشــــكيلية ، تثــــرى الجوانــــب التعبيريــــة وتؤكــــدها داخــــل المشــــغولة الطباعيــــة والتــــي تثــــري مجــــال 

                                                           
دراسه تجريبيه إلستخدام تقنيات الصب والطرق لتنميه التفكير اإلبتكاري في تشكيل  ) :١٩٩٢(ي سهام أسعد عفيف٢

  ٤الحلي لطالب كليه التربيه الفنيه ، رساله دكتوراه غير منشوره ، تربيه فنيه ، جامعه حلوان ص
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الزينة الخاصة بالسيدات ، ويعتبر مجال التصميم الطباعى لألزياء من  لحليالتصميم الطباعي 

الت ذات االرتباط الحيوى الهام للفرد ، حيث يمثل الملبس مطلبا رئيسـيا للفـرد ، فالتصـميم المجا

  . الطباعى الجيد عامال أساسيا فى جذب األفراد خاصة السيدات 

لعقـد والـربط  واإلسـتفادة للذلك إهتم البحث الحالى بإظهار جماليات التقنيات الطباعيـة 

هــار مـا بهــا مــن جماليــات ثــم إيجــاد معالجــات تشــكيلية وٕاظوذلــك عــن طريــق إعــاده صــياغه منهـا 

 تكوينـات للوحـدات المطبوعـة وحـدات طباعيـه منفـردة ثـم عمـل للعناصر الفنية المستخدمة وعمل

ويمكــن ذلــك باســتخدام تضــفي الجمــال علــي الــزي النســائي للزينــة والتــي  حلــيتصــلح مــع بعضهال

ــة المتعــارف عليهــا فــي خامــة القمــاش كخامــة غيــر تقليديــة عوضــا عــن بعــض الخامــا ت التقليدي

لزينة النسائية وذلك عن طريق التنويع مابين طيات األقمشة المختلفة سـواء أقمشـة الحليلصياغة 

مشغولة  لتكونوحدات منفردة وتوظيفها القطنية أو حريرية وطرق طباعتها وكيفية توظيفها لعمل 

هنـا يمكـن تلخـيص المشـكلة فـى ومـن أو بتكرارها علي حسـب التصـميم المناسـب للمشـغولة  حلي

  :التساؤل التالى 

  مشكلة البحث 

لتقنيــات  المعالجــات التشــكيليهمــن خــالل مشــغوالت حلــي طبــاعيهمبتكره ســتحداث إـــ كيــف يمكــن 

  العقد والربط ؟ 
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  البحث هدف

 .ـ صياغه مشغوالت حلي مبتكره بإستخدام المعالجات التشكيليه لتقنيات العقد والربط  ١

  أهمية البحث

  .مشغوالت حلي طباعيه ـ  فتح مجاالت جديدة النتاج  ١

  فرض البحث

  : الفرض التالييسعى البحث الحالى للتحقق من 

  .تقنيات العقد والربطالمعالجات التشكيليهلمن خالل صياغه مشغوله حلي مبتكره ـ  يمكن 

  حدود البحث 

ـ بغات المباشرةــــالصــــ:تخدام الخامــــات واألدوات التاليــــة ـ يقتصــــر البحــــث الحــــالى علــــي اســــ ١

 ـ أنـواع مـن الخيـوط ــ القطنيهـ األقمشـة الحريـر ـ البـولى اسـترـ ألـوان الحريـر .الصـبغات النشـطة 

  فرش مختلفة المقاسات ـ أحواض ــ ورق جرائد ـ ماء مقطر ـ

  مصطلحات البحث
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 :يعرفة المعجم الوجيزكاآلتى : ـ معالجات تشكيلية

  )٣(.زاولة ومارسة :  عالج الشئ معالجة ، وعالجا: معالجة

  )٤(.تصور وتمثل وصار ذا شكل : تشكل الشئ : تشكيلية

ــاء ممارســتة للعمــل " تعرفهــا إيمــان فرغلــي ســيد بأنهــا  الحلــول التــي يضــعها الفنــان أاثن

الفنـي بغـرض صـياغة العناصـر الفنيــة بـة ، للوصـول إلـي صــياغات تشـكيلية مبتكـرة تحمـل قيمــا 

  )٥(" ة التي يهدف إلي توصيلها للطالب فنية تعبر عن الفكرة أو الفلسف

الحلول التـي يضـعها الفنـان فـي مخيلتـة  وأثنـاء إنتاجـة للعمـل " وتعرفها نسرين عبد السالم بأنها 

الفنـــي بغـــرض صـــياغتى وتشـــكيل العناصـــر الفنيـــة الموجـــودة فيـــة مـــن خطـــوط وألـــوان ومالمـــس 

عــن الموضــوع أو الفكــرة التــي وغيرهــا مــن عالقــات تشــكيلية جماليــة ، ومعبــرة فــي نفــس الوقــت ،

  .)٦(" يهدف إلي توصيلها لجمهور المشاهدين 

                                                           
 ٤٣٠، ص٢معجم اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، ط )  ١٩٩٠( المعجـــــــــــــــــــــــــم الوجيـــــــــــــــــــــــــــــــز٣

 ٣٤٨، ص٢معجم اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، ط )  ١٩٩٠( المعجـــــــــــــــــــــــــم الوجيـــــــــــــــــــــــــــــــز٤

ــــــــــــــان فرغلي سيد ٥ المعالجات التشكيلية لبعض العناصر الحيوانية في الفن اإلسالمي " )  ٢٠٠٥( إيمـــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩، كلية التربية ، جامعة المنيا ص  رسالة ماجستيرواإلفادة منها في إثراء المعلقات المطبوعة بالشاشة الحرارية ، 

ــــــــن عبد الســـــــــــــالم ٦ لية للحركة التقديرية في التصميمات الزخرفية ، المعالجات التشكي) : "  ٢٠٠١( نسريـــــــــــــــــ

 . ٩، كلية التربية النوعية ، جامعة القاهرة ص  رسالة ماجستير
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بأنها األساليب األدائيـة المبتكـرة للطباعـة اليدويـة : وتعرف المعالجات التشكيلية إجرائيا

حلــي العقــد والــربط ألظهــار جماليــات تصــلح ألســتحداث مشــغوالت جماليــات تقنيــات مــن خــالل 

  .طباعية

   Tie and Dyeـ العقد والربط

أسلوب صباغى ذو نتائج غير متوقعة تـأتى مـن سـريان " تعرفة آمال عبد العظيم بأنة 

الصـبغة داخـل طيــات القمـاش بقــدر متفـاوت يصــعب التنبـؤ بــة الـى جانــب أنـة يمكــن الـتحكم فــى 

  . )٧(" تقنياتة بشئ من الممارسة والتدريب 

  حلي طباعيهـ 

حــدات تتحلــي بهــا المــرأة منفــذه بخامــه القمــاش عناصــر أو و :  إجرائيــا الحلــي الطباعيــهوتعــرف 

 .المطبوع بطريقتي الترخيم والعقد والربط 

  :اإلطار النظري 

                                                           
ـــــال عبــــد العظــــيم محمــــد ٧ تطــــوير تقنيــــات وجماليــــات فــــن العقــــدوالربط الثــــراء الجانــــب ) : " ٢٠٠٠(آمــــــــــــ

  ٨حلوان ص ، كلية التربية الفنية ، جامعة رسالة دكتوراة، " االبداعى
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  طريقه طباعه العقد والربط : أوال 

وقـــد كانـــت طريقـــة زخرفـــة ، يرجـــع تـــاريخ العقـــد والـــربط لألقمشـــة الهنديـــة إلـــي خمســـه آالف عامـــا

ة قليله الثبـات ، لـذلك كانـت األقمشـة المنتجـة المنسوجات بالعقد والربط في الهند بسيطة والصبغ

بهذه الطريقة تلبس لفترات قصـيرة وخاصـة فـي أيـام األعيـاد ، وقـد اسـتخدمت األصـباغ الطبيعيـة 

شـبه  مـن إنتقلت ثمأدخلت صباغات النيلين ، ثم القديمة مثل الكركم ، العصفر ، القرمز والنيلة 

ي أفريقيا ، وقد إنتشرت علي إمتداد طول طريـق القوافـل إلي الماليو ومنها إلوآسيا القارة الهندية 

متداد طريق الحرير القديم الذي كان يمتد خالل بالد فارس ، وقـد جـاء طريـق أي علي إالقديم ، 

التجـار الـذين يحملـون أثـواب الحريـر المطلوبـة فـي لفـات مـن العقـد والـربط وغيرهـا مـن قطـر إلــي 

  . قطر وهي معروفه في جميع أنحاء العالم

ها تقوم الخطوط المختلفة من حيث السمك والنوع يوف  Tie And Dyeلعقد والربط طريقه ا

كأداة عازلة حيث يربط بها أجزاء من القماش المراد عزلها عن الصبغة وذلك عن طريق ربط 

القماش وطيه في أماكن خاصة أو سراجه في أماكن محددة ثم تجميعها عن طريق الشد وربطها 

سفل السراجة ثم إجراء عملية الصباغة باللون المطلوب ، وبعد انتهاء الصباغة بشدة أعلي وأ

ونية خاصة بهذا النوع نتخلص من الخيوط الرابطة أو الخيوط السراجة فنحصل علي تأثيرات ل

كما توجد تقنيات أخري إلسلوب ومن تقنيات العقد والربط الطي والعقد والسراجه ،  من التقنية
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الطي بدون ربط والتعريق وتقنيه تجميع القماش الملفوف حول الحبل والتأثير العقد والربط وهي

  .الشبكي ولكل من هذه التقنيات تأثيراته الجماليه وطريقه تنفيذه 

  ـ: والخامات المستخدمه في طريقه العقد والربط دوات األـ 

وات مثــل إبــر الفــرش للتلــوين ، أحــواض لوضــع الصــبغات وغمــر القمــاش فيهــا باإلضــافه لــبعض الــد

  .الخياطه والمشابك وبرطمانات لحفظ الصبغات واأللوان 

إســـتخدمت الباحثـــه ألـــوان الحريـــر لصـــبغ القمـــاش ، القمـــاش الحريـــر : خامـــات طباعـــه العقـــد والـــربط 

  والشيفون علي ستان ، شرائط الستان ، حبال قطنيه لربط القماش قبل صباغته ، خيط للسراجه 

  الحلي الطباعيه : ثانيا 

لحلي هي الوسائل المنتجه لغرض إضافه جماليـات لزينـه اإلنسـان ويطلـق لفـظ الحلـي ا

علــي مــا يخــص وســائل زينــه اإلنســان ويطلــق علــي كــل مــا يصــاغ مــن معــدن أو خامــات أخــري 

وتنقسم الحلـي إلـي حلـي منفصـله وحلـي متصـله ، األولـي تعـد مـن أكثـر " تلبس بغرض الزينه ، 

ا المتزينين علي أكثر من زي وأكثر من تسـريحه شـعر ، وقائمـه أنواع الحلي إستخداما ويستعمله

بـــذاتها وليســـت مخيطـــه علـــي الـــزي نفســـه ، أمـــا الثانيـــه هـــي مـــن الحلـــي الثابتـــه حيـــث أنهـــا مـــن 

المكمالت التي تخاط أو تثبت علي الزي أو بعض مفرداته ، وتكمل خطوط الزي الساسـيه علـي 
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، وما إلي ذلك كما أنه يمكن إضافتها بإسلوب النظم إلخ ..هيئه كول أو أسورة أو كمام أو حزام 

  :كما أن هناك تصنيف نوعي للحلي كالتالي )٨.("والترصيع والتوشيه 

ها وتشمل أيضا حليات متنوعه تستخدمها المرأه في تزيين أعلي رأسها وجبين:ـ حلي الرأس والوجه

حلـــي  دثات الحلـــي ،سالســـل وغيرهـــا مـــن مســـتحكـــالعقود وال :حلـــي األنـــف واألذن ، حلـــي صـــدر

وهــــي منتشــــره كــــالخواتم : حلــــي أذرع ويــــد  كاألحزمــــه التــــي تصــــنع وترصــــع وتوشــــي ،: خصــــر 

  .يل والخواتم في إصبع القدمكالخالخ: حلي األرجل  وغيرها وما يلبس باإلصبع واليد ، واألساور

إيجــاد معالجــات اليالباحثــة مــن خــالل عــرض مــا ســبق ألســلوب العقــد والــربط ســعت و 

وأيضــــا العناصــــر الفنيــــة الموجــــودة مــــن خطــــوط وألــــوان  طريقــــه العقــــد والــــربط للتقنيــــاتتشــــكيلية 

بالعقـد والـربط ، وبمـا من األقمشـة المطبوعـة مبتكره  نتاجحلي طباعيهتعبر عن فكرة  إلومالمس 

أن ظاهره التزين بالحلي ظاهره مرتبطه برغبات األنسان وٕاحتياجاته النفسيه والعضويه والجماليـه 

معالجـات تشـكيلية الحصـولعلي  العقد والـربط يمكـن احثه أنه يمكن عن طريق جمالياتوجدت الب

والـذى  نـى لتسـهم فـى تحقيـق التـرابط والتكامـل بـين عناصـرالعمل الف التقنيـات الطباعيـهبإستخدام 

يثمر عنهـا إسـتحداث رؤى جديـدة تحمـل المعـانى والـدالالت التشـكيلية ، تثـرى الجوانـب التعبيريـة 

ومـن خــالل نـت عقـد أو خـاتم أو حلــق أو أسـورة ن خـالل انتــاج قطعـه الحلـي ســواء كامـوتؤكـدها 

                                                           
8 المشغوالت الفنيه القائمه علي الخامات الحيوانيه كمصدر إبتكاري لألشغال الفنيه ، رساله : ) ١٩٨٩ (زينب صبره

٣٤٢دكتوراه غير منشوره ، كليه التربيه الفنيه ، جامعه حلوان ، ص  
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جديدة يتحقق من خاللها عالقات جمالية وتشكيلية برؤية  معالجاتهذه التجربة البحثية تم إيجاد 

المعاصـر طابعـًا  المنتجالطبـاعيوٕاكسـاب  لمشغوله الحليمعاصرة وتحقيق ثراء تشكيلي وجمالي 

جانـــب التطبيقـــي للبحـــث والمتمثـــل فـــي عمـــل تجريبـــي الســـتحداث معالجـــات فنيـــة فكـــان ال،مميـــزا 

التقنيــات الطباعيــه للعقــد اليدويــة  الحلــي الطباعيــهوتشــكيلية لتحقيــق المالئمــة الوظيفيــة لمشــغولة 

  . تشكيًال وجمالياً  الحليإليجاد عالقات جمالية تثري مشغولة  والربط

  ـ: الربط ـ التقنيات الطباعيه المستخدمه للعقد و 

يعـرف الطـي بأنـة ثنـي جـزء مـن القمـاش علـي جـزء آخـر مـن " :  Fold  Pleatالطـي : أوال 

وهــذ هــي المرحلــة األولــي التــي تحــدد الشــكل العــام للتصــميم ، وتســتخدم طريقــة ). ٩" (نفــس القمــاش 

ضـدة الطي بنفس الطرق والمبادئ في جميع أنحاء العالم ، فتتم عملية الطي ببسط القمـاش علـي المن

، يــر منتظمــة تبعــا للتصــميم المطلــوبأو ســطح مســتو ، ثــم يقســم الــي طيــات أو ثنيــات منتظمــة او غ

  .وٕاستخدمت الباحثه أشكال مختلفه من الطيات مثل طيه المروحه ، طيه المثلث وغيرها 

  التطبيقات ألشكال الطيات المختلفه

                                                           

(9)Stuar and Patrica Robinson (1982) : fabric dyeing and painting , England batter , p. 

38. 
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فـن العقـد والـربط ، وينـتج عنـة هـو مـن أكثـر الطـرق شـيوعا فـي ) ١٠(ــ :   Knotالعقـد : ثانيـا 

دوائــر صــغيرة أو كبيــرة منتظمــة أو غيــر منتظمــة الشــكل ، وتتحقــق الــدوائر مــن خــالل الــربط المباشــر 

علي القماش أو الربط علي أشياء مستديرة كبيرة أو صغيرة تبعـا للعقـد المطلـوب ، كـذلك ينـتج أشـكال 

ضـاوية ، أشــكال حـرة متنوعـة ، وربــط أي أخـري غيـر الــدوائر مثـل المسـتطيالت ، النجــوم ، أشـكال بي

شــكل فــي القمــاش قبــل عمليــة الصــباغة يحقــق تنوعــات التنتهــي وجماليــات هــذة النتــائج تعتمــد علــي 

، طريقــة طــي القمــاش وضــمة أو علــي شــكل الشــئ المربــوط وحجمــة أو مكــان الــربط أو كيفيــة الــربط 

 :ومن طرق العقد ما يلي

قـاط مركــز القمــاش أو أي جـزء آخــر واســقاط القمــاش هــو الت" : ـــ الــربط المباشــر للقمــاش  

ــاقي الــي أســفل ثــم الــربط علــي أي مســافة للحصــول علــي أشــكال دائريــة  ، وباســتمرار )  ١١"(الب

الربط حول المركز تنتج سلسلة من الدوائر متحدة كنموزج شمسي اشعاعي ، ويتحدد الشكل بناء 

الخطوط الدائرية حادة وأكثر دقة وغير  علي عملية الربط ن فاذا تم الربط بشكل منفصل ستكون

متصـــلة ، وفـــي حالـــة الـــربط المتصـــل ســـتنتج دوائـــر متداخلـــة بمركـــز واحـــد ، ومـــن خـــالل الـــربط 

المباشــر للقمــاش يمكــن تحقيــق أشــكال أخــري غيــر الــدائرة مثــل الشــكل البيضــاوي ، المســتطيل ، 

قمـــاش وجمعـــة بالشـــكل والــدوائر المنبعجـــة ، ويتحقـــق ذلـــك مــن خـــالل الـــتحكم فـــي طريقــة ضـــم ال
                                                           

(10) Lyand Flower ( 1985) : Ideas and techniques for fabric design , Londonoong man 

group limited , p.177. 

  .٧٣مرجع سابق ، ص ) : ٢٠٠٠(آمال عبد العظيم محمد )(١١
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المطلوب والربط علية ، ورغم أن التقنية بسيطة من حيث التقاط جزء صغير من القماش وضمة 

  .ثم الربط علية اال أنها تقدم تنوعات كبيرة في ميدان التصميم 

هو الربط علي أشياء ذات أحجام وخامـات متنوعـة فـي القمـاش قبـل عمليـة " :ـ الربط علي أشياء 

 واألشـكالق مساحات ذات أشكال حرة متنوعة غير الدوائر مثل المستطيالت ، النجـوم الصباغة لتحق

ة النتــائج علــي شــكل الشــئ المربــوط ، حجمــة ، كيفيــة الــربط ، وتعتمــد جماليــات هــذ) ١٢"(البيضــاوية 

ــربط عليهــا مثــل الــزلط ، الرخــام ، الخــرز ، األزرار ،  ــاك أشــياء متنوعــة يمكــن ال ومكــان الــربط ، وهن

غطائات الزجاجات ، بكر الخـيط ، أي شـئ مثـل العـدد اليدويـة واألشـياء التـي يمكـن أن تحقـق نتيجـة 

  .يتم الربط علي أنواع من البذور  وفي بعض البالد، أو شكل مميز 

ـــ طــي القمــاش ثــم ـــ: وينقســم الــي قسـمين  )١٣: (ـــ ربــط القمــاش أو عقــدة علــي نفســة  

حيث يجمع طول من القماش ، وتمسـك احـدي النهايـات باحكـام ، ويلـف الطـرف اآلخـر  :الربط 

الــة كخلفيــة حتــي يلتــوي الطــول علــي نفســة ثــم يــتم الــربط ، ويمكــن اســتخدام النتيجــة فــي هــذة الح

  .لتصميمات العقد والربط التقليدية 

                                                           

(12)Lyand Flower ( 1985) : Ibid , p.177. 

(13) Nanina Comstock ( 1974) : The Mecalls book of hand crafts , Rondom house Ine , 

New York , p.104,105 . 
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يتم لف القماش حول اليد وعقدة علي نفسة ، ولة صور مختلفة في  :ـ عقد القماش علي نفسة 

قمـــاش ، التنفيـــذ ، باالضـــافة الـــي تأثيراتـــة المتنوعـــة المتوقفـــة علـــي شـــكل العقـــدة ومكانهـــا علـــي ال

  وتقارب العقد أو تباعدها 

  ل العقد المختلفهالتطبيقات ألشكا

  

  

  

  

رسـم " هـي شـكل أخـر مـن أشـكال طـرق العقـد والـربط وهـو عبـارة عـن :  Tritikالسـراجة : ثالثا 

خيطــي محــاك علــي القمــاش يــتم فيــة شــد الخــيط جيــدا ليحــزم أو يعقــد فينــتج عــن ذلــك تجميــع لثنيــات 

النهايـــة عبـــارة عـــن ، فتكـــون النتيجـــة فـــي ) ١٤" (القمـــاش بـــين غـــرز الحياكـــة ال تصـــل اليهـــا الصـــبغة 

زخــارف ملمســية متميــزة عــن بــاقي تــأثيرات العقــد والــربط ، والفكــرة الرئيســية تــتم بتحديــد الشــكل بــالقلم 
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)Dona, Z. Meilach (1973): Contemporary ba�k and �e –dye, London Gearge Allen 

&Uneinltd ,p.209. 
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الرصاص ، ثم خياطتة بالسراجة بحيث تترك عقدة كبيرة في بدء السراجة ، وذلك لعدم انفالت الخيط 

د السراجة باحكام ثم تضـم ويـتم مع الشد الالزم للحصول علي مناعة تامة ضد جريان الصبغة ، وتش

وعند الشد يفضل توزيع ثنيات القماش بانتظام عبر الخيط حتـي يضـم بشـكل ) ١٥" (العقد أو التثبيت 

تام ، وبعد الشد يمكن أن يربط طرفي الخيط معا بعناية ويقـوي الخـيط بغـرز عكسـية حتـي الينفلـت ، 

اتجة من ضم القماش فـي أشـكالها وتصـميماتها وبعد اتمام الصباغة يتم فك العقد فتظهر التأثيرات الن

المختلفــة كــل حســب ســير حركــة األبــرة أثنــاء الســراجة ، ومــن الممكــن أن تــتم هــذة العمليــة علــي طبقــة 

  .واحدة من القماش أو عدة طبقات 

  المختلفةالتطبيقات ألشكال السراجه

  

  

  : مثل ـ وهناك تقنيات أخري إلسلوب العقد والربط

تعرف هذة الطريقة بطي القماش في أي اتجـاة " :  Fobls not Tiedالطي بدون ربط 

دون ربطـــة ، ثـــم غمـــس أحـــرف القمـــاش فـــي حمـــام الصـــبغة ، فتحقـــق نمـــاذج محـــددة عنـــد هـــذة 
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) ١٦"(األحرف من خالل زحف الصبغة الي القماش ، حيـث تمـر الصـبغة بـبطء خـالل الطبقـات 

ي ، واعـــادة الصــبغ فــي األركـــان أو ، ثــم يمكــن اضــافة ألـــوان أخــري مــن الصـــبغات باعــادة الطــ

الحـرف فقـط ، ومـن خــالل طـي القمـاش دون الــربط عليـة يمكـن الحصــول علـي أشـكال وتــأثيرات 

متماثلــة اذا تــم الطــي بشــكل منــتظم وعلــي مســافات متســاوية ، كمــا يمكــن الحصــول علــي أشــكال 

 .وتأثيرات متنوعة اذا تم الطي بصورة غير منتظمة 

احدي الصـور الملمسـية المتميـزة لعمليـات الـربط غيـر المنـتظم وتـتم  هي:  Marblingالتعريق  

تـأثيرات التعريـق بصـور مختلفــة  امـا أن يـتم تجميـع القمــاش بشـكل غيـر منـتظم علــي كـرة صـغيرة مــع 

احكام الربط علية كما يمكن وضع جزء من جريدة أو كرة قماش بداخلـة قبـل الـربط ، ولحصـول علـي 

لقماش اعادة ضغط اجـزاء أخـري منـة ثـم ربطهـا وصـياغتها بلـون آخـر ـ أكثر من لون يمكن بعد فك ا

والصورة األخري تكون بوضع القماش في جورب مـن النـايلون ، ثـم يـتم ربـط القطعـة دائريـا بـالخيط ، 

كذلك يمكن وضع مناديل ضغيرة أو قصاصات من األقمشة داخل القماش ويـربط عليـة ليعطـي نفـس 

  .النتيجة 

وفيـة يـتم بـرم القمـاش باحكـام حـول " :  Ruchingلفـوف حـول الحبـل تجميع القماش الم 

الحبل بداية من أحد الزوايا مع البرم فـي اتجـاة القطـر الـي الزاويـة المقابلـة ويجـب تـرك حـوالي خمسـة 
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) Dona, Z. Meilach (1973): Ibid , p.193.  
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سنتيمترات من الحبل عند طرفي القماش الملفوف ، وذلك ليتم سـحب  كـل مـن طرفـي الحبـل بانتظـام 

وم بعنايــة ليــتم جمــع القمـاش باحكــام علــي أصــغر مســاحة ممكنــة مــن الحبــل مـع امســاك القمــاش المبــر 

  ) ١٧" (الذي يعقد طرفة جيدا مكونا شكل دائرة

يتم هذا التأثير عن طريق الربط بالخيوط المتقاطعة والمتشابكة بصور مختلفة ، ـ: التأثير الشبكي 

هذة التاثيرات باسـتخدام السـراجة وهذة التشابكات تشبة الي حد بعيد خيوط العنكبوت ، ويمكن تحقيق 

  .أو تقنيات متعددة للربط فوق الطي 

  التطبيقات ألشكال التقنيات األخري للعقد والربط

  

  

  

  

  

                                                           

(
١٧

 .١٥٧مرجع سابق ، ص ) : ٢٠٠٠(العظيم محمد  آمال عبد(
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  : ممارسات تجريبيه لمشغوالت الحلي بالعقد والربط
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  ـ: النتائج والتوصيات 

  :ليه مما سبق يمكن إستخالص النتائج التا:نتائج البحث 

  .ـ  تنفيذ حلي طباعيه مبتكره باستخدام تقنيات العقد والربط .ـ إيجاد بعض المعالجات التشكيليه للعقد والربط 

هناك عالقة إيجابية بين تحقيق المالئمة الوظيفية للمشغولة الحلي الطباعيه اليدوية واستخدام معالجات ـ أن 

 .فنية وتقنية مستحدثة

وائمة الوظيفية لها كحلي ام خامة القماش في معالجة لعمل المشغوله الطباعيه للمـ الكشف عن إمكانية استخد

أدى التوظيف المتعدد إلمكانية تشكيل األقمشه الصناعيه الى الكشف عن عالقات تشكيلية جديدة وحلول  للزينة

  .إبداعية تثرى مجال طباعه المنسوجات 

  :البحث الحالي توصي الباحثه بما يلي من خالل النتائج التي توصل اليها :توصيات البحث 

  .ـالتوعيه بأهميه طرق الطباعه اليدويه وكيفيه اإلستفاده من تقنياتهاإلستحداث منتجات طباعيه 

ـــ توجيــه أنظــار البــاحثين حــول إمكانيــه إســتخدام خامــه القمــاش المطبــوع لصــياغه الحلــي عوضــا عــن الخامــات 

عد أفكــار جديـدة تصـلح ألن تكـون بدايــة لمشـروعات صـغيرة تســا ـ البحـث عـنــ المتعـارف عليهـا لصـناعه الحلــي

  الشباب على مواجهة سوق العمل 

ات المستخدمة والمعالجات فتح أفاق جديدة لطالب وممارسي فن طباعه المنسوجات للتجريب من خالل التقني  ـ

خامات طبيعية وخامات تشجيع الباحثين على التجريب على خامات جديدة يتم من خاللها الجمع بين  ـ الفنية

 .صناعية
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  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمراج

  .٢معجم اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية ، ط :  ) ١٩٩٠( المعجم الوجيز ـ ١

دوالربط الثراء تطوير تقنيات وجماليات فن العق) :" ٢٠٠٠(ال عبد العظيم محمد ـــــــــــــآمـ  ٢

  .، كليه التربيه الفنيه ، جامعه حلوان  رساله دكتوراه، " ينب االبداعالجا

المعالجات التشكيلية لبعض العناصر الحيوانية " ) : ٢٠٠٥( ان فرغلي سيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإيمـ  ٣

رسالة رارية ، في الفن اإلسالمي واإلفادة منها في إثراء المعلقات المطبوعة بالشاشة الح

  .كلية التربية ، جامعة المنيا،  ماجستير

ـــــــتومـ  ٤ ــــــ ــــــ ــــــ ـــاس منـــ ــــــــــــ ــــــ زيز توفيق وآخرون ، ترجمة عبد العالتطور فى الفنون: )  ١٩٧٢( روــ

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الجزء الثالث 

لفنيه القائمه علي الخامات الحيوانيه كمصدر إبتكاري المشغوالت ا:) ١٩٨٩ (زينب صبرهـ  ٥

 لألشغال الفنيه ، رساله دكتوراهغير منشوره ،كليه التربيه الفنيه ، جامعه حلوان.

دراسه تجريبيه إلستخدام تقنيات الصب والطرق لتنميه ) : ١٩٩٢(سهام أسعد عفيفي ـ  ٦

كليه ،  رساله دكتوراه غيرمنشورهالفنيه ،  التفكير اإلبتكاري في تشكيل الحلي لطالب كليه التربيه

  . تربيه فنيه ، جامعه حلوانال
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ة للحركة التقديرية ـــــــــــات التشكيليــــــــــــــلمعالجا:  ) ٢٠٠١( الم ـــــــــــــن عبد الســـــــــــــــــــــــــنسريـ  ٧

  . النوعية ، جامعة القاهرة لتربيةة اـــ، كلي رسالة ماجستيرفيالتصميمات الزخرفية ، 
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  : ملخص البحث

اد يقوم البحث علي اإلستفاده من التقنيـات المختلفـه لطريقـه الطباعـه بالعقـد والـربط ومحاولـه إيجـ

حلــول ومعالجــات تشــكيليه جديــده لصــياغه حلــي طباعيــه نســائيه مبتكــره مبتكــره معتمــده فــي ذلــك 

علــي التنــوع فــي أداء التقنيــات ، وذلــك مــن خــالل اإلتقــان الجيــد لتقنيــات الطباعــه بالعقــد والــربط 

وٕاســـتخدام خامـــه القمـــاش عوضـــا عـــن الخامـــات المتعـــارف عليهـــا فـــي صـــياغه الحلـــي كالمعـــادن 

  .وغيرها ، بما يحقق أبعادا فنيه جديده في مجال طباعه المنسوجات المختلفه 

كمــا يهــدف البحــث إلــي صــياغه مشــغوالت حلــي مبتكــره بإســتخدام المعالجــات التشــكيليه لتقنيــات 

ــــي األســــاليب والتقنيــــات المختلفــــه التــــي يتضــــمنها العمــــل  ــــه التعــــرف عل العقــــد والــــربط ، ومحاول

ألقمشــــه والصــــبغات التــــي تصــــلح لصــــياغه حلــــي طباعيــــه والخامــــات واألدوات المختلفــــه مثــــل ا

وذلــك عــن طريــق التنويــع مــابين طيــات األقمشــة المختلفــة ســواء أقمشــة قطنيــة أو حريريــة مبتكره

أو بتكرارها  حليمشغولة  لتكونوحدات منفردة وتوظيفها الوطرق طباعتها وكيفية توظيفها لعمل 

فتح آفاق جديدة أمام البـاحثين السـتخدام ن وبذلك يمكعلي حسب التصميم المناسب للمشغولة ، 

التقنيـــات الطباعيـــة المختلفـــة فـــى المشـــروعات الصـــغيرة وتشـــجيع طـــالب كليـــات التربيـــة الفنيــــة 

  .والمهتمين بمجال الفنون التشكيلية من المبتدئين على مواجهة سوق العمل 
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Abstract; 

The research is based on the use of various techniques for printing, 

contract and binding methods and attempts to find solutions and new 

plastic treatments for the formulation of creative and innovative women  

's clothing based on the diversity in the performance of techniques, 

through the good mastery of the techniques of contract printing and 

binding and the use of raw cloth instead of raw materials recognized in 

Crafting jewelry such as metal and other, in order to achieve new artistic 

dimensions in the printing of textiles .                           

The aim of the research is to formulate creative crafts using plastic 

treatments for contract and binding techniques, trying to identify the 

different techniques and techniques that are included in the work, 

materials and different tools such as fabrics and dyes that are suitable for 

the formulation of creative and creative clothes by diversifying between 

the folds of different fabrics whether cotton or silk fabrics and methods 

Printing and how to employ them for the work of individual units and 

employ them to be busy or repeated according to the appropriate design 

of the busy, and thus can open new horizons for researchers to use 

different printing techniques in small projects and Encouraging students 

of faculties of art education and those interested in the field of fine arts 

from beginners to face the labor market . 

  


