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 -خلفية البحث: 

 تقدمهم على يشهد ميراث من الفراعنة جدادناأ تركه ما لىإ نظرناما  إذا          

 واالجتماعية والثقافية الفكرية الحياة جوانب طياتها بين تحمل فنون من ورقيهموحضارتهم 

 الفن نشأ فقد لذا  .والمعرفة والتواصل االستمرارية نحو لنا وحافز دافع بمثابة أيضا فهو

 في وتؤثر به تحيط التي والظواهر بيئته على السيطرة في العملية خطواته اإلنسان بدأ عندما

ما عليها للتغلب إما حياته  بالعالم اإلنسان وعى يعكس إنساني نشاط الفنف منها ستفادةلإل وا 

 مفرداته ويكتسب اجتماعيه، ظاهرة الفن يعد هنا من بنفسه بل وبعشيرته، فيه يعيش الذي

 جسم الى تحتاج مرئية غير ورموز إحساس فالفن   1(.والبيئة المجتمع من والمعنوية الشكلية

 وال جسد بدون للروح معنى وال جسد والخامة روح فالفن .وينمو بداخله يعيش لكي مادي

 .الحياة يشكالن   معا فكالهما روح بدون جسد

 فال عليها يعتمد التي الفن ركائز من ركيزة هي بل الفن في أساسيا الخامة دورا تلعب          

 كان فقد الفن صورتها في يخرج التي والبوتقة النواه هي الخامة أن حيث خامة بدون فن يوجد

 الرئيسي والمحرك النواه هذا وقتنا وحتى رعبر العصو  والخامة بالفن لحق الذي التطور لهذا

 حتى نشأتها منذ بالطباعة لحق الذي التطور في والبحث أكثر التعمق نحو بالباحث دفع الذي

 حاجات معظم عليها وتعتمد بل الفنون من بغيرها وارتباط تقدم من اآلن ليهإ توصلت ما الى
                                                           

1
 110" )دار الكتب( صجذور الفن(: "2004محسن محمد عطية )) 
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في ن كانت الحروف المكتوبة هي ا  فال يوجد كتاب يخلو من الصور المطبوعة و  .اإلنسان

 والستائرهو الحال في المنسوجات  متنوعة، كمالية لألحرف في نسخ أصل طباعة األ

 .وغيرها والمعلقات

 اليومية حياتنا في كبيره بصوره موجودة تعتبر والشامل الواسع بمفهومها فالطباعة          

 ووفقا تباعا الحروف يضع الكاتبة االله على فالكاتب غيره أو الفنان نساناإل مستوى على سواء

 في الشفاف باستخدام يقوم عندما الطالب أو والتلميذ. الالزمة النتيجة على ليحصل معين لنظام

 فهو أخرى صفحه على الرسمة هذه طبع ويعيد المدرسي الكتاب من ةخريط أو رسمه نقل

 يستخدم فهو الطبعات من عددا يستنسخ حين والفوتوغرافي للطباعة أخرى طريقة يستخدم

 البيئة في الطباعة نالحظ كما   الطباعة من أخرى طريقه أيضا يستخدم وبذلك الحساس

 .بنا المحيطة

 ،قرون عده منذ اليومية األنسان حياه دخلت التي الفنون من اليدوية الطباعة تعتبر          

 أساليب حدأ هو الربطو  بالعقد الطباعة سلوبإ يعد كما نفعيه أو جمالية متعددة ألغراض وذلك

 معينه أماكن عن الصبغات بحج على سلوباإل هذا يعتمد حيث اليدوية بالمناعة الطباعة

 مجال في سلوباإل هذا ويعد والربط والعقد بالطي حجبها طريق عن القماش طيات داخل

 سلوبإ فهو القرون عبر أصول من له لما مميزهذو جماليات  سلوبإ هو اليدوية الطباعة

 القماش طيات عبر الصبغات سرايان في متفاوتة قدره من عليه يعتمد لما بنتائجه التنبؤ يصعب
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 من بشيء نتائجه في التحكم يمكن انه كما سلوباإل بهذا خاصه مميزه مبهره بنتائج يأتي فهو

 بلدان مختلف في النتشاره خصبه بيئة والتجريب الممارسة أصبحت وبهذا .والتدريب الممارسة

 العالم.

 الربط أي(  (tie & dye عليه يطلق ما أو والربط العقد عن نتحدث فعندما          

 له لما وذلك الطباعة اليدوية مجال في المتميزة الطباعية والصباغة األساليب من هوف والصباغة

ضفاء المنسوجات زخرفه على عالية قدره من  كانت سواء المتميزة اللونية التأثيرات من نوع وا 

 عشوائية. أو مقصودة بطريقه كانت سواءو  ملمسيه أو خطيه

 من القماش من قطعه حجز فيه يتم الذي المناعي سلوباإل ذلك هو والربط فالعقد         

أو  مقصودة جمالية لمسه إضفاء في ليهاإ الصبغات تسريب لمنع وذلك والربط العقد خالل

 كفن له أصول تاريخية سلوباإل هذا دراسة فعند .فيه المرغوب التصميم حسب عشوائية

 والتعبيرية التشكيلية وقيمه تأثيراته ةدراس وعند العالم من متفرقه أنحاء في القرون عبر وبدايات

 تحمل مركبهتصميماته  تكان وان حتى الفن هذا في الرئيسي والعامل الصدفة عامل أن نكتشف

 من تتحقق متواضعة بسيطة تصميمات يحقق زخرفي سلوبإ يعتبر فهو معين تصميمي فكر

.هذا وقد  المربوط القماش بين الصبغات وتسرب الربط عمليات عن ناتجه فنيه تأثيرات خالل

التوليف بين الخامات  من  وأيضاالطباعة المختلفة  أساليبحظى االهتمام بظاهرة التوليف بين 

 قبل فناني الطباعة اليدوية وكذلك التوليف بين مجاالت الفنون التشكيلية وبعضها. 
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تحمله من عناصر جمالية وتطور ملحوظ إن التعمق اكثر في فن الطباعة اليدوية بما          

سواء من بداية نشأة الطباعة من العهد القديم وحتى وقتنا هذا كان المحرك الرئيسي للباحث  

سلوب العقد والربط ( وبين فن إالباحث  الربط بين الطباعة اليدوية ) أرادفي هذا البحث حيث 

وذلك  اطه و قربه من فن الطباعةوهو فن ) الديكوباج( وذلك العتقاد الباحث من إرتب أخر

حيث حاول الباحث الربط بين فن  إضاءةعمل وظيفي مميز وهو وحدات  إنتاجبهدف 

منهما  لإلفادة)العقد والربط( وذلك  وهو إسلوب طباعيإسلوب سلوبه وبين إالديكوباج من حيث 

هو" فن و وباج فن الديكو العقد والربط  ق متناغم بين إسلوبولمحاولة الباحث من إيجاد تواف

الصين في القرن الثاني عشر  يإستخدام الورق القديم لعمل لوحات فنيه، وقد عرف الديكوباج ف

قبل الميالد ، ثم انتشر في فرنسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وقد اشتهر هذا الفن 

استخدمه قديما لتزيين األثاث القديم بالمنازل وذلك بوضع  اإلنسانبأنه فن الفقراء ألن 

 )1(القصاصات على األثاث ثم دهنها بالورنيش "

 -: البحثمشكلة 

 -من خالل ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي:      

                                                           
1
 ) http://www.almrsal.com/post/197522   

http://www.almrsal.com/post/197522
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      سلوب العقد والربط في ا  كيف يمكن االستفادة من الدمج بين فن الديكوباج و   -     

 استحداث وحدات إضاءة لألطفال؟     

 -: البحث أهداف

 فنءة لألطفال من خالل الدمج بين يسعى البحث الحالي الى استحداث وحدات إضا -     

 . سلوب العقد والربطا  و  الديكوباج

 - :البحثأهمية 

 -ترجع أهمية البحث الحالي الى النقاط التالية:      

  الفنية التربية في الطباعة مادة لتدريس جديد مدخل إكساب - 1

 والربط العقد سلوبإ في السمات التشكيلية على الضوء لقاءإ - 2

  -البحث: فروض 

 -يسعى البحث الحالي الى التحقق من صحة الفرض التالي:       

ستحداث وحدات إضاءة لألطفال من خالل الدمج بين فن الديكوباج إيمكن   -      

 ؟والربط سلوب العقدا  و 
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  - :علىيقتصر البحث الحالي    -البحث:  حدود

المناديل الورقية  األبيض،القماش  والصناعية،الصبغات الطبيعية  المجسمة،وحدات اإلضاءة 

  عليها.عقد لواأشكال متعددة للربط  ،بهاوالخيوط القطنية للعقد والربط  المختلفة،حجامها أب

   -مصطلحات البحث: 

 "The Art of Decoupage"  -فن الديكوباج: 

:"فن الديكوباج بانه فن استخدام القصاصات (2005سعيد أشرف عبد الفتاح ) عرف        

بواقي انه قد تستخدم خامات لينه مثل  أالوملحقاته وكذلك المنقوشة  األثاثالورقية في تزيين 

ويتم واألقمشة في التزيين ويظهر الشكل النهائي في منظره وملمسه صقيال المعا  المنسوجات

من كلمة مشتقه  األصلالتطريز وكلمة )ديكوباج( كلمه فرنسية  أوعن طريق اللصق  التثبيت

 (1))ديكوبير( ومعناها يقص"

    جمالي طابع إضفاءبخامات متنوعة بهدف  األسطحبانه فن تغطية  -: إجرائيايعرف      

    الورقية المناديل عليها ويقصد بفن الديكوباج في هذا البحث هو تغطية أسطح الخامات بمادة

 إضاءةوحدات  إنتاجمع وضع الورنيش عليها في 

                                                           
1
" جامعة المنصورة مجلة بحوث التربية  الفنيبواقي المنسوجات ولغة التعبير ("2005أشرف عبد الفتاح ) سعيد) 

 190مصر بحوث ومقاالت ص –النوعية 
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 "Modules of lighting " -وحدات اإلضاءة:     

   حدى وسائل التشكيل الفني التي تساهم في تهيئة اإلطار تعرف وحدات اإلضاءة بأنها إ"           

  صناعية نحصل  أوتكون طبيعيه مصدرها الشمس  أنما إ واإلضاءةالصحي لإلنسان، 

تعتبر وحدة اإلضاءة و ، الطاقة الكهربائية أوشمعة  أوفتيل  وأعليها من احتراق قطعة خشب 

الذي تعددت تصميماته بهيئات مختلفة حسب حيز المكان المراد  ءهو ذلك المصدر المضي

   (1)إضاءته " 

 أخر جزء على وتطبيقه القماش من جزء ثنى بانه الطي يعرف"  - :fold (pleat)الطي     

 بنفس الطي طريقه وتستخدم للتصميم العام الشكل تحدد التي األولى المرحلة هو هذا ويعتبر

  (2)"العالم أنحاء جميع في األسس

     جمالي طابع إضفاءبخامات متنوعة بهدف  األسطحنه فن تغطية أب إجرائيا:يعرف       

     الورقية المناديل عليها ويقصد بفن الديكوباج في هذا البحث هو تغطية أسطح الخامات بمادة

 إضاءةوحدات  إنتاجمع وضع الورنيش عليها في 

                                                           
جامعة حلوان  –( استحداث معلقات حائطية باللدائن واألقمشة رسالة ماجستير 2001( رحاب محمد أبو زيد ) 1

 108ص

2
" رسالة اإلبداعي الجانب إلثراء والربط العقد وجماليات تقنيات طوير( "ت2000) محمد العظيم عبد أمال(  

 36ص حلوان جامعه الفنية التربية كليه دكتوراه
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 دوائر عنه وينتج والربط العقد فن سلوبإ في شيوعا الطرق أكثر من هو"   :Knotالعقد      

 أوالربط المباشر للقماش  خاللوتتحقق الدوائر من  منتظمةمنتظمة وغير  كبيره أو صغيره

 (1)" المطلوب للعقد عاتب صغيره أو كبيره مستديرهعلى األشياء  الربط

 اإلطار النظري: 

 (decoupage) -وتعريف فن الديكوباج: ةنشأ     

فن  ويقص". وه أن“ حرفي بشكل وتعني األصل، هي كلمه فرنسية الديكوباج " كلمة           

 والتفاصيل التلوين، أساليب المختلفة بإستخدام قصاصات الورق، األشياءيعتمد على تزيين 

والورنيش ويذكر انه بالتتبع الزمنى لنشأت الديكوباج  من الصمغ متكررة طبقات مع الزخرفية

ر للسيربيين تصاميم من اللباد والجوخ لتزيين القبو  االميالدي شرق سيبيري األولوجدت في القرن 

البدو وفى القرن الثاني عشر الميالدي في الصين كان الفالحيين الصينيين يزينون النوافذ 

الملونة وفى القرن السابع عشر  األوراقبقطع من  أخرىوالفوانيس والصناديق وأغراض 

بالديكوباج وكان ذلك للطبقات  واألثاثالميالدي في أوروبا وجدت تزيينات للجدران والسقوف 

الراقية وكان شديد التكلفة وفى القرنين التاسع عشر والثامن عشر الميالدي اصبح الديكوباج 

                                                           
  

1
 ( : مرجع سابق 2000( امال عبد العظيم محمد ) 
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 األحادية األسطح القديمة يحول فن الديكوباج إن   (1)منتشر للعامة والخاصة على السواء." 

 الذوق وتعكسما  قصة ومغايره للعصر تحكيه أخرى مناسب اللون، وذات التصاميم المملة الى

 بعضها مع العناصر ودمج واألدوات إستخدام األلوان في طريقته خالل من للفنان الشخصي

 البعض. 

بواسطة لصق قطع الورق الملون  األشياءبانه " فن تزيين أسطح  أيضا وعرف          

 الفقير حيث كان اإلنسان أوبفن الفقراء  أيضاباستخدام طالء الصق. كما كان يطلق عليه 

إلضفاء سمه جمالية نظرا للظروف  األثاثليه للصق الرسومات على إالفقراء يلجئون 

جديد ومع الدقة والحرفية المتزايدة في تصميم الديكورات  أثاثاالقتصادية التي تحول دون عمل 

سلوب تحول الى فن مناسب لكافة شرائح المجتمع بسبب بساطته وجماله " ويذكر الى هذا اإل

في مقبره بشرق سربيا بينما يعود اصل الممارسة فيه الى  أوالهذا الفن تم اكتشافه  إن أيضا

كانت قطع الورق تزين الفوانيس والنوافذ والصناديق  ثالصين وذلك في القرن الثاني عشر حي

من خالل التجارة ليتم بعدها دمجه مع فنون أخرى مثل فنون  أوروباوغيرها وانتقل بعد ذلك الى 

                                                           
 كتاب مبادئ فن الديكوباج لمؤسسة عذوب التجارية (  1

                  (WWW.CRAFTY4ALL.COM - WWW.OTHOP.COM.SA 

http://www.othop.com.sa/
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سلوب إى الخشب حيث كان يتم نحت إطارات بارزه ثم توضع صوره في المنتصف بالنحت عل

  (1)الديكوباج"

 خصائص هذا الفن )فن الديكوباج(.      

 الفني في أبهى صوره  اإلبداعيتميز بانه ساحة واسعة إلظهار  .1

تقانهفن بسيط وغير معقد ويمكن تعلمه  .2  في وقت وجيز وا 

 فريدة فنيه إلخراج أجمل اللوحات بلمساتاداة رائعة  .3

 تكلف. بها يوجد وال وبسيطة مكلفه الفن غير هذا في المستخدمة الخامات جميع .4

    واألسطح والفخار الخشب مثل األسطح من كبير عدد مع الفن هذا استخدام يمكن .5

      الكرتونية أو الورقية والخامات المعدنية

                      -: أنواع فن الديكوباج     

 ومنها تطبيقها يتم التي اإلبداعية واألفكار المستخدمة للخامات تبعا الفن ذلك أنواع تختلف     

 على تصميمها يتم متعددة طبقات ذات وهو -)ديكوباج بارز(:  األبعاد ثالثي ديكوباج     

 ثالثي تقسيم ذات أو بارزه النهاية في الفنية اللوحات يجعل مما والدقة االحترافية من كبير قدر

 األخرىبحيث تلصق كل طبقة فوق  األصلية ويتم فيه تركيب عدة طبقات من الرسمة األبعاد

                                                           
1
 ) https://www.ruoaa.com/art/decoupage-ar/889 
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 أنعلى القص واللصق والتجميع ويمكن  بطريقة متتالية حتى تعطى بروزا للرسمة ويعتمد 

شكل .البروز المطلوب  الرسمة إلعطائها تشكل كل طبقة على حدة ثم يتم تجميعها بناء على 

(1) 

 

 األبعادنماذج من فن الديكوباج ثالثي  (1شكل )

فن الديكوباج  أنواعوانعكاس الجمال فهو أحد  جسحر االندماهو  الكوالج: فن ديكوباج   

 الفنية الصور أجمل إبداع اجل من معينه بطريقه الورق قصاصات وتجميع بقص الخاص

 ( 2شكل )    .وقد تطور هذا الفن تطورا ملحوظا وشكل مسارا خاصا به اإلبداعيةواللوحات 

 

 نماذج من فن ديكوباج الكوالج (2شكل )
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 على وتعتمد واالنفراد بالتميز تتسم التي الديكوباج أنواع أحد هو ديكوباج المونتاج: فن      

ويستخدم في قص وتجميع الفيديوهات  معين تنسيق أو بترتيب الصور من مجموعه استخدام

  .تتابع ألحداث زمنية معينه أولتشكيل قصة معينه  واألحداثوالصور 

 يعتمد حيث وتنفيذا وسرعه سهوله وأكثرها الفن هذا أنواع ابسط ويعد القصاصات: ديكوباج     

النوع في التزيين  ويستخدم هذا الفنية ولصقها باللوحات تنظيمها يتم التي الورق قصاصات على

ضفاءالقديم إلضفاء لمسة جمالية  واألثاث األسطح لتغطية شكل  .نوع من البهجة والسعادة وا 

(3) 

 

 نماذج من ديكوباج القصاصات (3شكل )

ثالثي األبعاد، وفي فن الديكوباج الهرمي،  وهي عملية مماثلة للديكوباج" الديكوباج الهرمي:   

يتم قطع سلسلة من الصور المتطابقة إلى أشكال متطابقة أصغر حجما بشكل تدريجي، ويتم 

 (4)شكل  ."الهرميلصق بعضها فوق البعض اآلخر، بالتدريج إلعطاء الشكل 



سلوب العقد والربط     لألطفال إضاءةاستحداث وحدات  فيالدمج بين فن الديكوباج وا 

المجلد   –مجلة الفنون التشكيلية والتربية الفنية 

      م2021 يوليو  –  الثانيد العد  –   الخامس
156 

 

 
 نماذج من الديكوباج الهرمي (4شكل )

  - المستخدمة: الفن هذا أدوات تتنوع    

 ورقي نوع من ومناديل قصاصات ومنها 

 اللصق عمليه إلتمام غراء  

 األمر لزم إذا للتلوين ألوان 

 اإلسفنج من قطع 

 للتلوين فرشاه الغراء فرشاه 

 عليها للعمل مناسبه أسطح 

 إسلوب العقد والربط:      

  - التاريخية:لبدايات ا     

متفرقه من العالم وذلك لما يتميز به هذا  أنحاءلقد ظهرت بدايات العقد والربط في "     

 بدأتعمليات العقد والربط  أنعن طريقه ويذكر  أالسلوب من جماليات خاصه ال تتحقق اإل
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ثم الى الماليو  الهندية القارةحيث شبه  أسياثم انتقلت الى جنوب  أسياقديما في دول شرق 

ندونيسيا  .أفريقياومنها الى  وا 

 وجدت المنسوجات المربوطة والمصبوغة المعروفة في الشرق في كال من:  دوق      

  في مقابر اآلستانة وخوتان في تركستان في القرن الرابع الميالدي 

  م في منطقة تورفان في الصين 683م ومقبرة ديناستى  418مقبرة سوى ديناستى 

ق م وخاصة  906: 617تقنيات هذا الفن تمت وتطورت في الصين فيما بين  أنويعتقد     

 (1) ".للحرير إنتاجمع أول 

العقد _ السراجة _  –الطي   بين:سلوب العقد والربط ما إل األساسيةتتنوع التقنيات      

 البرم.  –التجعيد )التعريق( 

سلوب العقد والربط وينتج عنه دوائر صغيره إالطرق شيوعا في  أكثرهو "  Knot :-العقد     

الربط على  أووتتحقق الدوائر من خالل الرابط المباشر للقماش  منتظمةوغير  منتظمةكبيره  أو

غير الدوائر مثل  أخرى أشكالصغيره تبعا للعقد المطلوب كذلك تنتج  أوكبيره  همستدير  أشياء

                                                           
1
 (: مرجع سابق.2000عبد العظيم ) أمال(  
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شكل في القماش  أيوربط  متنوعةحره  أخرى أشكالبيضاوية،  أشكالالنجوم،  ،المستطيالت

 (1) ".ال تنتهي تنوعاتيحقق  الصباغةعمليه قبل 

 أخرجزء من القماش وتطبيقه على جزء  يعرف الطي بأنه ثنى " -: fold (pleat)الطي     

بنفس  الطيطريقه  وتستخدمالتي تحدد الشكل العام للتصميم  األولى المرحلةويعتبر هذا هو 

لهذه  الممارسةاالختالف فيها يكون تبعا لثقافه البلد  ،العالم أنحاءوالمبادئ في جميع  األسس

 (2)."التقنية

بطي القماش في اي اتجاه دون ربطها ثم غمس  الطريقةتعرف هذه " الطي بدون ربط:       

فتحقق نماذج محدده عند هذه االحرف من خالل زحف  ةحمام الصبغ  القماش في  أحرف

 (3)الطيات". ببطء خالل  الصبغةالى القماش حيث تمر  الصبغة

 طي يتم الطريقة هذه في " :طي القماش بين سطحين متماثلين()ربط  بدون الطي      

 الصبغة حمام في القماش يغمر ثم القمطة باستخدام منه مساحات على الضغط يتم ثم القماش

 (1) ".ذلك شبه ما او اسفنج او القطارة طريق عن الصبغة توضع او

                                                           
1
 ) Lynda flower: 1986 – ideas and techniques for fabric design London – Longman 

grouq limited. ibid – p177.    

2
  (: مرجع سابق2000مال عبد العظيم محمد )أ( 

3
الفنية لطباعة الباتيك في ضوء أهداف التعليم األساسي" رسالة  اإلمكانات: " 1985سميرة عبد الفتاح الشريف  (

  99ص –جامعة حلوان  –كلية التربة الفنية  –ماجستير غير منشورة 
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  نواع:أ ثالثة الى العقد تقسيم تم     

 القماش واسقاط القماش اجزاء من جزء اي التقاط وهو " :القماش على الربط المباشر -1

 اشكال او دائريه اشكال على للحصول مسافة اي على الربط ثم أسفل على الباقي

 (2)"منبعجه دوائر او مستطيل شكل على او بيضاوية

 القماش في مختلفة وخامات احجام ذات اشكال على الربط هو"   االشياء: على الربط -2

 وكوكتيل وغطائه الزجاجات االزرار الستائر حلقات الخرز الرخام بونج البنج مثل كرات

 واي اليدوية العدد الخشبية العصيان الخيط بكر وشكلها حجمها في المختلفة الخشب

 لتحقيق الصباغة قبل العملية هذه وتتم مميزا شكال يحقق ان له التوقع يمكنك شيء

 (3)"البيضاوية االشكال النجوم المستطيالت مثل متنوعة اشكال

 على وعقده اليد حول القماش لف يتم الطريقة هذه وفي نفسه: على القماش عقد  -3

 تبعا تكون والتي المتنوعة تأثيراته الى باإلضافة تنفيذه في مختلفة صور وله نفسه

 ( 5شكل ) (4)تباعدها او العقد وتقارب القماش على ومكانها العقدة لشكل

                                                                                                                                             
1
 ) DONAZ.MEILACH: (1973) contemporary art batik and dye George Allen and 

unwinltd London p99  

2
 (: مرجع سابق2000امال عبد العظيم محمد )(  

3
 سابقالمرجع ال(: 2000امال عبد العظيم محمد )(  

4
 (: مرجع سابق2000امال عبد العظيم محمد )(  
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 ( برم قطعة قماش وعقدها على نفسها5شكل )

تعتمد تقنية السراجة على عزل أجزاء من القماش عن طريق الحياكة تقنية السراجة:     

والتطريز على خطوط تم رسمها مسبقا على القماش. للوصول الى نتائج تشكيلية متعددة تبعا 

للرسم المحدد مما يساهم في تحقيق تصميمات مقصودة تقلل من نسبة الصدفة في هذه الطريقة 

لوني بين ثنايات متتالية ثم تعقد ايضا نهاية الخيط جيدا الصباغية المعتمدة على التداخل ال

لضمان المنع التام للصبغة من التسرب والتغلغل داخل القماش وذلك للحصول على نتيجة 

ناجحة حيث يعتبر اسلوب السراجة من االساليب التي تتطلب التجريب المستمر للوصول 

من خطوات االعداد والتنفيذ  (6شكل ) (1)شبعة باحتماالت وحلول متعددة ومتللمهارة والتمكن 

 امكانيات تشكيلية تثرى العمل الصباغي لتجنب االخفاق في النتيجة النهائية لما لهذه التقنية من

                                                           
1
الطي الورقي كمدخل الستحداث صياغات طباعية بإسلوب العقد  أساليب(: " 2018سالمة احمد )( فاطمة  

 جامعة حلوان –" رسالة دكتوراة كلية التربية الفنية  والربط
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 (1) السراجةلتقنية  ة( طرق مختلف6شكل )

"هو حزم أو تجعيد القماش بشكل حر غير منتظم ثم الربط والعقد حيث التجعيد )التعريق(:     

 (2)تربط بعضها ببعض لينتج عنها خطوط حرة تغطى تأثيرا رخاميا 

 والربط: سلوب العقد إل الجماليةوالقيم  التشكيليةوالخصائص  اإلمكانيات     

يعبر من خاللها  التي التشكيليةالعقد والربط من مجاالت الفنون ب أسلوب الصباغةيعتبر "     

مكانيات أفكاريدور بداخله من  االفنان عم بهذا  الخاصة واألدواتباستخدام الخامات  تشكيلية وا 

عامه  التشكيلي فالفن مميزه وملمسيهخطيه لونيه  قيمصورة تأثيرات و سلوب والتعبير عنها في اإل

                                                           
1
 ) htt://www.likestosmile.com/2013/08/15/craft-catalyst-theres-a-thread 

2
  102(: مرجع سابق ص1985سميرة عبد الفتاح محمود الشريف )( 
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من  موجهه رسائل بمثابةهادف يحمل في مضمونه قيم فنيه وتعبيريه هي  إنسانينشاط "هو 

 (1)المتلقي" الفنان المبدع الى الجمهور

من خالل  جماليةسلوب العقد والربط في تحقيق قيم إل التشكيلية اإلمكانياتتساهم          

الفراغ والتي تعتبر من اسس وعناصر  اللون، المساحة، الملمس، النقطة، الخط،لعنصر  تناوله

  .الفنيبناء العمل 

التي تتحقق من خالل   الجماليةيتميز اسلوب العقد والربط بالعديد من الخصائص والقيم     

     -التشكيلية ومنها: امكانياته

 واستخدام المتنوعة األدائيةفي التعبير من خالل استخدامه للطرق  والحرية الطالقة -

 الصبغةفي  المختلفةالتقنيات 

 والربط من خالل التنوع في الطيات والعقد المتعددة األدائيةتنوع التقنيات والطرق  -

  النتيجةتكرار نفس  صعوبة  -

كبيره  يتحقق بنسبةالذي  الصدفةعامل  نتيجة متنوعةوتعبيريه  جماليةاكتشاف قيم   -

وعناصر التصميم  ألسسمن خالل استخدامه  جماليةتحقيق قيم  األدائيةالطرق    في

يقاعلون ونقطه وخط ومساحه وملمس وفراغ )من   واتزان ونسبة وتناسب وتناغم( وا 

                                                           
1
بحوث  _بحث منشور "الصورةفي تكوين  والتلقائية العالقةاهميه تطويع (: "2007)مصطفى اميره حسن (  

 91 صجامعه حلوان _  الفنية التربيةكليه  _ العدد الحادي والعشرين الفنية _ التربية
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عمليه  أثناءللتداخل اللوني  نتيجة اللونيةتنوع العالقات والقيم  األقمشةفي زخرفه 

 القماش. على  الصبغةوطبعا لطريقه تطبيق  الصبغة

 .المتنوعة الخطية التأثيراتو  واألشكال األلوانتظهر من خالل والتي  جماليةال الشفافية -

 التماثلو نظم التكرار   -

 الجمال المجرد من خالل الخطوط والمالمس ذات القيم التصميمية. -

 الصبغات:   

   تعتبر معالجة جديده فهيبأنواعها  واألقمشةالصباغة من طرق تلوين المنسوجات        

ليست كما انه . واألقمشةوصياغة مبتكرة للون وتغيير في الشكل األساسي للمنسوجات 

يتحتم بجانب اللون وجود خاصيه  إذوالتي تذوب في الماء بصبغات  الملونةجميع المواد 

  الصابغة والخامة األخرى المادةبين  القابلية أواالمتصاص 

 منذ المنسوجات صناعه والتي الزمت المعروفة الفنون اقدم من الصباغة تعتبر"          

 خواص لها التي الطبيعية المواد واستعملوا فائقة ببراعة الصبغات القدماء استخدم وقد  نشأتها

 الحيوان من او النيلة مثل النبات من عليها الحصول يتم وكان األقمشة صباغه  في صبغيه

 تستخدم الطبيعية االصباغ تالكروم وظل امالح مثل معدنيه مصادر من او القرمزية الدودة مثل

     (1)".عشر التاسع القرن من األخير الجزء في الملونة المواد تخليق صناعه ظهور حتى

                                                           
1
 .1ص أسيوط جامعه 1 ط "النسجيه واأللياف التخليقيه األصباغ كيمياء("2005) عبادي زيد أبو محمود(  
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 معلق من أو المائية محاليلها من الخامة تمتصها أن يمكن ملونه ماده كل بانها الصبغة عرفتو 

  والخيوط جيةيالنس األلياف تلوين في تستخدم ماده" وهي. (1)الماء في المادة هذه

 وتختلف كيميائيا تركيبها طريق عن أو الطبيعية المصادر من إما وتستخرج واألقمشة    

  العرق الغسيل أو الشمس لضوء بالنسبة الصبغة ثبات درجه حيث من بعضها عن الصبغات

 الى:  لمصدرها تبعا الصبغات وتقسم. (2) "واألحماض القلويات االحتكاك    

 الحية، المعادن( ، الكائناتاألخشاب)النباتات،  مثل مصادر من وتستخرجطبيعيه:  صبغات   

 النيلة وأهمها الطبيعية األصباغ هي المستخدمة األصباغ كانت والربط العقد سلوبإ بدايات ففي

 (3)إلخ  ..... الكركم -عود  الفوة -الجهرة - الطبيعية

 حيث اكيميائي الصبغات صناعه مولد هو 1856 عام ويعتبر"تركيبيه:  أو صناعيه صبغات 

الحرير  صباغة على القدرة لها ماده تحضير من ((William Perkin اإلنجليزي العالم تمكن

 أول واكتشفت الصناعة في عظيم تغير حدث عشر التاسع القرن منتصف وفي قرمزي بلون

                                                           
 

1
 286 صفحه اإلسكندرية المعارف منشأه القطنية األقمشة تجهيز تكنولوجيا(: 1981( احمد فؤاد النجعاوى )

2
 المانيا جمهوريه في" النسيجية الصناعات مصطلحات "معجم 1975 رضا شرف وصالح صبري المنعم( عبد  

 الديمقراطية

3
ص  –القاهرة  –( : تصميم طباعة المنسوجات اليدوية " عالم الكتب 2000) وأخرون( مصطفى محمد حسين  

69 
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 الباحثين أمام األفاق الصبغات هذه فتحت وقد الفحم قطران من المأخوذة التركيبيةالصبغات 

 (1)". جديده تركيبيه صبغات االكتشاف

  -اإلضاءة: وحدات  

 اإلطاراحدى وسائل التشكيل الفني التي تساهم في تهيئه  اإلضاءةتعتبر وحدات "        

 صناعيه نحصل عليها أوالشمس  مصدرها طبيعيةتكون  أن إما واإلضاءة لإلنسانالصحي 

الذي  اإلشعاع وهالضوء ف الكهربية الطاقة أوشمعه  أوفتيل  أومن احتراق قطع خشب     

حركه تنتشر في  المغناطيسية ئيةالكهربا األطيافوهو مجموعه من  الرؤيةسببا م في العين يؤثر

 (2) ".منهمما يؤثر في تنوع الضوء الخارج  أشعهمكونه ذبذبتها في  مختلفة موجه

تعددت تصميماته بهيئات  الذي ءالمضيهو ذلك المصدر  اإلضاءةتعتبر وحدة و  "       

الكلية للبناء  الهيئةتعرف أيضا بانها كما  (3)مختلفة حسب حيز المكان المراد إضاءته " 

                                                           
 -391ص – القاهرة – العربيدراسات في النسيج " دار الفكر "  (:2005) الزغبينصر وكوثر  أنصاف(  1

384 

 سابق  ع(: مرج2015)خلود محمد عبد الكريم (  2

جامعة حلوان  –رسالة ماجستير  واألقمشة( استحداث معلقات حائطية باللدائن 2001( رحاب محمد أبو زيد ) 3

 108ص
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 األشعةمن خالل سقوط  بالرؤية اإلحساسم عمليه تت.   (1) اإلضاءةالمرتبط بمنظر  التصميمي

على  اإلحساسالى العين ويعتمد هذا  المختلفة األشكالفتنتقل صور  األجسامعلى  الضوئية

 الرؤية.مجال  ،اإلضاءةشدة  اللون،عده عوامل منها 

         - ومنها: الفنيةالتي يستخدمها الفنانون في اعمالهم  اإلضاءة وشدهوتتنوع اساليب       

  مباشرةال واإلضاءة المنتشرة واإلضاءة المسطحة واإلضاءة الجزئية واإلضاءة العامة اإلضاءة

 اللمسات. وأضاءه الموزعة واإلضاءة المباشرةغير  واإلضاءة     

التركيز  دون في المكان كله متساويةبنسبه  اإلضاءةويتم فيه توزيع  -اإلضاءة العامة:      

 األشعةعلى اشياء معينه من خالل مصدر للضوء او عده مصادر موزعه داخل المكان وسقوط 

 .بمستوى افقي

بوضوح شيء  مقصودةويتم فيه تسليط الضوء على اجزاء معينه  -الجزئية:  اإلضاءة     

 .معين او عرض جزء معين من العمل الفني دون االخر معين او عرض فني

                                                           
منها  واإلفادة الرقيقةالمجسمة بالشرائح المعدنية  اإلضاءة"تشكيل وحدة  (:1998( شريف مسعد محمد عارف ) 1

 حلوان.جامعة  –الفنية  التربيةكلية  –في مجال التربية " رسالة ماجستير 
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تم فيها تسليط الضوء على سطح معين عن طريق وحدات خاصه ي -المسطحة:  اإلضاءة     

تعمل على توفير اضاءه جيده على سطح راسي وعمل ظالل  وهي لإلنارة وليست عامه

 مقصودة.وانعكاسات 

 مختلفةتعني تسليط الضوء على مكان معين من عده اتجاهات "  -المنتشرة:  اإلضاءة     

  .(1)" واحدوليست من مكان  مختلفةمكان ما من عده اتجاهات  وهي التي تسلط على

التي تلغي تركيز الضوء في اتجاه او مكان معين حيث  اإلضاءةوهي "_الموزعة:  اإلضاءة    

العديد من المتغيرات على  إلحداث المتعددةالى اتجاهات  الموجهة الضوئية األشعةتتوزع 

 من اتجاه واحد حيث ان اإلضاءةالشكل الواحد واضافه ابعاد ال يمكن تحقيقها من خالل 

بعض اجزاء العمل الفني المتعدد االسطح حيث ال  رؤيةقد يعوق  لإلضاءةاستخدام اتجاه واحد 

 (2)“.  خلفهامن الوصول الى العناصر التي تقع  الضوئية األشعةتمنعها 

 المحددة الضوئية الخطةبه في  االستعانةهو جزء تكميلي حيث يتم  -اللمسات: اضاءه      

من الضوء في جانب معين تكميلي للضوء الموضوع فهو تكميلي وليس  خفيفةلمسه  إلبراز

 .الفنيللعمل  والموضوعة المحددةالضوء أنواع محسوسا لباقي 

                                                           
1
رسالة  الخشبية"بنائيه مستحدثه لتنفيذ وحدات اضاءه بالمسطحات  صياغات : "2001خالد عبد الكريم (  

 58 -57 -56 صجامعه حلوان  - الفنية التربيةكليه  -ماجستير 
 
2
تصميميه معاصره  صياغاتاساليب توظيف الضوء والظل في  :"2013صالح مهدي صالح العادلي (  

 117جامعه حلوان ص_ تربيه فنيه " رسالة ماجستير _  الفنية التربيةلطالب  اإلسالميةلمختارات من الزخارف 
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على سطح معين دون انعكاسات  االكثريتم فيها تسليط الضوء  -المباشرة:  اإلضاءة     

 .شده ووضوحا أكثرهي و االخرى  لألسطح

اخر على  سطحاره ناتجه عن انعكاس الضوء من نوهي ا -المباشرة: غير  اإلضاءة     

  والهدوء. البصريةالدراما  لتحقيق وتستخدمالسطح المراد 

 من أعمال الباحث نماذج
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 -النتائج والتوصيات: 

 مما سبق يمكن استخالص النتائج التالية: -نتائج البحث:  

 استخالص بعض النتائج التشكيلية إلسلوب العقد والربط.  -

 والربط.انتاج وحدات اضاءه من خالل الدمج بين فن الديكوباج وأسلوب العقد  -

االستفادة واالستلهام من فن الديكوباج وأسلوب العقد والربط بما يساهم في اثراء مادة  -

 الطباعة اليدوية.

 اتقان استخدام تقنيات فن الديكوباج وأسلوب العقد والربط. -

وجود قيم فنية وجمالية في أسلوب العقد والربط من خالل الخطوط والصبغات  -

 .في القطع الفنية المصبوغةوالتداخالت والتراكب الناتج 
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من خالل النتائج التي توصل اليها البحث الحالي يوصى الباحث بما  -توصيات البحث: 

 يلي: 

التوعية بأهمية أساليب الطباعة اليدوية وكيفية االستفادة منها في استحداث منتجات  -

 طباعية وظيفية.

امات جديده للطباعة عوضا عن توجيه انظار الباحثين حول ضرورة البحث عن خ -

 الخامات المتعارف عليها.

التقنيات  خاللفتح أفاق جديدة لطالب وممارسي فن طباعه المنسوجات للتجريب من  -

 .المستخدمة والمعالجات الفنية

بين خامات  عالجم خاللهامن  مالباحثين على التجريب على خامات جديدة يت عتشجي -

 .طبيعية وخامات صناعية
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 لمراجعا

 -المراجع واالبحاث العربية:

 منشأه "القطنية األقمشة تجهيز تكنولوجيا" (:1981 (أحمد فؤاد النجعاوى -1

 اإلسكندرية. -المعارف

"تطوير تقنيات وجماليات فن العقد والربط إلثراء   (: 2000)عبد العظيم  أمال - 2

كلية التربية  –رسالة دكتوراه" اإلبداعيالجانب 

 .جامعة حلوان –الفنية 

الرمزية  األعمالفي  الكوالج(التجريب والتركيب ) (:2009) أمجد عبد السالم-3

واثره على بناء اللوحة الزخرفية كأحد  الشعبية

ركائز نظم الجودة واالعتماد بمؤسسات التعليم 

 -األول" المؤتمر السنوي )الدولي النوعي

العربي الرابع( االعتماد األكاديمي لمؤسسات 

وبرامج التعليم العالي النوعي في مصر والعالم 

 .المنصورةالنوعية  التربيةكلية  العربي
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 (الزغبي رنصر وكوث أنصاف -4

2005( : 

 القاهرة. –العربي الفكر دار النسيج" في "دراسات

 يشلقام فهمي سيد فرغلي إيمان -5

(2011:)  

 منها واإلفادة األطفال رسوم في التلقائية الرموز"

 تقنيات عضبب اإلضاءة وحدات في طباعة

 -رسالة دكتوراهاليدوية " الصباغة والطباعة

 جامعة حلوان.-كلية التربية الفنية 

تشكيلية بمناعات الترخيم  تاستحداث معالجا" (:  2015) معبد الكري محمد خلود -6

وحدات اضاءه إلثراء مجال  يوتوظيفها ف

 كلية التربية -رسالة ماجستير "الطباعة اليدوية

 .جامعة حلوان -الفنية

 "استحداث معلقات حائطية باللدائن واألقمشة" (2001محمد أبو زيد ) رحاب -7

 .جامعة حلوان –رسالة ماجستير

عبد الفتاح مصطفى  فسعيد أشر  -8

(2005 :) 

جامعة “التعبير بواقي المنسوجات ولغة “

مصر  –المنصورة مجلة بحوث التربية النوعية 

 ومقاالت.بحوث 
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عبد الفتاح الشريف  سميرة - 9

(1985:)  

" اإلمكانات الفنية لطباعة الباتيك في ضوء 

ماجستير غير  رسالة" التعليم األساسيأهداف   

 .جامعة حلوان – كلية التربة الفنية –منشورة 

مسعد محمد عارف  شريف -10

(1998:)  

المجسمة بالشرائح  اإلضاءة"تشكيل وحدة 

 منها في مجال التربية واإلفادة الرقيقةالمعدنية 

 –الفنية  التربيةكلية  –" رسالة ماجستير 

 حلوان.جامعة 

 

عبد المحسن بن عبد اهلل بن -11

 ماضي: 

 -المملكة العربية السعوديةالطباعة وأنواعها")“

  .المعلمين بالرياض(كلية 

 شرف وصالح صبري المنعم عبد-12

 (:1975)رضا 

 في"  النسيجية الصناعات مصطلحات "معجم

 .المانيا الديمقراطية جمهوريه

الورقي كمدخل الستحداث  الطي أساليب"      (: 2018فاطمة سالمة احمد )-13
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رسالة سلوب العقد والربط " إب صياغات طباعية

   جامعة حلوان. –دكتوراة كلية التربية الفنية 

 "جذور الفن" )دار الكتب(. (:            2004محسن محمد عطيه ) -14

حمد ريحان محمد محمد م- 15

(2006 :) 

والعقد والربط  الشمعيالتوليف بيت الباتيك 

 اللوحات المصبوغة " إلثراء للتعبيريةكمدخل 

جامعة  –الفنية  التربيةكلية  –رسالة ماجستير 

 . حلوان

 النسجيه" واأللياف التخليقيه األصباغ " "كيمياء ( :        2005) عبادي زيد أبو محمود -16

 .أسيوط جامعه 1 ط

 وآخرونمصطفى محمد حسين  -17

(2000 :) 

 عالم الكتب اليدوية المنسوجات طباعه تصميم"

       القاهرة. -

" التوليف بين اساليب المناعة والنقل الحرارى          (:  2012)والء يونس جالل حسن -18

بمعالجات طباعية كمدخل للتدريس في التربية 

 –كلية التربية الفنية  –" رسالة ماجستير الفنية
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  جامعة حلوان.

 : األجنبيةالمراجع     

1- DONAZ.MEILACH: (1973) contemporary art batik and dye 

George Allen and unwinltd London.  

2-Lynda flower: )1986 (– ideas and techniques for fabric design 

London – Longman grouq limited.   

 -المواقع اإللكترونية:  

http://www.almrsal.com/post/197522 -1  

2- htt://www.likestosmile.com/2013/08/15/craft-catalyst-theres-

a-thread 

ar/889-https://www.ruoaa.com/art/decoupage -3 

 

 

 

 

http://www.almrsal.com/post/197522
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  -ملخص البحث: 

من عناصر وقيم  تحملهبما  اليدويةالطباعة اليدوية هي أحد فروع الفن التشكيلي فالطباعة      

الطباعة من العهد القديم الى وقتنا هذا كان المحرك  نشأةجمالية وتطور ملحوظ سواء من بداية 

للباحث في هذا البحث حيث أراد الباحث في هذا البحث الدمج بين فن الديكوباج بما  الرئيسي

  (tie & dye عليه يطلق ما او من سمات وقيم تشكيلية وبين إسلوب العقد والربط يحمله

 وذلك الطباعة اليدوية مجال في المتميزة والصباغة الطباعية االساليب من هو والصباغة الربط(

 سواء المتميزة اللونية التأثيرات من نوع فاءضوا المنسوجات زخرفه على عالية قدره من له لما

البحث الحالي بإسلوب  معشوائية. ويهت أو مقصودة بطريقه كانت سواءو  ملمسيه او خطيه كانت

اليدوية وذلك لما له من سمات تشكيلية تساهم بشكل كبير  الطباعةكأحد أساليب  العقد والربط

وحدات إضاءة لألطفال وترجع أهمية هذا البحث الى  الستحداثفي تحقيق قيم جمالية متنوعة 

 السمات التشكيلية على الضوء والقاء الفنية التربية في الطباعة مادة لتدريس جديد مدخل اكساب

من فن الديكوباج وأسلوب العقد والربط وذلك من خالل  االستفادةوالربط. و  العقد اسلوب في

االتقان الجيد لهما ومحاولة الدمج بينهم في إيجاد حلول وظيفية نفعية في منتجات مثل وحدات 

 إضاءة
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Research Summary: - 

      Hand printing is one of the branches of fine art. Hand printing, with 
its aesthetic elements and values, and a remarkable development, both 
from the beginning of the inception of printing from the Old Testament 
to our time, was the main driver of the researcher in this research. 
Plastic and between the method of knot and tie or what is called tie & 
dye) is one of the distinguished printing and dyeing methods in the field 
of hand printing, because of its high ability to decorate textiles and 
impart a kind of distinct color effects, whether it is written or tactile, and 
whether it is in an intended way or random. The current research is 
concerned with the knot and tie method as one of the methods of 
manual printing, because of its plastic features that contribute 
significantly to achieving various aesthetic values to talk about lighting 
units for children. In the style of knot and tie. And take advantage of 
the art of decoupage and the method of knot and tie, through the good 
mastery of them and trying to combine them in finding utilitarian 
functional solutions in products such as lighting units 

 

 


