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  الملخص
يهدف البحث إلى االستفادة من العناصر الزخرفية 
الهندسية والنباتية في جداريات فن القط العسيري كمصدر 

رة وتوظيف إلثراء مشغولة نسجيه تتسم باألصالة والمعاص
اإلمكانات واألساليب النسجيه المختلفة، لتحقيق رؤية 
معاصرة للمشغوالت النسجية في خطوط األزياء، 

لمحافظة على الزخارف الشعبية من خالل إعادة صياغتها ول
بشكل يتماشى مع العصر، ويحفظ أبرز معالمها فيعزز بذلك 

اتبع  ولقد ،االنتماء ويحفظ تراث وقيم المجتمع من االندثار
البحث المنهج الوصفي التحليلي في التعرف على أصول 

مفرداته،  وتحليل) القط(وسمات الفن الجداري العسيري 
، إلثراء المشغولة النسجية منهوإعادة صياغتها واالستلهام 

خالل توظيف التقنيات  نإلى جانب الدراسة التطبيقية م
تنفيذ في تصميم و ،والخامات واألساليب النسجيه المختلفة

وتوظيفها في خطوط تصميمات للمشغوالت النسجية  10
، وخلصت نتائج الدراسة الى وجود ارتباط معنوي االزياء

القيم  –التصميم الزخرفي ( المتغيرات المستقلة نیب
وبين التقييم ) التوظيف في خطوط األزياء –التشكيلية 

المتخصصين، تؤكد إمكانية تحقيق  آلراء وفقا ،النهائي
معاصرة للمشغولة النسجية مستوحاة من زخارف الفن رؤية 

بدمج التقنيات والخامات ) القط(الجداري العسيري 
وتسويقها في خطوط األزياء  ،واألساليب النسجيه المختلفة

رورة االهتمام بدراسة بضواوصت الدراسة  .المختلفة
 أنهاإذ  أهمية كبيرةمن فنون لما له من  یحویھالتراث وما 

  .تذوق الفن التقليدي وتحافظ عليهتحفز على 
فن القط ، الفن الجداري: الكلمات المفتاحية

   المشغولة النسجية، العسيري

Abstract 
This research aims to take advantage of 

geometric and plant patterns in wall art of 
“Al-Qatt Al Asiri" to enrich a woven 
work that has traditions and modernity and 
employs all capabilities and textile styles. A 
contemporary vision for woven work was 
achieved in fashion lines by reframing it in 
modern shapes while maintaining its 
traditional decoration and keeping its most 
distinctive features in order to enhance loyalty 
to native culture and preserve local values and  
heritage from extinction. This research 
followed the analytical descriptive approach 
to identify the principles of al-Qatt, to analyze 
its basic elements, and rephrase it to get 
insight to enrich the woven work. 
Additionally, this applied study used different 
techniques, raw materials and styles to 
execute and design ten samples of woven 
work and deploy them in fashion lines. The 
study results concluded that there is a 
significant correlation between the 
independent variables (the decorative design, 
conceptual values and deployment in fashion 
lines) and the final evaluation. According to 
field experts there is a possibility of achieving 
a modern vision of woven work inspired by 
the decorative wall art “Al-Qatt” by 
developing different techniques, raw 
materials, and textile styles then 
merchandising them in different fashion lines. 
The study recommended the that additional  
attention be paid to heritage art study for its 
great importance in  encouraging appreciation 
and preservation of traditional local art. 
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  المقدمة 
ن حيث ملم تعد مجاالت الفنون التشكيلية مقتصرة على ذاتها، بل أصبح هناك ترابط بين كل المجاالت 
        والخاماتالخامات والتقنيات، فالفن الحديث ربط بين المجاالت وأحدث مزاوجة في التقنيات 

(Arafat, 2006).  
نتاجها مدفوعًا بغرائزه إوتفنن في ، اإلنسانعرفها  وتعد الزخارف الشعبية من أقدم الفنون التشكيلية التي

ن كل يل وتزييوحبه للتجم به،حساسه بكل الظواهر المحيطة إفي  النفسيةلحاجته  ومشبعاورغباته الفطرية 
  .)(Al-ghamdi,1998شيائه النفعية أواني وغيرها من ما يستخدمه من أشياء كالمسكن والملبس واأل

 .الفنون الشعبية التشكيلية التي تعكس ثقافة المجتمع وعقيدته وحضارتهويعد فن زخرفة الجدار من 
وقد انتشرت الرسوم الجدارية التي تصبغ جدران المباني التقليدية من الداخل والخارج في معظم قرى العالم 

لبعض  سالم، وبدخول اإليومنا هذا الي) فن الكهوف( يةالعصور البدائ بدايةالقبائل منذ  بين ةالقديم وخاص
ولقد . وحدات وعناصر متميزة عنهوالتعاليم اإلسالمية مما نتج  بالقيمالمناطق اختلطت تلك الفنون هذه  من

ر بجنوب غرب المملكة العربية السعودية بزخارف نباتية يامة عسهمنطقة ت يوتجدران بيرات انفردت تكس
، )فن القط(عرفت باسم  أشكال األرواح،وهندسية اعتمدت على مبدأ التضاد في األلوان األساسية، وخلت من 

و الخارجية من أسقف وأرضيات وجدران وملحقات أحيث غطت كل المسطحات الجدارية سواء الداخلية 
الجغرافية مما نتج يسها ، وتأثرت ببيئتها الجغرافية الغنية بالنباتات واألشجار واختالف تضارىخرأمعمارية 

فن بنائي مرن هو بل  ،فقط اتجريدي ازخرفي اس فنيري ليفن القط العس نأثبتت أنماط معمارية إنشائية أ عنه
شعبية بدعت الفنانة الأ ، حيثاشتغل بهذا الفن النساء، وقد (Al-shehri, 2014)طة يتأثر بالبيئة المحي
وتعكس  ،في وضع الزخارف واأللوان بفطرتها ونظرتها الجمالية التي تتوافق مع نظرة مجتمعها) القطاطة(

   .(Mauger, 2009)فراد مجتمعها أوبذلك يقبل على فنها جميع  ،فكارهمأاتهم وتقاليدهم وعاد
دراسة ها ي بالدراسة والتحليل ومنيروقد تناولت بعض الدراسات الفن الشعبي العس 

(Thaqafan,2008) وجمالياته وأشكاله، واالهتمام بالفن  العسيريإلى التعرف على الفن الشعبي هدفت  التي
لتتشكل  هلهاؤمقومات ت العسيريووجدت أن للوحة التشكيلة التي أبدعها الفنان  .العسيريكيلي الشعبي التش

 التي Alhababi, 2012)(كما أكدت دراسة  السياحية،خدمة األنشطة لبصور مختلفة تتنوع في وظائفها 
من كانت تقوم بهذا العمل هي  العسيريةأن المرأة  ،إلى التعرف على األساليب المستخدمة في فن القطهدفت 

 (Al-shehri, 2014)كما قام . تعيش فيها الفني الجداري الرائع الذي عكس المنطقة الجغرافية التي كانت
باإلضافة الى التعرف على الخامات واألدوات  عسيربدراسة العناصر المكملة للعمارة التقليدية بمنطقة 

زخرفية الشعبية المستخدمة في العمارة التقليدية بمنطقة ودراسة العناصر القديما المستخدمة في البناء 
الطرق  فيهاوتناول  عسيروتتبع الباحث أنماط العمارة التقليدية بمنطقة  .من الداخل والخارج ودالالتها عسير

  .والطبيعية للمنطقة البيئيةالمستخدمة في البناء، مع إبراز الخصائص 
 عسيري، من الزخارف الشعبية مصدرا ملهمااث الشعبي اللقد اتخذت بعض الدراسات التحليلية للتر

التي استخدمت  (Samaha, 2014)للتصميم، كالتي هدفت إلى إيجاد صياغات خطية مطبوعة كما في دراسة 
 .لي في استحداث تصميمات زخرفية لوحدات من الفن العسيري لتالئم تصميمات المفروشاتالحاسب اآل

ودراسة  .من التصاميم الملبسية المنفذة بالتطريز اآللي اتي أخرجت عددال) (Al-daajani, 2016ودراسة 
Asiri & 0thers, 2017)(  و(Abdul-Aziz &nour-aldeen,2012)  لى إعادة صياغة إ اهدفتاللتين

تتسم باألصالة في تصميمات ثراء الزي النسائي إلمفردات فن القط الجداري العسيري واالستلهام منه 
  .والمعاصرة
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ودرب من دروب االبتكار والتشكيل الذي يجمع ، الراقية حدى فروع الفنون التشكيليةإعتبر النسجيات وت 
مل على األلوان المتعددة، والزخارف، والمالمس، والظالل تبعاد التي تشبين الفنون ذات البعدين، والثالثة األ

(Mohtaseb, 2006).  
بعده الفني والجمالي المؤكد للهوية  ةري، وخاصهتمام بالموروث الحضاصبح من الضروري اإلأولقد  

صالة، وذلك من خالل التوسع في الدراسات العلمية الهادفة الى الحفاظ على هذه األصالة ودمجها في واأل
باالعتماد على دور الفنان المعاصر في استخدامه ألساليب متعددة تتبع  ،المعاصرةتصميم المنسوجات عناصر 

لتحقيق االبتكار والقيم الفنية  ،عمال النسجيةت الفنية التي غيرت شكل ومضمون األمفاهيم لبعض االتجاها
تجاه الحديث على شكل تجارب حره الحداثة، فكان اإلتصميم المنسوجات روح والجمالية التي تضيف لفن 

. (Arafat, 2006)استخدم فيها خامات متعددة المالمس والتقنيات واألساليب  ،نوال اليدوية البسيطةعلى األ
جماٌليات القط العسيري من خالل التصميمات المبتكرة المستوحاة من ) (Zakria, 2019كما أظهرت دراسة 

 ،القط العسيري بالتطبيق على تجميل الفنادق السياحية بمنطقة عسير بمخرجات المعلقات النسجية المطبوعة
ستفادة من العناصر الزخرفية عتمد البحث على االالك ولذ؛ وأثر ذلك على عمٌلية التسويق السياحي السعودي

في وتوظيفها  ،الهندسية والنباتية في جداريات فن القط العسيري كمصدر إلثراء مشغولة نسجيه معاصرة
  .خطوط األزياء

  مشكلة البحث
 تم اختيار فن القط العسيري كتراث ثقافي غير مادي وذلك في االجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية

ديسمبر  9إلى  4الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية خالل الفترة 
المدرج في قائمة  وبذاك يصبح فن القط العسيري التراث الثقافي غير المادي السعودي السادس. 2017

والعرضة ، )2015(ة والقهوة العربي ،)2015(س والمجال، )2012(ر تربية الصقو  التراث العالمي بعد
ن نحافظ على أبرز أوهذا الفن األصيل يجب  wikipedia.org/wiki. )2016( والمزمار، )2015(ة النجدي

 ةيات نتعايش معها يوميًا من خالل توظيفه في منتجات نسجيلى مقتنإمعالمه من االندثار بنقله من الجداريات 
   :معاصرة تتسم بالحداثة ومواكبة الحاضر ومن هنا جاءت مشكلة البحث في التساؤالت التالية

 ؟لى أي مدى يمكن االستفادة من جماليات جداريات فن القط العسيري إلثراء المشغولة النسجيةإ. أ
تتسم باألصالة  ةألساليب النسجية المختلفة إلنتاج مشغولة نسجيكيف يمكن توظيف التقنيات وا. ب

 ؟والمعاصرة مستوحاة من فن القط العسيري
 هل يمكن تحقيق رؤية معاصرة للمشغوالت النسجية في خطوط األزياء؟. ث
  هداف البحث أ
 .ه، ودراسة وتحليل عناصره ومقومات)القط(التعرف على أصول وسمات الفن الجداري العسيري . أ

ذات  مشغولة نسجية تصلح لتصميم )القط(استحداث تصميمات زخرفية من الفن الجداري العسيري . ب
 .استخدامات المتعددة

يقاعات إو ةالمختلفة لتحقيق قيم لونية وتأثيرات ملمسي ةدمج التقنيات والخامات واألساليب النسجي. ث
 ). القط(العسيري حركية للمشغولة النسجية مستوحاة من زخارف الفن الجداري 

 .تحقيق رؤية معاصرة للمشغوالت النسجية في خطوط األزياء. ج
  همية البحث أ

تظهر أهمية البحث في المحافظة على الزخارف الشعبية من خالل إعادة صياغتها بشكل يتماشى مع 
هذا بدوره يضع العصر، ويحفظ أبرز معالمها فيعزز بذلك االنتماء ويحفظ تراث وقيم المجتمع من االندثار، و
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في كيفية استلهام تصاميم مستحدثة تتماشى مع ذوق أجيال الحاضر  منسوجاتتحديا أمام مصممي ال
  .والمستقبل، وتربطهم بأصول ثقافتهم وقيمهم

  فروض البحث
التوظيف في خطوط ، القيم التشكيلية، التصميم الزخرفي( المتغيرات المستقلة بينارتباط معنوي  يوجد

المتخصصين، تؤكد إمكانية تحقيق رؤية  آلراء وفقا .للتصميمات المنفذةين التقييم النهائي وب) األزياء
بدمج التقنيات والخامات ) القط(معاصرة للمشغولة النسجية مستوحاة من زخارف الفن الجداري العسيري 

  .واألساليب النسجيه المختلفة، وتسويقها في خطوط األزياء المختلفة

  منهج البحث 
ثم يتعدى ذلك الى التحليل والتفسير  ،الذي يصف الظاهرةالوصفي التحليلي  المنهجالبحث  یتبع

 ،(Dawood, 2006)لى تعميمات ذات معنى تزداد به المعلومات عن تلك الظاهرة إوالمقارنة للوصول 
تلهام واالس ،وإعادة صياغة مفرداته، )القط(من خالل تحليل ودراسة الفن الجداري العسيري ويتضح ذلك 

توظيف التقنيات والخامات  التي اعتمدت علىإلى جانب الدراسة التطبيقية  .إلثراء مشغوالت نسجيهمنها 
  .وتوظيفها في خطوط األزياءفي تصميم وتنفيذ مشغوالت نسجية  ،المختلفة ةواألساليب النسجي

 أدوات البحث 
 جلد شرائط، ورزخ، وخيوط(وعة خامات متن، و)Adobe IIIustrator( المتخصصة اآلليبرامج الحاسب 

 .)1ملحق (تحكيم رة استما، و)قمشة، وأشعيرات غير مغزولة، ومعادنو
 حدود البحث 

وإعادة صياغة مفرداته واالستلهام ، )القط(تحليل ودراسة الفن الجداري العسيري ى يقتصر البحث عل
راء جإ، كما يقتصر )اة عبيدةسر ،رجال المع(لبعض محافظات منطقة عسير  إلثراء مشغوالت نسجيه منها

 .وتوظيفها في خطوط األزياءتصميم وتنفيذ مشغوالت نسجية لالدراسة التطبيقية 
  مصطلحات البحث 

   ):woven work( المشغولة النسجية
هي تكوين بنائي تتشكل عن طريق تعاشق نسجي لخامات متعددة تعتمد على الصياغة المستحدثة 

  .ب متنوعة تكسب العمل النسجي العديد من القيم التشكيليةللعمل، من خالل تقنيات وأسالي

  ):Weaving Systems( األساليب النسجية
التي تعتمد على الصياغة المستحدثة للعمل من خالل تقنيات وأساليب  هي طريقة األداء المميزة للفنان

  .(Mohtaseb, 2006)تكسب العمل النسجي العديد من القيم التشكيلية  ،متنوعة

  ):Wall art( ن الجداريالف
بشكل خاص في زخرفة جدران  قديماشاع ، وفرع من فروع التصوير ذو المساحات اللونية المسطحة

 Alqamash,1992)(، وقد عرفه )jriyan, 2013,p13)-Alالمنازل والقصور وأماكن العبادة والمرافق العامة 
و الزجاج الملون أو بإضافة الفسيفساء أبالنحت  وأعمال المنفذة بالرسم الملون نه الفن المختص بجميع األأب
   .سقفو الرخام والصدف والقواقع على الجدران واألأ

  ):Al-Qatt 0r Enagraving Art( و النقشأفن القط 
فن عسيري المنشأ والهوية  وهو ،"قطع" أو" نحت"أو " َخط"في معاجم اللغة العربية تعني  )َقط(كلمة 
مادي، وهو في  قائمة التراث العالمي كفن ال علىدراجه إتم  .لعالم المعروفةا يشبهه في فنون اليس له م

برسم خطوط ) القطاطات(األساس فن جداري تجريدي يختص بزخرفة المنازل من الداخل حيث تقوم النساء 
وفي داخلها خطوط ثانوية لتشكل مساحات هندسية متفاوتة ن، يمتقاطعتوعموديا  فقياأرأسية مستقيمة 
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وعادة تكون هذه الخطوط سوداء ويتم تلوين الخطوط المتشكلة من  ،ييس، ولكنها ذات إيقاع متكررالمقا
  .(Maghawi, 2004)صفر الرملي خضر واألزرق واأللوان مختلفة يغلب عليها األحمر واألأالتقاطعات ب

  ):Asir( عسير
 81 بـ الجغرافيونيقدرها  حةمنطقة تقع في الجزء الجنوبي الغربي في المملكة العربية السعودية بمسا

الطائف مع  اتفاقيةبحدود  ث، وجنوبًايوالل ،ودوقةزهران  وتمتد من الشمال بحدود بالد، ألف كيلومتر مربع
رضها حيث تكثر ألعسرة وسميت بهذا االسم  .البحر األحمر وغربًا ،شةجهات بي وشرقااليمنية،  الجمهورية

  ). (Al-daajani,2016 األطراف تتخللها أودية وشعاب وعرة المسالكرتفاع، مترامية فيها الجبال شاهقة اإل

 النظري اإلطار
  الوحدات الزخرفية الجدارية لفن القط العسيري : والأ

وهي األكثر شيوعًا في جميع محافظات ومراكز عسير بل ال  ،فقيةأتتشكل األنماط الزخرفية في خطوط 
كتفت برسم الخطوط األفقية المتوازية فقط في تجميل غرفها فهناك مساكن ا ،يكاد يخلو مسكن تقليدي منها

أما الخطوط  ،متدادولعل السبب في كثرة استعمالها يعود لما فيها من معاني السكون والثبات واال ،الداخلية
المنكسرة فهي عبارة عن مجموعة خطوط تحولت من الوضع الساكن المستقر المتوازن إلى الوضع الرأسي 

ولقد استخدمت الخطوط المنكسرة في الزخرفة والتزيين بمنطقة  .ى الوضع المائل المتحركأو إل ،الصاعد
حيث تتحول الخطوط األفقية إلى رأسيه  ،ومن ذلك ما نشاهده على جانبي الدرج ؛عسير في أكثر من موضع

شعر تية حة مومن محيط دائرة يتكرر بصور اثم إلى أفقيه مرة أخرى، وبالنسبة للخطوط المنحنية فتعتبر جزء
 حساسًاإفنشعر أنها غير مستقرة وتعطي  ،وإذا نظرنا إلى الخطوط المائلة .المتلقي بالحيوية والمرونة
  .)(Marzoog, 2010بالحركة وعدم االستقرار 

شكل  ،لفن القط العسيري في مواضع معينهيتحدد الهيكل البنائي لتوزيع الوحدات الزخرفية الجدارية و
  :وهي ،)1(
وهي الركيزة األساسية في البيت العسيري، ووظيفتها دعم العارضة التي تشكل العنصر المحوري : رةالبت. أ

ن طولها يحدد طول غرفة الجلوس وهي إ، إذ بالغ األهمية قتصادي واجتماعيإلسقف المنزل، وهي مؤشر 
أنواع الزخارف، شهادة على درجة الثراء، تأخذ البترة وزخارفها شكل سجادة آسرة كبيرة حيث تجمع كل 

 .وتخصها الفنانة بعناية فائقة ألنها في واجهة المجلس
وفيها يمتد النقش في خطوط رأسية متوازنة ومتقاربة، وهي قاعدة النقش ومنها : و التقطيعاتأالعماريات . ب

 .الختام وألى الحظية إينطلق خيال الفنانة 
كون في المجالس يوعادة  ،ثير مقارنة بالختاموسمكها أقل بك ،النقش على طول الحائط یكون: الحظية. ت

 .الداخلية
البنات ها دوما وتعلوها أسفلية وتكون الحظ ،سم40إلى  30 نيكون سمكها في الجدار بي :الختام. ث

والختام  ،حتاج الجدار البتكار فنييو .تيمثلث الشكل في أركان الب، وهو الركونتزينها واألمشاط، و
، وتنقش مربعات الختام )ختمه(من  االختام بذلك اشتقاق أو مربع، وسمي توسط الجدار بشكل دائريي

 .هاكتفي بعض أصحاب المنزل بيب والبلسنة والمثالث والمخامس وقد ياش والمحاريبنقوش مختلفة كاألر
نثى والنبات كمقومات تأتي على شكل نباتات بين نقش البنات، ربما تعكس العالقة بين األ: رياشاأل. ج

  .للخصب
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  الزخرفية الجدارية لفن القط العسيري تالهيكل البنائي لتوزيع الوحدا :)1(شكل 

  مفردات زخارف جداريات القط العسيري
البنات هي  أنواع 10 إلى (Maghawi, 2004) التراث في الباحث سمهاق ،بصرية مفردات القط فن يضم

 ،لتعذيق وسنكر ولي والمثالث والمخامس والكف والشبكةمشاط وارياش والمحاريب والركون والبلسنه واألواأل
  .)1(جدول 

  دالالت مفردات زخارف فن القط العسيري :)1(جدول 
  داللة والمعنىال  زخارف الردات مف
  

  البناة
  )البنات(

تكون عادة أعلى النقش، سواًء في البترة أو الجدار أو 

بما يا فنيها رمز لألنثى، وقد رمز إلت يهو یةالختام أو الحظ
كون المثلث يشبه الشجرة المستندة على قاعدة مثلثة وي

  .رأسه لألعلى وكأنها تمثل في ذلك الجبال المتراصة
  

  بيالمحار
جاءت في النقش على شكل أمواج ، وترمز الى المحراب

، وقد تماثل تتابع الناس في االتجاه للمحراب يةالبحر المتتال
  .ألداء الصالة بشكل دائم

  
  الركون

ي على أشكال رة مثلثة ومتجاورة تحتويعبارة عن أشكال كب
  .مختلفة من التصاميم

  
  البلسنة

وقد ترسم دوائر  ،نة الشكليي عبارة عن قوالب معھو
  .ختامأو الية صغيرة ومنقوطة وبالعادة تكون في الحظ

أس المثلث بثالث نقاط تشبه ينتهي بو ةالبناهاية كون في ني  التعذيق
  .عذوق الذرة

  
  سنكر ولي

ب تكون بجانب بعضها البعض بشكل يشكل لمحار هو
  غالبااليمين تجاه االكون في وي متواٍز

  لون واحد ذاتربعات تكون متداخلة نات وميي معھو  الشبكة

المثالث 
  مخامسوال

ة وتكون في أسفل عبارة عن خطوط إما ثالثة أو خمس
  النقش كفاتحة له

  دارية ألوان الوحدات الزخرفية الج
تستخدم المطاط في أخذ كما تستخدم فنانة القط في الرسم الفرش المصنوعة من شعر الماعز، 

الثنائية  األلوان إضافة إلى ،األحمر واألصفر واألزرق بشكل رئيس :وتعاملت مع األلوان األساسية ،القياسات
مواد  تستخدموقد ا. الوقت الحاضر يف الفنانة استخدمتهاقد أما األلوان الثالثية ف .مثل األخضر والبرتقالي

  :هي، مختلفة لعمل األلوان
 .ًاديورز مقلي ومسحوق ج ،ومر ،تكون من حسني: األحمر. أ

  .هم األلوان في المنطقة ألنه يستخرج من النباتات الخضراءأمن : األخضر. ب
 .ض وزرنيخ أزرقيتكون من طلح أبي: األزرق. ت
  .غ أسوده صميضاف إليفحم موقد : األسود .ث

 ریاش األ

  ختامال

 حظیةال

 العماریات

{ 

{ 
{

{
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 .ت الطبيعي أو قشر الرمانيعبارة عن مسحوق الكبر: األصفر. ج
 .(Maghawi, 2004)بودرة هيئة من على ياللون من الهذا ويجلب : البرتقالي. ح

  األساليب النسجية: ثانيا
ين بداعات الفنانإنابعة من فكر و جديدةفن النسيج في وقتنا الحاضر بتكوينات وطرق تشكيل يتميز 

ثة في الفن، ومن األساليب المختلفة للتشكيل، ومن هذه يأفكارهم من االتجاهات الحدين ين مستوحالنساج
مكن بواسطته تحقيق يث يوجمالياته في المعالجات التشكيلة، ح يدويسلوب النسيج الأاألساليب استخدام 

  .يوضح أهمها) 2(، وجدول ةيصياغات تشكيلية مبتكرة إلثراء المشغوالت النسج
  النسجيةوالتراكيب هم األساليب أ: )2(جدول 

  الشكل  األساليب النسجية
  

  النسجية البسيطة التراكيب
ولحمة  اهي التراكيب النسجية التي تتطلب استخدام سداء واحد

النسيج السادة ومشتقاته، (نسجة عادية أواحدة للحصول على 
ويمكن من خالل الدمج بين هذه  .)سالطنسجة المبارد واألوأ

  .على نماذج نسجيه متعددة ومبتكرةكيب معًا الحصول الترا

األساليب النسجية ذات 
  التأثيرات اللونية

يعتمد هذا األسلوب على تأثير التركيب النسجي، باإلضافة الى 
 –م طولية أقال(تأثير ترتيب ألوان السداء او اللحمة او كليهما 

  )ضامات –أقالم عرضية 

  
  

  األساليب النسجية الوبرية

و أهي أحد األساليب التي تظهر على هيئة زوائد 
شعيرات فوق سطح المنسوج من خالل خيوط 

الوبرة الناتجة من العقد : و اللحمة مثلأالسداء 
الوبرة الناتجة و، )عقدة سينا، عقدة جوردس(

  .الوبرة الناتجة من التشييفو، )ةالعراوي الملفوف، العراوي المسحوبة(من العراوي 
  
  
  

النسجية  األساليب
  الزخرفية

أسلوب نسجي زخرفي من اللحمة، ويظهر بملمس : أسلوب السوماك
بارز على سطح المنسوج، ويبدو في شكل متتالية مجدولة تشبه 

  .ساليبه إلظهار هذا الملمس البارزأحلقات السلسلة وتتعدد 
سلوب زخرفي زاخر بالقيم الفنية أوهو : أسلوب اللحمة غير الممتدة

، بجانب إمكانية تنفيذه للوحات تصويرية مليئة بالحركة والتشكيلية
التابستري، ( ساليباأل هوالتعبير، ويطلق على النسيج المرسم بهذ

  1/1ينفذ هذا األسلوب بنسيج سادة ، و)الجوبالن، القباطي
  
  

األساليب النسجية التي 
   تحقق فراغات حقيقية

  )أسلوب الشبيكة(

يها بواسطة أصابع اليد إلعطاء هي األساليب التي يتم التحكم ف
نسجة ذات فراغات وثقوب، وتتميز بحرية التعبير والتنوع أكثر من أ

و أغيرها من األساليب األخرى، ففتل السداء واللحمة يمكن ربطها 
و نسجها بأشكال مختلفة، كما يمكن أو تطريزها أها تعاشقمو ألفها 

مج وتوليف و دأتوزيع خيوط السداء واللحمة بكثافات مختلفة 
  أخرى عادية إلثراء سطح المنسوج خيوط زخرفية مع 

  
األساليب النسجية 

  )السدو(يدية التقل

سقاط مجموعة خيوط السداء بحركة يدوية إد على رفع وتعتم
تتحكم في ظهور نقشات مختلفة مع مراعاة العد وترتيب األلوان 

ولها  .)الخ...العويرجان، لضروس، االتضليعات، النقشة السادة(
، أسلوب العقد، ولقطأسلوب ال :عدة أساليب لتنفيذها وهي

  .أسلوب اللفو
األساليب الفنية التشكيلية 

يدوية للنسجيات ال
باستخدام الخامات 

  المتنوعة

و ألياف غير مغزولة أتعتمد على استخدام األساليب النسجية الحرة في الخامات كأسلوب النسج باستخدام 
 (Mohtaseb, 2006). و الخرزأقمشة ستخدام الشرائط وبقايا األو باأخامات غير نسجيه 

(Shenton,2014)، (Alqahtani ,2004)  
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  لمشغولة النسجيةلالقيم التشكيلية 

  :الملمس
ئية والملموسة للسطح النسجي من حيث النعومة والخشونة يتحدد الملمس النسجي في الصفات المر

النسجي عامًال مؤثرًا على المظهر المرئي للون، وقد يكون الملمس واالرتفاعات واالنخفاضات، ويعد الملمس 
يدرك  ،احقيقي املمس، وقد يكون يدرك بحاسة البصر، والناتجة من تأثيرات الخطوط والظالل ايهاميإ

  .ساليب نسجية مختلفةأناتج من استخدام خامات وتقنيات و ،بحاستي البصر واللمس معا

  :راغالف
وفي  ،، حيث أصبح من الحلول التشكيليةالمشغولة النسجية المعاصرة دورا هاما يلعب الفراغ في بناء

. ليها ويتخللهاإمجال النسيج ال يقتصر على الفراغ الذي يحيط بالمشغولة من الخارج فقط بل أصبح ينفذ 
ونظام توزيع دائية كنظام التدريج اللوني، والمنظور أيهامي ناتج عن حيل إما فراغ فإويأتي الفراغ على نوعين 

  .فراغ حقيقي ناتج من المنسوجة المجسمةأو الظالل، 

  :الحركة
ن الحركة التقديرية في المنسوجة هو اإلحساس بوجود حركة ضمنية تدرك من نظم عناصر تشكيل إ

من الثبات  رغمالمن يراها بحركة تتضح من تتابع العناصر  ءييالمنسوجة بالخامات المتنوعة تنظيمًا خاصًا يه
   .لي لهاالفع

  :الشفافية
وهو قدرة المادة على نفاذ الضوء ورؤية ما خلفها من تفاصيل، نتيجة لما تتميز به من نقاء وتأتي في 

  .للعمق والفراغ المشغولة النسجية تأكيدًا

  :الخط
حاسيس أأساسيا للتعبير الفني في مختلف مجاالت الفنون التشكيلية التي تعبر عن  يلعب الخط دورًا

 و منعكسًاأ و ممتدًاأ و منفصًالأ و منحنيًاأ و الحركة، وقد يكون الخط مستقيمًاأو التوتر أستمرار الومعاني ا
  .تجاهاي ألى إو أسفل أو يندفع الى أعلى أويتجه الخط بالعين الى  ،و مقوساأ

  : اللون
ومن ثم نسجها  تنشأ التأثيرات اللونية النسجية من توليف الخامات في كل من السداء واللحمة وترتيبها

   (Mohtaseb, 2006)بتراكيب نسجيه وتقنيات وأساليب متعددة 

  الدراسة التطبيقية 
لوان المشغوالت أواستلهام تصميم و ،شملت الدراسة التطبيقية تحليل زخارف جداريات القط العسيري

ب تقني على سطح والدمج والتوليف بأكثر من أسلو ،)Adobe IIIustrator(النسجية منها باستخدام برنامج 
كذلك استخدام أساليب التشكيل الحر لتحقيق العديد من القيم  .متنوعةالمشغولة النسجية باستخدام خامات 

توظيف اإلنتاج في خطوط األزياء لتحقيق ، و)كالملمس والفراغ والشفافية والحركة واللون والخط(التشكيلية 
  .رؤية معاصرة للمشغوالت النسجية
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  )1(رقموصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)3(جدول 
من  زخرفي المستوحىالتصميم ال  )1(رقم جداريات فن القط زخارف 

   الجدارية
  )1(التجربة للمشغولة النسجية 

  
  
  
زل آل مندارية من ج

محافظة رجال  مغاوى
  المع

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 )1(تصميم، توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء  )1(مواصفات المشغولة النسجية  ارف فن القط تحليل زخ

هي عبارة عن والركون ى تسم، زخرفة جدارية في زاوية المنزل
وانكساراتها تشبه انكسارات  ،رة مثلثة ومتجاورةيأشكال كب

 النوعهذا  وقد استخدمت الفنانة الشعبية ،الجبال في المنطقة
من الزخرفة لكسر حاجز الملل بسبب الخطوط والزخرفة 

د الزخرفة نحو األسفل بتخطيطات عمودية تسمى تمت. األفقية
كما تأتي ، يقاعات متزنةإعماريات ذات تنويعات لونية تحقق 

الشرائط الزخرفية على جانبي الركون لتشكل ختام تضم 
يمات بداخلها مساحات مربعة ومعينة الشكل مبنية على التقس

رياش أفقية يعلوها أوالتقاطعات لمحاور قطرية ورأسية و
  متجاورةمرتكزة على مثلثات 

 
  سم 60*40: بعاد المشغولةأ

    :األلوان
  
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
  وط صوفخي: اللحمة

 رز خشبيخ: خامات مضافة

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 
تشكلت زخرفة العماريات  -  .1\1ممتدة التابستري الة غير اللحم أسلوبتشكلت زخرفة الركون ب -
 .تشكلت زخرفة التعذيقات بأسلوب نسيج الخرز -  .أسلوب تشكيل السداء على هيئة حزمب
  .هداب الحرةأسلوب األ -
  )1( للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال

كذلك من ويتباين  ،أخرىيتباين السطح النسجي الناتج من ضم اللحمة في أماكن دون : المالمس
  .استخدام الخامات المضافة

هداب يقاعات الحركية في تشكيل السداء على هيئة حزم حرة الحركة واألتحققت اإل :الحركة وااليقاع
  .المتدلية
  .تحققت التناغمات اللونية المتوافقة بين عناصر المشغولة النسجية والخامات المضافة :األلوان
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  )2(رقم وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)4(جدول 

  )2(التجربة للمشغولة النسجية   من الجدارية زخرفي المستوحىالتصميم ال  )2(رقم  جداريات فن القطزخارف  

  
  
زل مندارية بترة ج

  محافظة رجال المع

  
  
  
  

  
  

 )2(تصميم، توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء )2(مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 

التي تشكل حد أجزاء البترة أزخرفة جدارية في 
وهي عبارة عن ختام  ،العنصر المحوري لسقف المنزل

كبير في شكل هندسي تميز مركزه النجمي بوجود 
مثلثات متقابلة تعلوها معينات وتعذيق منتشر في 

متاز بوجود اكما  ،احات لونية خالية من الزخرفةمس
 تقسم .سفلشريطين رفيعين في األعلى واأل

شكاًال أالمساحات الزخرفية الى مستطيالت حوت 
خر احتوى على خط مستمر اآلو ،في أحدهما متعددة

   رياش وتنقيطأنكسار تضمن اإل

 
  سم 60*40: بعاد المشغولةأ
  

    :األلوان
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
  وط صوفخي: اللحمة

 

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 
اللحمة غير  أسلوبتشكلت زخرفة المركز النجمي للبترة من مثلثات ومعينات وخطوط منكسرة ب. أ
   1\1ممتدة التابستري ال
 هداب الحرةأسلوب األ. ب
  أسلوب التضفير العادي. ت
  )2(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال

يتباين السطح النسجي الناتج من ضم اللحمة عرضيًا باستخدام خيوط الصوف السميكة  :المالمس
  مع بروز ضفائر طولية 

هداب والضفائر يقاعات الحركية في انكسار الخطوط التصميمية واألتحققت اإل :يقاعالحركة واإل
  المتدلية 

  صر المشغولة النسجية تحققت التناغمات اللونية المتضادة بين عنا :األلوان
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  )3(رقم وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)5(جدول 
  )3(التجربة للمشغولة النسجية   من الجدارية زخرفي المستوحىالتصميم ال  )3(رقم  جداريات فن القطزخارف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قرية  ،السيدة فاطمة بنت هادي القحطاني جدارية من منزل
  محافظة سراة عبيده ،حماله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3(مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 
 

توظيف المشغولة النسجية في خطوط 
   األزياء

 )3تصميم (
مر حيث تتشكل في بادئ األ زخرفة جدارية حول نوافذ المنزل

فقية متوازية بينها مسافات متساوية أطوط على الحائط كخ
وعند مصادفة النافذة تنكسر لتحول  ،تعطي السكون واالمتداد

يعلوها شريط زخرفي  ،لى وضع رأسي صاعدإالوضع الساكن 
متوسط السمك كحظية تحوي شبكة من المعينات ذات تنويعات 

وينتهي هذا الشريط بمثلثات ترمز  ،يقاعات متزنةإلونية تحقق 
ما زخارف أبواب النافذة فكانت مكملة أ ،الجبال المتراصة لىإ

مربعات لشريط الختام الممتد في الحائط الذي احتوى على 
تحيطها بنقوش مختلفة كاألرياش والمحاريب والبلسنة كمعينات 

  .و تتوسطها النقطأ

 
  سم 60*40: بعاد المشغولةأ
  

    :األلوان
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
  وط صوفخي: اللحمة

  خيوط جمالية
 

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 
 .فقي الفرديفقية المتوازية بأسلوب السوماك األتشكلت زخرفة الخطوط األ. أ

 .التفاف اللحمة حول فتل السداء أسلوبلى الرأسي بإفقي تشكلت زخرفة الخطوط المنكسرة من االتجاه األ. ب
  .هداب الحرةأسلوب األ - 1\1ممتدة التابستري الحمة غير تشكلت زخرفة المثلثات بأسلوب الل -
  )3(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال

ضافة إيتباين السطح النسجي الناتج من ضم اللحمة عرضيًا باستخدام خيوط الصوف السميكة مع  :المالمس
   .خيوط جمالية محددة للنسيج

  .هداب المتدليةية في انكسار الخطوط التصميمية واأليقاعات الحركتحققت اإل :الحركة وااليقاع
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  )4(رقم وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)6(جدول 
  )4(التجربة للمشغولة النسجية    من الجدارية زخرفي المستوحىالتصميم ال  )4(رقم  جداريات فن القطزخارف  
  
  
  

جدارية منزل 
في حصن رازح 
محافظة رجال 

  المع

  
  
  

  
  
  
  

  )4(مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 
توظيف المشغولة النسجية في 

   خطوط األزياء
 )3تصميم (

زخرفة جدارية في وسط جدار المنزل وهي عبارة عن 
سفلها أرياش وأعالها أ ،شرطة متعددة من ختام وحظيةأ

موزعة  ان يحويان على زخارف نباتية وتنقيطشريطي
احتوت زخارف الختام على مربعات متجاورة  .عشوائيًا

، سود، أحمر، أخضرأ(متباينة األلوان  ،تزينت بشكل شبكي
، )البلسنة(ما زخارف شريط الحظية فهي ما يسمى أ .)زرقأ

ي متداد الحظية تحواوهي قوالب معينة الشكل متماشية مع 
يعلوها مثلثات مسننة تم تلوينها بألوان  ،او نقطأ دوائر

  )زرقأ، سود، أحمرأ، صفرأ(جميلة هي 

 
  سم 60*40: ابعاد المشغولة

  
   :األلوان

  
  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
  وط صوف ذات نمر مختلفةخي: اللحمة

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 

 :تشكلت زخرفة األشرطة على النحو التالي
  2\2تجاه اللحمة افقي الفردي واالمزدوج والنسيج السادة الممتد في بأسلوب السوماك األ مربعات -
  .التفاف اللحمة حول فتل السداء أسلوبلى الرأسي بإفقي تجاه األتشكلت زخرفة الخطوط المنكسرة من اال -
  .فقيسوماك األوال 1\1ممتدة التابستري التشكلت زخرفة المثلثات بالتبادل بين أسلوب اللحمة غير  -
  .هداب الحرة والتضفيرأسلوب األ -

  )4(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال
يتباين السطح النسجي الناتج من ضم اللحمة عرضيًا باستخدام خيوط الصوف ذات نمر مختلفة  :المالمس 

   .ضافة خيوط جمالية محددة للنسيجإمع 
   .هدابنكسار الخطوط التصميمية واألاكية في يقاعات الحرتحققت اإل :يقاعالحركة واإل

التفاف اللحمة حول فتل السداء والسداء المشيف وفي  أسلوبظهر الفراغ النافذ من خالل  :الفراغ التشكيلي
  .هداب المتدليةخطوط طولية واأل

  تحققت التناغمات اللونية المتضادة بين عناصر المشغولة  :األلوان
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  )5(رقموتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها وصف  :)7(جدول 

  )5(التجربة للمشغولة النسجية    من الجدارية زخرفي المستوحىالتصميم ال  )5(رقم جداريات فن القطزخارف  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )5( مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 
توظيف المشغولة النسجية في خطوط 

 )5تصميم ( األزياء
زخرفة جدارية في وسط جدار المنزل وهي عبارة عن 

شرطة متعددة من ختام وحظية ترتكز على زخارف أ
وهي ثالثة خطوط متوازنة تأتي ) المثالث والمخامس(

قسمت الفنانة الشعبية  ،سفل النقش كفاتحة لهأفي 
ن خطوطه يكون بيالمساحة إلى تقسيم هندسي 

مساحات متكررة احتوت على شكل مربعات متساوية 
كما احتوت  ،نتيجة لتالقي الخطوط الرأسية مع األفقية

معينات مترابطة وخطوط منكسرة لونت مساحاتها 
 الرأسيةوتوحي الخطوط  ،لتعطي مثلثات متجاورة

  بالتوازن  يةبالثبات واألفق

 
  سم 60*40: ابعاد المشغولة

    :األلوان
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
 -ذات نمر مختلفة  وط صوفخي: اللحمة

خيوط  -  صوف غير مغزولة شعيرات
  جمالية

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 
. مغزولةالاللحمة الزائدة باستخدام الشعيرات غير  أسلوبب تشكلت زخارف المثالث والمخامس

تشكلت زخرفة المثلثات والمربعات . تشكلت زخرفة العماريات بأسلوب تشكيل السداء على هيئة حزم
أسلوب . هداب الحرةأسلوب األ. 4\2والمبردي  2\2بالتبادل باستخدام النسيج السادة الممتد 

  .التضفير
  )5(رقم للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال
لناتج من ضم اللحمة عرضيًا باستخدام خيوط الصوف ذات يتباين السطح النسجي ا :المالمس -

  مغزولة والسداء المضفر النمر مختلفة و الشعيرات غير 
يقاعات الحركية في تشكيل حزم من الشعيرات الغير مغزولة حرة تحققت اإل :يقاعالحركة واإل -

  .هداب المتدليةالحركة واأل
  .هداب المتدليةاأل خالل ظهر الفراغ النافذ من :الفراغ التشكيلي -
  .نية المتضادة بين عناصر المشغولةتحققت التناغمات اللو :األلوان -
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  )6(رقم وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)8(جدول 

  )6(رقم  جداريات فن القطزخارف  
من  زخرفي المستوحىالتصميم ال

   ريةالجدا
  )6(التجربة للمشغولة النسجية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )6( مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 
 توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء

 )6تصميم (
حيث تتشكل  زخرفة جدارية حول نوافذ المنزل

فقية متوازية أمر على الحائط كخطوط في بادئ األ
سافات متساوية تعطي السكون واالمتداد بينها م

وعند مصادفة النافذة تنكسر لتحول الوضع 
يعلوها شريط  ،لى وضع رأسي صاعدإالساكن 

 زخرفي رفيع عبارة عن عماريات متباينة األلوان
بما  إليها فنياوقد رمز تعلوها مثلثات تنتهي ببناة 

كون يو .شبه الشجرة المستندة على قاعدة مثلثةي
رأسه لألعلى وكأنها تمثل في ذلك الجبال المثلث 
  .المتراصة

 
  سم 35*20: بعاد المشغولةأ
  

    :األلوان
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
ذات نمر  وط صوفخي: اللحمة

  خرز - مختلفة 

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 

دام نسيج الخطوط المنكسرة والمثلثات بالتبادل باستخ )المحاريب(تشكلت زخرفة . أ
  .االيتامين المشغول بغرز ممتدة رأسيًا

 .هداب الحرةأسلوب األ. ب
  .أسلوب التضفير. ت
  )6(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال
 يهامي الناتج من تأثيرات الخطوطالملمس اإل يتباين السطح النسجي الناتج من :المالمس. أ

  المنكسرة 
المنكسرة والمتعاقبة  من تأثيرات الخطوطيقاعات الحركية تحققت اإل :يقاعالحركة واإل. ب
  هداب المتدلية ر حرة الحركة واألئوتشكيل حزم من الضفا ،مواج البحرأك
  تحققت التناغمات اللونية المتضادة بين عناصر المشغولة النسجية  :األلوان. ت
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  )7(رقم لعملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة ا :)9(جدول 

  )7(جداريات فن القط رقم زخارف  
زخرفي المستوحى من التصميم ال

   الجدارية
  )7(التجربة للمشغولة النسجية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )7( مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 
 زياءتوظيف المشغولة النسجية في خطوط األ

 )7تصميم (
شرطة أزخرفة في باب المنزل وهي عبارة عن 

متعددة من ختام وحظية تحوي زخارف 
، وهي قوالب معينة الشكل )البلسنة(تسمى 

شرطة أبجانبيهما  ،صغرأتحوى معينات 
تحوي مثلثات مسننة تم تلوينها بألوان 

  .)أسود، خضر، أأحمر، أصفر(جميلة هي 

  سم  35*25 :المشغولةبعاد أ
    :األلوان

  
  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
  وط قطنيةخي: اللحمة

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 

تمتد زخرفة العماريات في خطوط رأسية متوازنة ومتقاربة باستخدام أسلوب السدو  -
  .التقليدي المتمثل في النقش السادة والتضليعات الطولية ونقش الضروس

   .رةأسلوب االهداب الح -
  )7(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال
الطولية المتقطعة  من تأثيرات الخطوطتحققت اإليقاعات الحركية  :الحركة واإليقاع -

 .واألهداب المتدلية حرة الحركة ،سفلألى إعلى أوالمستمرة في الحركة من 
  .ة النسجيةشغولتحققت التناغمات اللونية المتضادة بين عناصر ال :األلوان -
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  )8(رقم وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)10(جدول 

  )8(رقم  جداريات فن القطزخارف  
من  زخرفي المستوحىالتصميم ال

   الجدارية
  )8(التجربة للمشغولة النسجية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )8( مواصفات المشغولة النسجية  حليل زخارف فن القط ت
   توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء

 )8تصميم (
حيث تتشكل في  ،زخرفة جدارية حول نوافذ المنزل

فقية متوازية بينها أمر على الحائط كخطوط بادئ األ
متداد وعند مسافات متساوية تعطي السكون واال

لى إتحول الوضع الساكن مصادفة النافذة تنكسر ل
يعلوها شريط زخرفي رفيع  ،وضع رأسي صاعد

تعلوها مثلثات  عبارة عن عماريات متباينة األلوان
شبه الشجرة يبما  إليها فنيا وقد رمزتنتهي ببناة 
كون المثلث رأسه يلى قاعدة مثلثة وإالمستندة 

  لألعلى وكأنها تمثل في ذلك الجبال المتراصة

  سم  30*15 :بعاد المشغولةأ
    :األلوان

  
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
، خيوط جلد، وط قطنيةخي: اللحمة

 شرطة قماشيةأ

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 
باستخدام أسلوب السدو التقليدي الخطوط المنكسرة والمثلثات  )المحاريب(تشكلت زخرفة 

تشكلت زخارف المثالث . داءالتفاف اللحمة حول فتل السالمتمثل في نقش الشنف أي 
تشكلت . شرطة قماشيةأو خيوط جلديةباستخدام  1\4اللحمة الممتدة  أسلوبب والمخامس

  .السدو التقليدي المتمثل في نقش الشنف أسلوبب زخرفة العماريات
  )8(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال

ة عرضيًا باستخدام خيوط جلدية يتباين السطح النسجي الناتج من ضم اللحم :المالمس. أ
  .معطية أماكن بارزة وأماكن غائرة قمشة ولحمات ملتفة حول خيوط السداءوشرائط من األ

المنكسرة والمتعاقبة  من تأثيرات الخطوطيقاعات الحركية تحققت اإل :يقاعالحركة واإل. ب
 .هداب المتدليةمواج البحر واألأك
التفاف اللحمة حول فتل السداء في  أسلوبافذ من خالل ظهر الفراغ الن :الفراغ التشكيلي. ت
  .هداب متدليةأ

  .نية المتضادة بين عناصر المشغولةتحققت التناغمات اللو :األلوان. ث
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  )9(رقم وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوحاة منها  :)11(جدول 

  )9(رقم فن القط جداريات زخارف  
من  زخرفي المستوحىالتصميم ال

   الجدارية
  )9(التجربة للمشغولة النسجية 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 )9( مواصفات المشغولة النسجية  تحليل زخارف فن القط 
 توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء

 )9تصميم (
شرطة أزخرفة في درج المنزل وهي عبارة عن 

ام وحظية تحوي زخارف متعددة من خت
، وهي مثلثات متجاوره تم )الشبكة(تسمى 

، حمرأ، صفرأ(تلوينها بألوان جميلة هي 
  )قزرأ، خضرأ

  سم  60*40 :بعاد المشغولةأ
    :األلوان

  
  

  :الخامات
  وط قطنية خي: السداء
  خيوط جمالية  –وط قطنية خي: اللحمة

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 

، مع إحالل خيوط 1\1ممتدة التابستري المثلثات بأسلوب اللحمة غير تشكلت زخرفة ال
تشكلت زخرفة العماريات بأسلوب تشكيل السداء على . السداء بخيوط زخرفية ملونه

أسلوب . 2\2تشكلت زخرفة المربعات باستخدام النسيج السادة الممتد . هيئة حزم
  .هداب الحرةاأل
  )9(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال

يتباين السطح النسجي الناتج من ضم اللحمة عرضيًا باستخدام خيوط  :المالمس -
   .مساحات متفرقة بطول خيوط السداء هداب المتدلية علىواأل جمالية

يقاعات الحركية في تشكيل السداء على هيئة حزم حرة تحققت اإل :يقاعلحركة واإلا -
  .هداب المتدليةالحركة واأل

التفاف اللحمة حول فتل السداء  أسلوبظهر الفراغ النافذ من خالل  :التشكيلي الفراغ -
  .في خطوط طولية

   .تحققت التناغمات اللونية المتضادة بين عناصر المشغولة النسجية :األلوان -
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  )10(رقم اة منها وصف وتحليل زخارف القط العسيري والتجربة العملية للمشغولة النسجية المستوح :)12(جدول 

  )10( جداريات فن القطزخارف  
من  زخرفي المستوحىالتصميم ال

   الجدارية
  )10(التجربة للمشغولة النسجية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تحليل زخارف فن القط 
 مواصفات المشغولة النسجية

)10( 
 توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء

 )9تصميم (
في وسط جدار المنزل وهي عبارة عن زخرفة جدارية 

احتوت  ،رياشأعالها أشرطة متعددة من ختام وحظية أ
زخارف الختام على مربعات متجاورة تزينت بشكل شبكي 

تليها المحاريب  ،)صفرأ، سودأ، حمرأ(متباينة األلوان 
التي جاءت في النقش على شكل أمواج البحر المتتالية، 

، وهي )البلسنة(يسمى  ما زخارف شريط الحظية فهي ماأ
قوالب معينة الشكل متماشية مع امتداد الحظية تحوى 

  .او نقطأدوائر 

 
  سم  25*15: ابعاد المشغولةأ

    :األلوان
  

شرائط ، وط حريرخي :الخامات
  .ملونة

 
 

  التقنيات واألساليب النسجية 

دام أسلوب حيث تم استخ، باستخدام األسلوب النسجي الحرتشكلت زخرفة المثلثات  -
 .صميمالمكرمية في تنفيذ الت

  .حيث تم استخدام الشرائط، باستخدام األسلوب النسجي الحر تشكلت زخرفة العماريات -
  )10(رقم  للمشغولة النسجية قيم التشكيليةال
والشرائط  يتباين السطح النسجي الناتج من العقد الناشئة من تشكيل المكرمية :المالمس. 1

   .المتدلية
  .يقاعات الحركية في تشكيل خيوط المكرمية المتدليةتحققت اإل :يقاعالحركة واإل. 2
  .عقد المكرمية أسلوبظهر الفراغ النافذ من خالل  :الفراغ التشكيلي. 3
   .تحققت التناغمات اللونية المتضادة بين عناصر المشغولة النسجية :األلوان. 4

  

  النتائج والمناقشة
: ثالثة محاور رئيسية للتقييم، هي ىلتقييم التصميمات المنفذة، وقد اشتملت علتم تصميم استمارة 

وتوظيف المشغولة النسجية في  ،القيم التشكيلية للمشغولة النسجيةوالتصميم الزخرفي للمشغولة النسجية، 
حاور لتقدير تحقق الم ا،بند 13عددها وقد اشتملت المحاور الرئيسية علي بنود فرعية  .خطوط األزياء

  .في مجال التخصص امحكم 20ثم تم تحكيم التصميمات المنفذة من قبل عدد . الرئيسية
يعرض نتائج تقييم التصميمات بناء علي محاور االستبانة الرئيسية والفرعية وقد تم ) 13(جدول و

   .وبإجراء أكثر من اختبار. (SPSS) حصائيا باستخدام برنامج اإلحصاءإتحليل هذه النتائج 
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  تقييم التصميمات في المحاور الثالثة): 13(جدول 

  
  :(Reliability Statistics) اختبار مدي صحة وقوة وثبات االستمارة: أوال

 Alpha Cronbach) .(  اختبار ألفا كرونباخ 
بيانات  ىعل، (Al-faki, 2014)الختبار صدق وثبات االستمارة تم إجراء اختبار معامل ألفا كرونباخ 

وقد دلت النتائج على صحة وقوة . العشر تصميماتلل 13وهي مجمل البنود ال  ،)بيان 130(مارة االست
  ).14(كما في جدول %) 95(وثبات االستمارة بنسبه مرتفعة جدا، حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ 

  صحة وقوة االستبانة): 14(جدول 
Cronbach's Alpha N of Items 

.950 130 
 

  :)التوزيع الطبيعي(دالية التوزيع حساب اعت: ثانيا
 Kolmogorov-Smirnovاختبار  استخدمتللتحقق من توافر شرط اعتدالية التوزيع 

  :صياغة الفرض اإلحصائي
(H0): P = 0 (H1): P ≠ 0 ، نأحيث )H0 (وهو الفرض العدمي ويعني أن العينة تتبع التوزيع الطبيعي،  

 (Sample is normally distributed). 
(H1) وهو الفرض البديل ويعني أن العينة ال تتبع التوزيع الطبيعي، (Sample is not normally 

distributed( (Al-faki,2014).  
  Tests of Normality :)15(جدول 

 
 المحاور

Kolmogorov-Smirnova  
 Statistic df Sig. 

 013. 10 297. األول نسبة التقييم
 149. 10 228. الثاني
 *200.  10 216. الثالث

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance.   

والثالث  الثانيالمحورين  فيالختبار كولموجوروف جاءت  (P-value)بما أن قيمه  ،)15(جدول  وفي 
ونستطيع أن نقرر  ،الفرض العدميفإننا ال نرفض  ،إذن 0.05كبر من أوكل قيمه منها  0.200 ،0.149
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وعليه  .)(normally distributedأن بيانات العينة المسحوبة تتبع التوزيع الطبيعي % 95) ثقة(بنسبة تأكد 
  .فإنه يمكن إجراء االختبارات العلمية علي نتائج االستبيان

 (One Way ANOVA)حادي في اتجاه واحد اختبار تحليل التباين األ: ثالثا
 :تياآلبصياغة الفرض اإلحصائي لالختبار  وقد تم

H0: µ1 = µ2 = µ3  
H1: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 

 .وهو الفرض العدمي ويعني عدم وجود اختالفات بين متوسطات محاور التقييم الثالثة) H0( أن حيث
(H1)،  األقل من متوسطات محاور التقييم  ىثنين علاوهو الفرض البديل ويعني أنه توجد اختالفات بين

  .(Al-faki,2014) ،ثالثةال
 ANOVA): 16(جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 21.156 2 10.578 .972 .391 
Within Groups 293.705 27 10.878   

Total 314.862 29      
لعدمي فإننا ال نرفض الفرض ا 0.05وهي قيمة أكبر من  0.391تساوي  (P-value)بما أن قيمة 

كما أنه ال توجد . أنه ال يوجد اختالفات بين متوسطات المحاور الثالثة% 95ونستطيع أن نؤكد بنسبة ثقة 
بقيمة  0.972 (F)فروق ذات داللة إحصائية لتقارب نسب المتوسطات للمحاور الثالثة حيث جاءت قيمة 

  .0.391احتمالية 
  Test of Homogeneity of Variances  ):17(جدول 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.366 2 27 .113   

بين العينات،  (Homogeneity of Variances)نتيجة إجراء اختبار التجانس ) 17(ويعرض جدول 
لذا فإننا نقبل الفرض العدمي وهو تجانس  0.05وهي قيمة أكبر من  0.113 (P-value)وفيه نجد أن قيمة 

  .تبار التباينالعينات وبالتالي يمكن استكمال اخ

  (Correlation Analysis)اختبار تحليل االرتباط : رابعا
ولمعرفة أو تحديد إذا كان هناك عالقة خطية بين محاور التقييم محل الدراسة أم ال واكتشاف وقياس 

مصفوفة االرتباطات بين  ، فقد حسبتتأثير أي منها علي األخر ىدرجة االرتباط بين تلك المحاور ومد
  .تقييم تحت الدراسةمحاور ال

 .P = 0 (H1): P ≠ 0 :(H0) :صياغة الفرض اإلحصائي كاألتي
  االرتباط: P  الفرض البديل: (H1)  . الفرض العدمي: (H0) :حيث أن

حيث أن الفرض العدمي يعني عدم وجود ارتباط بين محاور التقييم أما الفرض البديل فيعني وجود 
  .(Al-faki,2014)ارتباط بين محاور التقييم المقترحة

    Correlations مصفوفة االرتباطات): 18(جدول 
 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول 

 Pearson Correlation 1 .907** -.348 المحور األول
Sig. (2-tailed)  .000 .325 
N 10 10 10 

 Pearson Correlation .907** 1 -.459 المحور الثاني
Sig. (2-tailed) .000  .182 
N 10 10 10 

 Pearson Correlation -.348 -.459 1 المحور الثالث
Sig. (2-tailed) .325 .182  
N 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
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مما  ،)0.907(أن درجة االرتباط جاءت موجبة وقريبة من الواحد الصحيح ) 18(نالحظ من جدول 
القيم (والثاني ) التصميم الزخرفي للمشغولة النسجية(يعنى وجود ارتباط طردي قوي بين المحور األول 

مما يعني أن عالقة االرتباط بين هذين % 5وهي قيمة أقل من  0.000، بلغت )التشكيلية للمشغولة النسجية
أن جميع االرتباطات جاءت معنوية أي أنها ختبار توضح لنا نتيجة اال (P-Value) كما أن. المحورين معنوية
ومن ثم إننا نرفض الفرض العدمي ونقبل بالفرض البديل القائل بأنه يوجد ارتباطات بين . ال تساوى الصفر

  .محاور التقييم محل الدراسة

 (Multiple Regression)اختبار االنحدار الخطي المتعدد : خامسا
ييم ومن ثم حساب نسبة التق ،ر من محاور التقييم الثالثةوقد تم حساب متوسط التقييمات لكل محو

  .فضل التصميمات من خالل جميع بنود المحاور محل الدراسةأاالجمالية لكل تصميم لتحديد 
  تقييم التصميمات المنفذة من خالل محاور التقييم المقترحة): 19(جدول 

  رقم التصميم
  (%)النسبة المئوية لمحاور التقييم 

  جماليالتقييم اإل
التصميم الزخرفي : المحور األول  (%)

 للمشغولة النسجية
القيم التشكيلية : المحور الثاني

 للمشغولة النسجية
توظيف المشغولة : المحور الثالث

 النسجية في خطوط األزياء
 97.69 96.00 99.17 97.92 التصميم األول
 95.14 98.33 94.58 92.50 التصميم الثاني
 98.42 99.00 98.75 97.50 ثالتصميم الثال

 96.58 94.33 97.92 97.50 التصميم الرابع
 95.69 93.33 99.17 94.58 التصميم الخامس
 97.75 95.33 98.33 99.58 التصميم السادس
 96.86 96.00 97.08 97.50 التصميم السابع
 94.42 95.33 95.83 92.08 التصميم الثامن
 98.33 98.33 98.75 97.92 التصميم التاسع

 91.33 99.00 91.25 83.75 التصميم العاشر

علي تغير محاور التقييم الرئيسية تم  بسلوك وشكل التصميم النهائي بناءولدراسة إمكانية التنبؤ 
  .االستعانة بنموذج االنحدار الخطي المتعدد

    :ولحساب نموذج االنحدار الخطي المتعدد تستخدم المعادلة األتية
Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3  

  :حيث أن
Y : المتغير التابع  

X1, X2, X3 :المتغيرات المستقلة  
B0 :ثابت النموذج  
B1 : معامل االنحدار للمتغير المستقل األولX1  
B2 : معامل االنحدار للمتغير المستقل الثانيX2  
B3:  معامل االنحدار للمتغير المستقل الثالثX3  

  Model Summaryb): 20(جدول 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 1.000a 1.000 1.000 .00162 
a. Predictors: (Constant),  المحور الثالث –المحور الثاني  –المحور األول (المتغيرات المستقلة(  
b. Dependent Variable: Y )التقييم النهائي للتصميم(المتغير التابع    
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  Coefficientsa :)21(جدول 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) -.077 .052  -1.487 .188    
 296. 1.000 961. 000. 1196.106 716. 000. 333. المحور األول

 152. 1.000 896. 000. 616.610 389. 001. 334. الثانيالمحور 
 271. 1.000 117.- 000. 1096.752 310. 000. 334. المحور الثالث

a. Dependent Variable : Y  التقييم النهائي للتصميم(المتغير التابع  

وبين ) قييممحاور الت(أن معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرات المستقلة ) 20(ويتضح من جدول 
. يساوي الواحد الصحيح مما يعني االرتباط التام بين العوامل محل الدراسة) التقييم اإلجمالي(المتغير التابع 

وبما أن قيمة مربع معامل االرتباط ومعامل التحديد التصحيحي تساويان أيضا الواحد الصحيح فإننا نستطيع 
سبة نوهذا معناه أن المتغيرات المستقلة تفسر لنا ب ،%100القول بإن القدرة التفسيرية للنموذج تساوي 

  .من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع% 100
  :تينجد اآل) 21(وبتحليل معنوية معامالت االنحدار بالجدول 

فإننا ال نرفض الفرض % 0.05أي أكبر من  .0.188.تساوي P0للحد الثابت بالنموذج  P-valueبما أن . أ
 .بهذا المعامل ونستطيع القول بأنه غير معنوي العدمي الخاص

فإننا % 0.05أي أقل من  .0.000تساوي  P1لمعامل االنحدار األول بالنموذج  P-valueبما أن . ب
 .نرفض الفرض العدمي الخاص بهذا المعامل ونستطيع القول بأنه معنوي

فإننا % 0.05أي أقل من  .0.000تساوي  P2لمعامل االنحدار الثاني بالنموذج  P-valueبما أن . ج
 .نرفض الفرض العدمي الخاص بهذا المعامل ونستطيع القول بأنه معنوي

فإننا % 0.05أي أقل من  .0.000تساوي  P3لمعامل االنحدار الثالث بالنموذج  P-valueبما أن . ح
 .نرفض الفرض العدمي الخاص بهذا المعامل ونستطيع القول بأنه معنوي

  :فإننا يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط االنحدار الخطي المتعدد كما يلي) 21(ومن خالل جدول 
Y = -0.077 + 0.333 X1 + 0.334 X2 + 0.334 X3  

  : حيث أن
Y : التقييم النهائي للتصميم(المتغير التابع(  

X1, X2, X3 :ألزياءالتوظيف في خطوط ا، القيم التشكيلية، التصميم الزخرفي( المتغيرات المستقلة(  
B0  =-0.077  
B1 = 0.333  التصميم الزخرفي(معامل االنحدار للمتغير المستقل األول(  
B2  =0.334  القيم التشكيلية(معامل االنحدار للمتغير المستقل الثاني(  
B3 = 0.334  التوظيف في خطوط األزياء(معامل االنحدار للمتغير المستقل الثالث(  

أمكن تحديد أفضل تصميم من وجهه نظر المحكمين لكل محور من محاور  ،)19(جدول اللنتائج وبالرجوع 
  .التقييم الثالثة
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  تحديد أفضل تصميم في محور التصميم الزخرفي للمشغولة النسجية: )2(شكل 

أن أفضل تصميم حاز علي تقييم المحكمين من حيث تحقق سمات التصميم  )2(يتضح من شكل 
  %.99.58قد بلغت نسبة التقييم . تصميم السادسالزخرفي للمشغولة النسجية هو ال

  
  تحديد أفضل تصميم في محور القيم التشكيلية للمشغولة النسجية: )3(شكل 

أن أفضل تصميم حاز علي تقييم المحكمين من حيث تحقق سمات القيم  ،)3(وأظهرت نتائج شكل 
  %.99.17لهما  غت نسبة التقييمقد بل، والتشكيلية للمشغولة النسجية هما التصميمان األول والخامس

  
  تحديد أفضل تصميم في محور توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء: )4(شكل 

أن أفضل تصميم حقق نجاح في محور توظيف المشغولة النسجية في خطوط ) 4(شكل الكما نجد في 
  %.99ا األزياء هما التصميم الثالث والتصميم العاشر، وقد بلغت نسبة التقييم لهم

أن أفضل تصميم  ىالتوصل إل) 19جدول (في وقد أمكن أيضا من حساب التقييم اإلجمالي للتصميمات 
تقييم إجمالي  ىراء المحكمين هو التصميم الثالث وقد حصل علتبعا آل ثالثةالتقييم ال يجمع ما بين معايير

، كم هو موضح في شكل )97.75(ثم التصميم السادس ) 98.33(يليه التصميم التاسع %. 98.42يبلغ 
)5.(  
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  الترتيب التنازلي للتقييم النهائي للتصميمات: )5(شكل 

وبعد عرض تحليل نتائج التقييم إحصائيا وصفيا وتطبيقيا نستطيع أن نؤكد تحقيق الفرض من الدراسة 
ولة النسجية وهو إمكانية دمج التقنيات والخامات واألساليب النسجيه المختلفة لتحقيق رؤية معاصرة للمشغ

  .، وتسويقها في خطوط األزياء المختلفة)القط(مستوحاة من الفن الجداري العسيري ال

 ئجخالصة النتا
  :من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية تم التحقق من فرضية الدراسة على النحو التالي

تمثلة في فن القط ن جداريات منطقة عسير وما تحتويه من زخارف شعبية متنوعة مأأوضحت الدراسة . أ
  .العسيري لها من القيم الجمالية ما يسهم في استحداث مشغوالت نسجيه متميزة

تجارب تطبيقية من األفكار التصميمية المستحدثة والمستوحاة من جماليات زخارف ) 10(جراء إتم . ب
لعناصر المكونة جداريات فن القط العسيري من خالل الدراسة التحليلية لوحدات الزخارف والوقوف على ا

 .لها واأللوان المميزة لهذا الفن وتطبيق ذلك من خالل مشغوالت نسجيه
نتاج مشغوالت نسجيه باستحداث صياغات تشكيلية من خالل االستفادة إمن خالل التجارب التطبيقية تم . ت

  .من األساليب والتقنيات النسجية المختلفة وتنفيذها بخامات متعددة تقليدية وغير تقليدية
نتاج مشغوالت نسجيه تحقق سمات التصميم الزخرفي المتوافق مع إمن خالل التجارب التطبيقية تم . ث

أفضل تصميم حاز علي تقييم المحكمين من حيث تحقق سمات التصميم الزخرفي سمات فن القط، وكان 
 %.99.58قد بلغت نسبة التقييم ، وللمشغولة النسجية هو التصميم السادس

نتاج مشغوالت نسجيه تعكس القيم التشكيلية المتعددة على سطحها إالتجارب التطبيقية تم من خالل . ج
تقييم المحكمين هما  ىأفضل تصميم حاز علوكان  .يقاع والحركة والفراغ واللونالنسجي، كالملمس، واإل

  %.99.17قد بلغت نسبة التقييم لهما و. التصميمان األول والخامس
فن القط العسيري بشكل معاصر صالة والتراث من خالل استلهام تأكيد مفهوم األ لىإسعت هذه الدراسة . ح

وكان أفضل تصميم هما التصميم الثالث  ،وتوظيفها في خطوط أزياء يمكن تسويقهاوالت نسجيه في مشغ
 %.99والتصميم العاشر، وقد بلغت نسبة التقييم لهما 

التوظيف في ، القيم التشكيلية، التصميم الزخرفي( لةالمتغيرات المستق يناتضح وجود ارتباط معنوي ب. خ
 .المتخصصين آلراء وبين التقييم النهائي وفقا) خطوط األزياء

وقد حصل  .راء المحكمين هو التصميم الثالثالتقييم الثالثة تبعا آل أفضل تصميم يجمع ما بين معايير. د
 ). 97.75(ثم التصميم السادس  ،)98.33(يليه التصميم التاسع  ،%98.42علي تقييم إجمالي يبلغ 
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 التوصيات 
تشكيل النسجيات انطالقًا من مبدأ التوليف والتجريب واالستفادة من برامج والعمل على تطوير تصميم . أ

 .لي المتعددة في تصميم المشغوالت النسجيةالحاسب اآل
من مقومات وسمات متنوعة  جراء العديد من الدراسات على التراث الشعبي العسيري لما يحملهإ. ب

  .ألساليب وتقنيات وحلول فنية متنوعة لتصميم المنسوجات
 فنيا النسجيات مجالإلثراء  جديدة فكرية بمنطلقات وتناولها المختلفة لنسجيةا األساليب من االستفادة. ج

  .وجماليا
  

  استمارة تحكيم) 1(ملحق 
لهندسية والنباتية في جداريات فن القط العسيري تهدف الدراسة إلى االستفادة من العناصر الزخرفية ا

، كمصدر إلثراء مشغولة نسجيه تتسم باألصالة والجدة مع توظيف اإلمكانات واألساليب النسجيه المختلفة 
وعليه نرجو  ،قطع لمشغوالت نسجية ومن ثم توظيفها في خطوط األزياء المختلفة 10وتم تصميم وتنفيذ 

   البنود التالية التكرم بتقييم الدراسة وفق
  ....................................التخصص....................................:.االسم

  غير موافق  ى حد ماال  موافق  بنود التحكيم  رقم التصميم

  :التصميم الزخرفي للمشغولة النسجية
        يحتفظ التصميم الزخري بسمات فن القط العسيري 

        خرفي مع األسلوب النسجي المنفذ يتوافق التصميم الز
        تتوافق الوان التصميم الزخرفي مع الوان زخارف فن القط العسيري 

        يحقق التصميم الزخرفي نوعا من االصالة والجدة 
        تتوافق الوان التصميم الزخرفي مع الوان زخارف القط 

  : القيم التشكيلية للمشغولة النسجية
        ناتجة من تنوع الخامات والتقنياتة تحققت قيم ملمسي

        قيم لونية ناتجة من التوافق والتضاد اللوني تحققت
        قيم ايقاعية حركية ناتجة من تتابع خطوط التصميم الزخرفي  تحققت
        قيم فراغية ناتجة من األسلوب النسجي المنفذ  تحققت

  :توظيف المشغولة النسجية في خطوط األزياء
        وان المشغولة النسجية مع الوان الزي تتناسب ال

        تتناسب خامات المشغولة النسجية مع خامات الزي 
        النسجية رؤية معاصرة في خطوط األزياء ةتحقق المشغول
        يهحافظ علتو للتراثتذوق النسجية  ةتحقق المشغول

        يصلح هذا التصميم ان يكون منتج يمكن تطبيقه وتسويقه
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