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رؤية معاصرة للمثلث كعنصر تشكيلي تراثي في تصميم المنسوجات بالمملكة 

 العربية السعودية

 العموديعبدالرحمن  حنان عبدهللاد .أ

 العزيز بجدة عبدكلية التصاميم والفنون بجامعة الملك  -المساعدالمالبس والنسيج أستاذ 

 :ملخص البحث

ستحداث تصميم وحدة زخرفية الكأساس ( المثلث)ستفادة من العناصر الزخرفية الهندسية اال يهدف البحث إلى

مستوحاه من الزخارف الشعبية بالمملكة العربية السعودية وتحديد أفضل تقنيات التنفيذ لنسج تصاميم الوحدة المستحدثة ، 

ف الاخت 12البحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي وذلك بإعداد ثالث تصميمات تم تنفيذ احداها بعدد ولتحقيق الهدف اتبع 

ف سمك لحمة الزخرفة، وأسلوب اللحمات الظاهرة الممتدة ، ونوع خيط الوتنفيذها باستخدام عدة متغيرات متمثلة في اخت

وفقا  (10) متخصصات في مجال المالبس والنسيج وعددهن تصميم تم تقييمهم وتحكيمهم من قبل 18لحمة الزخرفة بإجمالي 

حصائية المناسبة وقد أظهرت النتائج ارتفاع نسبة الوالمعالجات ا، جراءات المعتمدةالستمارة تحكيم تم تقنينها بإتباع اال

 90 – 70%و  80ومستوى تحقيق أصالة وجمال تصاميم الوحدة الزخرفية المستحدثة القائمة على أساس شكل المثلث بنسبة 

ت لنسج الوحدة المستحدثة بلحمة زخرفة أسمك من ال% على التوالي، وتفاوتت بتنوع المتغيرات البحثية، فبلغت نسبة التفضي

ع نسبة التحكيم اوارتف، ،% 70وباستخدام خيوط مغزولة  ،% 70ولتدوير اللحمة بأسلوب التحبيس  % 80رضية أللحمة ا

تج من تصاميم الوحدة المستحدثة بأسلوب اللحمات الظاهرة الممتدة حيث بلغت نسبتهما على لصالح ثراء وجمال النسيج النا

 .73و ، % 52التوالي 

 ، الخيوط الزخرفية.التراث، اللحمة الظاهرة المثلث، التراكيب النسيجية، :المفتاحية الكلمات

Contemporary vision of the triangle as a heritage motif in textile design in Saudi Arabia 
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Abstract: The research aims to benefit from the geometric shapes (the triangle) as a basis for the development of a 

decorative unit design inspired by the popular decoration in the Kingdom and to identify the best execution options for weaving 

the designs of the newly created unit by the apparent weaving method. The descriptive approach and the experimental approach 

were studied by drawing three designs and then translating one of them into a textile design with 12 differences and varnishes 

according to the research variables of different thickness of the decoration, Was ruled by specialists in the field of clothing and 

textile, the number of 10 arbitrators from the University of King Abdul Aziz according to an arbitration form, and to calculate 

the percentage of views of the courts showed the results of the high proportion of arbitration in favor of the originality and 

beauty of the designs of the newly created decorative unit based on the shape of the triangle by 80% and 70 - 90% The 

proportion of the arbitration  

 

for the clarity of the designs of the newly created decorative unit varied according to the diversity of the research 

variables. The percentage of preference for weaving the newly formed unit with the thickness of the decoration of the thickness 

of the floor was 80% and the weaving of the weft was 70%, using 70% yarn, E and the beauty of the fabric produced by the 

unit designs developed in a manner wefts phenomenon reaching Nspthma respectively 52% and 73%. 
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 المقدمة :

يزخر ارث المملكة العربية السعودية ومالبسها بالعديد من الزخارف التي ترتبط  بتلبية احتياجات المجتمع، فلكل 

ذلك االرث جعل لتلك الزخارف قيمة وثراء ومجتمع تراثه وفنونه الشعبية الخاص به، والتي تميزه عن غيره من الشعوب، 

وجد وحدات مما أعلى مختلف الثقافات متأصل من النفس البشرية، ومع تطور المجتمع  بالمملكة العربية السعودية وانفتاحها 

جهة  من هاتفاثقتصهر من جهة واإلسالمية اشى مع القيم والمبادى قد تحمل في طياتها معان قد ال تتم ف ورموز وافدةوزخار

ويحفظ  ،عادة صياغتها بشكل يتماشى مع العصرف الشعبية من خالل إالمحافظة على الزخارظهرت أهمية  عليه ،اخرى

مام مصممي النسيج في وهذا بدوره يضع تحديًا أ من االندثار، تراث وقيم المجتمعويحفظ  االنتماءيعزز بذلك فبرز معالمها أ

 .تربطهم بأصول ثقافتهم وقيمهم، وجيال الحاضر والمستقبلأتتماشى مع ذوق تصاميم مستحدثة ستلهام كيفية ا

ساس أكان لهم طابعهم المميز في احداث تنوعات وابتكارات زخرفية قامت على ف الزخارف الهندسية قد برع المسلمون فيو

األشكال الهندسية يجاد فلسفة لتصاميم مبتكرة تقوم على الالباحثون مما ألهم  شكال الهندسية االساسيةألا راتكر

زخارف الملكة العربية السعودية، واتخذ من تحليلة للتراث الشعبي بالمدراسات في حين تناول البعض  [4]و[،3[،]2]،[1]

عدد من خرجت أأخرى دراسة و، [5] يجاد صياغات خطية مطبوعةهدفت إلى إوالتي ا ملهما لتصميماته، مصدرً  الشعبية 

ضرورة االهتمام باإلبداع الشعبي وأصالته لتقوية الوعي بات دراسبعض الأوصت كما  [6] ليالتصاميم المنفذة بالتطريز اآل

 .[8[، ]7] يجاد منابع لالستلهام بشكل متجددمسايرة الموضه الاظ على المقومات الثقافية، وواالنسجام الوطني والحف

 أهمية البحث: 

استحداث تصميمات مستوحاه من الزخارف الشعبية متطلبات هامة في مواصفات التصميم المستحدث، تفرض عملية 

وأهمها المحافظة على أصالة التصميم فيوحي للفرد أنه يرمز للماضي لكن بشكل عصري، والتي تنشأ من مقومات عدة منها: 

  :اللون، التفاصيل، الملمس، التركيب، وبذلك تكمن أهمية البحث في

 وفير دراسة في مجال تصميم النسيج تربط بين تراث الماضي ومواكبة الحاضر. ت 

  .احياء الزخارف الشعبية بالمملكة بنسج تصميمات مستحدثة لها 

 وحدة زخرفية يمكن أساس لتصميم تقديم حلول مستحدثة في تصميم ونسج الزخارف الشعبية باستخدام المثلث ك

 االسترشاد بها في دراسات أخرى. 

 كلة البحث: مش

 اليجاد صياغات مستحدثة وما يتضنه من زخارف هندسية بحاث التي تعمل على االستفادة من التراث الشعبي ندرة األ

 .خاصة في مجال األقمشة

 انخفاض مستوى وجماليات المنسوجات باألسواق وخاصة ما يتعلق بالبعد التراثي السعودي 

  الزخارف باألقمشة. لتنفيذساليب تطبيقية مستحدثة أالقصور في توظيف 

  على المجتمع السعودييمن ثقافات مختلفة وافدة  يةزخرفظهور أنماط. 

في تصميم المنسوجات باستخدام المثلث كأحد رؤية معاصرة هذا المنطلق كانت الدراسة الحالية للسعي الى تحقيق ومن 

 .أهم الوحدات الزخرفية التراثية بالمجتمع السعودي
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 أهداف البحث:

  تصميماتكأساس لالشعبية بالمملكة العربية السعودية وهو أحد عناصر الزخرفة االستفادة من الشكل االمثلث 

  .زخرفية مستحدثة

 الممتدة سلوب اللحمة الظاهرةأالشعبية المستحدثة ب الزخرفية الوحدةتصميم فضل خيارات التنفيذ لنسج أوصل إلى الت. 

 : يالبحثاألسلوب 

منها على وعلى الورق  المستحدثة منهج التجريبي بانشاء عدد من التصميماتالو، الوصفي المنهج يتبع البحث

 .نتائجالومقارنة ها، واعداد استمارة التحكيم، نسجوبرنامج التصميم النسجي 

  حدود البحث:

تقنية ب ةالمستحدث اتتنفيذ التصميم، وااختالفً  12عن يم نسجي التزيد عدد االختالفات به اعداد تصمالحدود الموضوعية: 

تنفيذ الزخرفة المستحدثة مع  سوداء من القطنالرضية لولحمة  سداءخيوط النسج ب، واللحمة الظاهرة الممتدة بعرض النسيج

 .خيط زخرفي )شانيل( خرواآلمزوي حدهما أبنوعين من الخيوط للحمة الزخرفة 

 جامعة الملك عبدالعزيز.ببمعمل التراكيب النسيجية نُسجت التصاميم الحدود المكانية:

 هـ. 1437هـ / 1436عام تم اجراء البحث خالل سنة دراسية من الحدود الزمانية: 

 مصطلحات البحث: 

هي الوحدات الهندسية والنباتية والرسوم الرمزية التي اتت بصورة تلقائية متكررة، ونبعت (: folk motifs) الزخرفة الشعبية

بنائيات جمالية مسطحة االشكال تتصف بالتجريد والتلخيص  بأنهاالشعب، وتعرف أيًضا ساس فطري يعبر عن معتقدات عن اح

 [10[، ]9]ولها مدلوالت رمزية.

او لحمة الوجه تصف ذلك النوع من األقمشة التي تكون الكثافة لخيوط  اللحمة الظاهرة (:Face weft) الممتدة اللحمة الظاهرة

  [11]تخفي خيوط السداء.  هياللحمة تفوق خيوط السداء، وبذلك 

تكون من سداء تو ،نسيج متوسط السمك تغطي خيوط اللحمة وجهي النسيج وتخفي بينها خيوط السداء اعرف إجرائيًا بأنهتو

واحدة وعدة لحمات ممتدة بعرض النسيج تطفو كال منها فوق عدد محدد ومتغير من خيوط السداء احداهم لتكوين االرضية 

 وباقي اللحمات الظهار الزخرفة وفقا للون المحدد لها.   من لون خيوط السداء

، نواع مختلفة تستعمل في النسيج اليدوي واآللي و التريكو والكروشيههي خيوط من أ (:Fancy Yarn)الخيوط الزخرفية 

تاثيرات جمالية في  ساعد على إيجادنتاج متعمد شاذ في بناء فتأحد االختالفات من البناء العادي لخيوط مفردة ومزوية إلوهي 

 [13[،]12] األقمشة.

خيط ذو وبرة كثيفة ملتفه حوله بزاوية قائمة فيما يشبه الدودة الشعرية، وهو إما أن يكون  (:Chenille Yarn)خيوط الشانيل 

  [12]من القطن أو الصوف أو الحرير أو الرايون. 

 أدوات البحث: 

  تضمنت ثالث محاور؛ المحور األول أصالة وجمال التصميم واجمالي مفرداته التجارب العملية تحكيم استمارة

ستة، والمحور الثاني تنوع خيارات التنفيذ واجمالي مفرداته ثمانية، والثالث ثراء وجمال النسيج الناتج واجمالي 

 ما، ال اوافق(. مفرداته ثمانية، وكان التحكيم باالستمارة وفقًا لمقياس ليكر الثالثي )اوافق، اوافق لحد 
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 جراءات البحث: إ

  يتصميم النسجرنامج البناء نسجي باستخدام بليترجم ل اهحدلمستحدثة على الورق واختيار أالتصاميم ارسم. 

  التي حددتها الدراسة الختالف لحمة الزخرفة تمثل خيارات التنفيذ ووتجهيز النول وملحقاته وفقاً للمتغيرات البحثية

 نوعو)تحبيس، تفريغ، حشو(،  اللحمة الظاهرة الممتدةسلوب تدوير أوسمك(، أرفع، متماثل، أمن حيث: السمك )

 خيط لحمة الزخرفة )مزوي، زخرفي شانيل(.

 متمثلة في قطع النسيج المنتجة بالوحدة  صميمت 18وبلغ عددها لمتغيرات البحثية، وفقًا لالمستحدثة  ميماتنفيذ التص

 الزخرفية الشعبية المستحدثة.

 االستمارة بعرضها على المحكمات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك لتحقق من صدق ابناء استمارة التحكيم و

ة والحذف واالضافة ظهرت االستمارعبدالعزيز تخصص مالبس ونسيج بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وبعد التعديل 

 في صورتها النهائية.

 محكمات  10 وعددهن ء المحكماتراآل نسبة المئويةب الل بياناتها بحساوتحليصاميم النسيجية المستحدثة تحكيم الت

 .بدرجات علمية متنوعة من تخصص مالبس والنسيج

 طار النظري: إلا

والتي نتجت عن بواعث فطرية عديدة، وقد تتأثر بعض  ،ن لكل مجتمع وشعب تراثه وفنونه الشعبية الخاص بهإ

ذ الشعوب والمجتمعات ببعضها البعض إال أنه يبقى لثروتها وفنونها الشعبية سمتها الخاصة، وعالمتها المميزة، فالبشر من

خدمين بذلك لى غير ذلك مستإدوات ومالبس أجسادهم وما حولهم سواء من حوائط ومباني والقدم قد اهتموا بتزين وزخرفة أ

شكال المختلفة من رموز بسيطة لها مدلولها المرتبط بتلبية احتياجات المجتمع الذي همين من البيئة األومستل ،الخامات المحلية

وعلى غرار ذلك ، ساطير فطرية لجماعة تخضع لنفس نمط الحياةأفكار وأن الزخرفة تعبر عن معتقدات وأذلك يعيش فيه، 

نها تتسم بالفطرية والتلقائية والدقة في األداء، وفق عادات وتقاليد متوارثة، أحيث  مناطق المملكة كانت الزخرفة الشعبية في

ن م من أوالكتابية، وبالرغ نواع هذه الزخارف الهندسية، النباتية، المركبةأوتكاد تكون متشابهة في المناطق المختلفة، ومن 

جيال رمزا يربط األأنها اصبحت في الوقت الحاضر ال إالتها فيما مضى الوحدات الزخرفية الشعبية بالمملكة كانت لها مدلو

 [10[، ]7[، ]6] بماضيها.

يكن في شبه الجزيرة العربية حضارة فنية تشكيلية  أنه حتى ظهور اإلسالم لمتاريخ الزخرفة عند العرب يتضح من و

نماذج منسوجة بدقة عالية ، تعود لعهد األسر ففي المتحف المصري إال بعض النماذج لحضارات قديمة قامت هنا وهناك ، 

متقنة تعود لبعض الجزر  فيما قبل التاريخ ، وفي المتحف البريطاني نماذج منسوجة وسجاد وحصير منقوش بزخارف هندسية

  [5] ويقال أنها تعود لبداية التاريخ . ،السويدية

رات في جميع الحضا هانسان استعملن اإلأن نواع الزخارف شيوعا، وبالرغم مأكثر أمن تعد الزخارف الهندسية 

نه عند ظهور اإلسالم وانفتاح المسلمون على حضارات العالم الخارجي، نشأ أن، إال لى اآلالتي ظهرت منذ العصر الحجري إ

نتيجة النزوع الفطري نحوالتجريد، والتوجيه التي تفرضه الخامة واألداء أثناء عملية  طراز فني وزخرفي إسالمي مميز

اإلنتاج، وأيًضا لحرمة وكراهية تصوير الكائنات الحية في اإلسالم مما دفع بالجهود لتطويرها وابتكار أشكال جديدة منها حتى 

ردة ومتميزة بأشكالها ونظامها )الديناميكي( وحيويتها، وأصبحت سمة تميز الفن االسالمي، فصارت متف ،احتلت مكانة مرموقة

واتزانها وإيقاعها الخاص، وغناها اللوني، وذاتيتها وجمالها، وأصبحت لها استخدامات متعددة، ودقيقة على سبيل المثال ال 

 [15] ،[14]، [1]الحصر: تزيين األعمدة، أماكن العبادة، والقصور والمالبس وغيرها.
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شكال أساسية: مربعات، مستطيالت، معينات، مثلثات، شكال الهندسية بشكل عام من تركيبات أليتكون تصميم اال

االشكال تتشكل بواسطة  ن هذهحيث أتكون بترتيبات بسيطة أو معقدة، و، وشكال بيضاوي، خماسي، سداسي، وثمانيأدوائر، 

الحس الفني يوجد تنوعات خاصة في األشكال الهندسية، االتجاه الطولي، األفقي، والقطري إال ان مجموعة من الخطوط في 

ن المربع قوي ورزين، والمستطيل صلب ويستخدم لبناء الحوائط إال أن المثلث أكثر األشكال الهندسية نشاطًا، بالرغم من أو

المنشود فالنسب يذكر بتصميم الجبال غير أن جمال تلك التركيبات يعتمد على الشعور بالكمال  فهووتعبيًرا عن المستطيل 

والذي يكمن في أبعاده والعالقة  ،وديناميكية التناظر هام حتى ال يفقد اي عمل االنسجام والتوازن المنشود مع مرور الوقت

 [16] بين األجزاء مع بعضها البعض.

ثلة للفن أم نتاج أعظمول من استخدم نسب هندسية محددة إلمارين القدماء وخبراء البناء هم أن المعيالمهندسقد كان ل

موجودة في كثير من التصاميم الالنسب وهي نفس صبحت فيما بعد تعرف باسم "المتوسط الذهبي"، أاالغريقي، وهذه النسب 

بضا موجودة في أبواب وغيرها، والقديمة والمعاصرة بداية من المباني ومرورا بالرسومات ومقاسات السجاد التجاري واأل

صداف، وفي تقسيم جسم االنسان، وباستخدام هذه القاعدة الزهور، تعاقب خطوط الحلزون في األالبتالت،  الطبيعة كالبذور،

حدهما التناظر الثابت ويكون أهناك مبدائين للتناظر أغلب التصاميم على التناظر ووتقوم فإن التصاميم تكون دائماً مرضية، 

 صداف النامية.اميكي او المتحرك كالموجود في األاظر الدينجود في حبيبات الثلج، والثاني التنوفي الترتيب حول مركز كالم

[4،] [17]  

شكال تقوم على عالقات منطقية تعد التصاميم واألشكال الهندسية مناسبة لتترجم الى نسيج، وبالرغم من ان هذه األ

شكال والهيئات والتفاعل بين األن الجمال المرئي لترتيب منظم الفت للنظر والفرجار إال أ واحدة تعتمد على استخدام المسطرة،

و المساحات واالبعاد فاتن حتى مع الوقت، ويمكن ادراك جمال التناظر في النظام الديناميكي المستقر والمستمد من الطبيعة، 

ية سواء كانت طبقوا تركيبات ال نهائو ،شكال الهندسية أساًسا للتصميموالفنانين اتخذوا من األمصممي النسيج  كثيرا منو

ليصبح لتماثل اقوانين على  ةيقاعية قائمنتاج موضوعات إإل ةتنوعمميم اصتخراج إ، فتمكنوا من و خياليةاقعية ، تجريدية، أو

لوان، ، ومن ثم تستخدم لوضع الزخرفة، األسيةفقية، الرأالمناسبة المائلة، األ قطاروذلك عن طريق بناء األ، التصميم ناجح

 [18[، ]4].مل فنيضفاء القيمة الجمالية التعبيرية ألي عالالزم إليقاع الملمس، وهو ما يحدث اإل

وتراكيب هندسية جذابة عن لنول ينتج تصاميم ثنائية األبعاد، لهام فنانين النسيج واألقمشة، فاإشكال الهندسية تثير األ

ذلك النوع من األقمشة  بأنهاتُعرف ، ولحمة الوجهاللحمة الظاهرة أو  اج والتقنية، واحد هذه التقنياتطريق تحكم النول، النس

يتم امرار تلك فخيوط اللحمة التصميم، تنج تفخيوط السداء، وبذلك هي تخفي خيوط السداء، الكثافة لخيوط اللحمة فوق التي ت

لوان للخيوط المرئية، وتُرى فيما بعد على وجه القماش محددة بواسطة األ ،اللحمات بين خيوط السداء في عالقة عاموديه

عدة وبه وكل تقنيات نسج اللحمة الظاهرة هي بنية بسيطة مؤلفة من سداء واحدة، ، عادة ما يكون النسيج الناتج فاخر النوعيةو

من خيوط محدد ومتغير فقط بعدد يعبر كل خيط  وأمحددة، لوان مختلفة لصنع وحدة تعبر بعرض القماش أل قد لحمات متعاقبة

غلب تكون على األتلك المناطق المنتجة ف ذلك، وبالتصميم كمال ثانية اللحمة التالية إللياخذ مرة السداء قبل ان يعود نفسه 

لمساحة الخاصة باللون او التصميم، خيوط اللحمة تمر للوراء ولألمام في ابذلك فإن مستقلة فيما يتعلق باللون والتصميم، و

وحدات كبيرة على المحور األفقي للنول بنفس السهولة على المحور فتكوين  أكثر حرية في التخطيطبأنه تكوين النسيج تميز يو

عندما السداء يكون العنصر المجهول  في اللغة اإلنجليزية نسج التباستري اللحمة الظاهرة الممتدة ةنسجأتصف قد و، الطولي

بمصطلح "ممتد" في الفرنسية أو"مضلع" في  دة الممتدوقد تطلق ايًضا على النسيج السا، لحمةالوالمغطى بالكامل من قبل 

 .ظاهرة"اللحمة الجبلي  لهذه األقمشة، كما هي معروفة في "عصابات -اإلنجليزية، والذي يشير إلى ظهور سطح مضلع

[11[ ،]19] 
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: هي تميز المنسوجات كوينات مستقيمة الخطوط،تهو ول ، النوع األلثالث أنواع ساليب اللحمة الظاهرةتنقسم أ

و مقلمة في مختلف حداث تأثيرات متدرجة أإلسيج سادة مفتوح )مع تضافر اللحمة( ويتم إنتاجها بن، ذات المناخ البارد الجبلية

تميز : وهي وينات غير مستقيمة الخطوطتكالثاني و، عندما تعبر اللحمة بكامل عرض القماش على النوليتم ذلك و، األلوان.

االلتفاف ، التعاشق المسنن، التعاشق المتداخلوتتضمن ) وبال شق، نواع ذات الشقأهي وذات المناخ الدافئ، الساحلية  المالبس

غالبا ما تستخدم ، وااللتفاف )أو التوأم( في الصفوف المتناوبة وهو االلتفاف المتقطع للسداء او اللحمة(وحول سداء واحدة، 

هناك عدة خيوط لحمة حمة واحدة تعبر كامل عرض النسيج فبدال من ل والمنحنياتتتميز باألقطار زخارف منسوجة إلنتاج 

: منها غير مستقيمة تكويناتج تنتخير األالنوع ، وإلكمال التصميمكل منها يحتاج لتقديم فكرة معينة متعاقبة من ألوان مختلفة، 

تكميلية وتُضاف لها خيوط لحمة ساس، قمشة األأوتميل إلى أن تكون مصنوعة مع  تكميليةاللحمة السلوب اللحمة التوأم وأ

، الديباج رة أو التطريز البنائي،شكل لحمة ظاهخرى أو ،كاللحمة الزائدة الحقيقة والنسج المتعاكس لتشكيل التصاميممتقطعة 

 [11] زة السلسلة، الوبرة، الفرع.غربباالبرة التطريز 

، كانت تمارس من وقت مبكر على الساحل الجنوبي لبيروج اللحمة الظاهرة لخيوط لحمة تكميلية يإن تقنيات نس

بدون  يصنع على النول الرأسي كانفقمشة ثار في فترة االنكا هذا النوع من األسجلت اآلحيث لى نول بسيط، عوكانت تُنسج 

غالبا ما كان يستخدم وانه في وقت مبكر على الساحل الجنوبي لبيرو هذا األسلوب  األفقي،يًضا على النول أو  ،نير  مجموعات

 خيوط السداء، والتي تشكل األجزاء الجانبية من ثوب كبير، وكانت س الكبيرة، أو على حدود العصاباتعلى حدود المالب

ألياف الجمال، الذي يستوعب مجموعة من حزم من ثالثة خيوط أو أكثرعادة ما تكون من القطن، في حين كانت خيوط اللحمة 

ج يقطعة لنس ترضمليات الصباغة إلنتاج خيوط مع انهاء براق ليدمج في التصاميم المنسوجة، وعُ واسعة من األلوان في ع

ساحل، وكالهما القطعة أخرى من شمال وشكال لحمة من وسط ساحل بيرو، ألحمة تكميلية و بهالتباستري السادة الرقيق 

 [20[، ]19]  ق.م 1000-1400 ةر المتأخرويرجع تاريخها إلى العص

ه نإال أشكال و األهاماً في اظهار الوحدة الزخرفية أسلوب بناء النسيج تلعب دوراً أن التقنية ومن أمما ال شك فيه 

شكال البد من توافر عدة مقومات منها: وضوح اللون، التفاصيل والتعبير بجانب القيم الشكلية، وال يمكن الفصل بين األتأكيد ل

، والخيط  هو أحد يكتسب معنى لما يحويه من مضمون خالل الشكل، والشكل الشكل والمضمون، فالمضمون يدرك من

مقومات تأكيد الشكل، ويُعرف بأنه تلك الحزمة من الشعيرات القصيرة أو المستمرة والتي تكون على هيئة تصلح ألغراض 

 [22[، ]21[، ]2] النسج او التريكو توجد على أشكال مختلفة.

ي بدقة عند وضع التركيب البنائي أل والتي يجب مراعاتها ،همية الكبرىذات األ مورتعتبر جودة الخيوط من األ

ويبذل علماء النسيج  لى درجة كبيرة مظهرية وخواص القماش المنتجتحدد إفهي  ،قمشة المنسوجةأنواع األ نوع من

التاحة الفرصة لمصممي لى تأثيرات متنوعة ألشكال ومالمس وخواص الخيوط للوصول إ كبيرةهوداً والمتخصصون ج

الخيوط الزخرفية  تظهوأن ، فكان داء المطلوب مع اظهار الجانب الجمالي للمنتج النهائيضافة عدد من خواص األقمشة إلاأل

(Fancy yarn/ Effect Yarn)  نتاج غير عادي في تكوينه ويستخدم في إ خيوط النسجية يكونالبأنها أي خيط من وُعرفت

وهذه الخيوط نتاج متعمد شاذ في بناءه، إل ومزويةحد االختالفات من البناء العادي لخيوط مفردة أكذلك قمشة المبتكرة، واأل

سي للخيوط الزخرفية غالبًا بها ثالث التركيب الهندوقمشة، يجاد تاثيرات جماليه في األالزخرفية تساعد على إغير التقليدية أو 

خيوط زخرفية  وهيخيوط الشانيل منها ، ونواعالزخرفي وخيط الربط، ولها عدة أ ساس، خيط التأثيرمكونات رئيسية: خيط األ

 .يامكتسبت شعبية مع مرور األريكا الشمالية، وهي خيوط جميلة واوروبا وأمأم في 1970نتجت تجاريا منذ عام وبريه أ

[12[ ،]13[ ،]23[ ،]24]  
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سمى الوبره وممسوكه مع بعض  من الطرفين يو مزوي أمن أطوال قصيرة لخيط مغزول الشانيل خيوط اكون تت

األلياف  تكون مصنوعة من أنواع مختلفة كثيرة منو، بخيط مفرد قوي رفيع مبروم بقوة، ويسمى بخيط األساس أو القفل

ساس والوبرة يمكن أن يكون من نفس الخامة خيط األو ،اكريليك، والبولي بروبلينزول، والمعظم عادة قطن، فسكوزي، والغ

انخفاض  اس، بسبب سهولة خسارة الوبرة نتيجةسأكخيوط   المستمرةخيوط الال تستخدم أن ينبغي  ومع ذلك، مختلفيناو 

 [25[، ]13]. حجام مختلفة كثيرةبأهذه الخيوط صنع تيمكن أن ، ووخيوط الوبره الخيوط المستمرة االحتكاك بين

الضوء تعكس عندما تستخدم في النسج فإنها و، في اتجاه واحد ممتدة لوبرها تكوننيل االشخيوط تصنيع عملية ن إ

، نيلاالشخيوط من نوعها والمرغوبة ل الخصائص الفريدة حدوهي أليها من مختلف االتجاهات، ينظر إ بشكل مختلف عندما

خارجية، المالبس البما في ذلك أقمشة في صناعة الغزل والنسيج مجموعة واسعة من التطبيقات هذه الخيوط وجدت وقد 

قمشة مصممي أ لسيارات، والبطانيات، والسجاجيد، وخصوصالوالسترات الصوفية والمفروشات، والديكورات الداخلية 

 [25[، ]24[، ]23[، ]13] تأثير االنعكاس والنعومة.و، المفروشات اختاروا خيوط الشانيل بسبب مظهر اللمعة الجميل

 النتائج والمناقشة:

رسم مثلث متطابق الضلعان، تم ليمثل الوحدة الزخرفية المستحدثة حيث واختيار احدها  لى الورقعميم االتصرسم نتائج  اوال:

يقاع بإأ(، الثاني  1شكل ) فقيًا ورأسيًاأ يقاع منتظمبإول وعمل ثالث تصميمات:  األ ،ربع مرات في االتجاه الرأسيأوتكراره 

 م اختيار األخير، وتج( 1متعاكس شكل )ويقاع منتظم التغير بترتيب متساقط ب(، الثالث بإ 1أسي متعاكس شكل )منتظم ر

    ليمثل الوحدة الزخرفية الشعبية المستحدثة. راء المتخصصين في مجال النسيج والمالبسبناء على آ

   

 )أ( 

 تكرار رأسيبالتصميم 

 )ب(

 متعاكستكرار بالتصميم 

 )ج(

 متعاكسبتكرار متساقط والتصميم 

 التصاميم المستحدثة على الورق  (1شكل )

 ةالمستحدثة لعالمات على ورق المربعات ليمثل التركيب النسجي بأسلوب اللحم الزخرفيةترجمة التصميم للوحدة نتائج  ثانيًا:

تباع مع ا بتشييف مناسب اللحمة الظاهرة الممتدةو  1/1كال من النسيج السادة  بحيث يتم لقيها لتسمح بظهور ،الممتدة الظاهرة

احدهما التحبيس شكل  الممتدة الظهار اللحمة الظاهرةأساليب اللحمات فقد اتبع ثالث  تدويرما نظام الزخرفي، أنظام اللقي 

( وفيها  لحمة سوداء لالرضية ولحمة ب2( وفيها لحمة سوداء لالرضية ولحمة ملونة للزخرفة، والثاني التفريغ شكل )أ2)

شكال التالية تم ، وكافة األتين ملونة للزخرفةو لحمأة لحمة سوداء لالرضية ولحم( ج2شكل ) للزخرفة، والثالث الحشوملونة 

  .اظهار لحمات الزخرفة دون االرضية والتي تعمل بالعكس
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 )ب(  التركيب النسجي بالتفريغ )أ(  التركيب النسجي بالتحبيس

 

 التركيب النسجي بالحشو )ج(

 الممتدة (  التركيب النسجي للوحدة الزخرفية المستحدثة بأسلوب اللحمة الظاهرة2) شكل

شكل صميم ت 18الوحدة الزخرفية المستحدثة بلحمات ظاهرة لكال من االرضية والزخرفة، وتضمنت تصاميم نسج نتائج ثالثًا: 

 (.1في جدول )المبينة متغيرات البحثية وفقًا لل رقامموضح باأل( 3)

 

 (1رقم  )تصميم 

 

 (10رقم  ) تصميم

  

 (2رقم  ) تصميم
 

 ( 11رقم  ) تصميم

 

 (3رقم  ) تصميم

  

 (12رقم  ) تصميم
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 (4رقم  ) تصميم
 

 (13رقم  ) تصميم

 

 (5رقم  ) تصميم
 

 (14رقم  ) تصميم

 

 (6رقم  ) تصميم

 

 (15رقم  ) تصميم

 

 (7رقم  ) تصميم

 

 (16رقم  )تصميم 

 

 (8رقم  ) تصميم
 

 (17تجربة رقم  )

 

 (9رقم  ) تصميم
 (18رقم  )تصميم 

 

 الممتدة المنسوجة باللحمة الظاهرة( تصاميم الوحدة الزخرفية المستحدثة 3شكل )
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 لوحدة الزخرفية المستحدثة تصاميم االمتبعة في تنفيذ المتغيرات البحثية ( 1جدول )

نوع لحمة 

 الزخرفة
 زخرفي )شانيل( خيط خيط مزوي 

 طوبي )بني محمر( زهري فاقع اللون

اللحمة اسلوب 

الظاهرة 

 الممتدة

 حشو تفريغ تحبيس حشو تفريغ تحبيس

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 عدد اللحمات

 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صميمرقم الت

 

فبعد عرض قطع النسيج على المستحدثة للزخرفة  الممتدةاللحمة الظاهرة نسيج قطع و النسيجيةالتصاميم تحكيم نتائج رابًعا: 

دثة القائمة على رتفاع نسبة التحكيم لصالح أصالة وجمال تصميم الوحدة الزخرفية المستحأتبين نات امعالجة البيوحكمات الم

ن أ، كما اتضح  الممتدة المستحدثة بأسلوب اللحمات الظاهرة، وثراء وجمال النسيج الناتج من تنفيذ الوحدة أساس شكل المثلث

سلوب أومن سمك للحمة الزخرفة، وفقًا للمتغيرات البحثية هناك تفاوت في نسبة التحكيم لوضوح الوحدة الزخرفية المستحدثة 

 وفيما يلي عرض لتلك النتائج:   ،الزخرفة لحمة، ونوع خيط  الممتدة تدوير اللحمة الظاهرةل

 ثة القائمة على أساس شكل المثلث ميم الوحدة الزخرفية المستحداأصالة وجمال تصنتائج :  أوال

% ذلك أن 80تسمت باألصالة بنسبة االوحدة الزخرفية المستحدثة  تصاميم ( اتفاق آراء المحكمات بأن4يظهر من شكل )

المثلث في شكله وتكوينه ارتبط بما تتضمنه المنسوجات الشعبية من زخارف، ولم يفقده تكراره في التصاميم وحتى تنوع 

إلى أن الزخارف الشعبية تنطلق  [5]أوضاعه األصالة واالنتماء لزخارف المنسوجات الشعبية؛ ويرجع ذلك وفقاً لما ذكره 

والهوية الخاصة للشعوب وتعبر عن بيئتهم، وعليه كان المثلث هو أحد الرموز المستخدمة في الزخرفة الشعبية  من التراث

يتفق مع و أسهم بدوره في أصالة الوحدة المستحدثة، وهمما كما أن شكله مرتبط ببيئة المملكة العربية السعودية الجغرافية 

يز بالجدة واالصالة شكال جديدة له القدرة على عكس رؤية ابداعية تتمكما أن استخدام المثلث كأساس أل [4[،]16[،]10]

 [18[،]3]ما أكده  والمعاصرة وهو

 

 آراء المحكمات في أصالة تصاميم الوحدة الزخرفية المستحدثة( 4شكل )
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 % 90 – 70آراء المحكمات في جمال تصميم الوحدات الزخرفية تراوحت ما بين أن ( 5) شكلكما يتضح من 

، ويرجع ذلك إلى أن المثلث واألشكال الهندسية تتوافر فيها القيم الجمالية التي تساعد في تعدد أساليب صياغتها %80باجمالي 

التصميم ذو الترتيب المتساقط غير أن  [26هذا يتفق مع ما ذكرته ]وقابليتها للتحوير بما تقوم عليه من أسس فنية ونظم بنائية و

أحدث ايقاعا حركيا متفاوتًا الذي  هالكيفية لتكرارشكل المثلث ولى إوهذا يعود  ؛%90بلغ ونسبة  ىعلأعلى حصل والمتعاكس 

وفقًا لما ذكره و ن،مائال نخران خطاواآلحدهم خطًا أفقيًا ضالع أأالمثلث يتكون من ثالث أن  ر ذلكويفسعكس قيمه الجمالية؛ 

بينما يرمز إلى االمتداد والتسطح والسكون والراحة واالستقرار، كما يوحي باالتساع األفقي فإن الخط األفقي  [17[، ]16]

ه أكثر ديناميكية من الخطوط األفقية والرأسية، فتعطي إحساساً مساراتفتكون مائل يشكل مسار حركة اتجاهية قوية الخط ال

التنظيم ظهر مما أدى إلى أن  تحقق في شكل المثلث وطريقة تنظيمههذا قد و بالحركة التصاعدية والتنازلية في وقت واحد

  .أكثر جماالً المتساقط والمتعاكس 

 

 المستحدثة( آراء المحكمات في جمال تصاميم الوحدة الزخرفية 5شكل )

 

ن يكون أساس لتصميم العديد من الزخارف األصيلة  أشكال الهندسية التي يمكن حد األأن المثلث أ سبقيستخلص مما 

 به قيم جمالية نأكما عن المألوف،  هسواء في تكوينات بسيطة عصرية تُحي الماضي أو في صياغات تجريدية جديدة تخرج

 .بحسن تنظيمهبناءه، تزداد قيمتها لة في نظم صمتأ

 وفقًا للمتغيرات البحثيةلوحدة الزخرفية المستحدثة التصاميم المنسوجة لوضوح نتائج ثانيا : 

المتغيرات وحدة الزخرفية مع تصاميم المنسوجة لل( تباين آراء المحكمات لوضوح ال8، 7، 6يظهر من األشكال )

أن الوحدة المستحدثة أكثر ( 6من شكل ) ، فتبيناللحمةنوع خيط تدوير للحمة وأسلوب البحثية للحمة الزخرفة من سمك و

ويرجع ذلك الرتباط وضوح األشكال  ؛%80وضوحا عندما نُسجت بلحمة زخرفة أسمك من لحمة األرضية فكانت بنسبة 

فرد بمكونات العمل من شكل، ومضمون وخامة، فشكل الوحدة الزخرفية المستحدثة بالنسيج يتحدد باللون وهو أول ما يدركه ال

بصرياً والتغاير اللوني بين لون الوحدة الزخرفية المستحدثة )الزهري الفاقع والطوبي( واألرضية السوداء، وأيًضا التفاوت 

في الدرجة اللونية التي قد تفرضه طبيعة الخامة كما في خيوط الشانيل، وما تعكسه الوبرة بهذه الخيوط الزخرفية من تجسيد 

كما أن زيادة سمك لحمات الزخرفة  [27[، و]2]ن له دور في وضوح الوحدة، وهذا يتفق مع للوحدة المنسوجة كل هذا كا

يزيد من حدة اللون للوحدة المستحدثة، و يؤثر أيضاً على البعد الرأسي للزخرفة فيجعل ارتفاع المثلث الذي هو أساس الوحدة 
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خيوط السداء، والتحام اللحمات المتتالية للزخرفة  الزخرفية المنسوجة أكبر فيساعد على وضوح الشكل كما أن فرصة تغطية

 [.23] وهذا يتفق مع مع بعضها يكون أكبر،

 
 سمك لحمات الزخرفة و( اراء المحكمات في وضوح الوحدة المستحدثة 6شكل )

النسبة األعلى لوضوح الوحدة  الممتدة اللحمة الظاهرةألسلوب التحبيس في تدوير ( أن 7اتضح من شكل )بينما 

يقوم على أساس التشييف والطفو فوق عدد  [11] ليهوفقًا  لما أشارا إ الممتدة%؛ وذلك ألن تقنية اللحمة الظاهرة 70فبلغت 

من خيوط السداء فكلما ظهرت ممتدة أكثر على وجه النسيج دون إفراط كلما كانت الزخرفة أوضح، وعليه ساعد أسلوب 

امتداد اللحمات على سطح النسيج بشكل يحافظ على استقامتها فظهرت بشكل  للزخرفة على الممتدة تحبيس اللحمة الظاهرة

انسيابي يتماشى مع حركة العين مقارنة بأسلوبي التفريغ والحشو حيث أن األول أظهر لحمات الزخرفة ليشغل امتدادها مساحة 

سين مختلفين أثناء النسج في جعل لكل اقل، وأما الثاني فقد أسهم استخدام لحمتين إلظهار الوحدة الزخرفة المنسوجة في نف

خيط درجة مختلفة من حرية الحركة تختلف عن الخيط اآلخر مما يؤدي ذلك لوجود تفاوتًا في استقامة بعض لحمات الزخرفة، 

  .[21]والذي يتفق مع ما ذكره 

   

 الممتدة اللحمات الظاهرةتدوير اسلوب و( اراء المحكمات في وضوح الوحدة المستحدثة 7شكل )

 

ن استخدام الخيوط المغزولة كان األفضل لوضوح الوحدة عن الزخرفية فحصلت على نسبة أفظهر ( 8شكل )أما 

تختلف في القيمه الجمالية فهي بذلك تنوع تبًعا الختالف خاماتها، وطرق تصنيعها، وتبأن الخيوط  [2]وفقًا لما ذكرته ؛ ف70%

ظهرت الخيوط المغزولة أفضل لوضوح الوحدة المستحدثة عن الزخرفية، والذي وعليه  ،التي تنتج من استخدامها وتوظيفها

عما تضفيه الخيوط الزخرفية من جمال في القماش إذا ما استخدمت  [24] يحد من شمولية ما ذكره العديد من الباحثين ومنهم

انيل ال تساعد على ظهور حدود واضحة االنتظام في نسجه مقارنة بالخيوط المزوية؛ وذلك ألن الوبرة التي تتميز بها خيوط الش
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للوحدة الزخرفية، وأيضا تعطي انعكاسات للضوء مختلفة يؤثر على جودة مظهر الزخرفة والذي بدوره يقلل من االحساس 

 .[13]خرى ويتفق مع ما اشار إليهفي بعض االمكان دون اآلبتشبع اللون 

 

 لحمات الزخرفةخيوط ونوع ( اراء المحكمات في وضوح الوحدة المستحدثة 8شكل )

كانت  ممتدةبلحمات ظاهرة المستحدثة تصاميم الوحدة الزخرفية الخيارات المثلى لنسج أن يستخلص مما سبق 

 زخرفيال أن خيوط الشانيل بالرغم من شكلها، كما سمك من لحمة األرضيةللزخرفة وأمزوية  لحماتبالتحبيس وبأسلوب 

تتكدس ي تلك المساحات الضيقة فإال انها ال تتناسب مع التصاميم الزخرفية الصغيرة حتى ال تزدحم الوبرة ف للنفس والمحبب

 .طمس معالمهانفت

 الممتدة المستحدثة بأسلوب اللحمات الظاهرةالزخرفية الوحدة  تصاميمثراء وجمال النسيج الناتج من ثالثا: 

المستحدثة، فكان إجمالي زخرفية الوحدة التصاميم ( اتفاق آراء المحكمات لجمال النسيج الناتجة من 9ظهر الشكل )أ

نتيجة لترديد وتكرار الوحدة ؛ وذلك بقيم جمالية مرتفعةيتمتع سيج %، وعليه فإن الن73القيم الجمالية قد توفرت بالنسيج بنسبة 

المستحدثة القائمة على شكل المثلث، وتنظيمها بشكل غير رتيب فظهرت بشكل منظم مع اختالف الحجم واالتجاه وهذا بدوره 

ة احدث ايقاًعا به تنوًعا وترابطًا، ومع ثبات اللون وتنوع المساحات التي تشغلها أسهم في تحقيق تناغًما بين أبعاد العمل المختلف

تمثل العناصر التي تجتمع [ 5]من خطوط وألوان وظالل ونور ومالمس وأحجام وسطوح وفراغات، وهذه وفقًا لما ذكره 

نواع من اإليقاعات أوتنتظم في إيقاع إيحائي وإدراكي فريد يُظهر جودة اإليقاع العام، وحيث ان النسيج الناتج يتضمن عدة 

أن النسبة و التناسب بين كافة ما تضمنه النسيج من عناصر وتكاملها مع بعض قد وهذا بدوره يقود لجعله يتجه للكمال كما 

، ومن جهة أخرى فإن أعلى [28[، و]4] وهو يتفق مع ما ذكره ،صنع اختالف في النوعية والقيمةفي لعب دورا رئيسي 

ويرجع ذلك إلى أن اختيار اللون  %،90نسبة للقيم الجمالية كانت لتناسب اللوني مع ألوان المنسوجات التراثية حيث بلغت 

لوحدة الزخرفية المستحدثة يحافظ على بعض الصفات والسمات التي تميز المنسوجات صاميم اتاألسود ليمثل أرضية النسيج ل

غالبية المنسوجات الشعبية لمالبس السيدات ، ذلك أن مستحدثة بالتراثزخرفة من يحويه الشعبية فتربط النسيج الناتج، وما 

االستجابة الطبيعية عند الفرد الرتباطه بالمقومات الثقافية التي تقوي شعوره بوطنه  ذلك أحدثفمن اللون األسود  كانت

 .[7[، ]5]وارتباطه بمحيطه وثقافته وهو يتفق مع 
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 ستحدثةالوحدة الملتصاميم  الممتدةاللحمة الظاهرة  ( اراء المحكمات في جمال نسيج9شكل )

 

%، ذلك أن الثراء يتوقف 52جمالي الثراء بلغ نسبة اين آراء المحكمات لثراء النسيج فا( تب10)كما اظهر الشكل 

على جودة العمل وجماليات التصميم، وعليه أظهرت النتائج التفاوت في الثراء بتنوع التقنية ونوع الخيوط المستخدمة كلحمات 

%، وعندما كانت اللحمات من خيوط 80التحبيس فبلغت نسبة للزخرفة، فكان النسيج اكثر ثراًء عندما تم تدوير اللحمة ب

%؛ وذلك نظًرا ألن العالقة بين الخامة والتركيب النسجي مع التصميم النسجي، عالقة تبادلية فقد 70مغزولة فكانت بنسبة 

ان لرؤيته يستدعي التصميم خامة وتركيب معين، وقد تفرض الخامة والتركيب تصميم معين، وقد يستجيب النساج والفن

، ويظهر من النتائج أن النسيج [27]وافكاره وأحاسيسه لالختيار إال ان اكتشاف ما هو مناسب يتحقق بالتجربة وهو ما اكدته 

 ستحدثة المعمول بها في البحث اعطىلوحدة الزخرفية المالمتغيرات البحثية لتصاميم ابشكل عام ثري والذي يؤكد على ان 

، [15]د من سمات الموروث الشعبي للمملكة ويتفق هذا مع نتيجة يللعدزخرفة المستحدثة جة المتالك الالنسيج تنوًعا وثراًء نتي

وأيًضا يتماشى مع حركة الفن الحديث من أن الزخارف تميزت بإعادة إحياء الطرز القديمة وتقديمها في اطار تجريدي متطور 

 .[7] والذي أكدها

 

 تحدثةالوحدة المسلتصاميم  الممتدة نسيج اللحمة الظاهرة( اراء المحكمات في ثراء 10شكل )

 

0

20

40

60

80

100

االيقاع والتناغم
بين الشكل 
واالرضية

تناسب المساحات
بين الشكل 
واالرضية

مع التناسب اللوني
الوان المنسوجات

التراثية 

اجمالي جمال 
الوحدة المنفذة 

70
60

90

73

اوافق 

اوافق لحد ما 

ال اوافق 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

حدة تنفيذ الو
بطريقة 
التحبيس 

حدة تنفيذ الو
بطريقة 
التفريغ

حدة تنفيذ الو
بطريقة 
الحشو  

استخدام 
الخيوط 
المغزول

استخدام 
الخيوط 
الزخرفية

اجمالي 
ثراء مظهر 

الوحدة 
المنفذة   

80

4040

70

30

52

20

40

50

30

60

40

0

20

10

0

108

اوافق 

اوافق لحد ما 

ال اوافق 



 لعدد الثامن ا                                 مجلة العمارة والفنون                                                                

15 
 

الوحدة الزخرفيه المستحدثة يتطلب توفر مقومات  تصاميم إن جمال وثراء النسيج الناتج من يستخلص مما سبق

من االخرى مع كافة العناصر  وترابطها ورة توفر مقومات الزخارف الشعبية وتضافرهاالتصميم الجمالية باالضافة لضر

 خط ولون وملمس بحيث يدعم كال منهما االخر بالقدر الذي يسمح بمواكبة االتجاهات الحديثة ويتفق مع متطلب التراث

  . الشعبي

 : التوصيات

والتراث الشعبي للمملكة العربية السعودية كجزء أصيال التي برع فيها المسلمون، األشكال الهندسية دراسة إدراج  .1

 حماية له من االندثار وتشجيعا لتطويره.  ذات الصلة  المختلفةفي التخصصات الجامعية 

من الزخارف والتراث الشعبي من قبل مصممي النسيج لربط الفرد بتراثه من خالل إيجاد حلول تصميمية مبتكرة  .2

 المالبس والنسيج.

 .لزخرفية عامةدراسات لوضع مواصفات للتصاميم التي تتالءم مع خيوط الشانيل خاصة واالإجراء المزيد من  .3

مردود حضاري وسياحي من الهتمام بالزخرفة الشعبية لما لها لالنسيج صناعة في المصممين والعاملين توجيه  .4

 وإعالمي هام للمملكة العربية السعودية.

 المراجع : 

مجلة "الدائرة كأساس هندسي لتصميمات زخرفية من الفن االسالمي"، بحث منشور، (:1997)محمد  ابراهيم، مصطفى .1

 .47 -33ص،علوم وفنون، العدد الثالث، المجلد التاسع، يوليو

(: " المربع كأساس هندسي لتصميمات زخرفية تصلح لالقمشة المعاصرة للسيدات" ، بحث 2002جعفر، سوزان محمد ) .2

-85ص ص ابريل،  22-21منشور، المؤتمر العلمي السابع لالقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، كلية االقتصاد المنزلي، 

103. 

برؤية معاصرة"، بحث منشور، مجلة  Inter Lock(: "أساليب تصميم االشكال الهندسية المغلقة 2001عرفة، عصام ) .3

 .98 -67بحوث في التربية الفنية والفنون، جامعة حلوان، المجلد الثالث، العدد الثالث، يوليو، ص ص  

4. Regensteiner, Else (1986):"Gometric Design in Weaving", Schiffer Publishing, United 

States Of America. 

(:" االيقاع الخطي في الوحدات الزخرفية الشعبية كمدخل الثراء التصميمات الطباعية 2005مغربي، مروتن احمد ) .5

 .هـ1437ذو الحجة  25في  /http://www.kau.edu.sa. بالشاشة الحريرية"،رسالة ماجستير،بحث منشور

( بعنوان:" ابتكار وحداث زخرفية مستوحاة من الزخارف التراثية لعض مناطق المملكة العربية 2007شطا، منال جعفر) .6

ذو  25 في  /http://www.kau.edu.saيدية"، رسالة ماجستير، بحث منشور، السعودية وتطويعها على المالبس التقل

 .هـ1437الحج 

(: "القيم الجمالية للزخارف التقليدية )الشعبية( في منطقة مكة المكرمة واالستفادة منها 2012خصيفان، تبرة جميل ) .7

، يناير، 11في تطوير تصميم بعض منتجات السياحية الدينية"، بحث منشور، مجلة التربية ، جامعة بور سعيد، العدد

 .218-201ص 

(: "زخرفة الفضة والمخطوطات عند المسلمين، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 1988الجادر، سعد محمود ) .8

 االسالمية، الرياض.

(: "االستفادة من التراث البيئي بمنطقة الباحة في التصميم الداخلي للمسكن المعاصر، 1422الغامدي، فهد علي خليف ) .9

 تربية جامعة ام القرى.رسالة ماجستير، كلية ال

http://www.kau.edu.sa/
http://www.kau.edu.sa/
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