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  :Abstractملخص البحث 
ٍ م  ن منتج  ات الفن  ون التطبیقی  ة تعتم  د وبش  كل أساس  ي عل  ى الح  وار المتب  ادل ب  ین عناص  ر   إن عملی  ة التص  میم ألي

اث ، إل  ى جان  ب المعرف  ة التقنی  ة الخاص  ة متداخل  ة ھ  ي احتیاج  ات الحی  اة الیومی  ة ومتطلب  ات البیئ  ة ومعطی  ات الت  ر
  .بالمصمم والمرتبطة بتنفیذ تلك المنتجات

والبح  ث ھن  ا یح  اول االس  تفادة م  ن الت  راث التقلی   دي الس  عودي ویتع  رض ألش  كالھ الزخرفی  ة كمص  در الس   تلھام 
م ا یحق ق تصمیمات معاصرة للمنسوجات المستخدمة في القرى الس یاحیة واس تراحات الطری ق ف ي مدین ة الط ائف ب

  .النفعیة الوظیفیة والقیمة االقتصادیة إلى جانب القیمة الجمالیة
ً للخلفیة التاریخی ة لمدین ة الط ائف ومقوماتھ ا الس یاحیة واحتیاجاتھ ا لعدی د م ن منتج ات الفن ون  یتعرض البحث أیضا

ال  وعي بالت  اریخ التطبیقی  ة للحف  اظ عل  ى طابعھ  ا المحل  ي إل  ى جان  ب إكس  ابھا ال  روح المعاص  رة ، بم  ا یحق  ق نش  ر 
  .الحضاري والتراث التقلیدي للمنطقة من قبل السائحین والمواطنین المحلیین

ً عل ى اس تلھامھا لمعطی ات البیئ ة وإش باعھا  ً مؤك دا ً وح دیثا یتعرض البحث ك ذلك لتقنی ات ص ناعة المنس وجات ق دیما
  .الحتیاجات الحیاة الیومیة

المخت ارة م ن حی ث الش كل والمض مون للوص ول لتص میمات  ویقوم البحث بعمل تحلیل ل بعض الوح دات الزخرفی ة
كما یقوم البحث بتطبیق التصمیمات المقترحة على بعض أن واع المفروش ات  .زخرفیة قابلة للتنفیذ بالتقنیات المتاحة

في القرى السیاحیة واستراحات الطریق مثل المفروشات والستائر والسجاد والموكیت وبعض قط ع األث اث ، وذل ك 
 ,Adobe Photoshopدة ب  رامج الحاس  ب اآلل  ي الخاص  ة بالص  ور والتص  میم والواق  ع التخیل  ي مث  ل بمس  اع

AutoCAD & 3D Max  
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  :Introductionمقدمة 
 ٍ من منتجات الفنون التطبیقیة تعتمد وبشكل منتج عملیة تصمیم أي

 تتنوع بینبین عناصر متداخلة أساسي على حوار متبادل 
احتیاجات الحیاة الیومیة ومتطلبات البیئة ومعطیات التراث، إلى 
جانب المعرفة التقنیة الخاصة بالمصمم والمرتبطة بتنفیذ تلك 

  .المنتجات
ھنا یحاول االستفادة من التراث التقلیدي  وتسعى ھذه الدراسة الى

الستلھام أشكال زخرفیة كمصدر وما یحملھ من السعودي 
تصمیمات معاصرة للمنسوجات المستخدمة في القرى السیاحیة 
واستراحات الطریق في مدینة الطائف بما یحقق النفعیة الوظیفیة 

  .والقیمة االقتصادیة إلى جانب القیمة الجمالیة
الطائف محافظة سعودیة من محافظات منطقة مكة المكرمة تقع و

یجعلھا مزارا سیاحیا  مما م فوق سطح البحر ١٧٠٠على ارتفاع 
ویتمیز موقع الطائف بأنھ ملتقى للطرق الرئیسیة القادمة . متمیزا

وقد اكسبھا ذلك سمعة . )٤٨( والغربمن الجنوب والشمال والشرق 
سیاحیة وتجاریة وزراعیة وعسكریة منذ القدم ، إضافة إلى أنھا 

تستضیف الوفود حیث أصبحت العاصمة الصیفیة للدولة، 
  .من السعودیة وخارجھا الرسمیة  والمؤتمرات

وتحتوي الطائف على عدید من المتاحف التي تدخل منظومة 
ضمھ ت، لما  )٤٩( ألف زائر٥٠المعالم السیاحیة الجاذبة وتستھدف 

بمعروضات نادرة  امن مقتنیات نادرة وثمینة حیث تزخر أجنحتھ
من العصور القدیمة حتى العھد السعودي إضافة إلى تسلیط الضوء 
على مراحل نمو الطائف خالل الحقب التاریخیة  مع تخصیص 

أركان للمھن والحرف القدیمة وعرض أنواع نادرة من العمالت 
والمشغوالت ومنحوتات الشواھد الحجریة والمخطوطات والصور 

  .القدیمة
ً للخلفیة التاریخیة لمدینة الطائف ومقوماتھا و یتعرض البحث أیضا

د من منتجات الفنون التطبیقیة للحفاظ السیاحیة واحتیاجاتھا لعدی
على طابعھا المحلي إلى جانب إكسابھا الروح المعاصرة ، بما 
یحقق نشر الوعي بالتاریخ الحضاري والتراث التقلیدي للمنطقة 

  .من قبل السائحین والمواطنین المحلیین
 ً ً وحدیثا یتعرض البحث كذلك لتقنیات صناعة المنسوجات قدیما

ً على است لھامھا لمعطیات البیئة وإشباعھا الحتیاجات الحیاة مؤكدا
  .الیومیة

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
االستفادة من ذلك اإلرث الثقافي من التراث الفني السعودي الذي 
یتنوع ویتعدد من حیث الشكل والخامة المستخدمة في إنتاجھ في 

ل المفروشات إثراء الجانب التشكیلي والتعبیري والوظیفي لشك
من زاویة  وذلكالمعاصرة الذي یجمع بین المعاصر واألصالة 

  .إبتكاریة تتفھم أطر ذلك التراث وتتعمق في فھم محتواه
 :أھمیة البحث

التعرف علي سمات التراث الفني السعودي وكذا سمات الفن  .١
السعودي المعاصر والربط بینھما في إثراء الجانب التشكیلي 

  .في المفروشات ذات الطابع السیاحي والتعبیري والوظیفي
ربط السائح بالتراث والثقافة المحلیة في مجال السیاحة لتنمیة  .٢

  .اإلبتكاریة واإلبداع لدیھ
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استخدام خامات محلیة شعبیة متوفرة وتتمیز بانخفاض  .٣
  .تكلفتھا

التأكید علي أھمیة الجانب التعبیر والوظیفي المفروشات ذات  .٤
  .الطابع السیاحي

علي أھمیة األصالة والمعاصرة البتكار أشكال التأكید  .٥
  .للمفروشات ذات الطابع السیاحي الجدیدة

  :Objectivesف البحث اھدا
  .إخصاب الفكر والرؤیة البصریة للسائح بقیم تخیلیة جمالیة .١
إستحداث قیم تعبیریة جدیدة للشكل المفروشات ذات الطابع  .٢

دي ومن السیاحي من خالل مدخالت من التراث الفني السعو
  .خالل التقنیات المتعددة والمعالجات المختلفة

  .مراجعة وتطویر أشكال الرؤیة في ضوء التراث الوطني .٣
التعرف علي اإلمكانات التشكیلیة والتقنیة للتراث الفني  .٤

  . السعودي وكذا خاماتھ المتنوعة
  : Delimitations حدود البحث

لسعودي تتركز حدود الدراسة لمختارات من التراث الفني ا .١
  .قدیما وحدیثاً 

استخدام التقنیات المستخدمة في التراث الفني السعودي  .٢
  .خاصة في طباعة المفروشات

  .الجانب التطبیقي دراسة تجریبیة للباحثتان .٣
  : assumptionسلمات البحثم

التراث الفني السعودي الشعبي ثري ومتنوع ویحمل ثقافة  .١
  .وعادات وتقالید الشعب السعودي

ماء الثقافي واإلجتماعي أحد وأھم روافد اإلبتكار تحقیق اإلنت .٢
  .واإلبداع الفني

  : Hypothesis فروض البحث
دراسة وتحلیل القیم التشكیلیة والتعبیریة والوظیفیة في التراث 

تصمیمات  تثرىإلي مداخل جدیدة  تؤدىالفني السعودي الشعبي 
  . المفروشات ذات الطابع السیاحي

  :Methodologyمنھج البحث 
  التحلیلي والتجریبيین المنھج تستخدم الدراسة

 Background البحثخلفیة 
الطائف بین المقومات الجغرافیة والطبیعیة وبین اإلمكانات 

  : السیاحیة والتنمویة
الطائف محافظة سعودیة من محافظات منطقة مكة المكرمة وتقع 

روات على محافظة الطائف على المنحدرات الشرقیة لجبال الس
م فوق سطح البحر ، ویزداد االرتفاع كلما اتجھن  ١٧٠٠ارتفاع 

عرض  خطيم ،وتقع بین  ٢٥٠٠نحو الغرب والجنوب لیصل إلى 
،ویربطھا بمكة المكرمة  ٤٢- ٤٠درجة ،وخطي طول  ٢٢- ٢٠

كم طریقان،األول عبر جبال كرا واسمھ عقبة  ٦٨التي تبعد عنھا 
ق السیل الكبیر ویمر بمیقات كم واآلخر عن طری ٦٨الھدا،وطولھ 

  .كم تقریباً  ٩٠قرن المنازل ویبلغ طولھ 

 
  موقع الطائف من المملكة ١شكل رقم

ویتمیز موقع الطائف بأنھ ملتقى للطرق الرئیسیة القادمة من 
وقد اكسبھا ذلك سمعة . )٤٨( والغربالجنوب والشمال والشرق 

وعسكریة منذ القدم ، إضافة إلى أنھا  سیاحیة وتجاریة وزراعیة
أصبحت العاصمة الصیفیة الرسمیة للدولة ، وتستضیف أیضا 

  .الوفود والمؤتمرات من السعودیة وخارجھا 
وتعتبر الطائف وفق نظام المناطق إحدى محافظات منطقة مكة 
المكرمة ومن كبرى محافظات المملكة إذ یبلغ عدد سكان محافظة 

ً الطائف وسكان المح تربة والخرمة ورنیة (افظات التابعة لھا إداریا
ھجري  ١٤٣١حسب تعداد السكان عام ) والمویھ ومیسان

ملیون وإحدى عشر ألف وستمائة وثالثة عشر  ١٬٠١١٬٦١٣
وتبلغ مساحة محافظة الطائف . منھم سعودیون% ٨٢٬٥٢نسمة 

كم مربع شاملة مدینة الطائف والمحافظات والمراكز  ٨٧٥٦١
  .كم مربع ١٠٣٦ھا ، وتبلغ مساحة المدینة نحو التابعة ل

وتحتوي الطائف على عدید من المتاحف التي تدخل منظومة 
، ویتصدر  )٤٩(ألف زائر٥٠المعالم السیاحیة الجاذبة وتستھدف 

اإلقلیمي الواقع داخل قصر شبرا التاریخي أھم  متحف شبرا
ً لما یضمھ من مقتنیات نادرة وثمین ة حیث متاحف المحافظة نظرا

تزخر أجنحتھ بمعروضات نادرة من العصور القدیمة حتى العھد 
السعودي إضافة إلى تسلیط الضوء على مراحل نمو الطائف خالل 
الحقب التاریخیة  مع تخصیص أركان للمھن والحرف القدیمة 
وعرض أنواع نادرة من العمالت والمشغوالت ومنحوتات الشواھد 

  .یمةالحجریة والمخطوطات والصور القد

. 
  .)٥٠(را قصر شب ٢شكل رقم

خالل السنوات األخیرة األنظار  متحف القریة الخضراءوقد لفت 
لتركیزه على الموروثات الشعبیة وكثیر من المقتنیات الفریدة ، 
ویتمیز المتحف بوجوده داخل أحد المتنزھات على جانب شارع 

ار ارتیاده وقتما یشاءون الجیش بالطائف بحیث یستطیع الزو
ً عند تنزھھم ، وبجوار الموروثات الشعبیة ھناك  وخصوصا
المالبس التقلیدیة القدیمة واألواني والجلدیات التي كانت تستخدم 
في السابق ، عالوة على قطع نادرة من المشغوالت األثریة ذات 

  .القیمة التاریخیة
یر بطریق واد للتراث الشعبي ویقع في قریة المذاكومتحف عكاظ 

وج بحي  المثناة ، ویضم العدید من المقتنیات القدیمة ، ویتمیز 
بتنوع المعروضات وثرائھا ، حیث یوجد بالمتحف معروضات 
لعصور تاریخیة متعاقبة ومقتنیات شعبیة قدیمة ، تبین التنوع 
الكبیر لتراث الطائف ،وقد رتبت المحتویات بشكل روعي فیھ 

وضوح بحیث الیتجشم الزائر عناء مشاھدة كل المعروضات ب
التنقل من جناح آلخر ویمكنھ السیر بممرات المتحف بما یضمن 
ً والتعرف على  تنقلھ عبر العصور التاریخیة المتعاقبة تباعا

  .موروثات المملكة الشعبیة بطریقة سلسة وجمیلة
بمحافظة الطائف الذي بلغت  والمتحف الوطني للتراث الشعبي

مالیین لایر ومن المتوقع ان یستقبل أكثر ٣ھیزه تكلفة إعداده وتج
وفد سیاحي من مختلف دول العالم إضافة إلى فتح أبواب ١٠٠من  

المتحف أمام الزوار من السائحین من مختلف مناطق المملكة على 
  .مدار الموسم

جمالھا األخاذ وطبیعتھا الساحرة "  عروس المصایف"وللطائف 
الجمال في الضواحي ، والمتنزھات  وأجواؤھا المعتدلة ویزداد ھذا
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 ً ً مرصوصا الطبیعیة حیث تشاھد بین الحین واآلخر حصنا
ومن أھم تلك .باألحجار یتوسط أشجار الطبیعة أو یعتلي قمة جبل

الحصون حصن بدیوي الوقداني حیث ذكر عن ھذا الحصن في 
في وادي نخب من بالد "كتاب ثراء اآلثار في منطقة الطائف 

حصن جمیل منیع على ھضبة صخریة صغیرة في یقوم " وقدان
متسع تحیطھ أشجار بریة وحولھ بساتین مزروعة شرق الطریق 

  .)٤٩( السریع حالیاً 

 
  .)٤٨(الطبیعة في الطائف٣شكلرقم

 
  قصر المؤتمرات بالطائف ٤شكل رقم

 
  األماكن العامة بمحافظة الطائف ٥شكل رقم

 
  .)٤٩(إحدى االستراحات من الداخل٦شكل رقم

م  ٢٠١٣كما أن فوز الطائف بلقب عروس المصایف العربیة 
یعطیھا أھمیة خاصة بین مدن المملكة ویعود على سكانھا بالخیر 

ة والخارجیة الوفیر من زیادة السیاحة الداخلیة والسیاحة الخلیجی
مما یسھم في زیادة إیرادات السیاحة وإنعاش الحركة التجاریة 

  .)٥٨( وتشجیع الصناعة التراثیة  الحرفیة
ویمكن لكل تلك المصایف السیاحیة واالستراحات الترفیھیة أن 
تستوعب اتجاھات فنیة وتجمیلیة نابعة من التراث الزخرفي 

  .یفیة والقیمة الجمالیةوالتشكیلي السعودي بما یحقق الفائدة الوظ
  

 
  .)٥٧( إحدى االستراحات من الداخل٧شكل رقم

 
 .)٥٧( إحدى االستراحات من الداخل٨شكل رقم 

 
  .)٥٧( إحدى االستراحات من الداخل٩شكل رقم 

  :یزاتالتراث الفني السعودي ، مالمح ومم
  :)٥٠( النقوش العسیریة

استخدمت المرأة األلمعیة أدوات ومكونات موجودة في بیئتھا وقد 
ووجدتھا بین یدیھا وحولتھا إلى ریشة رسام حاذق في صنعتھ 
ماھر في أدائھ ، فقد استخدمت شعرة من ذیل األغنام تحسنھا بشكل 

  )٥٠( یجعلھا أشبھ ما تكون بریشة الرسام
ذه النقوش األلوان التي تستطیع تكوینھا من واستخدمت في عمل ھ
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فاألسود من األلوان الرئیسة  خالل العناصر الموجودة في بیئتھا
التي ال غنى لھا عنھا، وطریقة استخراجھ واالستفادة منھ تقوم على 

ً  جمع الفحم ثم طحنھ وإضافة الصمغ علیھ حتى یصبح أكثر لمعانا
ً للدھن واللون األحمر أو ما یط وطریقة  - الحسن - لق علیھ وجاھزا

الحصول على ھذا اللون ھو بجمع عدد من األحجار حمراء اللون 
المختلفة المناسیب یضاف علیھا شيء من المر واألرز المحمص 

ویطحن في مطاحن یدویة حتى تصبح أكثر دقة وجاھزیة  
  .لالستعمال

واللونان األصفر واألزرق واألخضر كانت تأتي عن طریق عدد 
ار اللذین یجلبونھا إلى بلدة رجال ألمع ، ثم تؤخذ ھذه من التج

األلوان التي تختلف في تكوینھا ویضاف إلیھا مادة الصمغ الذي ھو 
 األلمعي النقش من المواد األساسیة في

ي وكان والقضاض أحد المواد الرئیسة في دھن البیت األلمع
یستخرج من جبال اشتھرت بوجوده في ثنایاھا فبعد جلبھ منھا ینقى 
ً كالحجل ثم یصفى الماء  ویطحن ثم یخمر في أدوات فخاریة سابقا
وبعد ذلك تطحن الرواسب المتبقیة ، وتحمى في درجة حرارة 
ً ،في تزین بھ األسوار المعرضة لعوامل  معینة حتى تزداد تماسكا

  )٥٠(التعریة

 
  .موقع عسیر جنوب الطائف ١٠قمشكل ر

أم عبد الكریم "ونجد من أمثلة الفنانات في عصرنا ھذا 
التي تعلمت فن الرسم على الجدران وعمرھا " الرمیح القحطاني

ً تلك الھوایة من ) ٤٥(سنة ، قبل أكثر من ) ١٥( ً، مكتسبة عاما
، التي تزخر بھا "فالرسوم والزخار"مشاھدتھا لألعمال الفنیة 

، بعد ذلك بدأت في تعلم ھذا الفن، وممارستھ )٤٩( البیوت القدیمة
بشكل مستمر، وأبدعتْ في عملیة الرسم على الجدران، والتحف 

  .المصنوعة من الطین، بحیث یتم تزیینھا بألوان متعددة
وحول بدایات عملھا واألدوات الفنیة التي تستخدمھا في الرسم 

ً ـ قبل أ ً ـ تقول قدیما كنت أستخدم ": "أم عبدالكریم"ربعین عاما
 ً ً مصنوعة من البودرة تعجن بالماء، وأستخدم فرشاةً مصنوعة ألوانا
ا في الوقت الحالي، ومع تطور أدوات الرسم  ّ من صوف األغنام، أم

الدھان المخصص للمباني، " الرسم"وتوفرھا أصبحتْ استخدم في 
ْ الفرشاة المخصصة للرس م، أو للدھان حسب نوعیة كما استخدم

ً إلى أن فترة إنجاز العمل الفني للمتر "العمل ، مشیرة
یستغرق مابین ساعتین أو ثالث، وقد بلغتْ مدة عمل مجلس  الواحد

ً، كما ) ٤٥(للضیوف قرابة الشھر وبطول تجاوز قرابة  مترا
وأوضحتْ . استغرقتْ في مجلس آخر طولھ عشرة أمتار ستة أیام

للتعلم من  علیم بناتھا فنون الرسم، وھناك إقبالأنھا تحرص على ت
قبل الفتیات ولكن ما تلمسھ أنھ یغلب علیھن رغبة التسلیة فقط، 
ً سعادتھا في تنظیم دورات تدریبیة  ولیس اإلبداع والتمیز، مؤكدة

وفیما یلي عدد من تلك .للفتیات والنساء الراغبات في تعلم ھذا الفن
على جدران البیوت العسیریة الوحدات الزخرفیة التي نراھا 

  :التقلیدیة

 
  نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة١١شكلرقم

 
  نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة١٢شكلرقم

 
 یوت العسیریةنموذج من الزخارف على جدران الب١٣رقم شكل

 
  نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة١٤شكل رقم

 
  نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة١٥شكل رقم
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نموذج من ١٦شكل رقم

الزخارف على جدران البیوت 
  العسیریة

 
نموذج من الزخارف ١٧شكل رقم

  على جدران البیوت العسیریة

 
 نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة١٨شكل رقم 

 
 نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة ١٩شكل رقم

 
  ةنموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیری١٨شكل رقم

 
  نموذج من الزخارف على جدران البیوت العسیریة١٩شكل رقم

  

  :)٥٢( فن الزخرفة الشعبیة في األبواب النجدیة
وتعتمد الزخرفة في تلك األبواب والنوافذ على الزخرفة الھندسیة 
والنباتیة بشكل كبیر مثل المثلث والدائرة والمربع والخطوط 

اة الورود واألوراق وسعف النخیل وعناقید العنب المتقاطعة ومحاك
  .، وبعضھا یكون متوارث من اآلباء واألجداد

 ، األصفر مثل الفاقعة األلوان ھي المستخدمة األلوان أن ونالحظ
  .واألسود ، األخضر ، األحمر ، األزرق

 الصبغات على اعتمدوا وبعدھا النبات من تؤخذ كانت األلوان وھذه
 األبواب على تلصقیھا ویتم ، الخارج من تأتي يوالت المستوردة
  .الیابس الرمان قشر على یعتمدون وكذلك باالصماغ

وھناك أدوات تستخدم في صناعة ونقش ھذه األبواب مثل المنشار 
  الخ...، المشذاب ، القدوم ، الدسر، المسمار ، الفارة ، المطرقة 

ي أسفلھ أما في النقوش فھم یصنعون فرجار خشبي یدوي یوضع ف
مسمار كي یقوم المسمار بالحفر على الخشب ویعتمدون علیھ 

صنع الباب كما . بشكل كبیر ویستخدمون أزامیل خاصة بالحفر
قدیما من األثل وجذوع النخل المحلیة حیث تقطع بالمشذاب الى 
شرائح تسمى الفلوج تصف جنبا إلى جنب على ثالث عوارض من 

ى الصایر ویرتكز الباب على خشب األثل، أما ما یحمل الباب سم
 دور یأتي كامالً  الباب إتمام وبعد. نقیره من الحجر لكي ال تتآكل

 وبعض ، الصناعة وتاریخ ، الباب صانع اسم بكتابة وھو التوثیق
  .والحكم العبارات

 
نموذج من الزخارف  ٢٠شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف ٢١شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف ٢٢شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف ٢٣شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف ٢٤شكل رقم 

  األبواب النجدیةعلى 

 
نموذج من  ٢٧شكل رقم 

  الزخارف على األبواب النجدیة
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نموذج من الزخارف  ٢٨شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من  ٢٩شكل رقم 

  الزخارف على األبواب النجدیة

 
نموذج من   ٣٠شكل رقم 

  الزخارف على األبواب النجدیة

 
نموذج من  ٣١شكل رقم 

  واب النجدیةالزخارف على األب

 
نموذج من الزخارف  ٢٥شكل رقم 

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من  ٢٦شكل رقم 

  الزخارف على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف  ٣٤شكل رقم

  على األبواب النجدیة
 

نموذج من الزخارف  ٣٥شكل رقم
  جدیةعلى األبواب الن

 
نموذج من الزخارف  ٢٧شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف  ٢٨شكل رقم

  على األبواب النجدیة

 
نموذج من ٢٩شكل رقم

  الزخارف على األبواب النجدیة

 
نموذج من الزخارف  ٣٩شكل رقم

  على األبواب النجدیة

  :الدراسات السابقة 
  ) : م ٢٠١١( دراسة ضیاء الدین عبد الرحمن الصعیدي 

تھدف الدراسة إلى التأكید على القیم الجمالیة والتشكیلیة للعناصر 
البیئیة بالمحمیات الطبیعیة واالستفادة منھا في ابتكار تصمیمات 

الوعي البیئي عن  تصلح لطباعة أقمشة المفروشات السیاحیة ورفع
المحمیات الطبیعیة عن طریق عمل تصمیمات تبرز الجانب 
الجمالي لتلك المحمیات وتطبیق ھذه التصمیمات المبتكرة علي 
أقمشة المفروشات المجھزة والمطبوعة بمواد صدیقة للبیئة وقد 
توصلت إلى دراسة وتحلیل عناصر المحمیات الطبیعیة والتي 

ت التي تصلح بطباعة أقمشة ساھمت في إثراء التصمیما
المفروشات للقرى السیاحیة وأھمیة ان تكون البیئة المحیطة 
بالسائح أثناء إقامتھ داخل القریة السیاحیة نابعة من عناصر 
الطبیعة وھذه األھمیة تنبع من كون السیاحة أحد ركائز النشاط 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي في مصر وذلك ال یتحقق بشكل 

ي القرى السیاحیة وعلى المصمم ان یراعى قدر االقتباس كاف ف
من الطبیعة المحیطة ومحاكاتھا ولیس نقلھا كما ھي من دون ھدف 
ً فقط لتصمیمات أقمشة  ً ولیس نظریا ویجب ان یكون التطبیق عملیا
المفروشات السیاحیة بأسلوب یتالءم مع المحمیة الطبیعیة أو البیئة 

لثورة الصناعیة لھا إیجابیات وفي نفس المحیطة والتقدم العلمي وا
الوقت لھا بعض السلبیات حیث تضخم التلوث في جمیع االتجاھات 
وكرد فعل لذلك ظھرت االتجاھات لعمل تصمیمات تحث على 
الحفاظ على المحمیات الطبیعیة تطبق على أقمشة مفروشات القرى 

  .   السیاحیة وھى تھدف إلى ترسیخ مفھوم الوعي البیئي 
  ) :م ٢٠١١( سة سامیة حلیم بقطر درا

تھدف الدراسة إلى تحلیل بعض مواقع السیاحة العربیة الرسمیة 
على شبكة اإلنترنت واستعراض نقاط الضعف والقوة في تلك 
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المواقع وتقیم الوضع الراھن بمواقع السیاحة العربیة الرسمیة 
وتقدیم مساھمة فعالة للقائمین علیھا وتوصلت الدراسة إلى ان 

میع المواقع ال توفر بدائل تعادل المحتوى السمعي والبصري ج
وان معظم المواقع ال تعتمد في تصمیمھا على األلوان بحیث إذا تم 
استخدام شاشة ابیض واسود فإن المستخدم سوف یكون قادر على 
قراءة المحتوى ما عدا مواقع السیاحة الرسمیة للمغرب ولبنان 

حتوى واضح ومنظم بحیث یمكن وقطر وان جمیع المواقع توفر م
ألى مستخدم ان یقرئھ وان جمیع المواقع ال توفر سیاق او 

  .معلومات توجیھیة 
  ) : م٢٠١٠( مل محمود عبد السالم یسن دراسة أ

تھدف الدراسة إلى محاولة وضع أسس وقواعد منھجیة لبناء 
تصمیمات ألقمشة المفروشات ذات زخارف نباتیة مبنیة على 

الھندسیة اإلسالمیة تتمیز بالحركة الدینامیكیة اال  اساس الشبكات
نھائیة وابتكار تصمیمات مستحدثة ألقمشة تأثیث الفنادق باألصالة 
والمعاصرة في انن واحد واضافة المزید من تطویر لألقمشة فرش 
وتأثیث الفنادق بما یا تواءم والتطور المستمر في مجال 

صلت الدراسة لعددت المنسوجات على المستوى العالمي وقد تو
نتائج منھا ان الشبكات الھندسیة األساسیة البسیطة مثل شبة 

إلخ من الوسائل السھلة .. المربعات والمثلثات والمستطیالت 
ً ولكنھا تحتاج  المنظمة البتكار التصمیمات النسجیة األكثر تطویرا
من المصمم ان یقوم بجھد اكبر في تطویر شكل التصمیم للوصول 

مات مبتكرة تتمیز باإلیقاع الحركي وانھ یمكن عن إلى تصمی
مثلث  –مربع ( طریق تقسیم الوحدات المتزنة المنتظمة للشبكات 

الحصول على كم ال نھائي من الشبكات المتنوعة ) مستطیل  –
ویمكن عن طریق استخدام الشبكات المبتكرة الناتجة من التقسیم 

الخذف واإلضافة  ألضالع الشبكات االساسیة أو استخدام اسلوب
ان یبتكر المصمم الشبكات الخاصة بھ واستخدمھا في عمل 
تصمیمات نسجیھ تتمیز بالتنوع واالتزان والوحدة والحركة 
الدینامیكیة وان ابتكار شبكات جدیدة لعمل تصمیمات نسجیھ یحتاج 
إلى المحولة والتجریب في البدایة حتى یمكن اتقان استخدام ھذا 

  .االسلوب 
  ) :م ٢٠٠٧( ادیة بنت عبد الغفور األندیجاني دراسة ن

تھدف الدراسة إلى التعرف على بعض أنواع أقمشة الستائر 
المتوفرة في األسواق المحلیة ودراسة خواصھا وتنفیز جھاز مبسط 
لقیاس خصیة االنسدال ألھمیتھا في البحث واختیار األمثل من 

صلت الدراسة األقمشة في تنفیز تصمیمات مبتكرة للستائر وقد تو
إلى ان ھناك عالقة بین اختیار المستھلك ألقمشة الستائر والخواص 
ً یوجد عالقة بین االختیار اصحاب محالت  المطلوبة وأیضا
المفروشات المتخصصة لألقمشة والمواصفات المطلوبة إلرضاء 

  .المستھلك 
  ) :م ٢٠٠٦( دراسة دمحم طاھر الیوسف 

الكثیر من السیاح لقضاء تھدف الدراسة إلى تشجیع واجتذاب 
ً لقلة الدراسات المتعلقة بالسیاحة في  اجازاتھم داخل المملكة ونظرا
المملكة كان البد من إجراء الدراسات السیاحیة التفصیلیة وتأتى 
ھذه الدراسة خطوة في ھذا االتجاھوتكمن أھمیة الدراسة في توفیر 

التي یقوم بیانات تفصیلیة عن خصائص الرحالت السیاحیة المحلیة 
بھا سكان المملكة وفى الخروج بعدد من التوصیات العملیة التي 
من المؤمل ان تسھم في وضع سیاسات تؤدى إلى زیادة الرحالت 
السیاحیة المحلیة في المملكة كبدائل للسیاحة الخارجیة المتزایدة 

التي زارھا أفراد العینة ) القرى والمدن ( والتعرف على األماكن   
ملكة العربیة السعودیة لقضاء أجازتھم وعطلتھم خالل داخل الم

وكذلك تحدید العوامل المؤثرة في عدد )  ١٤٢١ – ١٤١٧( الفترة 
مرفت دراسة  - .األماكن التي تمت زیارتھا وفي تكراریة زیارتھا 

جمالیات الزخارف الفرعونیة في " بعنوان  ١٩٩٠عبد الفتاح دمحم 
استنباط تصمیمات ألقمشة عصر األسرات واالستفادة منھا في 

  " المفروشات المعاصرة
العوامل " بعنوان  ١٩٩٣ودراسة مصطفي دمحم الشوربجي  - 

  "المؤثرة في القیم للمظھر السطحي ألقمشة المفروشات المطبوعة 
العناصر النباتیة " بعنوان   ١٩٩٧ودراسة دمحم إبراھیم دمحم   - 

في ابتكار تصمیمات اإلیرانیة في العصر الصفوي واالستفادة منھا 
  "أقمشة المفروشات 

التراث " بعنوان ١٩٩٩ودراسة ولید شعبان مصطفي رمضان  - 
استخدامھ  وإمكانیةالتقلیدي الزخرفي في العصر الصفوي بإیران 

  "في إثراء المفروشات 
تقنیات تنفیذ "  بعنوان ٢٠٠٢ودراسة إیناس محمود أحمد خلف  - 

بالكتابات المصریة القدیمة المفروشات ورؤیة جمالیة إلثرائھا 
  "باستخدام الكمبیوتر 

االستفادة "  بعنوان ٢٠٠٠أبوھشیمة  حسیندراسة مدحت دمحم   - 
 ."في صناعة المفروشات السیاحیة  الشعبيمن التراث 

 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
ً من اھتمام مھندسي الدیكور لما تحققھ  ً كبیرا تنال المفروشات قدرا

جانس إیقاعي مع سائر القطع من ناحیة وظیفیة وجمالیة وت
وتعتبر المفروشات من الضروریات . الموجودة داخل المكان 

ً تعبر عن  الالزمة لكل منزل لما لھا من أھمیة ووظیفیة وأحیانا
المستوى المادي والجمالي للمكان الموجودة بھ وال تخلو أي حجرة 
من حجرات المنزل من ھذه المفروشات فلكل حجرة مفروشاتھا 

  . ة بھا والتي تتناسب مع األثاث المستخدم فیھا الخاص
الھامة والتي طرحت نفسھا  المجاالتمجال المفروشات من  ویعتبر

ً بالنسبة لدارسي المالبس  ً جدیدا في األونة األخیرة باعتبارھا مجاال
  .والنسیج وھي من المواد التي تحتاج إلى دراسة عمیقة 

  : مفارش األسرة 
ام أغطیة لألسرة ومفارش لتغطى بھا في جرت العادة على استخد

ً على المظھر العام للغرفة طوال  حالة استخدامھا أثناء النھار حفاظا
الیوم على أن یرفع من مكانھ في المساء قبل النوم لذلك فإنھ عند 

ً للتصمیم  السریراختیارنا لقماش مفرش  یجب أن یكون مناسبا
ً مع ألوان الستائر الداخلي أو للشكل العام للغرفة و أن یكون  متناسقا

:  ١٩٩٧: دمحم إبراھیم دمحم  .المستخدمة ومفروشات األرضیة 
وھنا سنھتم بغطاء لمالءة السریر ولیس مفرش بالمعنى  .٢٦٠

ً یكون بنفس لون المالءة ونفس  المتعارف علیھ ھذا الغطاء أحیانا
للحفاظ على مالءة السریر  ویستخدمالخامة أو بلون یتماشى معھا 

ً كغطاء خفیف أثناء النوم    .نظیفة ویمكن استخدامھ صیفا
  : مالءات األسرة 

ً للموضة مثل أي شيء  تختلف أنواعھا وأشكالھا ومودیالتھا تبعا
فني في حیاتنا وھي تساعد على تجمیل المكان بألوانھا وأشكالھا 
المتناسقة وتتعرض أقمشة المالءات وأكیاس الوسائد إلى عملیات 

ررة نتیجة لالستعمال الیومي لھا مما یتطلب تغییرھا الغسیل المتك
باستمرار في أوقات متقاربة لذلك یجب أن تكون األقمشة 
المستخدمة للمالءات وأكیاس الوسائد على مستوى عالي من 
الجودة والمتانة كما یجب أن تتحمل طبیة االستعمال وكثرة عملیات 

نسجي السادة ألنھ الغسیل ویفضل استخدام األقمشة ذات التركیب ال
أكثر التركیبات النسجیة التي تعطي القماش أعلى درجة من المتانة 
وكذلك یفضل في إنتاج ھذه النوعیات من األقمشة استعمال 
الخامات الطبیعیة مثل القطن والكتان للحصول على مظھر وملمس 

دمحم . مقبول ولسھولة امتصاصھا للعرق من جسم اإلنسان 
  .  ٢٧:  ١٩٨٧: البدرأوي دمحم 

ویالحظ أنھ في الفترة األخیرة یتم استخدام األقمشة المخلوطة 
ثمنھا مقارنة بالقطن أو الكتان  لرخصإلنتاج مالءات األسرة وذلك 

ً أنھ یتم استخدام أقمشة مصنوعة من ألیاف صناعیة  ولوحظ أیضا
وإضافتھا ككنارات للمالءات ثم التطریز علیھا بعض األشكال 

یز اآللي وھذا یتعارض مع األسس الصحیحة باستخدام التطر
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  .إلنتاج المالءات
  : طقم السریر 

ً كان یطلق ھذا المصطلح على الطقم المكون من مالءة  قدیما
السریر وعدد اثنین كیس مخدة وعدد اثنین خددیة كبیرة ثم أصبح 

یطلق على الطقم المكون من مالءة السریر وعدد اثنین كیس مخدة 
كبیرة وعدد اثنین خددیة صغیرة وغطاء للمالءة وعدد اثنین خددیة 

إما بنفس اللون أو لون مخالف لھ ولكن یتالءم معھ واآلن أصبح 
ھناك شكلین لطقم السریر إما النوع األول وھو مالءة وعدد اثنین 
كیس مخدة وعدد اثنین خددیة كبیرة أو مالءة السریر وعدد ثالث 

غطاء للمالءة أو خددیات كبیرة وعدد ثالث خددیات صغیرة و
  . بدون غطاء حسب الرغبة

  :الستائر
لھ ومن دونھا یبدو  ّ تعتبر الستائر شدیدة األھمیة في المنزل فھي تجم

ً وتقل قیمتھ األھم أنھ ال یمكن المزج بین األسلوب . فارغا
الكالسیكي في األثاث والدیكور والستائر كالسیكیة مع أثاث حدیث 

ي تعكس طبیعة المكان ویوجد حریة الطراز، ومن أنواع الستائر الت
في اختیار أقمشتھا مع التركیز على حجبھا الجید للضوء یجب أن 
تكون من األقمشة المجھزة بمادة عازلة لیسھل تنظیفھا و إزالة 
البقع عنھا في غرف األطفال والحدائق ،أما غرف االستقبال 
 والقاعات والمكاتب فیمكن اختیار األقمشة الفخمة التي تعكس

اختیار النوعیة التي یسھل  فیفضلطبیعة المكان، أما المطبخ 
  .غسلھا وتكون في الغالب من القطن أو مواد غیر قابلة لإلشعال

من المھم أن نكون حیادیین عند اختیار نقوش تصـلح لغرفة النوم 
لیست تلك التي تصـلح لغرفة المكتب أو غرف األطفال أو غرف 

ناسب لغرف النوم ، ولكنھ ال یصلح الطعام، فالطراز الرومانسي م
لغرف الطعام، أما إذا كانت الغرفة تحمل طراز عصـر معین فال 

 و .بد من االلتزام بنسق العصر في نقوش
  : األسس المتبعة في تنفیذ المفروشات 

وھو القاعدة األساسیة التي یجب أن تتوافر في : التوازن 
اه الشامل یعبر عن المفروشات وعالقتھا باألثاث والتوازن بمعن

التكوین الفني المتكامل عن طریق حسن توزیع الوحدات واأللوان 
المحیطة بھا والتوازن  والفراغاتوتناسقھا مع بعضھا البعض 

 . یشمل جمیع المساحات والمسطحات 
من أھم قواعد الجمال في تناسب جمیع المفروشات كل : لتناسب ا

 . غرفة مع شكل وحجم ولون األثاث 
وھو من الضروریات التي یجب أن تراعى : زیع والترتیب التو

. عند توزیع المفروشات من عدم تناثر الوحدات والقطع وتبعثرھا 
  . ٢٢٤:  ٢٠٠٢: ولید مصطفي شعبان 
  :Practical Framework اإلطار العملي للبحث

تم اختیار بعض الوحدات الزخرفیة الموجودة داخل اإلطار 
أللوانھا ومكوناتھا الشكلیة النظري للبحث وبدأت الدراسة التحلیلیة 

  .والزخرفیة
  :الوحدة الزخرفیة األولى

 
من نماذج فن القطأ والنقش العسیري  شریط زخرفي ٣٠شكل رقم

   الخاص ھأبدع الھولكن في مدارس أو معاھد  تعلمتلم  سیدة أبدعتھ 

 
الوحدة الزخرفیة التكراریة التي سیتم دراستھا وتحلیلھا ٣١شكل رقم

  .جرافیكیاً 

 
الوحدة الزخرفیة التكراریة بعد تحدید شكلھا ورسمھا ٣٢شكل رقم

  .بمساعدة برامج الحاسب اآللي

 
األلوان المستخدمة في الوحدة الزخرفیة ٣٣شكل رقم

.لتكراریة

 
أجزاء وعناصر الوحدة الزخرفیة التكراریة ،بعد تحلیلھا  ٣٤شكل رقم  

جرافیكیاً وإعدادھا مبدئیاً كمفردات أساسیة یستخدمھا المنھج التجریبي 
ذات  في تطبیقات البحث لعمل تصمیمات ألقمشة مفروشات ومفروشات
  .طابع ومالمح محلیة الستخدامھا في استراحات محافظة الطائف
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 الوحدة الزخرفیة
:الثانیة

 
شریط زخرفي من نماذج فن القطأ والنقش  ٣٥شكل رقم

.العسیري

 
الوحدة الزخرفیة التكراریة بعد تحدید شكلھا ورسمھا ٣٦شكل رقم

  دة برامج الحاسب اآلليبمساع

 
األلوان المستخدمة في الوحدة الزخرفیة ٣٧شكل رقم

.التكراریة

 
أجزاء وعناصر الوحدة الزخرفیة التكراریة بعد تحلیلھا ٣٨شكل رقم

 جرافیكیاً وإعدادھا مبدئیاً كمفردات أساسیة یستخدمھا المنھج التجریبي

في تطبیقات البحث لعمل تصمیمات ألقمشة مفروشات ومفروشات ذات 
 )أ( طابع ومالمح محلیة الستخدامھا في استراحات محافظة الطائف

 
  ).ب(أجزاء وعناصر الوحدة الزخرفیة التكراریة، ٣٩شكل رقم

 
زخرفیة أجزاء وعناصر الوحدة ال ٤٠شكل رقم

).ج(التكراریة،

 
  ).د(أجزاء وعناصر الوحدة الزخرفیة التكراریة، ٤١شكل رقم
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التصمیمات المقترحة بناءاً على الدراسة التحلیلیة للوحدات 
  :الزخرفیة جرافیكیاً ولونیاً 

یقترح البحث استغالل الدراسة التحلیلیة للوحدات 
ل تصمیمات تكراریة یمكن تنفیذھا في الزخرفیة المختارة في عم

المنسوجات المستخدمة في االستراحات ومناطق الترفیھ العامة 
بمنطقة الطائف وذلك في الستائر والمفروشات وكذا تغطیات 

  .األرضیات حسبما یتطلب التصمیم الداخلي لكل منھا
سم  ٢٠یعرض البحث الوحدة التصمیمیة عبارة عن مربع بمقاس 

سم  ٨٠ا یعرض مساحة لتكرار تلك الوحدة بمقاس سم ، كم ٢٠× 
  .سم ، للتأكید على إمكانیة التكرار في المساحات الفعلیة ٨٠× 

 
.            سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١(تصمیم  ٤٢شكل رقم

          
.                   سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١(میم تكرار تص٤٣شكل رقم    

  
ـ سجاد أو مفروشات أو ستائر                   ) ١(كروكي تطبیق للتصمیم ٤٤شكل رقم

 
.     سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٢(تصمیم  ٤٥شكل رقم

          
.    سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٢(تكرار تصمیم   ٤٦قمشكل ر

 
ـ سجاد أو  مفروشات  أو ) ٢(كروكي تطبیق للتصمیم  ٤٧شكل رقم      

  .ستائر

  
.     سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٣(تصمیم  ٤٨شكل رقم
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.                 سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٣(تكرار تصمیم  ٤٩رقم  شكل

  
 .سجاد أو مفروشات أو ستائر) ٣(كروكي تطبیق للتصمیم  ٥٠شكل رقم

 
.  سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٤(تصمیم  ٥١شكل رقم 

      
.                     سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٤(ر تصمیم تكرا ٥٢شكل رقم 

 
  سجاد أو مفروشات أو ستائر ) ٤(كروكي تطبیق للتصمیم ٥٣شكل رقم

 
.   سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٥(تصمیم  ٥٤شكل رقم

        
             .                 سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٥(تكرار تصمیم  ٥٥ شكل رقم

 
 .سجاد أو مفروشات أو ستائر) ٥(كروكي تطبیق للتصمیم  ٥٦شكل رقم
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. سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٦(تصمیم ٥٧شكل رقم

        
  .                                   سم ٨٠ ×سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٦(تكرار تصمیم   ٥٨شكل رقم

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٦(كروكي تطبیق للتصمیم  ٥٩شكل رقم

  .ستائر

 
.    سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٧(تصمیم   ٦٠شكل رقم

        
.                           سم ٨٠× سم  ٨٠س مقترح ـ مقا) ٧(تكرار تصمیم  ٦١شكل رقم

 
ـ سجاد أو مفروشات ) ٧(م لتصمیكروكي تطبیق ل ٦٢شكل رقم           

 تائرس أو
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  .سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٨(تصمیم ٦٣شكل رقم

      
           .     سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٨(تكرار تصمیم ٦٤شكل رقم 

 
  ـ سجاد أو مفروشات أو ستائر) ٨(كروكي تطبیق للتصمیم ٦٥شكل رقم

        
.                              سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٩(تصمیم  ٦٦شكل رقم 

 
سم   ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٩(تكرار تصمیم  ٦٧شكل رقم

  
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٩(كروكي تطبیق للتصمیم  )أ (   ٦٨شكل رقم

.ستائر
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ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٩(كروكي تطبیق للتصمیم )ب(  ٦٩شكل رقم

 ستائر

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٩(كروكي تطبیق للتصمیم ) ج ( ٧٠شكل رقم

.ستائر

  
.   سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٠(تصمیم  ٧١شكل رقم 

       
          .        سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٠(تكرار تصمیم  ٧٢شكل رقم

 
 ـ سجاد أو مفروشات أو) ١٠(تصمیم كروكي تطبیق لل ٧٣شكل رقم

.ستائر

 
.   سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١١(تصمیم  ٧٤شكل رقم 
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   .               سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١١(تكرار تصمیم  ٧٥شكل رقم

  
ـ سجاد أو مفروشات ) ١١(كروكي تطبیق للتصمیم  ٤٨شكل رقم       

 أو ستائر 

          
.                            سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٢(تصمیم  ٧٦شكل رقم   

 
  . سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٢(تكرار تصمیم   ٧٧شكل رقم

  
ـ سجاد أو مفروشات ) ١٢(كروكي تطبیق للتصمیم  )أ (    ٧٨شكل رقم

 .أو ستائر

  
مفروشات  ـ ) ١٢(كروكي تطبیق للتصمیم   ٧٩شكل رقم
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ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٢(كروكي تطبیق للتصمیم    ٨٠شكل رقم

  .ستائر

 
.  سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٣(تصمیم  ٨١شكل رقم  

         
.                           سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٣(تكرار تصمیم  ٨٢رقمشكل 

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٣(كروكي تطبیق للتصمیم ٨٣شكل رقم       

  ستائر

 
.    سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٤(تصمیم  ٨٤شكل رقم      

  
  .  سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٤(تكرار تصمیم  ٨٥شكل رقم
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ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٤(كروكي تطبیق للتصمیم  ٨٦شكل رقم 

.ستائر

 
 .    سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٥(تصمیم  ٨٧شكل رقم

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٥(كروكي تطبیق للتصمیم  ٨٨شكل رقم   

.ستائر

 
.     سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٦(تصمیم  ٨٩ شكل رقم

     
     .         سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٦(تكرار تصمیم   ٩٠شكل رقم

   
ـ سجاد أو ) ١٦(كروكي تطبیق للتصمیم  ٩١شكل رقم              

 .مفروشات أو ستائر
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  .سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٧(تصمیم  ٩٢ شكل رقم

 
.                   سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٧(تكرار تصمیم   ٩٣ شكل رقم

 
ـ سجاد أو مفروشات ) ١٧(كروكي تطبیق للتصمیم ) أ (  ٩٤ شكل رقم

  .أو ستائر

  
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٧(كروكي تطبیق للتصمیم   ٩٥شكل رقم

  .ستائر

  
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٧(كروكي تطبیق للتصمیم   ٩٦شكل رقم

  .ستائر

 
.  سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٨(تصمیم  ٩٧شكل رقم

        
.                        سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٨(تكرار تصمیم  ٩٨ مشكل رق

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ١٨(كروكي تطبیق للتصمیم  ٩٩ شكل رقم 

  .ستائر
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.   سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ١٩(تصمیم ١٠٠ شكل رقم

       
.                  سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ١٩(تكرار تصمیم  ١٠١ شكل رقم

  
 .سجاد أو مفروشات  ) ١٩(كروكي تطبیق للتصمیم  ١٠٢شكل رقم

 
.    سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٢٠(تصمیم   ١٠٣شكل رقم

      
.                    سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٢٠(تكرار تصمیم   ١٠٤شكل رقم

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٢٠(كروكي تطبیق للتصمیم ١٠٥شكل رقم

. ستائر

 
.   سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٢١(تصمیم  ١٠٦شكل رقم

         
.               سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٢١(تكرار تصمیم  ١٠٧ شكل رقم
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ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٢١(كروكي تطبیق للتصمیم  ١٠٨ شكل رقم

  .ستائر

 
 .سم ٢٠× سم  ٢٠ـ مقاس مقترح ) ٢٢(تصمیم ١١٥شكل رقم

          
.    سم ٨٠× سم  ٨٠ـ مقاس مقترح ) ٢(تكرار تصمیم  ١٠٩ شكل رقم

 
ـ سجاد أو مفروشات أو ) ٢٢( كروكي تطبیق للتصمیم١١٠ شكل رقم

  .ستائر

  اإلحصائي التحلیل
 :التصمیمات تقییم استبیان عناصر 

 عناصر التقییم
 - :الجانب التصمیمي

 الخطوط البنائیة للتصمیم متوافقة و مترابطھ - ١
 یوجد نسبھ وتناسب بین مساحات التصمیم - ٢
 یوجد توازن بین خطوط التصمیم - ٣
 ائیة للتصمیم مبتكرهالخطوط البن - ٤

  - :الجانب االقتصادي
 یصلح التصمیم كمنتج قابل للبیع وإقبال القرى السیاحیة علیة - ١
 تمثل التصمیمات أضافھ جدیده للتصمیمات الموجودة بالسوق - ٢
 إمكانیة توفر الخامات لتنفیذ التصمیم وتداولھ بین المستھلكین - ٣

 -:الجانب الجمالي
 فیة مع التكوین البنائي للتصمیمتتوافق الوحدة الزخر - ١
 تتوافق خطوط التصمیم مع خطوط المفروشات المعاصرة - ٢
 تتوافق األلوان المستخدمة مع ألوان الموضة السائدة - ٣
یعكس التصمیم المقترح الشخصیة المتمیزة بأصالتھا النابعة  - ٤

  من البیئة
  :الخطوات اإلجرائیة للبحث

المصادر للحصول على البیانات  تمت الدراسة باالستعانة بعدد من
: البحثیة التي تتصف بأكبر قدر من الدقة والموضوعیة فشملت

التسجیل المنظم للبیانات والمعلومات عن طریق التصویر 
الفوتوغرافي والتدوین والمالحظة، التي أمكن التوصل إلیھا من 
خالل الدراسات السابقة باإلضافة إلى فحص وتحلیل ما أمكن 

الوحدات الزخرفیة الموجودة داخل اإلطار یھ من الحصول عل
النظري للبحث وبدأت الدراسة التحلیلیة أللوانھا ومكوناتھا الشكلیة 

  .تصمیم مقترح ٢٢و تم عمل والزخرفیة 
  .تم تجمیع العدید من وحدات الفن التراثي السعودي .١
تم عمل حصر لبعض الوحدات التي نالت استحسان الباحثتان  .٢

  .ان زخرفیتانوھم وحدت
–مفارش- ستائر(تم تحدید أشكال من المفروشات وتشمل  .٣

والتي سیتم تجمیلھا بواسطة ) سجاد- أقمشة مفروشات
  . التصمیمات المقترحة

 تم وضع مجموعة من التصمیمات المقتبسة من التراث .٤
یستخدم في تنفیذھا الطباعة من خالل ) تصمیم ٢٢(السعودي 

 & Adobe Photoshop, AutoCADمقترحات ببرنامج 
3D Max .  

یقترح البحث استغالل الدراسة التحلیلیة للوحدات الزخرفیة ولھذا 
المختارة في عمل تصمیمات تكراریة یمكن تنفیذھا في المنسوجات 
المستخدمة في االستراحات ومناطق الترفیھ العامة بمنطقة الطائف 

سبما في الستائر والمفروشات وكذا تغطیات األرضیات ح وذلك
  .یتطلب التصمیم الداخلي لكل منھا

 ٢٠یعرض البحث الوحدة التصمیمیة عبارة عن مربع بمقاس  .٥
سم ، كما یعرض مساحة لتكرار تلك الوحدة  ٢٠× سم 

سم ، للتأكید على إمكانیة التكرار في  ٨٠× سم  ٨٠بمقاس 
  .المساحات الفعلیة

تم عرض التصمیمات المقترحة على بعض أعضاء ھیئة  .٦
دریس في تخصص المالبس والنسیج وفي تخصص الت

  .التربیة الفنیة الختیار أفضل التصمیمات من وجھة نظرھم
ً على رأي المحكمین ١٠وقع االختیار على  .٧ . تصمیمات بناءا

  )  ١ملحق رقم (
أدوات تقییم التجربة والتي تمثلت في إعداد االستبانة   إعداد .٨

  : لقیاس مظاھر العمل الفني
الباحثتان عند قیاس مظاھر العمل الفني للتصمیمات  استعانت
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   - :المقترحة لعدة عناصر منھا 
  .مصدر الوحدة - 
  .عناصر التكوین - 
  ) ١٩٨٦: ١٠٨نبیل الحسیني،.(الشكل النھائي للعمل الفني - 

  :وقد روعي عند إعداد االستبانة التالي
رتبت الوحدات وتم تصنیفھا بطابع ممیز لیعكس جودة وجمال . ١

  .الفن التراثي السعودي
االستجابة الوصفیة تنوعت من خالل الحكم والوصف على . ٢

  .العمل الفني
  .حدوث تكرار منتظم للوحدة فى العمل الفني. ٣
  .مالحظة وجود عالقة واضحة بین الشكل واألرضیة. ٤
  .یصلح التصمیم كمنتج قابل للبیع. ٥

فني في وتھدف االستبانة إلى قیاس توافر عناصر العمل ال
  المنتجات المنفذة 

وإلقرار صالحیة االستبانة تم عرضھا على مجموعة من 
المحكمین المتخصصین في المالبس والنسیج وكذلك المناھج 
وطرق التدریس، حیث طلب منھم إبداء الرأي في عبارات البطاقة 

  - :من حیث
  ) غیر مناسبة/ مناسبة ( صیاغتھا  •
  ) طةغیر مرتب/مرتبطة (ارتباطھا بالھدف  •
ً، حذف غیر المناسب  •   إضافة ما یرونھ مناسبا

   - : وقد اتفق المحكمون على 
  مناسبة صیاغة العبارات  •

o  إعادة ترتیب بعض العبارات  
o  ارتباط العبارات بالھدف المراد قیاسھ  

. وأصبحت الصورة النھائیة لالستبانة تتكون من إحدى عشر عبارة
  ) ٢ملحق رقم (

تم تنفیذھا على مجموعة من  تم عرض التصمیمات التي. ١٠
المحكمین تخصص المالبس والنسیج وتخصص التربیة الفنیة 
وذلك إلبداء الرأي في تحقق من قیاس مظاھر العمل الفني في 

  .التصمیمات المنفذة
تم إعداد وتصمیم استبیان بھدف إجراء تحكیم التصمیمات 

ثالثة  تصمیم والتي قام الباحثین بتصمیمھا على ٢٢المقترحة لعدد 
محاور وكان أول محور یقیس الجانب التصمیمي أما المحور 
الثاني یقیس الجانب االقتصادي والمحور الثالث یقیس الجانب 

ومن ثم تم عرضھا علي محكمین متخصصین . الجمالي للتصمیم
 ٣ – ١تصمیم رقم (تصمیمات وكانت كالتالي  ١٠الختیار افضل 

تصمیمات وتم ) ٢٢ - ٢١ – ١٩ – ١٧ – ١٥ -  ١٢ – ٩ – ٦ –
عمل التحلیالت االحصائیة لھا إلظھار الفروق المعنویة بینھا 

  .واختیار افضل تصمیم
 : یةاالحصائ ةالمعالج نتائجتحلیل 

حتى یمكن إجراء التحلیل اإلحصائي للمحاور الثالثة لالستبیان 
والتحقق من الفروق المعنویة بین العشرة تصمیمات كان من 

یة الواردة في االستبیان الضروري القیام بتقویم البیانات الوصف
ً وذلك بتحویل البیانات الوصفیة إلى بیانات رقمیة  ً رقمیا تقویما

بواقعثالث ) موافق(إعطاء أعلى درجة إلى التوصیف : بإتباع األتي
بواقع درجتین وإعطاء ) موافق لحد ما(درجات وإعطاء التوصیف 

  .درجة واحدة فقط)غیر موافق(التوصیف
على ھذا النحو بإیجاد توزیع تكراري  وتم التحلیل اإلحصائي

للبیانات الوصفیة لكل محور وإیجاد الفروق المعنویة باستخدام 
كما تم حساب المتوسط الحسابي  Chi-Square Testsاختبار 

واالنحراف المعیاري إلیجاد الفروق المعنویة باستخدام 
لمجمل المحاور الثالثة لالستبیان  Oneway ANOVAاختبار

ل تصمیم وذلك لتحدید متوسط كل محور ومعرفة والخاص بك
االنحراف المعیاري لكل منھا وذلك لقیاس مدى تشتت القیم واآلراء 

حوال المحور الواحد وتم التحلیل اإلحصائي باستخدام برنامج 
SPSS ,  

  : Results نتائج البحث
یوضح مقارنة بین الثالثة محاور  ١و شكل رقم  ٣جدول رقم 

ارت النتائج أن التصمیم رقم أش.ألفضل عشرة تصمیمات مقترحة
سجل افضل تصمیم طبقا ألراء المحكمین في مجمل الثالث  ١٧

محاور وتم ترتیب التصمیمات تنازلیا طبقا للتحلیل االحصائي وقیم 
 ١٧كالتالي التصمیم رقم ) االنحراف المعیاري±المتوسط الحسابي(
 ١٥یلیھ التصمیم رقم ، في المرتبة االولي) 33.00±٠٫٠٠(
یلیھ ،)2.11±32.00( ١٢یتبعھ التصمیم رقم ،)32.10±1.91(

 ٢١یتبعھ التصمیم رقم ،)2.42±31.50( ١٩التصمیم رقم 
یتبعھ ،)2.58±30.00( ١یلیھ التصمیم رقم ،)31.00±2.58(

 ٦یلیھ التصمیم رقم ،)2.63±28.60( ٣التصمیم رقم 
واخیرا ، )3.65±27.00( ٩یلیھ التصمیم رقم ،)28.20±3.01(

وتشیر النتائج بأنة یوجد فروق ).3.06±25.70( ٢٢قم التصمیم ر
ذات داللة معنویة طبقا الختبار األنوفافي مجمل الثالث محاور 

عند مستوي معنویة ) 8.98= قیمة ف (للعشرة تصمیمات فكانت 
  ).٠٫٠٠١(اقل من 

التوزیع التكراري ألراء  ٢والشكل رقم٤ویوضح الجدول رقم 
وتشیر .لعناصر الجانب التصمیميالمحكمین حول المحور األول 

النتائجأن الخطوط البنائیة للتصمیم متوافقة ومترابطة تم االتفاق 
لكل من التصمیمات % ١٠٠علیھا من قبل المحكمین علیھا بنسبة 

بینما تم االتفاق علیة بنسبة  ٢١، ١٩، ١٧، ١٥، ١٢، ١التالیة رقم 
رقم  والشكل٢ایضاالجدول رقم .  ٢٢فقط للتصمیم رقم % ٣٠
تشیربوجود نسبھ وتناسب بین مساحات التصمیم وتم االتفاق ٣

بینما تم  ١٧للتصمیم رقم % ١٠٠علیھا من قبل المحكمین بنسبة 
في نفس الوقت . ٢٢فقط للتصمیم رقم % ٢٠االتفاق علیة بنسبة 

یوضحبأن أغلبیة المحكمین تم االتفاق  ٤والشكل رقم ٢الجدول رقم 
ن خطوط التصمیم لكل من بوجود توازن بی%١٠٠بنسبة 

بینما تم االتفاق علیة بنسبة ١٧، ١٥، ١٢التصمیمات التالیة رقم 
تشیر . علي التوالي ٢٢و  ١٩للتصمیمات رقم% ٢٠و % ٥٠

من المحكمین اتفقوابان الخطوط البنائیة % ١٠٠النتائج أن 
بینما تم ٢١، ١٩، ١٧، ١٥، ١٢للتصمیم مبتكره لتصمیمات رقم 

والشكل ٢جدولرقم (٢٢فقط للتصمیم رقم % ٢٠بة االتفاق علیة بنس
  ). ٥رقم 

التوزیع التكراري ألراء  ٦والشكل رقم  ٤ویوضح الجدول رقم 
تشیر .المحكمین حول المحور الثاني لعناصر الجانب االقتصادي

من المحكمین اتفقوا بأن التصمیم یصلح كمنتج % ١٠٠النتائج بأن 
، ١٢یة لكل من التصمیم رقمقابل للبیع وإقبال القرى السیاحیة عل

عالوة علي . ٣للتصمیم رقم % ٣٠بینما تم االتفاق علیة بنسبة ١٧
یوضح بأن التصمیمات تمثل  ٧والشكل رقم  ٣ذلك الجدول رقم 

أضافھ جدیدة للتصمیمات الموجودة بالسوق وتم االتفاق علیھا من 
بینما تم ٢١، ١٧، ١٥لتصمیمات رقم% ١٠٠قبل المحكمین بنسبة 

وتشیر . ٦و  ٣لكل من التصمیم رقم % ٦٠فاق علیة بنسبة االت
بإمكانیة توفر الخامات  ٨والشكل رقم  ٣النتائج في جدول رقم 

لتنفیذ التصمیم وتداولھ بین المستھلكین تم االتفاق علیھا من قبل 
لكل من التصمیمات التالیة رقم % ١٠٠المحكمین علیھا بنسبة 

لكل من التصمیم % ٦٠سبة بینما تم االتفاق علیة بن ٢٢، ١٧
  .٢١، ١رقم

التوزیع التكراري ألراء  ٩والشكل رقم  ٥ویوضح الجدول رقم 
المحكمین حول المحور الثالث الجانب الجمالي الخاص بأفضل 

وتشیر النتائج أن الوحدة الزخرفیة تتوافق مع التكوین .تصمیمات
بنسبة البنائي للتصمیم تم االتفاق علیھا من قبل المحكمین علیھا 

% ١٠في حین تم االتفاق علیة بنسبة  ١٧للتصمیم رقم % ١٠٠
والشكل رقم  ٤في نفس الوقت الجدول رقم .  ٢٢فقط للتصمیم رقم 
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تشیر بتوافق خطوط التصمیم مع خطوط المفروشات  ١٠
% ١٠٠المعاصرة وتم االتفاق علیھا من قبل المحكمین بنسبة 

ما تم االتفاق علیة بین  ٢١، ١٩، ١٧، ١٥، ١٢، ١لتصمیمات رقم 
والشكل  ٤ایضا الجدول رقم . ٢٢فقط للتصمیم رقم % ٣٠بنسبة 
% ١٠٠یوضح بأن أغلبیة المحكمین تم االتفاق بنسبة  ١١رقم 

لكل من  بوجود توافق األلوان المستخدمة مع ألوان الموضة السائدة
% ١٠بینما تم االتفاق علیة بنسبة ٢١، ١٧، ١٥التصمیمات رقم 

 ١٢ویوضح نفس الجدول و الشكل رقم .٢٢رقم  فقط للتصمیم
علي انة یعكس % ١٠٠یظھر بأن أغلبیة المحكمین اتفقوا بنسبة 

التصمیم المقترح الشخصیة المتمیزة بأصالتھا النابعة من البیئةلكل 
لكل من %٥٠بینما تم االتفاق علیة بنسبة ١٧، ١٢من التصمیم رقم

  .  ٣، ١التصمیم رقم 
تراث النقش العسیري وزخرفة "التراث الفني السعودي الشعبي 

مصدر الستلھام مداخل جدیدة تفید في " األبواب النجدیة وغیرھا
 .إلثراء التصمیمات الفنیة الحدیثة والمعاصرة

إمكانیة االستفادة من مفردات التراث الفني السعودي الشعبي 
ناسب التنفیذ على في تصمیمات تكراریة ت" تراث النقش العسیري"

 .السجاد أو المفروشات أو الستائر وغیرھا
إمكانیة االستفادة من التصمیمات التكراریة المستلھمة من مفردات 

في " تراث النقش العسیري"التراث الفني السعودي الشعبي 
المنسوجات المستخدمة في المنشآت ذات الطابع السیاحي مثل 

 .مملكةاستراحات الطریق بمدینة الطائف بال
 :Recommendationsتوصیات البحث 

ضرورة االھتمام بالتراث الفني السعودي الشعبي ، وتوثیقھ  •
 .وتسجیلھ في قواعد البیانات اإللیكترونیة

إتاحة استخدام التراث الفني السعودي الشعبي عن طریق  •
 .تكنولوجیا المعلومات والشبكة العنكبوتیة بصورة موسعة

نیة المستلھمة من التراث بروافده ضرورة إجراء األبحاث الف •
المختلفة ، وتطبیقھا في مختلف مجاالت الفنون ومنتجاتھا 

الخزف ـ السیرامیك ـ الزجاج ـ الرخام ـ األحجار ـ "التطبیقیة 
 ".إلخ... الحلي 

ضرورة الربط بین احتیاجات الحیاة الیومیة ومتطلبات البیئة  •
یة تحمل القیم ومعطیات التراث للوصول لمنتجات فنیة تطبیق

الجمالیة التراثیة وتحقق القیم الوظیفیة المعاصرة وتؤكد على 
 .الطابع المحلي

ضرورة نشر الوعي بالتاریخ الحضاري والفني والتراث  •
التقلیدي ، وتوسیع نطاقھا المعرفي من قبل السكان المحلیین 
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