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 الملخص:

نسان بفطرته, تعد صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات التي عرفها اإلنسان وقد بدأت كصناعة يدوية اهتدي إليها اإل

كية في هذه تطورت بعد فترة من الزمن باستخدام العمليات الميكانييصنع لنفسه ما يستر به جسده ويقيه برد الشتاء ثم 

 . (5)الصناعة

عديد من األبعاد وتمثل انتاج النسجيات الوبرية قطاعاً عريضاً من قطاعات إنتاج المنسوجات لما لها من أهمية في تغطية ال

يات تركيبها البنائي الوظيفية والجماليه لدي المستهلك, وهي تنفرد بين العديد من نوعيات المنسوجات الشائعة والمتداولة بنظر

 .(1)ج الوبرة لتقنية الخاصة بانتاجها والمتمثلة في مراحل التصنيع واالجهزة الخاصة بانتاوقواعد تصميمها واألساليب ا

والوظيفية للبعد  وتتميز المنسوجات الوبرية بين سائر المنسوجات بفاعليتها نحو إبراز وتأكيد اإلتجاهات الفنية والجمالية

واء كانت مقطوعة سلمظهرية الوبرية لتلك النوعية من األقمشة الثالث للقماش المتمثل في السمك, والناشئ أساساً من تحقيق ا

جمالي للمنتج الوبرة أو غير مقطوعة, والذي يؤدي كل منها دوراً رئيسياً في تحديد األبعاد وقواعد األداء الوظيفي وال

 .( 3)الوبري

وانتاج معلقات نسجيه وبريه مصرية  ويهدف البحث الي اإلستفادة من األساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي كمصدر لتصميم

(, من خالل أسس تصميميه وتقنية 10الطابع والهويه, ولتحقيق أهداف الدراسة تم عمل مجموعة من التصميمات وعددهم )

خاصه بالسجاد نصف اآللي, واستخدام بعض العناصر والزخارف االسالميه الهندسيه والنباتيه والمفروكة االسالميه, لتأكيد 

 القيم الجماليه الخاصه بتصميم المعلقه النسجيه .وإثراء 
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مات وارتباطها وتم إختيار عدد من التصميمات وتنفيذها بتقنيات السجاد نصف اآللي )التافت(, ولتحديد مستوي جودة التصمي

ن في المجال, يبتقنية التنفيذ وتحقيق الهويه المصريه, تم تصميم أداة )استمارة تقييم( وتطبيقها من خالل محكمين متخصص

حديد الهويه ت( تصميمات منفذه تتفق ومعايير 5وبعد تطبيق االستمارة تم معالجة بياناتها احصائياً والوصول الي أفضل )

ل تطبيقها وجماليات التقنيه المستخدمه, وتوصلت الدراسة في النهاية الى مجموعة من النتائج والتوصيات, يمكن في حا

 نتاج المعلقات النسجيه.تحقيق مستوى متقدم تصميم وا

 الكلمات المفتاحيه 

 لزخارف الهندسيه االسالميه .ا –لمعلقات النسجيه الوبريه ا –السجاد نصف اآللي 

Abstract : 

The spinning and weaving industry is one of the oldest industries known to man, and it began 

as a handicraft to which man was guided by his instinct, making for himself what he used to 

cover his body and protect it from the cold of winter, then it developed after a period of time 

using mechanical processes in this industry (5) 

The production of pile textiles represents a wide sector of the textile production sectors because 

of its importance in covering many functional and aesthetic dimensions of the consumer, It is 

unique from the common and commonly used types of textiles with its structural theories, 

design rules, and technical methods for its production, represented by the stages of production 

and equipment for the production of pile. (1) 

Webbing textiles are distinguished among all other textiles by their effectiveness towards 

highlighting and confirming the technical, aesthetic and functional trends of the third dimension 

of the fabric represented in thickness, which arises mainly from achieving the pile appearance 

of that type of fabrics, whether cut pile or uncut, each of which plays a major role in determining 

dimensions and performance rules Functional and aesthetic of pile weaving product (3). 

The research aims to take advantage of the applied methods of hand tufted carpets as a source 

for the design and production of textile pendants with Egyptian character and identity, and to 

achieve the objectives of the study, a group of (10) designs were made, through the foundations 

of design and technology of hand tufted carpets, using some Islamic of geometric, vegetarian, 

and Islamic Mafroka, to emphasize and enrich the aesthetic values of the fabric hanging design. 

A number of designs were selected and implemented using hand tufted carpet techniques (Tuft), 

and to determine the quality level of designs, their relevance implementation technology, and 

the achievement of the Egyptian identity, a tool (evaluation form) was designed and applied by 

referees specialized in the field, after the application of the questionnaire, its data were 

statistically processed and the best (5) designs were reached, in the end, the study reached a set 

of conclusions and recommendations, if applied, it can achieve an advanced level in the quality 

of hand tufting carpet industry in general, and the design and production of pile textile in 

particular. 

Keywords: 

hand tufting؛carpet؛pile؛textile. 

 مقدمة :

يعتبر فن المعلقات النسيجية من الفنون الراقية األكثر ثراًء في مجال الفنون التشكيلية فهو من أقدم وأشهر الفنون التطبيقية 

وهناك أساليب تطبيقيه متعدده تستخدم في انتاج السجاد والمعلقات النسجيه كاسلوب  ,(6)التي لها قيم فنيه وجماليه عاليه
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, واشارت الدراسة (1)التابستري, السوماك, السجاد اليدوي المعقود, السجاد نصف اآللي, واسلوب السجاد الميكانيكي

 5هو محدودية األلوان والتي تتراوح من االستطالعيه والدراسات االكاديميه للبحث الحالي أن من أهم عيوب السجاد اآللي 

لون باالضافه الي محدودية التصميمات المنفذه والوارد أغلبها من ثقافات خارجيه ال تتفق والطابع المصري المعاصر,  10: 

 . (5)الحل األمثل للحصول علي سجاد بألوان غنية )Tufted Carpet(ومن هنا يعتبر سجاد التافت 

 

 تحديد أهم  عناصر المشكلة البحثية في اآلتي : يمكنمشكلة الدراسة/ 

 أوالً/

 

 قلة الدراسات والبحوث المتعلقة بكيفية تطبيق تقنيات السجاد نصف اآللي . .1

 ارتفاع تكلفة بيع المنتجات النسجيه الوبريه . .2

 محدودية التصميمات المنفذه في السجاد اليدوي واآللي بالسوق المحلي المصري . .3

ال يلبي  تقنيات تنفيذ المنسوجات الوبريه بالسوق المحلي علي عدد محدود من التقنيات بمااقتصار  .4

 حاجة التطوير المهني في قطاع المنسوجات .

 ثانياً/ االجابة علي التساؤالت اآلتيه :

 .  ما امكانية ابتكار تصميمات معلقات نسجيه وبريه مصرية الطابع والهويه .1

 اسلوب السجاد نصف االلي )التافت( في انتاج المعلقات النسجيه الوبريه.ما امكانية االستفاده من  .2

 

 أهمية الدراسة:

 تسهم الدراسة في فتح مجال أوسع من التجريب في مجال صناعة السجاد نصف اآللي )التافت( . -1

االسالمي  التراثتزويد المتخصصين في مجال تصميم وانتاج المعلقات النسجيه الوبريه بتصميمات مبتكرة مستوحاه من  -2

 المصري لالستخدام كمعلقات وبريه .

 

 أهداف الدراسة :

سجيه وبريه تهدف الدراسة الي اإلستفادة من األساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي كمصدر لتصميم وإنتاج معلقات ن -1

 مصرية الطابع والهويه .

 ومبتكر في مجال المعلقات النسجيه .سد وتلبية متطلبات السوق المصرية والعربيه الي كل ما هو جديد  -2

قدم في تطوير تقنيات السجاد اليدوي والنصف آلي بأساليب جديده ومبتكرة يمكن في حال تطبيقها تحقيق مستوى مت -3

 تصميم وتنفيذ المعلقات النسجيه للمنافسة في األسواق المحلية والدوليه . 

 ت النسجيه الوبريه.( واالستفاده منها في تصميمات معاصرة للمعلقادراسة تحليليه للزخارف االسالميه )الهندسيه والنباتيه -4

 

 تستند الدراسة الحاليه إلي الفروض األتيه:فروض الدراسة/ 

  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على عناصر اقتباس وتصميم القطعة المنفذة " .1

 أراء المحكمين على مدى تحقق أسس التصميم .يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  .2

 طع المنفذه .يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على البعد الثالث االيهامي وتوظيفه في الق .3

 ة .يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على الجانب الوظيفي  للقطع النسجية المنفذ .4
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 وأدوات الدراسة:حدود 

 لتصميم وتنفيذ عينات الدراسة. Hand tufting carpetإستخدام تقنيات إنتاج السجاد نصف اآللي  -1

 استخدام خامات متنوعه )القطن, الصوف, الفسكوز, البولي اكريليك(  . -2

 استخدام الزخارف اإلسالميه في التصميمات المقترحه )هندسيه, معماريه, نباتيه, الخط العربي( . -3

 لسياحيه .امجال التوظيف: معلقات نسجيه وبريه تصلح لالستخدام في مجال التصميم الداخلي للمنزل المعاصر والقري  -4

 تصميمات . 5تصميمات, وعدد التصميمات المنفذه :  10عدد التصميمات المقترحه:  -5

 

 منهج الدراسه :

 الوصفي التحليلي لتحقيق األهداف .نظراً لطبيعة الدراسة وابعادها تتبع الدراسه الحالية المنهج  -

 

 مصطلحات الدراسه :

وج, ومنها هو احد األساليب التطبيقية المنفذة البراز مالمس مختلفة على سطح المنس: Pile Weavingنسجيات وبريه 

 .(1)الوبرة الناعمة والخشنة والقصيرة والطويلة والكثيفة والمتباعدة

, (14)ألرضيههو أحد األساليب المستخدمه في انتاج المعلقات والمفروشات ا: Tufted Pile Carpetالسجاد نصف اآللي 

, Tuft Gunوهو أشبه باسلوب التطريز ألنه يحتاج نوعيه من القماش كأرضيه لتكوين الوبرة عليها بواسطة مسدس التافت 

, 12)لمطلوباالنول وفقاً للتصميم حيث يتم زرع خيوط الوبرة الملونه داخل نسيج األرضيه المشدود علي برواز مثبت علي 

13) . 

له متميزاً مجموعة من المقومات والخصائص التى ينفرد بها المجتمع المصري، ويجعالهوية والطابع القومي المصري: 

تقاليد واألعراف من الهويات األخرى، وتتمثل هذه المقومات فى : اللغة والدين والتاريخ والجغرافيا والعادات وال عن غيره

 .  (11) الثقافهو

 عرض لبعض الدراسات المرتبطة وتحليلها:

ق الشفافية بإسلوب الزخارف الهندسية اإلسالمية واالستفادة منها فى تحقي"دراسة  م(2011) (10)شيماء عبدهللا مكاوىتناولت 

تفرده يمكنها أن تشكيلية محيث أشارت الباحثه الي أن للزخارف الهندسية االسالمية إمكانات ",  التفريغ فى السجاد الحائطى

تكرة فهى تثرى تصميمات السجاد بجميع أنواعه سواء كان الحائطى أو غيره من أنواع السجاد بقيم وصياغات تشكيلية مب

رف الهندسية ذات قيمة وتعطى حلوالً تصميمية مستحدثة عند استخدامها فى مجال اإلبداع, ومن خالل دراسة الباحثة للزخا

ولت أن تضيف لقيم التشكيلية والبنائية )الشفافية/ التفريغ( والتى تنعكس على سطح العمل النسجى, حااإلسالمية وبعض ا

عات تشكيالت قيمة فنية جديدة للسجاد الحائطى وذلك باإلضافة الى قيمه المتعددة وهى السماح بنفاذ الضوء من بين تفري

رية، وذلك ذة للضوء معتمده فيها على احدى التقنيات الوبالزخارف الهندسية اإلسالمية، وذلك بتكوين أسطح نسجيه منف

 .إلمكانية اإلفادة من السجاد الحائطى فى العديد من الوظائف واالستخدامات باإلضافة الى وظائفه االساسية

ث تصميمات للمعلقات ( في دراسة بعنوان "البعد الثالث كقيمة جمالية في إستحدا2012) (8) نيرفانا عبد الباقيواتجهت 

 النسجية ذات سمة إسالمية معاصرة" الي ما يلي:

, أيضاً دراسة  صرةدراسة البعد الثالث وماله من إمكانيات في إظهار القيم الجمالية في تصميمات المعلقات النسجية المعا .1

ن الوصول المية، والتعرف على ما تحمله من مضمون فلسفي وفكري وقيم جمالية وبعد ثالث، لضماالعناصر الزخرفية اإلس

 .إلى تصميمات تتسم بإظهار البعد الثالث وتحمل الهوية اإلسالمية
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 . Hand tufting تنفيذ بعض القطع لتصميمات تحقق البعد الثالث في شكل معلقات منفذه بإسلوب الوبرة اليدوي .2

 الدراسة الي العديد من النتائج أهمها:حيث توصلت 

إثراء هذا  استحداث مجموعة من األفكار التصميمية اإلسالمية ذات صياغات جديدة في مجال المعلقات النسجية ، بهدف .1

 .المجال، وجاء استخدام الوبرة اليدوي وامكانياته ليحقق هدف البحث

ن أعمال، إال أننا تجسيم ابتعاداً واضحاً، في كل ما أنتج فيها معلى الرغم من محاولة الفنون اإلسالمية االبتعاد عن ال .2

دة التدريجية في نجده قد تحقق في بعض الزخارف وخاصة الهندسية والنباتية التي أراد الفنان اإلسالمي أن يظهر فيها الزيا

عدد المستويات، تاتية التي تبرز الحجم او ما يسمى بالنمو، كما نجده في بعض الزخارف الكتابية التي تزينت بالزخارف النب

يوحي بتعدد  ونجده في تداخل العناصر وتراكبها كما في الضفائر الهندسية ونماذج من الزخارف النباتية والهندسية، بما

 .المستويات

 

  التعليق علي الدراسات السابقة ومدي االستفادة منها:

استين الي أن االسالمية في تصميم المعلقات النسجيه, حيث اتفقت الدرتشابهت الدراسات في كيفيه االستفاده من الزخارف 

بعد عرض بريه, والزخارف الهندسية االسالمية لها إمكانات تشكيلية متفرده يمكنها أن تثرى تصميمات المعلقات النسجيه الو

تم االستعانه بها  راسة الحاليه, كماالدراسات المرتبطة نجد أنها قد ألقت الضوء علي كثير من الجوانب المتعلقة بموضوع الد

 التمام الدراسة التطبيقيه . 

 

 اإلطار النظري للدراسه:

 : Pile fabricاألقمشة الوبرية 

ها من أهمية م( أن انتاج األقمشة الوبرية قطاعاً عريضاً من قطاعات إنتاج المنسوجات لما ل2018) (1)بيشوي وصفيأشار 

مستهلك, وهي تنفرد بين في تغطية العديد من األبعاد الفنيه والجماليه أو الخواص الطبيعيه والميكانيكية للمنتج النهائي لدي ال

تقنية الخاصة بنظريات تركيبها البنائي وقواعد تصميمها واألساليب الالعديد من نوعيات المنسوجات الشائعة والمتداولة 

أن الحتمية ( م2000)( 3)ايمان فضل أيوببانتاجها والمتمثلة في مراحل التصنيع واالجهزة الخاصة النتاج الوبرة, وأضافت 

دراج ضمن المنسوجات ن التصنيف أو االاالقتصادية الناشئه عن تكاليف االنتاج والتابعة للفلسفه النظرية والعملية تنأي بها ع

 . الشعبية وتقدمها ضمن المنسوجات المتوسطة أو الراقيه تبعاً لمواصفات وأساليب االنتاج

 

 أساليب صناعة السجاد والمعلقات النسجيه : 

سلوب م( الي أن هناك أساليب تطبيقيه متعدده تستخدم في انتاج والمعلقات النسجيه كا2006) (9)صبري سنجر أشار

 التابستري, السوماك, السجاد اليدوي المعقود, السجاد نصف اآللي, واسلوب السجاد الميكانيكي.

 

 :  Hand Tuftingأسلوب السجاد نصف اآللي 

, وهو أشبه (14)هو أحد األساليب المستخدمه في انتاج المعلقات والمفروشات األرضيه والتي انتشرت في اآلونة األخيره

, كما Tuft Gun (12)نه يحتاج نوعيه من القماش كأرضيه لتكوين الوبرة عليها بواسطة مسدس التافت باسلوب التطريز أل

حيث يتم زرع خيوط الوبرة الملونه داخل نسيج األرضيه المشدود علي برواز مثبت علي النول وفقاً , (1في الصورة )

 (:2كما في الصورة ) (13)للتصميم 
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( توضح مسدس التافت المستخدم في انتاج السجاد 1صورة )

نقالً عن  -نصف اآللي

https://millstek.com/equipment/hofmann-sml-

mini-hand-tufting-gun/ 

 
 ( توضح طريقة غرز الوبره النتاج السجاد نصف اآللي2صورة )

نقالً عن  -

http://arearugsuk.blogspot.com/2014/02/a-

close-up-of-hand-tufting.html 

 

 طريقة عمل مسدس التافت:

تقوم فكرة زرع الوبره علي اساس استخدام اسلوب ضغط 

 الهواء, حيث يتم تغذيه خيوط الوبرة من خالل إبر مجوفه به

وهذه االبره تخترق نسيج األرضيه المشدود علي البرواز, 

حيث يعمل الهواء المضغوط علي دفع خيوط الوبره الي وجه 

  . (12)المنسوج

 مم 18:  12ويعتمد طول الوبرة المتكونه والذي يتراوح بين 

علي طول االبر المستخدمه, وتتراوح سرعه مسدس التافت 

غرزه في الدقيقه, ويمكن تكوين وبرة  2000:  50بين 

مقصوصه أو غير مقصوصه, ويتراوح الحيز الذي يشغله 

ما هو المستخدمه, ك مم تقريباً وفقاً لسمك االبره 4وبره واحده 

(, وبعد االنتهاء من عمل صف من الوبره 1موضح بالشكل )

 .(13)يقوم العامل بالبدء في عمل صف جديد وهكذا

 

 
( تخطيطي لمسدس التافت يوضح آليه العمل 1شكل )

 (18)وتكوين الوبره 

 الدراسة العملية والتطبيقيه:

التصميمات  لتصميمات الدراسه, حيث تناولت الدراسة اعداد مجموعة منيتناول هذا الجزء الرؤية التصميميه والتنفيذيه 

زيارات تصميمات مستوحاه من تراث الفن االسالمي المصري, مستوحاه عناصرها من خالل القيام ب 10المقترحه وعددها 

ألخري منها محافظات اميدانيه لمتحف الفن االسالمي, ومتحف النسيج المصري, والعديد من المساجد االثريه بالقاهره وال

جد الحسين مسجد رفاعي وقبة الظاهر برقوق ومجموعه السلطان بن قالوون والجامع االزهر وقلعه محمد علي بالقاهرة ومس

عز لدين هللا الفاطمي, وغيرها من المساجد االثريه, باالضافة الي زيارة االماكن التاريخيه واالثريه بمنطقة الغورية وشارع الم

 لك الزيارات الميدانيه مصدراً لإلستلهام وحافزاً لالبداع.حيث كانت ت
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 وفيما يلي عرض للرؤي التصميميه التي تبنتها الدراسة للتصميمات المقترحه :

 ( 1( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )1جدول )

 التحليل الفني 

ي صورة خطوط مبسطة والتتصميم يعتمد علي االستفاده من الشكل الهندسي للطبق النجمي وتحويره فى  -

لتصميم أعطت نوعاً من التركيز والسيطره في العمل الفني, حيث اعتمدت على إحداث بؤرة رئيسيه فى مركز ا

ا بجانب موزعاً بجانبها مجموعة من العناصر فى اتجاهات مختلفة مما أعطت إحساسا بالحركة فى التكوين, هذ

 ن خالل العالقة بين الشكل واألرضية .أن العمل ككل تضمن نوعاً من اإلتزان وذلك م

من الزخرفه  ويعتمد هذا التصميم في بناؤه على التراكب الجزئي, فنجد تراكب شكل الطبق النجمي ليخفي جزءاً  -

 النباتيه، مما يؤكد اإلحساس بالتجسيم والعمق بهدف احداث البعد الثالث االيهامي في التصميم .

للعمل  ه في زخرفه الخلفيه كنوع من االنتماء ووضع الهوية العربيةكما تم استخدام بعض الحروف العربي -

 .التشكيلي, حيث ساعدث علي الحركة والتناغم الجمالي في اللوحة المرسومة

 :األلوان 

 ه .استخدمت مجموعة لونية من األصفر واألزرق واالحمر والبني والزيتوني, مع بعض تدرجاتهم اللوني -

 : تقنية التنفيذ

 18تفاع االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بار من خالل -

الشكل النباتي مللي للتصميم لكال من الطبق النجمي والزخرفه النباتيه, مع استخدام خيوط الصوف للطبق النجمي و

ل خلفية مللي لعم 12بارتفاع وبره الزخرفي والحروف العربيه, في حين يتم استخدام خامة الفسكوز الصناعي 

 التصميم لمالئمتها للتشبيح اللوني الموجود بالتصميم .

ي والنباتي والحروف ولتحقيق البعد الثالث يتم استخدام تقنية الحفر الظهار البارز والغائر لكال من الشكل الهندس -

استخدام التدريجات  خلفيه, هذا باالضافه اليالعربيه, باالضافه الي التباين في ارتفاع الوبره لكال من التصميم وال

 اللونيه للخيوط المستخدمه في التنفيذ.

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 
 (1( توضح التصميم المقترح )3صورة )

 

 
( بالطات نجميه من الخزف, 4صورة )

 م 15-11هـ/ 9-5ايران القرن 

 تصوير الباحث

 
( لفائف سعفيه مرسومه 2شكل )

 "القرن التاسع والثاني عشر" نقالً عن

 "(4)إيفا ويلسون
 سم 150عرض × سم 150طول المعلقة  :األبعاد المقترحه للتنفيذ 
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 ( 2( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )2جدول )

 :التحليل الفني 

ندسيه والنباتيه الهتصميم لمعلقة نسيجيه يعتمد علي امكانية االستفاده من القيم التشكيليه للزخارف االسالميه  -

ام الخطوط المحوره بصورة غير تقليديه, وذلك باستخدام الوحدات والعناصر وإعادة توزيعها من جديد مع إستخد

اإلنسابية( بداخلها الزخارف الهندسية مما أدى إلى تكامل عناصر العمل الفنى بعضها  –غير المستقيمة )المنحنية 

 م ككل .طوط المنحنية قد أكملت اإلحساس بالحركة المتصلة فى التصميببعض, كما أن اإلنسابية الحركية للخ

دسي الزخرفي كما إعتمد هذا التصميم في بناؤه على التراكب الجزئي, فنجد في هذا التصميم تراكب الشكل الهن -

ي في يهامليخفي جزءاً من خلفية التصميم، مما يؤكد اإلحساس بالتجسيم والعمق بهدف احداث البعد الثالث اال

 التصميم .

بما  ومن خالل التكرار لبعض الحروف العربيه "حرف الواو" مع تكبيره وتصغيره داخل المساحه الواحده -

علي الحركة  يمثل نوعاً من االيقاع باالضافه الي االنتماء ووضع الهوية العربية للعمل التشكيلي, حيث ساعدث

 .والتناغم الجمالي في اللوحة المرسومة

غيمات خلفية العمل لعبت دوراً فى إثراء العناصر والمفردات فى العمل ككل, وذلك من خالل تنونجد أن  -

 متجانسة لوحدة النجمة االسالميه السداسيه فى تكرار هندسى .

 األلوان  

عمل على  استخدمت مجموعة لونية من األحمر واألزرق والبني واالسود مع تدريجاتهم اللونيه المختلفه مما -

 فة البهجة والحيوية في العمل الفني.إعطاء ص

 تقنية التنفيذ

 18تفاع من خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بار -

ن خامة مللي للتصميم ككل, مع استخدام خيوط الصوف لعمل الزخارف الهندسيه في كل أرجاء التصميم وخيوط م

فية التصميم المتضمن كتابات بالنصف السفلي للتصميم, في حين يتم استخدام خامة القطن لعمل خلالفسكوز للشكل 

 لمالئمتها لشكل الزخارف الموجوده به.

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 
 (2( توضح التصميم المقترح )5صورة )

 
( زخرفة منبر من الخشب ينسب الي 6صورة )

العصر المملوكي  –صر م -األميرة تتر الحجازية

 م "تصوير الباحث" 14-هـ  8القرن 

 
( الزخرفه الداخليه لضريح اعتماد 7صورة )

من الدولة بمنطقة "أجرا" بالهند والذي ُيصّنف ض

 النمط المغولي اإلسالمي

 (2)نقالً عن دالياً محمد عزت 

 م 1,5عرض × م 2طول المعلقة   :األبعاد المقترحه للتنفيذ 



 2022العدد الثالث والثالثون                           مايو  –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

121 

 ( 3( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )3جدول )

 :التحليل الفني 

هندسيه والنباتيه تصميم لمعلقة نسيجيه يعتمد علي امكانية االستفاده من القيم التشكيليه للزخارف االسالميه ال -

العصر  –رالمحورة بصورة غير تقليديه, من خالل االستفاده من الشكل الزخرفي لتحفة مستديره من الرخام "مص

ي تم االستفاده من شكلها الخارجي وبعض زخارفها النباتيه مع اضافه بعض م ", والت 14-هـ  8المملوكي القرن 

إحساسا بأنها  االشكال الهندسيه االسالميه لمساحتها الداخليه, إلحداث بؤرة رئيسيه فى مركز التصميم مما أعطت

ل ككل تضمن الث االيهامي في التصميم, هذا بجانب أن العماقرب الي المشاهد من غيرها, بهدف احداث البعد الث

 نوعاً من اإلتزان وذلك من خالل العالقة بين الشكل واألرضية .

اً من ويعتمد هذا التصميم في بناؤه على التراكب الجزئي, فنالحظ تراكب شكل الطبق النجمي ليخفي جزء -

تصميم ويشمل حظ توزيع الكتل بشكل متوازن في خلفية الالخلفيه، مما يزيد من اثارة االحساس بالعمق, كذلك نال

 ذلك الوحدات الهندسيه والفراغات البينية، بما يحقق عنصر االتزان في التصميم.

 :األلوان 

ساخنة علي استخدم اللون االزرق واالحمر والبنفسجي واألصفر الغامق, وساعد استخدام األلوان الباردة وال -

 التصميم, باالضافة الي الترديد اللوني بين الشكل والخلفيه .اثارة اإلحساس بالعمق فى 

 تقنية التنفيذ :

 18تفاع من خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بار -

ز الصناعي فسكومللي لخلفية العمل ككل, مع استخدام خامة ال 12مللي لشكل الطبق النجمي, وعمل وبرة بارتفاع 

 لنسج القطعه المنسوجه ككل . 

ي, باالضافه الي ولتحقيق البعد الثالث يتم استخدام تقنية الحفر الظهار البارز والغائر للزخارف والطبق النجم -

مستخدمه في التنفيذ التباين في ارتفاع الوبره, هذا باالضافه الي استخدام درجات لونيه من الفاتح للغامق للخيوط ال

. 

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 
 (3( توضح التصميم المقترح )8صورة )

 
( تحفة مستديره من الرخام مصر 9صورة )

م  14-هـ  8لعصر المملوكي القرن ا –

 "تصوير الباحث"

 
محراب -( لوحة من الفسيفساء10صورة )

خانقاه السلطان المملوكي االشرف برسباي 

لعصر المملوكي ا –بقرافة المماليك مصر 

 م "تصوير الباحث" 15-هـ  9القرن 

 سم 150عرض × سم 150طول المعلقة  :األبعاد المقترحه للتنفيذ 
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 ( 4( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )4جدول )

 :التحليل الفني 

ندسيه والنباتيه الهتصميم لمعلقة نسيجيه يعتمد علي امكانية االستفاده من القيم التشكيليه للزخارف االسالميه  -

ره بطريقة بصورة غير تقليديه, من خالل االستفاده من الشكل الزخرفي للطبق النجمي االسالمي والذي تم تحوي

شاهد من غير تقليديه, واستخدامه في إحداث بؤرة رئيسيه فى التصميم مما أعطت إحساسا بأنها اقرب الي الم

ي هذا التصميم فالتصميم أيضاً في بناؤه على التراكب الجزئي, فنجد غيرها من الوحدات الزخرفيه, كما إعتمد هذا 

 تراكب شكل الطبق النجمي ليخفي جزءاً من الخلفيه الخاصه بالتصميم .

 :األلوان 

استخدام  روعي استخدام مجموعة لونية متناسقة من اللون االزرق واالحمر واللبني واألصفر الغامق, وساعد -

بين الشكل والخلفيه,  نة علي اثارة اإلحساس بالعمق فى التصميم, باالضافة الي الترديد اللونياأللوان الباردة والساخ

 واستخدمت التدريجات اللونية فى األرضية للربط بينها وبين العناصر المستخدمة .

 تقنية التنفيذ :

 18فاع مل وبره بارتمن خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل ع -

استخدام خيوط  مللي للتصميم لكال من الطبق النجمي والزخرفه النباتيه الموجوده في الجانب األيسر للتصميم, مع

م خامة الفسكوز الصناعي للطبق النجمي وخيوط من خامة الصوف للشكل النباتي الزخرفي, في حين يتم استخدا

 ود بالتصميم .عمل خلفية التصميم لمالئمتها للتدريجات اللونيه الموجمللي ل 12الفسكوز الصناعي بارتفاع وبره 

ي والنباتي, باالضافه ولتحقيق البعد الثالث يتم استخدام تقنية الحفر الظهار البارز والغائر لكال من الشكل الهندس -

للونيه للخيوط ادريجات الي التباين في ارتفاع الوبره لكال من التصميم والخلفيه, هذا باالضافه الي استخدام الت

 المستخدمه في التنفيذ.

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 

 
 (4( توضح التصميم المقترح )11صورة )

 

 
( بالطات نجميه من الخزف, ايران 12صورة )

 م 15-11هـ/ 9-5القرن 

 "تصوير الباحث"

 
( حشوات من الخشب بزخارف 13صورة )

 -هـ  5الفاطمي القرن صر الع–محفورة/ مصر 

 م "تصوير الباحث" 11

 م 140عرض × سم 180طول المعلقة   :األبعاد المقترحه للتنفيذ 
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 ( 5( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )5جدول )

 :التحليل الفني 

 هندسيه وبعضتصميم لمعلقة نسيجيه يعتمد علي امكانية االستفاده من القيم التشكيليه للزخارف االسالميه ال -

ا في مقدمة الحروف العربيه بصورة غير تقليديه, وذلك من خالل االستعانه بالعنصر التشكيلي )الدائرة( ووضعه

االنتباه لهذا  العمل بحجم كبير والعناصر الزخرفيه األخري تأتي كعوامل مساعدة لها للتأكيد علي اهميتها ولجذب

رضيه ة لالستفادة من األرضية كشكل, والشكل كأالشكل, ويتضح أيضا عالقة الشكل باألرضية فأتيحت الفرص

 باإلضافة للقيمة الجمالية للشكل األصلي .

حجام وألوان كما استخدم حرف "الواو" وهو احد الحروف العربيه في زخرفة المساحة الداخليه للدائرة وذلك بأ -

االيقاع  ويمثل نوعاً من متباينه دون خروج عن ظاهر الشكل األصلي, وهو يعبر عن الحركة علي سطح التصميم,

تخدام الذي يقوم علي ترتيب وتنظيم فكرة بشكل منظم, الحداث عنصر التغير والتنوع, باالضافة الي ان اس

 الحروف العربيه فهو نوع من االنتماء ووضع الهوية العربية للعمل التشكيلي .

 :األلوان 

إلي ترديد  ر والبيج والبني بدرجاته, باإلضافةتم استخدام مجموعة لونية متناسقة من اللون االزرق واالحم -

 التناغم حيث تم تداخل معظم األلوان في عناصر التصميم.

 تقنية التنفيذ :

 18تفاع من خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بار -

 تصميم ككل .مللي باستخدام خيوط من خامتي )الصوف/االكريليك( لل

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 
 (5( توضح التصميم المقترح رقم )14صورة )

 
( محراب جامع عمرو بن 15صورة )

 العاص/مصر القديمة القاهره

 
( احد اشكال حرف "الواو" 3شكل )

 المستخدم في بناء التصميم

 
 تونس -اسبانيا   

التي ( أحد الزخارف الهندسيه 4شكل )

 انتشرت في اسبانيا/تونس

 "(7)نقالً عن "محي الدين طالو

 م 140عرض × سم 180طول المعلقة   :األبعاد المقترحه للتنفيذ 
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 ( 6( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )6جدول )

 :التحليل الفني 

لسطح، اوالبروز عن يعتمد بناء هذا التصميم على استخدام الخطوط المنحنية والتي تعطى اإلحساس بالحركة  

ميم بعد كما أن تكرار تلك الخطوط واختالف اتجاهات انحنائها يعطى اإلحساس بالعمق نحو الداخل وكأن للتص

والعمق,  آخر، كما أن استخدام التدرجات الظلية للمساحات مروراً من الغامق للفاتح يؤكد اإلحساس بالحركة

الل خة بين األشكال والوحدات والخطوط فى الفراغ, ومن وتحقق اإلتزان عن طرق تنظيم العالقات الموجود

روكة االسالميه االستفاده من الزخارف النباتيه والعناصر الهندسية االسالميه باالضافه الي الشكل الزخرفي للمف

طي إحساسا والذي تم تحويره بطريقة غير تقليديه, واستخدامه في إحداث بؤرة رئيسيه فى مركز التصميم مما أع

 لتصميم .انها اقرب الي المشاهد من غيرها من الوحدات الزخرفيه, بهدف احداث البعد الثالث االيهامي في بأ

 :األلوان 

يجات استخدمت مجموعة لونية من األصفر والكحلي بتدريجاتهم اللونيه واألسود واألبيض, واستخدمت التدر

 . مهمع إحداث تناغم بين الزخارف المستخد اللونية فى األرضية للربط بينها وبين العناصر المستخدمة,

 تقنية التنفيذ :

 م ككل .مللي باستخدام خيوط من الفسكوز / األكريليك للتصمي 18يمكن التنفيذ من خالل عمل وبره بارتفاع 

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 

 

 

 
 (6( توضح التصميم المقترح )16صورة )

 

 

 

 

 
( المفروكة 17صورة )

االسالميه/مسجد المتحف 

 االسالمي/مصر"تصوير الباحث"

 
( حشوات من الخشب 18صورة )

العصر –بزخارف محفورة/ مصر 

 م "تصوير 11 -هـ  5الفاطمي القرن 

 الباحث"

 
( طبق نجمي هندسي 19صورة )

لمنبر من الخشب ينسب الي األميرة 

العصر  –مصر  -تتر الحجازية

م "تصوير  14-هـ  8المملوكي القرن 

 الباحث"

 سم 120عرض × سم  120طول  :األبعاد المقترحه للتنفيذ 
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 ( 7( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )7جدول )

 :التحليل الفني 

يم حيث تصميم يعتمد علي امكانية االستفاده من اسلوب الخداع البصري للحصول علي البعد الثالث في التصم -

شكال العين تمضي في سالسه الي الداخل خالل مساحات مختلفه ومتنوعة االيترائي للمشاهد طريق منحني يجعل 

وينها تصميم علي ناتجه من حركة الخطوط المختلفه المائله واألفقيه والمستقيمة والمنحنيه, تعطي هذه االشكال في تك

ه اسالميه يمن زخرفجانبه األيسر يوجد شكل تجريدي لمسجد تم تحويره باسلوب غير تقليدي يقابله علي الجانب األ

 هندسيه .

كل كما تم زخرفه الجزء الممثل ألرضيه التصميم بزخرفه اسالميه, ويتضح عالقة الشكل باألرضيه, فالش -

ر مساوي واألرضيه كالهما تساعد علي ابراز األخري وينتج عن ذلك اتزان في الهيكل العام, فاألرضيه تلعب دو

ل علي ه لالستفاده من األرضيه كشكل, والشكل كأرضيه, بهدف الحصولما يلعبه العنصر الزخرفي فاتيحت الفرص

 تأثير البارز والغائر في التصميم .

 :األلوان 

حيث  ,استخدمت مجموعة لونيه من االسود والكحلي واالزرق والبني والرمادي مع بعض تدريجاتهم اللونيه,  -

 د التناغم لعناصر التصميم ككل .لعب اللون دوراً بارزاً في التناسق واالنسجام عن طريق تردي

 تقنية التنفيذ :

مللي  18اع من خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بارتف -

 باستخدام خيوط صوف / أكريليك / قطن .

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 

 

 

 

 
 (7رقم )( توضح التصميم المقترح 20صورة )

 سم 122عرض × سم  122: طول األبعاد المقترحه للتنفيذ 

 

 
( طبق نجمي 21صورة )

هندسي لمنبر من الخشب 

ينسب الي األميرة تتر 

 –مصر  -الحجازية

 8العصر المملوكي القرن 

م "تصوير  14-هـ 

 الباحث"

 

 
( نجمة 22صورة )

اسالميه /نافذة مسجد 

المتحف 

االسالمي/مصر"تصو

 "ير الباحث

 
( مسجد السلطان حسن, أنشاه 23صورة )

 م 1356السلطان حسن بن قالوون سنة 

 تصوير الباحث
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 ( 8( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )8جدول )

 :التحليل الفني 

ل استخدام تصميم يعتمد علي امكانية االستفاده من اسلوب الخداع البصري للحصول علي البعد الثالث من خال -

 .الخطوط المنحنيه والتي تجعل العين تمضي في سالسه الي داخل التصميم بما يحقق العمق مجموعه من 

ا تشد ولقد عملت تلك الخطوط على إحداث نوع من الحركة فى التكوين فى صورة إيقاعات خطية متناغمة مم -

 اإلنتباه للنظر فى جميع أرجاء التصميم .

وزيع األلوان المساحات المكونة من الخطوط المنحنية وطريقة تويالحظ بالتصميم انسيابية الخطوط والتنوع في  -

 فالعين تنتقل في سالسة من لون إلي أخر بدون الشعور بقطع األرضيات لألشكال.

لة بمنطقة كما تم االستعانه بشكل النجمة السداسيه والمستوحاه من الزخرفه الداخليه لضريح اعتماد الدو  -

 . النمط المغولي اإلسالمي والذي ُيصّنف ضمنبالهند  "أجرا"

كأرضيه,  كما تم تحقيق الترابط في العمل الفني ككل فأتيحت الفرصة لالستفادة من األرضية كشكل, والشكل -

 .لعمل الفنياوالخطوط وترتيبها فى كما تحقق اإلتزان عن طرق تنظيم العالقات الموجودة بين األشكال والوحدات 

 :األلوان 

ل الفني ككل متناسقة من البيج والبني واألسود وتم مراعاة توزيع األلوان داخل العماستخدمت مجموعة لونية  -

 محدثة نوعا من اإليقاع اللوني .

 تقنية التنفيذ :

 18تفاع من خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بار -

 الخيوط وهي صوف / أكريليك / قطن .مللي باستخدام ثالث خامات مختلفه من 

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 

 
 (8( توضح التصميم المقترح رقم )24صورة )

 

 

 
( من داخل قبر ضريح 25صورة )

الدولة بالهند والمقتبس منه 

الزخرفه الهندسيه المستخدمه في 

د بناء التصميم نقالً عن " داليا محم

 (2)عزت 

 سم 120عرض × سم  120طول  :األبعاد المقترحه للتنفيذ 
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 ( 9( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )9جدول )

 :التحليل الفني 

التي أكدت علي وفي هذا التصميم تم االستفاده من الشكل التجريدي الحد المساجد االسالميه )المأذنه والقباب(  -

ي هذا التصميم فهذا التصميم في بناؤه على التراكب الجزئي, فنجد الهويه االسالميه في العمل الفني, وقد إعتمد 

االحساس  تراكب تراكب شكل القباب، والذي يعد من أهم خواص جعل الرؤية ذات عمق حقيقى, مما يزيد من اثارة

 بالعمق بهدف احداث البعد الثالث االيهامي في التصميم .

عد حقيقي, كما  من المأذنه والقباب مما يجعل الرؤية ذات بومن خالل التدريج اللوني تم اظهار التجسيم لكالً  -

لديناميكيه, ان التباين في شكل القباب تبعاً لوضعها داخل النسق الفراغي للعمل الفني يعطي احساس بالحركة ا

 وتساعد علي ادراك العمق .

صة وكل له هيئته الخا والتصميم ليس به تماثل بين أجزائه ويتضح أيضاً عالقة الشكل باألرضية فكالهما -

 .لشكل األصليفة للقيمة الجمالية لتساعد علي إبراز األخرى فأتيحت الفرصة لالستفادة من األرضية كشكل باإلضا

ظهر للمشاهد يويعتمد هذا التصميم في بنائه على الشفافية من خالل الفراغات الموجوده بالشكل الهندسي, حيث  -

عد الثالث لوان السماء، فيعطي ذلك إحساسا بالعمق ومن ثم اإلحساس بالبمجموعه لونية متناسقه ومقتبسه من أ

 االيهامي للتصميم.

 :األلوان 

فة الي اللون روعي استخدام مجموعة لونية متناسقة بتدريجات لونيه من اللون البني للمأذنه والقباب, باالضا -

 ل.البهجه والحيويه علي التصميم ككاللبني المتدرج للون السماوي يتخلله اللون االبيض والتي أضفت 

 تقنية التنفيذ :

 18تفاع من خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بار -

دريجات مماثله مللي لشكل المسجد )المئذنه والقباب( باستخدام خيوط من )الصوف / القطن / األكريليك( بألوان وت

 للتصميم.

 العناصر الفنيه المستخدمه التصميم

 
 (9( توضح التصميم المقترح رقم )26صورة )

 

 سم 130عرض × سم  130طول  األبعاد المقترحه للتنفيذ :

 
( جامع االزهر الشريف 27صورة )

بالقاهرة كاحد مصادر التصميم "تصوير 

 الباحث"

 
( الحدي نوافذ خانقاه 28صورة )

هـ /  786برقوق ومدرسة وقبة الظاهر 

 تصوير الباحث""–صر م –م  1384
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 ( 10( يوضح الرؤية الفنية للتصميم )10جدول )

 :التحليل الفني 

والرمز االسالمي  تصميم يعتمد علي امكانية االستفاده من القيم التشكيليه للزخارف االسالميه النباتيه والهندسيه -

ليسار والتي التشكيلي )الدائرة( ووضعها في اعلي التصميم جهة ابصورة غير تقليديه, حيث تم االستعانه بالعنصر 

 تتضمن مجموعة من الحروف العربيه للتأكيد علي الهوية العربية .

لنباتيه مما اوإعتمد هذا التصميم في بناؤه على التراكب, فنالحظ تراكب شكل الدائرة ليغطي جزءاً من الزخرفه  -

 يعطينا إحساسا بالتجسيم والعمق.

عبر عن يخالل التكرار للشكل النباتي, والرمز االسالمي "المفروكة" دون خروج عن الشكل االصلي, فهو ومن  -

 الحركة في التصميم ويمثل نوعاً من أنواع االيقاع الذي يقوم علي ترتيب وتنظيم فكرة بشكل منظم .

زيد من اثارة عاً للمشاهد مما يومن خالل التدرج الظلي للشكل النباتي, وأيضاً من خالل التكبير فهي تعطي خدا -

 االحساس بالعمق بهدف احداث البعد الثالث االيهامي في التصميم .

 :األلوان 

طريق ترديد  تم استخدام اللون األسود واالبيض واللبني والبني والبرتقالي واالصفر,وتحقق االتزان اللوني عن -

ني والذي كما أن استخدام درجات متنوعة من اللون البالتناغم والتدرج اللوني للون في بعض مساحات التصميم, 

 يعد من األلوان الباردة يزيد اإلحساس بالعمق واالتساع .

 تقنية التنفيذ :

 18فاع ومن خالل االساليب التطبيقيه للسجاد نصف اآللي يمكن تنفيذ هذا التصميم من خالل عمل وبره بارت -

 مللي باستخدام خامتي الصوف والفسكوز.

 العناصر الفنيه المستخدمه صميمالت

 
 (10( توضح التصميم المقترح رقم )29صورة )

 سم 130عرض × سم  130طول  األبعاد المقترحه للتنفيذ :

( المفروكة 30صورة )

االسالميه, باب من الخشب 

العصر العثماني  –مصر  -

 م18هـ /  12القرن 

 "تصوير الباحث"

 
( 31صورة )

زخارف نباتيه علي 

منبر من الخشب 

ينسب الي األميرة 

مصر  -تتر الحجازية

لعصر المملوكي ا –

م  14-هـ  8القرن 

 "تصوير الباحث"

 
 ( مكون من حروف عربيه نقالً عن5شكل )

http://islamic-images.org 
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 الرؤية التطبيقيه وآليات التنفيذ :

 المنفذه تحت الدراسه كما يلي :وفيها يتم عرض طرق وأساليب انتاج المعلقات النسجيه 

 أوالً/ مراحل االنتاج األساسيه لجميع القطع المنسوجه تحت الدراسه : 

 مرحلة تحضير النول: -1

من المسامير  تم شد قماش األرضية على البرواز الخشبي أو النول الخاص بالتنفيذ, وتم تثبيت القماش عن طريق مجموعة -

لوبره عليه ان يكون الشُد على القماش بالدرجة الكافية لتتحمل قوة ضغط مسدس غرز الموجودة على هذا البرواز, وروعي أ

 أثناء التنفيذ ولتسهيل عملية غرز الوبرة. 

تركيب , وببولي استر( %30قطن:  %70)تم استخدام القماش الخاص باألرضيه من خامة القطن المخلوط بالبولي استر -

ع توازى كل خيوط السداء متعامداً مع اتجاه خيوط اللحمه عند شد القماش, م , مع مراعاة أن يكون اتجاه1/1نسجي ساده 

 منهما مع قوائم النول بغرض تسهيل عملية غرز الوبره للحصول على أفضل النتائج.

يما بعد لعمل سم من بداية القماش ونهايته, بعيدا عن حافة قوائم النول، الستخدامها ف10كما تم مراعاة ترك مسافة   -

 سل, وتثبيتها في عملية التجهيز النهائي .البرا

 لون قماش األرضيه المستخدم أبيض ناصع . -

 

 مرحلة نقل التصميم علي قماش األرضيه: -2

على  Projectorحيث تم تكبير التصميم بالمقاس المطلوب مع االلتزام بمقياس الرسم, وذلك باستخدام المكبر الضوئي  -

ساحة م, وبعد ذلك تم ملء كل ) قماش األرضية, حيث تم رسم التصميم على قماش األرضية بشكل معكوس )كأنة في مرآة

 في التصميم باللون المحدد لها بمسدس غرز الوبره على حسب األلوان المحددة بالتصميم . 

 

 مرحلة غرز الوبره: -3

تم غرز خيوط الوبره على قماش األرضيه حسب  -

(, 33برة المطلوب, كما هو موضح بالصورة )طول الو

 باستخدام مسدس الهاند تافت .

 مرحلة الفحص :  -4

وفي هذه المرحله تم فحص جودة المعلقة في  -

 المساحات التي تم ملؤها بالغرز بواسطة مسدس التافت،

وذلك بفحص كل جزء من وجه المعلقة، وفى حالة 

تظهر في وجود بعض األماكن ذات الوبرة الخفيفة التي 

 وجه المعلقة، تم ملؤها مرة أخرى بالمسدس .

 

 
( توضح مراحل غرز الوبره باستخدام مسدس 32صورة )

 الهاند تافت "تنفيذ الباحث"

 مرحلة التجهيز النهائي : -5

الكثافات )بعد االنتهاء من إضافة الغرز في جميع المساحات ب Latexالصقة  تم لصق المعلقة النسجيه بإضافة مادة -

بيت الغرز مع المطلوبة( من جهة ظهر المعلقة, بواسطة فرشاة عريضة تقوم بتوزيع هذه المادة على ظهر المعلقة, وذلك لتث

 قماش األرضية حتى ال تنسلخ تلك الغرز من القماش .
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الالصقة  , وذلك لعدم ظهور الطبقة1/1ن رصاصي غامق ذو تركيب نسجي تغطية الطبقة الالصقة بطبقة من القماش القط -

 .للعين وإلعطاء مظهرية جيدة للظهر

ف سم كإطار داخلي علي جميع حوا 3،5بعد تركيب قماش الظهر للمعلقة النسجيه, تم تركيب شريط منسوج بعرض  -

 المعلقه, حيث يتم تثبيته جيداً باستخدام مسدس الشمع الحراري.

 من الطراز  وفيها تم قص وتسوية الوبرة باالرتفاعات المطلوبه باستخدام ماكينة حلق الوبرهمرحلة حلق الوبره :  -6

 تم حفر المعلقة المنسوجه إلظهار المناطق الغائرة والبارزة وفقاً للتصميم. وفيهامرحلة الحفر:  -7

 

 ( يوضح مواصفات ماكينات حلق وحفر الوبرة المستخدمه :11جدول)

 صورة للجهاز الطراز الجهاز اسم

 ماكينة حلق وبره
Hofmann TS120 Carpet 

Shearing Machine. 

 
 ( احدي ماكينات حلق الوبره33صورة )

shearing machine 

-tufting-https://millstek.com/resources/hand

 techniques/ 

 ماكينة حفر سجاد
Hofmann Ms40 carving 

machine. 

 

 ( احدي ماكينات حفر الوبره34صورة )

https://www.keband.com.au/index.php?page=

 vml-hofmann 

 

 ثانياً/ مواصفات التنفيذ للقطع المنفذه :

لتي حققت اعلي ( وا10, 9, 8, 7, 6نتناول في هذا الجزء المواصفات التنفيذيه النتاج المعلقات النسجيه للتصميمات رقم )

 مستويات للتقييم وفقاً ألراء المحكمين.

 

 

 

 

https://millstek.com/resources/hand-tufting-techniques
https://millstek.com/resources/hand-tufting-techniques
https://www.keband.com.au/index.php?page=hofmann-vml
https://www.keband.com.au/index.php?page=hofmann-vml
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 (6( يوضح المواصفات الخاصه بانتاج المعلقة النسجيه للتصميم  )12)جدول 

 المعلقة بعد التنفيذ مواصفات التنفيذ

 نوع خيوط الوبره:

 فسكوز / أكريليك -

 
 بعد التنفيذ 6( للمعلقه النسجيه الخاصه بالتصميم 35صورة )

 نمرة خيوط الوبره :

 أكريلك 16/2 –فسكوز  16/1 -

 : ارتفاع خيوط الوبره

 مللي 18 -

 عدد األلوان :

ألوان: " اسود, بيج, رصاصي  9 -

فاتح, رصاصي غامق, كحلي فاتح, كحلي 

 غامق, أصفر, برتقالي, زيتوني "

 المواد المستخدمه في التجهيز :

 –( 2جم/م 1000) Latexمادة لصق  -

 شريط منسوج

 ابعاد القطعه :

 سم 120عرض × سم  120طول  -

 

 (7المواصفات الخاصه بانتاج المعلقة النسجيه للتصميم  )( يوضح 13جدول )

 المعلقة بعد التنفيذ مواصفات التنفيذ

 نوع خيوط الوبره:

 صوف / أكريليك / قطن -

 
 بعد التنفيذ 7( للمعلقه النسجيه الخاصه بالتصميم 36صورة )

 نمرة خيوط الوبره :

 12/1 –اكريليك  16/2 -صوف  10/2 -

 قطن

 الوبره :ارتفاع خيوط 

 مللي 18 -

 عدد األلوان :

ألوان: " بيج فاتح, بيج غامق, بني فاتح,  9 -

بني غامق, رصاصي فاتح, رصاصي غامق, 

 كحلي,  لبني, سماوي "

 المواد المستخدمه في التجهيز :

 –( 2جم/م 1200) Latexمادة لصق  -

 شريط منسوج

 ابعاد القطعه :

 سم 122عرض × سم  122طول  -
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 (8( يوضح المواصفات الخاصه بانتاج المعلقة النسجيه للتصميم )14)جدول 

 المعلقة بعد التنفيذ مواصفات التنفيذ

 نوع خيوط الوبره:

 صوف / فسكوز / أكريليك   -

 
 بعد التنفيذ 8( للمعلقه النسجيه الخاصه بالتصميم 37صورة )

 نمرة خيوط الوبره :

 16/2فسكوز/  16/1 –صوف  10/2 -

 أكريليك

 ارتفاع خيوط الوبره :

 مللي 18 -

 عدد األلوان :

ألوان وهي " بيج فاتح, بني غامق,  5 -

 رصاصي غامق, كحلي, أبيض "

 المواد المستخدمه في التجهيز :

( 2جم/م 750) Latexمادة لصق  -

 شريط منسوج لتنظيف األحرف .

 ابعاد القطعه :

 سم 130عرض × سم  130طول  -

 

 (9المواصفات الخاصه بانتاج المعلقة النسجيه للتصميم  )( يوضح 15جدول )

 المعلقة بعد التنفيذ مواصفات التنفيذ

 نوع خيوط الوبره:

 صوف / قطن / أكريليك -

 
 بعد التنفيذ 9( للمعلقه النسجيه الخاصه بالتصميم 38صورة )

 نمرة خيوط الوبره :

 16/2  -قطن  12/1 –صوف  10/2 -

 أكريليك

 الوبره :ارتفاع خيوط 

 مللي 18 -

 عدد األلوان :

ألوان وهي " جملي, بني غامق,  6 -

 كحلي, أبيض, أزرق شامي, أزرق فاتح "

 المواد المستخدمه في التجهيز :

 –( 2جم/م 1200) Latexمادة لصق  -

 شريط منسوج لتنظيف األحرف 

 ابعاد القطعه :

 سم 130عرض × سم  130طول  -
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 (10الخاصه بانتاج المعلقة النسجيه للتصميم ) ( يوضح المواصفات16جدول )

 المعلقة بعد التنفيذ مواصفات التنفيذ

 نوع خيوط الوبره:

 صوف / فسكوز

 
 بعد التنفيذ 10( للمعلقه النسجيه الخاصه بالتصميم 39صورة )

 نمرة خيوط الوبره :

 سكوزف 16/1 –صوف  10/2

 ارتفاع خيوط الوبره :

 مللي 18

 :عدد األلوان 

ألوان وهي "رصاصي غامق, إسود, جملي, بني  7

 غامق, أصفر, برتقالي, زيتوني "

 المواد المستخدمه في التجهيز :

شريط  –( 2جم/م 1000) Latexمادة لصق 

 منسوج لتنظيف األحرف

 ابعاد القطعه :

 سم 120عرض × سم  120طول 

 

 إعداد جدول استمارة تقييم التصميمات المنفذه : بناء ادوات الدراسه :

 ( يوضح محاور استمارة تقييم التصميمات وعدد العبارات والبنود الخاصه بكل محور:17جــدول )

 عدد العبارات محاور االستبيان

 8 عناصر اقتباس وتصميم القطعة المنفذة

 7 مدى تحقق أسس التصميم

 6 القطع المنفذه البعد الثالث االيهامي وتوظيفه في

 5 الجانب الوظيفي للقطع النسجية المنفذة

 26 المجموع
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ميم القطعة الفرض األول: "يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على عناصر اقتباس وتص

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب ما يلي :المنفذة" 

اس والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المتخصصين حول عناصر اقتب( المتوسط المرجح 18جدول )

 وتصميم القطعة المنفذة :

المحور 

 األول
 التصميم

 مستويات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 الجودة

مستوى 

 مناسب التصميم

مناسب 

إلى حد 

 ما

غير 

 مناسب

ذة
نف
لم

 ا
عة

ط
الق

م 
مي

ص
وت

س 
تبا

اق
ر 

ص
نا
ع

 

1 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 مناسب

2 12 2 1 41 2.73 0.35 
91.11

% 
 مناسب

3 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 مناسب

4 11 4 0 41 2.73 0.21 
91.11

% 
 مناسب

5 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

6 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

7 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

8 15 0 0 45 3.00 0.00 
100.00

% 
 مناسب

9 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

10 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 مناسب

 

معامالت يم حيث نجد أن تقي( إتفاق أراء المحكمين حول عناصر اقتباس وتصميم القطعة المنفذة, 18ونستخلص من الجدول )

 الجودة للتصميمات المقترحة كانت مرتفعه وجميعها يقع فى مستوى )مناسب( ولعل ذلك يرجع الي :

ليديه في التصميمات محاولة االستفاده من القيم التشكيليه للزخارف االسالميه الهندسيه والنباتيه المحوره بطريقة غير تق -1

روف العربيه "المفروكة االسالميه", أيضاً تم االستعانه ببعض الحالمقترحه, واستخدام بعض الرموز االسالميه مثل رمز 

 والتي أكدت علي الهويه العربيه وإلثراء القيم الجماليه للتصميمات.

, حيث تنوعت تم التركيز علي الجمع بين الزخارف النباتيه والعناصر الهندسية مما أعطى تنويعاً مطلوباً للتصميمات -2

للحصول علي التكوينات  منماتها الداخليه وحافاتها, كما تم االعتماد علي التكرار والتقابل والتناظرأشكال الزخارف النباتيه ون

 الزخرفيه .
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 الفرض الثانى:

ن صحة هذا موللتحقق يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على مدى تحقق أسس التصميم" "

ات والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المحكمين حول التصميمالفرض تم حساب المتوسط المرجح 

 ( اآلتي:19المقترحة, كما موضح بالجدول )

سس ( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المتخصصين حول مدى تحقق أ19جدول )

 التصميم :

المحور 

 الثاني
 التصميم

 المؤشراتمستويات 

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 الجودة

مستوى 

 مناسب التصميم

مناسب 

إلى حد 

 ما

غير 

 مناسب

يم
صم

لت
 ا
س

س
 أ
ق

حق
 ت
ى

مد
 

1 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

2 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 مناسب

3 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

4 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 مناسب

5 15 0 0 45 3.00 0.00 
100.00

% 
 مناسب

6 15 0 0 45 3.00 0.00 
100.00

% 
 مناسب

7 15 0 0 45 3.00 0.00 
100.00

% 
 مناسب

8 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

9 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

10 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

 

دة ( إتفاق أراء المحكمين حول مدى تحقق أسس التصميم, حيث نجد أن تقييم معامالت الجو19نستلخص من الجدول )

( %100للتصميمات المقترحة مرتفعه وجميعها يقع فى مستوى )مناسب(, وقد تراوحت معامالت االتفاق ما بين )

 يؤكد علي تحقق أسس التصميم في التصميمات(, مما 4, 2( للتصميمات رقم )%93.33( و )7،6،5للتصميمات رقم )

 ولعل ذلك يرجع الي:المقترحه, 

داخل التكوين تبعاً  التنوع في األلوان والتحكم في الدرجات اللونيه وعالقتها التبادليه ما بين الفاتح والغامق وتوزيعها -1

ه, استخدمت التدريجات قات بين المساحات اللونيللقرب والبعد, والتناغم ما بين األلوان الساخنه والبارده, باالضافة الي العال

 اللونية فى األرضية للربط بينها وبين العناصر المستخدمة .



 2022العدد الثالث والثالثون                           مايو  –لمجلد السابع ا –مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية 

136 

فرصة لالستفادة عالقة الشكل باألرضية, فاألشكال واألرضية لها هيئتها الخاصة وكل تساعد علي إبراز األخرى فأتيحت ال -2

 األصلي.من األرضية كشكل باإلضافة للقيمة الجمالية للشكل 

ة، بما يحقق توزيع الكتل بشكل متوازن في خلفية التصميم ويشمل ذلك الوحدات الهندسيه والنباتيه والفراغات البيني -3

 عنصر االتزان في التصميم, باالضافة الي الترديد اللوني بين الشكل والخلفيه .

ق واسايب االسالمي )الهندسي/النباتي(, بطرتحقق عنصر التركيز والسيطره باستخدام الشكل الزخرفي للطبق النجمي  -4

لمشاهد صياغة متنوعه, إعتمدت في مضمونها علي إحداث بؤرة رئيسيه فى التصميم مما أعطت إحساسا بأنها اقرب الي ا

 من غيرها من الوحدات الزخرفيه .

 

يهامي وتوظيفه في الثالث االالفرض الثالث : "يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على البعد 

إلنحراف وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واالتصميمات المقترحه " 

  ( اآلتي:20كما موضح بالجدول ) ألراء المحكمين على التصميمات المقترحة,المعيارى 

الئمه البعد اإلنحراف المعيارى ألراء المتخصصين حول م( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح و20جدول )

 الثالث االيهامي وتوظيفه في القطع المنفذه :

المحور 

 الثالث
 التصميم

 مستويات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 الجودة

مستوى 

 مناسب التصميم

مناسب 

إلى حد 

 ما

غير 

 مناسب

د 
بع

ال
ذه

نف
لم

 ا
طع

الق
ي 

 ف
فه

ظي
تو

 و
ي

ام
يه

ال
 ا
ث

ثال
ال

 

 

1 11 4 0 41 2.73 0.21 
91.11

% 
 مناسب

2 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 مناسب

3 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 مناسب

4 11 4 0 41 2.73 0.21 
91.11

% 
 مناسب

5 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

6 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 مناسب

7 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 مناسب

8 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

 مناسب .100% 0.00 3.00 45 0 0 15 9

10 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 مناسب

 

(, إتفاق أراء المحكمين حول مالئمه البعد الثالث االيهامي وتوظيفه في القطع المنفذه, حيث نجد 20نستلخص من الجدول )

أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحة مرتفعه وجميعها يقع فى مستوى )مناسب(, وقد تراوحت معامالت االتفاق 
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(, مما يؤكد مالئمه البعد الثالث االيهامي وتوظيفه في 4, 1تصميمات )( لل%91.11( و )9( للتصميم )%100ما بين )

 ولعل ذلك يرجع الي مراعاة تحقيق البعد الثالث من خالل :القطع المنفذه, 

داخل التكوين تبعاً  التنوع في األلوان والتحكم في الدرجات اللونيه وعالقتها التبادليه ما بين الفاتح والغامق وتوزيعها -1

 للقرب والبعد, فقد ساعد ذلك الي اثارة االحساس بالبعد الثالث االيهامي. 

ن خلفية مالزخرفيه لتخفي جزءاً  إعتماد التصميمات في بنائها على التراكب الجزئي, من خالل تراكب بعض العناصر -2

 التصميم، مما يؤكد اإلحساس بالتجسيم والعمق و البعد الثالث االيهامي في التصميم .

 الحركة اإلنسابية للخطوط المنحنية قد أكملت اإلحساس بالحركة المتصلة فى التصميم ككل . -3

كل الخلفي ن إحدهما فوق اآلخر, مع ظهور الشإعتماد بعض التصميمات في بنائهما على الشفافية من خالل تراكب شكلي -4

اسا بالبعد من خالل مادة السطح للشكل األمامي وكأن الشكل األمامي شفاف يمكن له أن يظهر ما خلفه، فيعطينا ذلك إحس

 الثالث للتصميم وكذلك اإلحساس بالعمق .

لي المشاهد أعطي إحساسا بأنها اقرب ا استخدام بعض العناصر الزخرفيه في إحداث بؤرة رئيسيه فى مركز التصميم مما -5

 من غيرها من الوحدات الزخرفيه, بهدف احداث البعد الثالث االيهامي في التصميم .

 

 ( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وترتيب التصميمات المقترحة للدراسه :21جدول )

 التصميم

 مستويات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 الجودة

مستوي 

 التصميم

ترتيب 

التصميما

 ت
 مناسب

مناسب 

إلى حد 

 ما

غير 

 مناسب

1 11 4 0 41 2.73 0.21 
91.11

% 
 الخامس مناسب

2 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 السادس مناسب

3 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 الرابع مناسب

4 11 4 0 41 2.73 0.21 
91.11

% 
 السابع مناسب

5 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 الثاني مناسب

6 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 الثالث مناسب

7 13 1 1 42 2.80 0.31 
93.33

% 
 الثالث )م( مناسب

8 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 االول مناسب

 األول )م( مناسب .100% 0.00 3.00 45 0 0 15 9

10 14 1 0 44 2.93 0.07 
97.78

% 
 الثالث )م( مناسب
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 ثانياً/ أراء المحكمين )أعضاء هيئة التدريس( للتصميمات المنفذه:

لقطع النسجية ليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء المحكمين على الجانب الوظيفي  "الفرض الرابع 

 "المنفذة 

المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسط 

 المتخصصين حول التصميمات المقترحة, كما في الجدول اآلتي:

انب الوظيفي الج( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء المحكمين حول 22جدول )

 للقطع النسجية المنفذة :

المحور 

 الرابع
 التصميم

 مستويات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعيارى

معامل 

 الجودة

مستوى 

 مناسب التصميم

مناسب 

إلى حد 

 ما

غير 

 مناسب

الجانب 

الوظيفي 

للقطع 

 المنفذه

6 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

7 15 0 0 45 3.00 0.00 
100.00

% 
 مناسب

8 13 2 0 43 2.87 0.12 
95.56

% 
 مناسب

9 12 3 0 42 2.80 0.17 
93.33

% 
 مناسب

10 15 0 0 45 3.00 0.00 
100.00

% 
 مناسب

 

قييم معامالت (: إتفاق أراء المحكمين حول الجانب الوظيفي للقطع النسجية المنفذة, حيث نجد أن ت22نستخلص من الجدول )

قطع النسجية مستوى )مناسب(, مما يؤكد مالئمة الجانب الوظيفي للالجودة للتصميمات المقترحة مرتفعه, وجميعها يقع فى 

 المنفذة, ويمكن تفسير ذلك من خالل ما يلي :

 أ/نوع الخامات المستخدمه ومدي توافقها مع التصميم المقترح:

 حيث تم استخدام خامات مختلفه وهي )الصوف, القطن, الفسكوز, البولي أكريليك( مما ساعد علي :

 المناسب لطبيعه التصميم المقترح .texture الملمس النسجي  الحصول علي .1

 تحقيق التكامل الوظيفي بين الخامات المستخدمه وجماليات المعلقات النسجيه المنفذه . .2

 .تلك الخاماتن استخدام خامات متعدده ساعد علي االستفاده من الخواص الوظيفيه والجماليه والتي تتمتع بها كل خامة م .3
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 ( المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح وترتيب التصميمات المقترحة للدراسه :23جدول )

يم
صم

الت
 

 مستويات المؤشرات
مجموع 

 األوزان
المتوسط 

 المرجح

اإلنحراف 

 المعيارى

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

ترتيب 

 التصميمات

مستوى 

 التصميم
 مناسب

مناسب 

إلى حد 

 ما

غير 

 مناسب
 

 مناسب الخامس 93.33% 0.16 2.80 126 0 9 36 1

 مناسب السادس 92.59% 0.27 2.78 125 2 6 37 2

 مناسب الرابع 94.07% 0.15 2.82 127 0 8 37 3

 مناسب السابع 91.85% 0.23 2.76 124 1 9 35 4

 مناسب الثاني 97.78% 0.06 2.93 132 0 3 42 5

 مناسب الثالث 96.30% 0.15 2.89 130 1 3 41 6

 مناسب الثالث )م( 96.30% 0.15 2.89 130 1 3 41 7

 مناسب االول 98.52% 0.04 2.96 133 0 2 43 8

 مناسب األول )م( 98.52% 0.04 2.96 133 0 2 43 9

 مناسب الثالث )م( 96.30% 0.15 2.89 130 1 3 41 10

 

 

 

  النتائج :

 :وتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا، تبين ما يلي بعد تطبيق استمارة تقييم التصميمات

لوان اتفقت جميع األراء على تنوع التصميمات والملمس السطحي والخامات المستخدمه والتناسق الجمالي بين األ -1

 والوحدات الزخرفيه واألرضيه بما يتناسب إلى حد كبير مع الغرض الوظيفي كمعلقات نسجيه وبريه .

 . االسالمي بانواعها ساعد علي إنتاج معلقات نسجيه معاصرة من حيث الشكل والتصميم استخدام زخارف الفن -2

وب السجاد تم الحصول علي تأثير البارز والغائر بوضوح باستخدام أسلوب الحفر في المعلقات النسجيه المنتجة بأسل -3

 النصف اآللي )التافت( .

مالية باستخدام جكار التصميمية المبتكرة والحصول علي تأثيرات تحققت سمه المعاصرة ومسايرة الفكر الحديث بتنفيذ األف -4

 برامج الحاسب األلي في تصميمات البحث .

كيان واحد متسق  تحقق في المعلقات النسجيه المنفذة ترابط التصميم في ألفة وانسجام مما أدى إلى ظهور العمل الفني في -5

 األجزاء .

88.00%

90.00%

92.00%

94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

تصميم 
1

تصميم 
2

تصميم 
3

تصميم 
4

تصميم 
5

تصميم 
6

تصميم 
7

تصميم 
8

تصميم 
9

تصميم 
10
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ي إنتاج المعلقة بأشكال قات الجدارية يثري من قيمتها الجمالية، كما يتيح الحرية فاستخدام األساليب الحديثة في إنتاج المعل -6

 مختلفة سواء مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو أي شكل آخر.

 

 التوصيات :

ف اآللي التوسع في الدراسات واألبحاث المتعلقه بصناعة المنسوجات الوبريه بشكل عام وتصميم وصناعة السجاد نص -1

الفرادة بواالستفادة من االساليب التطبيقيه ألسلوب السجاد نصف اآللي للحصول على معلقات نسجية تتميز بشكل خاص, 

 والحداثه والتنوع في ارتفاع وبرتها .

 إقامة معارض فنية بصورة دورية ودائمة تعتمد على االبتكار والتجديد إلثراء فن المعلقات النسيجية . -2

 لمنسوجات .ايه كالفن الفرعوني والقبطي واالسالمي لالستفادة منها كمصدر لتصميم ضرورة االهتمام بالفنون التاريخ -3

ممين ضرورة المصمم البد أن يلجأ إلى مصدر لإلستلهام أو يتأثر بمصدر يمثل له حافزاً لالبداع، لذا يجب علي المص -4

 .االبداع في التصميموم واالبتكار على االستلهاالقيام بزيارات ميدانيه الي المتاحف والمناطق األثريه والتي تزيد من القدرة 

يجاد فرص إقامة بعض المشروعات الصغيرة والمتخصصة بانتاج السجاد نصف اآللي بأشكاله المختلفة, بما يساهم في ا -5

 عمل للخريجين المتخصصين في تصميم وصناعة المنسوجات .

يب وبرامج التصميم المتخصصه, تهدف الي تدرضرورة تزويد معامل الكلية بماكينات تصنيع السجاد نصف اآللي  -6

 يقيه .الطالب علي انتاج هذه النوعيه الهامه من السجاد, وتسهل على طالب الدراسات العليا تنفيذ أبحاثهم التطب

 مقترحات ببحوث مستقبليه :

م المعلقات في تصمي دراسة القيم الجماليه للشكل الهندسي االسالمي في العصر العثماني والمملوكي واالستفاده منها -

 النسجيه.

 . اآللي نصف السجاد استلهام تصميمات لمعلقات نسجية من مدارس الفن التجريدى وتنفيذها بأسلوب -

 المراجع :

 أوالً/ المراجع العربيه :

ي فم( "دراسة مقارنة بين الخيوط المفرده والخيوط المزويه المستخدمه كسداء أرضيه 2018بيشوي وصفي عوض ) -1

 ير, كلية الفنون التطبيقية, قسم الغزل والنسيج والتريكو, جامعة بنها.رسالة ماجست -الوبريه )المناشف(" األقمشة 

1. Bishoy Wasfi Awad (2018 m) "derasa mokarna bien al-khoyout al-mofrada w al-khoyout al-

mazwya al-mostakhdama k sedaa ardya fe al-aqmesha al wabarya (al-manashef) " risalat 

majistir, kuliyat alfunun altatbiqia, jamieat benha. 

عناصر وم( "اإلبداع التصميمي الغير مرئي )نظام الكيره( في معالجة أسطح 2017داليا محمد عزت أبومسلم سليم ) .2

معاصر )نظام ل النسق التكراري الالفراغ الداخلي من خالل نمو النسق التكراري في العمارة والفنون اإلسالمية وذلك قب

  161: 143بنروز( " بحث منشور, مجلة العمارة والفنون, المجلد الثاني العدد السادس, ص 

2- Dalia Muhammad Ezzat abu-mosalam selim (2017m) "al-ebdaa altasmimii al-ghayr marey 

(nezam alkirah) fi muealajat astuh w anaser alfaragh al-dakhily min khilal nemw alnisq altikrari 

fi aleamara w alfenoun al'iislamia w zalek qabl alnasaq altikrari almuasir (nezam binrwz) " 

bahath manshur, majalat aleamara w-alfenoun, almujalid al-thani aladad alsades, s 143: 161 

ي تطوير دراسة لالنماط الزخرفيه بمنطقة جنوب سيناء واالستفاده منها فم( : "2000ايمان فضل عبدالحكيم ايوب ) -3

ية الفنون تصميمات االقمشة الوبريه ذات المستويات المختلفة باسلوب الضم المتباعد" رسالة دكتوراه غير منشوره, كل

 التطبيقيه, قسم الغزل والنسيج والتريكو .
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3-Eman Fadl Abd El-Hakim Ayoub (2000m): "derasa lilainmat alzukhrufyah bimintaqat janub 

sayna w Al-estifadah minha fi tatwir tasmimat al-aqmisha alwabariih zat almustawayat 

almukhtalifat be oslub aldam almutabaed" risalat dukturah khir manshura, kuliyat alfunun 

altatbiqia, jamieat Helwan. 

 ( "الزخارف والرسوم االسالميه" ترجمة آمال مريود, دار قابس للنشر, بيروت .1999يلسون )ايفا و -4

4-Eva Wilson (1999) "Al-Zakharef w Al-resom Al-eslamiah", targamet Amal Miryud, dar qabis 

lilnushr, birut. 

للسجاد المتقابل على خواص األداء الوظيفى  م( تأثير اختالف بعض األساليب التقنية2004ند احمد امين عبدهللا )ه- 5

 لالستخدام النهائى" رسالة ماجستير, كلية الفنون التطبيقية, قسم الغزل والنسيج والتريكو, جامعة حلوان.

5-Hend Ahmad Amin abd allah (2004m) ta'thir ekhtilaf ba'ad al'asalib altaqnia le al-sigad 

almutaqabil ala khawas al'adaa al-wazify le al-estekhdam alnehaeiy" risalat majistir ghayr 

minshwra, kuliyat alfunun altatbiqya, jamieat helwan. 

م( "دور المعلقات النسيجية في تحقيق القيم الجمالية والوظيفية في العمارة 2018ي, ايمان رمضان محمود )غالية الشناو-6

  . 9بحث منشور, مجلة العمارة والفنون العدد  "الداخلية للمؤسسات العالجية

6-Khalya El-shenawy, Eman Ramadan (2018m) "dor al-moualkat al-nasgia fe tahkik al-qiam 

al-gamalya w al-wazefaya fe al-emara al-dakhelya le al-moassat al-elagya" bahth manshour, 

megalat el-emara w al-fenoun, al-adad el-tasea. 

، دار دمشق للطباعة والنشر، الزخرفة اإلسالمية أصول إنشاء وتكوين المرشد الفني إلىم( : 2000محي الدين طالو )-7

 دمشق.

7-Muhey Al-dien Talu (2000m) : almurshid alfaney ela  osoul enshaa wa-takwin alzakhrafa al-

eslamia, dar dimashk liltabaea wa-alnushr, dimashk. 

(, "البعد الثالث كقيمة جمالية في إستحداث تصميمات للمعلقات النسجية ذات سمة 2012لباقي محمد لطفي )انيرفانا عبد -8

 إسالمية معاصرة", رسالة دكتوراه, كلية الفنون التطبيقية, قسم الغزل والنسيج والتريكو, جامعة حلوان.
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estihdath tasmimat lilmuealaqat alnasjia zat sima islameya mueasra", risalat dukturah ghayr 

mnshwrt, kuliyat alfunun altatbiqia, jamieat helwan. 
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غزل والنسيج والتريكو باسلوب السجاد الميكانيكي بالشكل المتقابل" رسالة دكتوراه غير منشوره, كلية الفنون التطبيقيه, قسم ال
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risalat dukturah ghayr manshurah, kuliyat alfunun altatbiqayh, jamieat helwan. 

دراسة الزخارف الهندسية اإلسالمية واالستفادة منها فى تحقيق م( بعنوان "2011) وىشيماء عبدهللا عبد المجيد مكا -10
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  تم عرض مراحل التصميم كنموذج ومثال باالستعانه بصورة من تنفيذ التصميم الثامن, وهي نفس المراحل والخطوات المستخدمه لكافة القطع
 والتصميمات المنفذه األخري .
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