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 (اقتصاد منزلي  -ثالثة ) الفرقة ال

 إعداد
 نان حسني يشارأ.د / ح

عميد كلية التربية أستاذ المالبس والنسيج و
 جامعة المنوفية -النوعية 

2016/2017 

 كلية التربية النوعية

 االقتصاد المنزلي قسم   
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 من بها أكبر وعليها أعتمد الغالية إلي أمي الحبيبة

 
 الشمعة المنيرة التي تنير ظلمة حياتي  
 بوجودها أكتسب محبة ال حدود لها  
 عرفت معها معني الحياة  

 والوقارمن كلله ربي بالهيبة  إلي زوجي الغالي
 
 من علمني العطاء دون انتظار  
 ستبقي نصائحك عقد أًزين به عنقي  
 ستبقي تضحياتك من أجلي ديناً في عنقي   

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

إِْن نَِسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصراً َكَما َربَّنَا ال تَُؤاِخْذنَا ) 
ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا  َحَمْلتَهُ َعلَى الذينِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوال تَُحم ِ

 (اْلَكافِِرينَ  َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَاأَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلقَْومِ 
 صدق هللا العظيم 

 (286ية اآلسورة البقرة ) 
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 التعليمي للمقررالمحتوي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 الجزء األول :التطريز
 

 مقدمة & نبذه تاريخية عن التطريز & تعريف التطريز : -
 -اليوناني والروماني  -الفرعوني ):  التطريز اليدوي في العصور المختلفة -

 (الحديث  -اإلسالمي  -القبطي 

اآللي  -اآللي" الميكانيكي "  - اليدوي)التقسيم العام ألساليب التطريز : -
 - الهندي – المغربي – الفلسطيني - االلكتروني  -الحديث " االوتوماتيك " 

 (  البرازيلي

 الخامات والخامات المساعدة في  التطريز : -

" الخامة المطرزة  -" األقمشة " الخامات األساسية :  الخامة المشغولة  -
 الخيوط " 

" األقمشة وأنماط األلياف الطبيعية الخامات المساعدة في التطريز :   -
"   -" الخيوط  وأنماط الخيوط الطبيعية والصناعية "   - والصناعية "

 الخرز ، الترتر ، أشكال ورق الشجر والفصوص "    

 ألدوات واألدوات المساعدة في  التطريز :ا -

" اإلبر ، اإلطارات ، األدوات األساسية المستخدمة في التطريز اليدوي :   -
 المقصات ، الكشتبان الخياط "  

"شريط القياس األدوات المساعدة المستخدمة في التطريز اليدوي : -
 ن الخيوط"لوحة ألوا،  حافظة اإلبر،  أقمشة التقوية،  لضامه، المازورة  
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 أدوات نقل التصميم الزخرفي علي القماش  : -

" ورق الشفاف والكالك  ، ورق الكربون  ، الدبابيس ، وسادة الدبابيس ،  
القلم الرصاص ، المسطرة ، عجلة أخذ العالمات ) الروليت ( ، قلم نقل 

 التصميم الزخرفي  ، قلم ناقل نقل التصميم الزخرفي "
 

 نقل التصميم الزخرفي علي القماش  :طرق  -

" استخدام المكواة الساخنة  ، إستخدام ورق كربون ملون مع القلم  
 الرصاص ، طريقة التثقيب ، طريقة النقل المباشر  "

 

 زخارف ال:ثاني الجزء ال
 

  السطوح المزخرفة وأنواعها 
  مفهوم الوحدات الزخرفية 
   أنواع الوحدات الزخرفية 
 

 الزخارف في العصور المختلفة : 
 

 الفرعونيالعصر  -

 الروماني ياليونان العصر -

 يالقبط العصر -

 اإلسالمي   العصر -
 اليدوي التطريزغرز :ثالث الجزء ال

 

 غرز التطريز اليدوي المستخدمة  : 
 

 غرز التطريز اليدوي المسطح والبارز  -

 غرز التطريز اليدوي باستخدام الشرائط الستان   -

 التطريز اليدوي باإليتامينغرز  -

 غرز التطريز اليدوي  بالالسيه  -
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 (12نموذج رقم )
 جامعة / أكاديمية : جامعة المنوفية
 كلية / معهد: كلية التربية النوعية 

 االقتصاد المنزليقسم:  
 التصميم والتطريز توصيف مقرر 

 بيانات المقرر -1
التصميم اسم المقرر :   الرمز الكودي :  

 والتطريز
الفرقة / المستوى : 

 الثالثة

 التخصص  :
 4عملي2نظري3عدد الوحدات الدراسية :   االقتصاد المنزلي

 
 
 
 

اإللمااااالم هاااااللمي لم اريليااااا  ل     ااااا    هدف المقرر -2
 اليدوي ونشأته  

   تع  اااااو  ي ااااالم اللفااااادا  ال    يااااا
 وأنلاع ل   .

    أيلياايل   ال    اا  الياادوي  اا  تح ياا
 .العصلر المخ  ي  

   ثقل ااا  ايااا يعلس ال قعااايس العااالم رياااللي
 ال      المخ  ي 

   تخ اايا الخل اال  اريليااي  س والمعاالعد
     ال      

   تحد د اردوا  اريليي  س والمعلعد   
 يدويال      ال

   تصااا يو أدوا  و ااا ا نقااا  ال صاااميس



 6 

 ال      ع   القملش
   تلظيااااااو ال  اااااالر   اااااا  العصاااااالر

 المخ  ي  .

    تبعاايا نقاا   عاالر  ومهعاالس   االرا
غااااا ط ال    ااااا  اليااااادوي المعااااا خد   

 ال لع  ار صلئ  المع س ل  لل 
 المستهدف من تدريس المقرر : -3

 ك   قلئم  همي لم  ال      اليدوي   -1أ المعلومات والمفاهيم-أ
 ونشأته

  ع   ع   ال      اليدوي     -2أ
اليلنلن   -العصلر المخ  ي   : الي علن  

 الحد ث  -اإليال    -القب   -وال و لن  

  خص س  لج   ي دا  ال قعيس العلم  -3أ
اآلل  "  -) اليدوي ريللي  ال     

الوتل لتيك ااآلل  الحد ث "  -الميكلنيك  "
 –  ه المغ –الي ع ي    -االلك  ون    -" 

 (   الب اط    - ال  دي

 ص و الخل ل  اريليي  : الخل    -4أ
الخل   المظ ط  "  -المشغلل  " ارقمش  " 

 الخيل  " 

 عدد الخل ل  المعلعد     ال      :   -5أ
" ارقمش  وأنمل  ارليل  ال بيعي  

ل  الخيل  " الخيل   وأنم -والص لعي  " 
" الخ ط ، ال  ت   -ال بيعي  والص لعي  " 

 ، أشكلل ورا الشج  واليصلص "    

 قعس اردوا  اريليي  المع خد       -6أ
ال      اليدوي :  " اإله  ، اإل لرا  ، 
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 المقصل  ، الكش بلن الخيل  "  

 صو اردوا  المعلعد  المع خد    -7أ
   ال      اليدوي : " ش  ا القيلس 

 قل   ، الملطور   ، لضل   ، أقمش  ال
 فل ظ  اره  ، للف  أللان الخيل   "   

  قعس الع لح الم      وأنلاع ل  -8أ

   س همي لم اللفدا  ال    ي  -9أ

أدوا  و  ا نق  ال صميس  ش ح  -10أ
 ال      ع   القملش

 لضح اال  ال  هين ال  لر      -11أ
اليلنلن   -العصلر المخ  ي ) الي علن  

 اإليال    (    -القب    -ال و لن  

  غ ط ال      اليدوي  عم  -12أ
هلي خدام  -)  المع ح والبلرط المع خد   

  -ال      هلإل  ل ين    -الش ائا الع لن  
 ال      هللالييه  (

 

 اليدوي ونشأته  ُيع   ي لم ال      -1س الذهنيةالمهارات  -ب
      اليدوي    العصلر ال ُصمس  -2س

اليلنلن  وال و لن   -) الي علن   المخ  ي 
 الحد ث ( -اإليال    -القب   -

ال قعيس العلم ريللي   ُمي  هين أنمل   -3س
 -اآلل  " الميكلنيك  "  -ال      ) اليدوي 

  -اآلل  الحد ث " االوتل لتيك " 
 -المغ ه   -الي ع ي    -االلك  ون  

 (  الب اط    - ال  دي

الخل ل  اريليي  :  الخل    ُقيس  -4س
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الخل   المظ ط  "  -المشغلل  " ارقمش  " 
 الخيل  " 

الخل ل  المعلعد       ها هين  -5س
 ال      :  " 

 ارقمش  وأنمل  ارليل  ال بيعي  
 " الخيل   وأنمل   -والص لعي  " 

" الخ ط ، ال  ت  ، -الخيل  ال بيعي  والص لعي  "  
 أشكلل ورا الشج  واليصلص "

اردوا  اريليي   جمع دالئ   -6س
 المع خد      

،  ال      اليدوي :  " اإله  ، اإل لرا 
 المقصل  ، الكش بلن الخيل  "  

اردوا  المعلعد  المع خد    ُح    -7س
   ال      اليدوي : " ش  ا القيلس 
الملطور   ، لضل   ، أقمش  ال قل   ، 

 فل ظ  اره  ، للف  أللان الخيل   "   

الع لح الم       ُقلرن هين  -8س
 وأنلاع ل 

  ي لم اللفدا  ال    ي   ُيع   -9س

 أدوا  و  ا نق  أنلاع   ها هين  -10س
 ال صميس ال      ع   القملش

الم ليب   ن ال  لر   ق  ح  -11س
اليلنلن   -العصلر المخ  ي  ) الي علن  

 اإليال    (    -القب    -ال و لن  

غ ط ال      اليدوي  ع   ج  -12س
هلي خدام  -المع خد   )  المع ح والبلرط 

  -ال      هلإل  ل ين -الش ائا الع لن  
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 ال      هللالييه  (
 

 المهارات المهنية -جـ
 الخاصة  بالمقرر :

 

 ُشخص  ي لم  ال      اليدوي   - 1جـ 
 ونشأته

 خ لر ال      اليدوي      - 2جـ 
اليلنلن   -"الي علن  العصلر المخ  ي  

   "الحد ث -اإليال    -القب   -وال و لن 

 ُعد ال قعيس العلم ريللي  ال        - 3جـ 
اآلل   -اآلل  " الميكلنيك  "   -) اليدوي 

 -االلك  ون    -الحد ث " االوتل لتيك " 
 - ال  دي –المغ ه   -الي ع ي   
 (  الب اط   

 ُكلن الخل ل  اريليي  :  الخل     - 4جـ 
الخل   المظ ط  "  -المشغلل  " ارقمش  " 

  الخيل  "

 ُشغ  الخل ل  المعلعد       - 5جـ 
ال      :  " ارقمش  وأنمل  ارليل  

" الخيل   وأنمل   -ال بيعي  والص لعي  " 
" الخ ط  -الخيل  ال بيعي  والص لعي  "  

 ت  ، أشكلل ورا الشج  واليصلص ، ال 
" 

 ع خدم اردوا  اريليي    - 6جـ 
ه  المع خد      ال      اليدوي :  " اإل

 ، اإل لرا  ، المقصل  ، الكش بلن 
 الخيل  "  

 خ لر اردوا  المعلعد    - 7جـ 
المع خد      ال      اليدوي : " ش  ا 

القيلس الملطور   ، لضل   ، أقمش  ال قل   
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 ، فل ظ  اره  ، للف  أللان الخيل   "   

 ُعل   الع لح الم        - 8جـ 
 وأنلاع ل 

 اللفدا  ال    ي    ُشخص  ي لم  - 9جـ 

أدوا  و  ا نق    ُعل   أنلاع  - 10جـ 
 ال صميس ال      ع   القملش

 ُشغ  ال  لر     العصلر    - 11جـ 
اليلنلن  ال و لن   -) الي علن    المخ  ي 

 اإليال    (    -القب    -

 ُملرس غ ط ال      اليدوي  -12جـ 
هلي خدام  - )  المع ح والبلرط المع خد   

  -ال      هلإل  ل ين  -الش ائا الع لن 
 ال      هللالييه  (

 

 ع خدم الليلئ  العمعي  البص        -1د المهارات العامـة-د 
 ع ض  يلهيس  ال      اليدوي ونشأته

 ظ     لرا  القيلد     مهعلس  -2د
ال لل  ال لع    لرا  ال      اليدوي 

    العصلر المخ  ي  

 عم  ضمن    ق    ت لول ال قعيس  -3د
 -اليدوي  :العلم ريللي  ال      

 -االوتل لتيك االلك  ون  - الميكلنيك 
    الب اط     - ال  دي - المغ ه  -الي ع ي   

 د   اي خدام الخل ل  اريليي  :   -4د
الخل    -الخل   المشغلل  " ارقمش  " 

 المظ ط  " الخيل  " 

ع اآل   ن    تلظيو   لاص    -5د
 الخل ل  المعلعد  
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   ال      :  " ارقمش  وأنمل  ارليل  " 
" الخ ط ،   -" الخيل   وأنمل  ل  "   -

 ال  ت  ، أشكلل ورا الشج  واليصلص "    

م اردوا  اريليي   د   اي خدا -6د
ال      اليدوي : اإله  ،  المع خد     

 الخيل   اإل لرا  ، المقصل  ، الكش بلن

 عم  ضمن    ق    ش ح اردوا   -7د
المعلعد  المع خد      ال      اليدوي : 
ش  ا القيلس الملطور   ، لضل   ، أقمش  

 ال قل   ، فل ظ  اره  ، للف  أللان 
 الخيل 

دوا   د   االي خدام ار ث  ر   -8د
 و  ا نق  ال صميس ال      ع   القملش

 عم  ضمن    ق    المع  ي   -9د
 هللع لح الم      وأنلاع ل 

 ع خدم الليلئ  العمعي  البص     -10د
    ع ض  يلهيس اللفدا  ال    ي  

  لاص   ع اآل   ن    تلظيو  -11د
 أنلاع اللفدا  ال    ي   

 ع خدم الليلئ  العمعي  البص     -12د
   ع ض أنمل  ال  لر     العصلر 

اليلنلن  ال و لن   -) الي علن  المخ  ي  
 اإليال    (   . -القب    -
 ظ     لرا  القيلد     مهعلس  -13د

ال لل  ال لع    لرا  العم  هغ ط 
) ال       ال      اليدوي المخ  ي  

ال      هلي خدام  -المع ح والبلرط 
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  -ال      هلإل  ل ين    -الش ائا الع لن  
 ال      هللالييه  (

 الجزء األول : التطريز محتوى المقـرر -4
 

 قد   & نبذه تلر خي  عن  -
 ال      & تع  و ال      :

ال      اليدوي    العصلر  -
اليلنلن   -) الي علن  :المخ  ي 

 -اإليال    -القب    -وال و لن  
 الحد ث (

     ال قعيس العلم ريللي  ال      : -
 -اآلل  " الميكلنيك  "  -اليدوي 

  -آلل  الحد ث " االوتل لتيك " ا
 المغ ه  -الي ع ي    -االلك  ون  

  الب اط    - ال  دي -

الخل ل  والخل ل  المعلعد       -
 ال      :

الخل ل  اريليي  :  الخل    -
الخل    -المشغلل  " ارقمش  " 
 الم  ط  " الخيل  " 

الخل ل  المعلعد     ال      :   -
" ارقمش  وأنمل  ارليل  ال بيعي  

" الخيل   وأنمل   -والص لعي  " 
  -الخيل  ال بيعي  والص لعي  "  

" الخ ط ، ال  ت  ، أشكلل ورا 
 الشج  واليصلص "    
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اردوا  واردوا  المعلعد       -
 ال      :

اردوا  اريليي  المع خد       -
ال      اليدوي :  " اإله  ، 

اإل لرا  ، المقصل  ، الكش بلن 
 الخيل  "  

اردوا  المعلعد  المع خد       -
ال      اليدوي :" ش  ا القيلس 

الملطور   ، لضل ه ، أقمش  
ال قل   ، فل ظ  اإله  ، للف  

 أللان الخيل   "
ع   أدوا  نق  ال صميس ال       -

 القملش  :

" ورا الشيل  والكللك  ، ورا  
الك هلن  ، الدهلهيس ، ويلد  
الدهلهيس ، الق س ال صلص ، 

        المع    ، عج   أ ذ العال ل  
) ال وليت ( ، ق س نق  ال صميس 

ال       ، ق س نلق  نق  ال صميس 
 ال      "   

  ا نق  ال صميس ال      ع    -
 القملش  :

المكلا  العل     ،  " اي خدام 
مي خدام ورا ه هلن   لن  ع الق س 
ال صلص ،    ق  ال ثقي  ،    ق  
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 ال ق  المبلش   "   
 

 الجزء الثاني :
 

 ي لم ،   الع لح الم      وأنلاع ل 
أنلاع اللفدا  ،  اللفدا  ال    ي 

 ال    ي   
ال  لر     العصلر المخ  ي  : 

اليلنلن  لعص  ا - العص  الي علن 
العص   - العص  القب    -  ال و لن 

 اإليال    
 الجزء الثالث :

 

   غ ط ال      اليدوي المع خد    : 
 -غ ط ال      اليدوي المع ح والبلرط  
غ ط ال      اليدوي هلي خدام الش ائا 

غ ط ال      اليدوي هلإل  ل ين   –الع لن 
 غ ط ال      اليدوي  هللالييه -

 

 

 أساليب التعليم والتعلم  -5
 

                       محاضرات 
                   جلسات مناقشة 
         ) أنشطة فى الفصل  ) السكشن 
  . واجبات منزلية 
  تدريب عملى  /  معملى 

 
 

أيللي  ال ع يس وال ع س ل  الس -6
 ذوى القدرا  المحدود 

 الينطبق
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 :   تقويم الطـالب -7

 األساليب المستخدمة: -أ
 

لقيلس   لرا  :  أعمال الفصل 1التقييم 
ف  المشك   وتقد س البيلنل  والم لقش  

 وقيلس المقدر  ع ى العم  ضمن    ق .
لقيلس :  امتحان نصف الفصل2التقييم

القدر  ع   ال  هي  و  س الجلان  
 والخ ييل  الع مي  .

لقيلس : امتحان التطبيقي  3التقييم 
المملري  وال  بيق والم لرا    لرا  

 الح  ي  والعم ي  .
 لقيلس : امتحان نهاية الفصل  4التقييم 

   لرا  ال ذه  واإلهداع

 5& 10   ـال س:  أعمال الفصل 1التقييم التوقيت: -ب
 6 ـالس   : امتحان نصف الفصل2التقييم
 13الــ  س : امتحان التطبيقي  3التقييم
 15 ــ ال س :امتحان نهاية الفصل  4التقييم

 رجاتد 10:  أعمال الفصل 1التقييم توزيع الدرجات: -جـ
10% 

  درجات 10: امتحان نصف الفصل2التقييم
10% 

درجة     20: امتحان التطبيقي  3التقييم  
20% 

 60: امتحان نهاية الفصل  4التقييم  
 %60درجة 

 

 مذكرات -أ
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ت جم :   لل ي يملن , دار الحقيق  ,  ض ور  الين، :  أرنعت  يش   .1

 .1965هي و ، 
هلهلر لبي  العصلر المعيحي  ارول , الين القب    حيا الي لن  .2
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1 
 تطريزال

 

 :حتوي التعليمي مال
 

 الجزء األول :التطريز
 

 مقدمة & نبذه تاريخية عن التطريز & تعريف التطريز : -
 -اليوناني والروماني  -الفرعوني ):  التطريز اليدوي في العصور المختلفة -

 (الحديث  -اإلسالمي  -القبطي 

اآللي  -اآللي" الميكانيكي "  - اليدوي)التقسيم العام ألساليب التطريز : -
 – الهندي - المغربي – الفلسطيني - االلكتروني  -الحديث " االوتوماتيك " 

 ( البرازيلي 

 الخامات والخامات المساعدة في  التطريز : -
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" الخامة المطرزة  -" األقمشة " الخامات األساسية :  الخامة المشغولة  -
 الخيوط " 

" األقمشة وأنماط األلياف الطبيعية الخامات المساعدة في التطريز :   -
" الخرز   -" الخيوط  وأنماط الخيوط الطبيعية والصناعية "   - والصناعية "

 ، الترتر ، أشكال ورق الشجر والفصوص "  

 وات واألدوات المساعدة في  التطريز :األد -

" اإلبر ، اإلطارات ، األدوات األساسية المستخدمة في التطريز اليدوي :   -
 المقصات ، الكشتبان الخياط "  

"شريط القياس األدوات المساعدة المستخدمة في التطريز اليدوي : -
 الخيوط"لوحة ألوان ،  حافظة اإلبر،  أقمشة التقوية،  لضامه، المازورة  

 أدوات نقل التصميم الزخرفي علي القماش  : -

" ورق الشفاف والكالك  ، ورق الكربون  ، الدبابيس ، وسادة الدبابيس  
، القلم الرصاص ، المسطرة ، عجلة أخذ العالمات ) الروليت ( ، قلم نقل 

 التصميم الزخرفي  ، قلم ناقل نقل التصميم الزخرفي "
 

 علي القماش  :طرق نقل التصميم الزخرفي  -

" استخدام المكواة الساخنة  ، إستخدام ورق كربون ملون مع القلم  
 الرصاص ، طريقة التثقيب ، طريقة النقل المباشر  "
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لمام بالمفاهيم في اإل  االقتصاد المنزليلطالب هذا الجزء هدف ي
التطريز اليدوي في العصور  -األساسية للتطريز اليدوي ونشأته 

الخامات األساسية /  -التقسيم العام ألساليب التطريز  -المختلفة 
األدوات األساسية / األدوات   -الخامات المساعدة في التطريز 
يجب جزء ال اوبنهاية دراسة هذ ؛المساعدة في التطريز اليدوي 

 :أن  على اً قادرطالب الأنيكون 
 
 

 . للتطريز اليدوي ونشأتهاألساسية مفاهيم التعرف علي ي *
 

 .أنماط التطريز اليدوي في العصور المختلفةيشرح الفرق بين  *
 .  التقسيم العام ألساليب التطريزيصف  *
           حدد نمط التشغيل الجيد للخامات األساسية  المشغولة ي *
 األقمشة " والمطرزة  " الخيوط " ." 
األدوات األساسية المستخدمة واألدوات المساعدة يميز بين  *

 المستخدمة في التطريز اليدوي ومميزات كل نمط واستخدامه . 
ميزات و علي القماش ألزخرفينقل التصميم وطرق أدوات شغل ي *

 . آداه كل 
 ألزخرفينقل التصميم ه أو طريقة لداآحدد التفعيل المناسب لكل ي *

 . علي القماش
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  قدمــــة   : م

 

اي علن ه ل اإلنعلن ل   ن  ،ال       ن  ن الي لن ال    ي  الجمي           
، فيث اي مد وفداته   الهعه وأدواته و ي وشلته   ذ آال  الع ين

ً الخيل  هأنلاع ل  الق  ي  ) ال    ي   ن البيئ  المحي   ،  ع خد ل
، واليصلص والخ ط وغي هل  ن الخل ل  ال   (  والح      والصل ي 

،  ث   اي  لع أن  شك  ل أو  ضيي ل ملى الق ع الم  ط  ل   دهل جملالً 
لى  صلص وهلر، ارفجلر وارصدا  والمعلدن هعد ص  هل وتحل   ل م

أو صيلئح رقيق  )ت ت ( أو أيالك و يل  فيث  عد ال      اليدوي  ن 
أقدم الي لن الجمي   والدقيق  ال   ع   ل اإلنعلن وال   لحقت هص لع  

ً هللخل   ال     عل    ع ل ال عيج   ذ القدم ً وثيقل  , وهل   تبا ارتبل ل
 .الم  ط 

الغ ط  هأشكلل ل وأللان ل ، للجملل وال      تعبي  عن مفعلس ه         
المخ  ي  ه  اردا  اريليي  ل  عبي  عن اليك   ال      دهل الي لن  للم  ط 

، م ه الي   وم  اجه    أطهى صلر  لد ه المئل   ن ال  هيبل  لب لء ع
 ع خدم ال      ل      المالهس والمكمال  نيع ل وهل ليس  ج د غ ط 

الم  لس منمل هل   ص  ل  ج     ع ال لن  تحلك فلل   ل  ال صميس
والم مس والغ ط أو جميع اريللي  ال ق ي  همل أن ل تعكس  ك    عي   

 لملض   ل.
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واليلم أصبح ال      ع ص اً له أهمي ه    ط     ارقمش  يلاء         
ً لمل  ضييه ع ى الق ع الي ي   ن رق  وجملل ،  ً أو آليل أهلن ال       دو ل

ً لدعس اق صلد هثي   ن الدول ال   و ع  ب   ن ال      اليدوي عل الً هل ل
تع ب ه  صدراً ل د   القل   ل صد   هعض الم  جل  الم  ط  ملى 
الخلرج ، لذا  ج  االع  لء ه ذا الين والحيلظ ع يه  ن االندثلر لمل له  ن 

م  ن أهمي  هبي     ل    ع  ن قيم  الش ء و   ده جملالً ،   قد اي خد
ال         ط     العد د  ن المالهس والق ع الي ي  المكم   ل م بس وهذلك 
اي خدام    أغ ي  ال أس والمي وشل  وذلك لي  د الم  ج جملالً و   د  ن 

 . قيم  الي ي 

وت جع أهمي  ال      ملى أنه  ن أهس العلا   المع خد       جلل         
  ن  كمال  ال ي     الهس ار يلل تصميس ارط لء فيث  ع خدم همكم 

، والمالهس الخلرجي ، وهذلك     الهس الع     ، والمالهس الم  لي 
وهذلك  ع خدم هصلر  وايع  جدا     جلل المي وشل  لذا  إنه    غل   

، وتصميس وت ييذ  ارهمي  أن  قلم ه  داري  تصميس وت ييذ ارط لء
ى تلر خ ال      وتلر خ المي وشل   ن دراي  وا ي  ل  ع   ع 

ً ال ع   ع ى اردوا  واردوا  المعلعد  والخل ل   ال  لر  وأ ضل
، وأنلاع الغ ط المع خد    والخل ل  المعلعد  وأنلاع ال      المخ  ي 

، وهييي  نق  ال صميس هلل  ا  و   ق  عم  ل واي خدا ل  ه  غ ط 
 . ي  ل مالهسالمخ  ي  وأ ن و  ى  ع خدم إلث اء القيس الجملل

 عد ال      اليدوي  ن أقدم الي لن الجمي   والدقيق  ال   ع   ل اإلنعلن 
ً هللخل    ً وثيقل وال   لحقت هص لع  ال عيج   ذ القدم, وهل   تبا ارتبل ل
ال     عل    ع ل, و  جع اي عملل ال      اليدوي مل  تلر خ  ل      

ً ع ى الق ع ي   قب  الميالد و 5000 ص    ذ أهث   ن  ن ى ذلك واضحل
 الم  ط  لألقمش  الملجلد     الم لفو ال لر خي  الملجلد      ص .
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هلنات  ا  الابالد الشا قي  ونشأ  ال      اليدوي و عظس أشغلل اإلها   
اد الجا س البشا ي ارول أن الغا ط هلنات تعا خدم ي  أويا والش ا  , وقاد وجد

 ً ثقاا  الج ااد هاالإله   أوالً ثااس رهااا , فيااث  اا س  لخيل اا  ج االد الحيلاناال   عاال
ارجاا اء ياال لً هغاا ط رهااا  ثاا  غاا ط  الع عاا   أو غاا ط  الحشاال وهاا  نيااس 

 . الغ ط ال   اي خد ت    ال      اليدوي  يمل هعد
و ن ال      وأشغلل اإله   هل المقيلس الحقيق  لمع     دى ال  لر 

ال هيا   اريلياي  الثقل   والي ا   ا  ها  أ ا   ان ار اس همال  شاك  هاذا اليان 
لمع  اا  هقياا  الي االن لماال  ح االى ع يااه  اان ر االط تلر خياا  وط االر  دقيقاا  

 عااد ال    اا   اان أرقااى هااذلك ،  وألاالان تبعااث الب جاا  والعااعلد  ملااى فيلت اال
الي االن و  قااى هأضاالائه ع ااى هل اا   عاا ل ل  الحياال  وت عاادد أيااللي  ال    اا  

  إلع االء تاأثي ا     لعاا  وتخ  او  يمال هي  اال و ع با   اان المصالدر ال ئيعاي
لعاا ح الم اا ج هلياا خدام الغاا ط والخياال  المخ  ياا  لااذلك هاالن  اان الضاا وري 
ال ع   ع ى أنلاع الخيل  المع خد      ال      وال   تاؤث  هشاك   بلشا  

 .   ع ى قيم  الم  ج
 

وال      تعبي  عن مفعلس هللجملل والغ ط  هأشاكلل ل وأللان ال المخ  يا  
اريليااي  ل  عبياا  عاان اليكاا   ال اا     اادهل الي االن  االلم  ط لد ااه هااى اردا  

المئل   ن ال  هيبل  لب لء عم ه الي ى وم  اجاه  ا  أطهاى صالر  و عا خدم 
ال    اا  ل    اا  المالهااس والمكمااال  نيعاا ل وهاال لاايس  جاا د غاا ط تحاالك 
فلل   ل  ال صميس الم  لس منمل هل   ص  ل  ج  ا   اع ال الن والم ماس 

 . أو جميع اريللي  ال ق ي  همل أن ل تعكس  ك    عي   لملض   لوالغ ط 
 

 :   فصول لذا فإن الكتاب الذي بين أيديكم يحتوي على ثالثة  

،  ، الخل ل  والخل ل  المع خد   ، أنلاعه ال      )تلر خه : الفصل األول
 اردوا  واردوا  المع خد  (
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 ال  لر  )ال  لر  عب  العصلر المخ  ي ( : الفصل الثاني

غ ط ال      المع خد   )ال      المع ح والبلرط،  : الفصل الثالث
 ، ال      هللالييه(  ، ال      هلإل  ل ين ال      هلي خدام الش ائا الع لن

 ن هللا الع   القد   أن   لل الك لس الذي هين أ د كس معجلهكس  إن  أتم         
 .   من ع د هللا ومن أ  أ   من الشي لن أصبت

 أي لذ المالهس وال عيج   أ.دس ف لن فع    شلر     :  المؤلفة
 ه ي  ال  هي  ال لعي  عميدو

 م 2017س  2016العلم الدراي  
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 نبذة تاريخية عن التطريز: 
 

 : أوالً: التطريز اليدوي في العصر الفرعوني
 
ً وا  اً  ن اه ملم الي لن المص ي القد س  قهلن لين ال         دفظل

وص  ملى  ع لى  ن ال ق  والجلد  ال  ق  قيم  عمل وص  مليه    
عص نل الحللى وتظ   الدق  والذوا ال  يع    تلط ع المعلفل  الم  ط  

 ن ال      اليدوي  ن أقدم الي لن ال   ع   ل ع ى الم  طا  و عد 
ً هللم علجل  وله تلر خ  ل      اإلنعلن وهل  ن   تبا أر ً وثيقل تبل ل

 ص  فيث   جع مل  العصلر الي علني ,  قد اي  لع المص  لن القد لء 
االي يلد   ن المحلوال  ارولي  لعم  الغ ط البدائي  ال   اي عم  ل اإلنعلن 
البدائ     رها وتشبيك أوراا ارشجلر والج لد هعيلر ر يع   ن الج د, 

ذلك مه اً هدائي  هلن  ص ع ل  ن عظلم الحيلانل  أو أشلاك   ع عمالً   
اريملك لك   ص ع ل يعه رداء  حميه  ن قعل  العلا   الجل  , وفي مل 
نجح المص  لن القد لء    اي عملل ال بلتل  ذا  ارليل  الخش    ث  
الك لن    ص لع  ال عيج وهدأ  هذه الغ ط ت  لع و  خذ ه     ل شكالً 

, وتس ت ييذ هذه الغ ط    تك ارا   حدد  و ت تي  وت ليق جملل ,  مي اً 
وهكذا تكلنت ال      هللغ ط وهلنت هذه البدا   ارولى لين ال      
اليدوي.واي خدم ال      اليدوي ع ى ال عيج الك لن  الذي نجح المص  لن 

 ,    ص لع ه  ن أليل  الك لن ووص لا  يه مل  أع ى درجل  الدق  والجلد
مذ ه غت هعض الم علجل  المص    القد م   ن الدق   ل جع  ل تحله  أدا 
أنلاع الملي ين و لص  الم يل   ي ل  ل يلء الم ك أ  ح   ال اهع 
الملجلد  هللم حو المص ي, وقد للفظ عدم وجلد ت     ع ى 

, و  جع العب     ذلك مل  عدم صالفي  صل   الم علجل  الصل ي 
نت  لجلد  وق ئذ لعم ي  الغ ل, والع قلدهس هعدم   لر  ارغ لم ال   هل
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الم علجل  الصل ي  وهلنلا  ح صلن ع ى   ع المالهس الصل ي  ع د ل 
 .   د  لن  علهدهس

وه لك هعض أشكلل الم علجل  الم      هللم حو المص ي 
, و ن أهس الق ع  والم  ط  هأيللي   خ  ي  غل      الدق  واإلهداع

(, والذي   مي  1هللم حو قميص )تل  ع خ آ لن( صلر  )الملجلد  
(, 1ه  لر   ن  يل  ه لني    لن    علج  ه   ق  القبل   شك  )

وأ  ى    ط  هغ ط   عدد  هغ ط  الي ع والع ع  , همل وجد  ق ع  
أ  ى همقب   )أ  ح   ال اهع( ه ل ط لر     ط  هغ ط  الحشل 

 ردوني .لور والكوال وهلهل والع اج  وال يق والبذ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
غ ط  الحشل والي ع اي خدم المص ي القد س  جملع   ن الغ ط نذه     ل 

وال وهلهل والكلردوني  والع ع   والع اج  والشالل  وال يق وال      
هلإلضل   "اره يك" وهلنلا  ع  لن ع ل   هبي   ه  عيق ارللان وتلط ع 

ً ه دييلً جميالً  دعل ملى اإلعجلس. واي عم   المعلفل  ال    ي  تلط عل
المص  لن القد لء الخ ط وال  ت  والح يل  المعدني     ال      اليدوي 

 (1صلره )
 قميص تل  ع خ آ لن

 
 

 (1) شك 
قميص تل  ع خ ال  لر  الم  ط  ع   
 آ لن
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م ك  هجلن  اي خدام الخيل     تجمي   الهع س, و ثلل ذلك ثلس ال
)تل لن ( الذي ص عت  يه الح يل   ن الذه  الخللص, همل اي خد ت 

 الح يل     ط      لقل  ال داء.
 

اي عم  ال      اليدوي    أغ اض   عدد     ل ت  ين المالهس و         
الم كي  والخلص  هللم ليبل  و الهس الك   , واي عم     أهيلن الملتى 

ح ين    الم  ق  المقله   ل عين  ن نعيج  كلن الي لن المص ي  ص ع   
الكين, و قلم ه     هل هشك  هيضلوي هغ ط الشبيك  و حيا هحل   الي ح  

جمع المص ي القد س ، و  (× يا يميك  ثبت هغ ط  ع ى شك  عال   )
هين أي لس ال      اليدوي ع ى ق ع نعيج   يص   ثس مضل   ل مل  الثيلس 

لش  ع ى نعيج الثلس, وقد تضم ت ط لر  وهين ال      اليدوي المب
ال      اليدوي أغ   الع لص  ال    ي , و   ل اللفدا  ال بلتي  ه ه   
البش ين وال خي  وال لتس والب دي وارقحلان وهأشكلل   عدد , وهذلك 
اللفدا  ال  ديي  وأشكلل ال يلر والحيلانل  وارشكلل اآلد ي  وارف   

   ط     الم علجل , وهلن المص  لن القد لء  والك لهل  ال ي وغ ييي 
ً  دعل  ً ه دييل  ع  لن ه  ليق ارللان وتلط ع المعلفل  ال    ي  تلط عل

 . مل  اإلعجلس و دل ع ى ال قدم واالطدهلر    ذلك العص 
 

 ً  :  : التطريز اليدوي في العصرين اليوناني و الروماني ثانيا
 
        الحكس الب  م  ع ى أث   الثقل   اإلغ  قي      ص    

,  ط لر  الم علجل , وظ   ل ل  لهع  مي اً ع   هلري لس ال ي ي ع 
وه   ش ق   ن الين ال ي ي   اإلغ  ق  المح  , وذلك هلي خدام الع لص  
اآلد ي  والحيلاني  ال   تلضح اريل ي  اإلغ  قي  همل تح ل ه  ن اآلل  

  اري لس ال ي ي ع  الذي وجد     ث  "أ  ود ت" آله ال ي , ولقد تمي
 ط لر  اريل ي  اإلغ  قي  هلل عبي  عن المشلع  و االنيعلال  ال يعي .

 



 31 

تمي  اإلغ  ق هلاله كلر والدق     تكل ن ط لر  س ال بيعي  ال             
اي مد  وفدات ل وع لص هل  ن أوراا ارشجلر وارطهلر ونبل  الع   

", هلإلضل   مل  االق بلس  ن ط لر  الين وع لقيد وأوراا "اآله  س
المص ي القد س ه ه   البش ين وأعلاد الب دي وال خي , هذلك اي خد لا 
أشكلالً ه ديي   خ  ي  ط  ت  الهع س هلرش    الم  ط  هللخ ل  
الم كع   والمملج  وريلم الحيلانل  وال يلر الخ ا ي  وقد اي خد لا 

 اليلنلن  هلفد  نبلتي  هأشكلل ل الم عدد . طه   ارن يملن الممي   ل عص 
 

   العص  ال و لن  اي م  تقدم  ن ال      اليدوي هلل غس  ن           
تع ضه ل عد د  ن ال غي ا  العيليي  والعقلئد   ال       ه ل  ص , وذلك 
ً هص لع  ال عيج  هعب  ظ لر الد لن  المعيحي  وهلن ال        تب ل

اع ال      ع ى ي ح الم علجل , ولقد هلن ظ لر هلع بلره أفد أنل
الد لن  المعيحي  يب  فدوث تغيي  هبي     المع قدا   مل هلن له أث  
واضح ع ى  ن ال      اليدوي,  لع  ق ال و لن الد لن  المعيحي  

و ن  صلئص  ن ال      اليدوي ،    وأصبحت الد لن  ال يمي      ص 
 – ن العد د  ن الع لص  ال    ي  )نبلتي    العص  ال و لن  أنه تضم

فيلاني ( وال   هلنت  حلهل  ل  بيع  همل تضمن أشكلالً  ن  - ه ديي 
العالل وال ه  ل , همل شك ت ط لر  هذه الي    هم لظ  تصل      ث  
الي يلن    فلل  ص اع  ع وفلش  ي  ي  وريلم فيلان الك  لر 

وهل  أ لذ  ن الي لن  -فيلان )فيلان نصيه ارع ى آد   واريي  
 . اإل  اني  القد م ( همل اي خد ت ريلم ال بلتل  وارطهلر واليله  

 
اتخذ ال      اليدوي عد  أشكلل ط   يه  كلن    ط    تلط عل     

ه ديي  هعي   تمأل المعلف  ال عجي  ه  ل وتلطع  ي ل الع لص  هشك  
ئ , وت لع أي لس ال      ع ى شك  دوا  ل ل   ت  وأفيلنل    صلر  

اليدوي    العص  ال و لن   أفيلنل    ط ع ى ي ح ال عيج  بلش   
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ً    ط ع ى ق ع نعيج   ي د  ثس تضل  مل  الثيلس, وقد اق بس  وأفيلنل
ال و لن  عظس   ا ط     ارقمش   ن اليلنلن  ث     ق  اللفدا  

خد  ل المص  لن الم ك ر  وهذلك تأث وا هلل قلش واريللي  ال   اي 
القد لء    عم  الك لرا  واي خدا  س روراا ال بلتل  الشلهي  ويعو 
ال خي  ولك  س  لروا أ  ا  ل ل صبح  ع د    وع  ض  واي علروا 
ارشكلل ال للبي  واي عم لا  ن ط لر  س  لضلعل  اريل ي  اليلنلني  

 . وال و لني  وال   ان ش   هعد ذلك    الين القب  
 
د اق بس ال و لن  عظس   ا ط     ارقمش   ن اليلنلن  ث  وق 

   ق  اللفدا  الم ك ر  وهذلك تأث وا هلل قلش واريللي  ال   اي خدا  ل 
المص  لن القد لء    عم  الك لرا  واي خدا  س روراا ال بلتل  الشلهي  
ويعو ال خي  ولك  س  لروا أ  ا  ل ل صبح  ع د    وع  ض  

ارشكلل ال للبي  واي عم لا  ن ط لر  س  لضلعل  اريل ي   واي علروا
ولقد اي خدم اليلنلني  وال و لني  وال   ان ش   هعد ذلك    الين القب   

ً    ال      هأشكلل ه ديي  وهعض الغ ط  ً  لصل ال و لن أي لهل
هلل وهلهل وال بلت  والع اج  وغ ط   شلهك  ت عس هللدق  واإلتقلن    ت ييذ 

ق ع  وجملل ال      و   ط  هلريالك المعدني  الذهبي  واليضي  وقد ال
عث  ع ى ق ع نعيج        هأشكلل الدوائ  والم ح يل  الم شلهك  

 و   ط  ه ذه الغ ط ونيذ  هخيل  ه لني  يميك .
 
 
 

 ً  :  : التطريز اليدوي في العصر القبطي  ثالثا
 

العص  القب   وان ش  اد االه ملم هين ال      اليدوي    دطم   
اي عملله وظ    هه  صلئص جد د , و  جع ذلك مل  ال  ل      يلئ  
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الي لن القب ي   قد أصبح الين القب    مي اً وذا شخصي   ع ق   فيث 
ً  ن ال أثي ا   ر ض الع لص  اللث ي  ال   نبذت ل المعيحي  وتخ ص ن لئيل

ً ر     ال ي يع ي      تبعد عن  حلهل  ال بيع , واتخ ذ ل يع  ريل ل
 حلر  لألشخلص والحيلانل  وال يلر يميت  يمل هعد هلل يلم 

 الكلر ك لر   وأصبحت  ن أهس  مي ا  الي لن القب ي .
 
و ح لي العص  القب   ع ى أ ث   هثي   لين ال      اليدوي   

هلل عيج المضل  ل       الهس القعس وأهع   ال فم  و ل مل  ذلك  مل 
     هه الم حو القب    ن   علجل  و الهس, و ثلل ذلك القمصلن 
القب ي  الم       ن ار لم والخ و هأش      علج  أو    ط  وه  

(, الذي هلن 2صلر  ) (Tunic)القب   هليس القميص  ال   تع      الين
هش  ا ضيق  (Clavi)      هأش     ضل   تعمى أش    هال   

فلل ال قب  وجل ل    هع  أو ع د    ع ى اره ل  وع د ن ل   الثلس, 
 وهل المع و  اآلن هلل      هلل عيج المضل .

 
 
 
 
 
 

و عظس اللفدا            
الم  ط  ال   ت جع مل  
الق ن ارول الميالدي 
هلنت   أث   هللين 

اإلغ  ق  وال و لن  وهم ور اللقت ظ    اللفدا  المعيحي  وال  لط 
الد  ي  هصي  عل      المالهس وهصي   لص     المالهس الك  لتي  

الع ع   هخيل  ه لني    لن  , وقد نيذ  ت ك ال صميمل  هغ ط   (3صلر  )

 (2صلره )
 تلنيك  ن الك لن 

 ( الم حو القب   )
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هأللان  بيعي  هأللن اررجلان , ثس ظ    تصميمل  ه  لر   خ  ي  
و الهس هأللان أ  ى هلرفم  والب يعج  وارصي  وار ض  همل وجد  

 .  Tapestry)    طا  أ  ى  ن الصل  وأعملل ال لهع ي ى )
 
 
 
 
 

 ( رداء    ط هصلر االث ى عش  ت ميذاً 3صلر  )
 م حو القب  ()ال

          
ا  لط  ال  لر     الم علجل  القب ي  هلل لهع الد    فيث           

تح لي ع ى ريلم القد عين والقعلوي  وال هبلن وهعض ال يلر 
والحيلانل  ارليي , همل هلنت ريل  س تحلي اللفدا  الد  ي  هللص ي  
والق هلن ويعو ال خي  وأوراا الك وم "الع  " وثملره و ضالً عن 

عال   "ع خ" أو  لضلعل   ع لفل   ن ارفداث ال  لط الي علني   ث  
والحكل ل  الد  ي  والشخصيل  المعيحي  و  لظ   ن فيل  القد عين, و   
تكل  ل   حيا ه ل ع لص  ط   ي   ن تي  عل  نبلتي  وأطهلر وق لس 

وأ كن فص  غ ط ،    وص بلن ووفدا  ه ديي  وأشكلل فيلاني   حلر 
   العص  القب    ث  غ ط  الي ع ل حد د  ال      اليدوي ال   اي عم ت

الشك  ال      و  ء المعلفل  وغ ط  الع ع   والع اج  والب لني  
وغ ط   لئ   صغي   )ال   ( وغ ط  اليي    ه وال وهلهل مل  جلن  
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( ال   أن ش  اي عملل ل هدق  و  لر  ولقد اي خدم    Xغ ط  الص ي  )
  هيضلء ل حد د ال  لر  و يل  ال      اليدوي القب    يل  صل ي

ه لني    لن     ط     ال عيج العلد  ونلدراً  ل اي عم   يل  الح    
وتمي  الين القب   هلي عملل الخيل  المعدني   ن الذه  واليض     

 ت       علجلته.
 

 ً  : : التطريز اليدوي في العصر اإلسالمي رابعا
 

اإليال   ا  داداً وت لراً  عد  ن ال      اليدوي    العص      
ل عصلر العلهق  وذلك هعب  الي لفل  اإليال ي  ولقد اش    العص  
اإليال   هق ع ال عيج ذا  الك لهل  الم  ط  وهلنت الك لهل      عظس 

, وق مل نجد ال       (4الم علجل  ت  ط هخيل  ف        لن  صلر  )
الذي اش     يه ال      اليدوي هللخيل  الصل ي  هعكس العص  القب   

اليدوي هللخيل  الصل ي  هجلن  الخيل  الك لني , واي م  ال      هلل عيج 
المضل     العص  اإليال   وطاد اطدهلره    العص  المم له  و   
 قد    ل شم ه ال      اليدوي هل هعل  الكعب  الش  ي  وهذلك ثيلس 

خ يلء ع ى  ن  حظلن ه ضلهس الخ يي , همل هلن ل خ ع ال   هلن  خ ع ل ال
و ن ال قلليد الي ي     ال         ،    شأن    االه ملم هلل      اليدوي

العص  اإليال   و ن ال قلليد الي ي  ال   اتبع ل الي لن    ت     
الم علجل     العص  اإليال   أنه اتخذ  ن  يا ال حم  هلل عيج العلد  

ف ى ال تظ   الك له  الم  ط     وضع    لً ل حد د  كلن ال      اليدوي
 لئ  أو   ع ج, همل أنه هلن   جأ مل  ت      ي ين هح      لن هحذاء 
ال حم    خذاً    ل فد ن ل ك له  الم  ط  و ظ  ان    نيس اللقت هإ لر 
ل ك له , ولك   ع   ع ى الي لن القيلم هعم ي  ال      اليدوي ع ى 

ً  ن اردوا  ع  ت    الم علجل  هدق  وع ل   اي  خدم    ذلك نلعل
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العصلر اإليال ي  الم أ    وقد شلع اي خدا  ل هلجه  لص    العص  
 العثملن  وع  ت هليس الك هلر.

 

 هللح   ( ق ع   ن نعيج الك لن الم  ط 4صلر  )
 ار له " )  حو الين اإليال  ( العص “

 
وهلنت ال قلليد تح س أن  كلن ال      اليدوي    وضع أ ق  ع ى 
ارهملم و  جع ذلك مل  هلن العبلرا  والجم  الم  ط   ك له  هلل غ  
الع هي  وهذا اللضع  ع   ق اءت ل, همل هلنت ت  ط الك لهل  ع ى ال عيج 
 بلش   هغ ط  الحشل وهلن   يذ ع ى عد  أنلاع  ن الخل ل  أهم ل 

جل  الك لني  وهذلك الم علجل  الصل ي  أ ل الم علجل  الح      الم عل
  س  عمح ه عج ل أو ص لع  ل مال    ع د المملليك وقد اي عم     ال      
اليدوي  يل   ن الك لن الم لن وهذلك  يل  ف        لن  ولكن    فدود 

وقد أ  ق الع س ليظ ،   ضيق  و  جع ذلك ريبلس د  ي  واق صلد   
"  اط" ع ى ذلك الش  ا المش م  ع ى ه له    علج  أو    ط  همل 
أ  قت ع ى ارقمش  الم علج  ه ذه ال   ق  وهذلك ع ى المصلنع ال   ت  ج 
هذه ارقمش , همل نعجت  صلنع ال عيج المعمل  "هدار ال  اط" ثيلس  ل    

لئو  حال  هأش    "ال  اط" وال   هلن  خ ع ل الحكلم ع ى أصحلس اللظ
واع ب   هذه الخ ع همثله  ارويم  و ال يلشين    العصلر الحد ث  وهلن 
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  قش ايس الخ يي  ع ى ش  ا "ال  اط" تعجيالً لحكمه وي  لنه, واي خد ت 
ال  لر  المخ  ي     ال      اإليال   و لص  ال  لر  الك لهي  وال بلتي  

 وال  ديي  وريلم ال يلر والحيلانل . 
 

ث اء  ن ال      اليدوي    عص  ار لهيين والمملليك همل وقد طاد    
ان ش  ال      هلل عيج المضل  واطده     هذا العص , أ ل    طا  
العص  العثملن   كلنت ذا   ع لى   مي  وهللم حو اإليال    جملع  
 ن الثيلس الم  ط  وال   تلضح هث   اه ملم المع مين    العص  العثملن  

ع س هلل      اليدوي و دى ال قدم الذي وص  مليه  ن ال      ه       اله
اي عم     ت     الش ائا الك لهي  عد  أنلاع ،  و  اليدوي    ذلك العص 

 ن غ ط ال      اليدوي    ل غ ط  ال بلت  وغ ط  الي ع والع ع   والحشل 
ورج  الغ اس واي خدم اري لس ال      )اره يكلييلن( أو ال عيج 

مضل  أي مضل   ق ع  ن القملش ع ى قملش آ   و ثبت هغ ط  )ارجلر ال
الي نع ( وقد اي خد ت هذه ال   ق     الخيلم الع هي  ذا  ال  لر  

(   يذ هع ل   وهأي لس ط     5اإليال ي , وهلن ال      الك له  صلر  )
  اعى  يه تحقيق ال لفي  الجمللي  وال ع     شك  ف و  الك مل  

م ت  ي ل عد  أنلاع  ن الخ ل  الع هي     ل الكل   ال ين ذو واي ع
االي دار     أوائ  العص  اإليال   ثس ان ش  هعد ذلك الخا الكل   الص   

 ذو ال وا ل.
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 ( ق ع   ن ال عيج    ط  هللخا الكل  5صلر  )
 )  حو الين اإليال  (

 

"العي  ل"    العص  همل ان ش  ال      هللخيل  المعدني  ه   ق     
العثملن  ووص ت    طات س مل   ع لى   تيع  ن ال لفي  الجمللي  و   
الشك  ال      مل  جلن  الدق  واإلتقلن    ال  ييذ, واي عم  ال      

 -اليل  -اليدوي    العص  العثملن     أغ اض هثي      ل )الم لد  
 .  المالءا ( -العصلئ  -ارره  

 

ن أهس الغ ط المع خد      ذلك العص  غ ط  ارجلر الم     و           
هخيل    لن  )ال   ق  ال عجي  ال    ي ( وغ ط  اآلجلر الي نع  وأهم ل 
الخيلم الع هي  ذا  ال  لر  اإليال ي  والحشل البلرط وغ ط  اليع لن 
وال   ع , هلإلضل   مل  غ ط  الع ع   والي ع وال      هللخيل  المعدني  
و  ج ال جو والخ ط وال  ت , وتع ب  الق ع ال عجي  الم  ط  هللك لهل  
ً رائعلً,  يمك  ل  الع هي  والملجلد  هللم حو اإليال   يجالً تلر خيل
االي دالل ع ى تلر خ ص ع وت     هذه الق ع مذا هلنت غي   ؤر   

هلن  هلل جلع مل  شك  ونلع الخا الع ه  الذي نيذ هه ال      اليدوي,  قد
لك  عص  نلع  ن الخ ل  الع هي  أهث  تيصيالً عن غي ه, وقد هدأ 
المع ملن االه علد عن اي خدام الع لص  اآلد ي  وأ ذ  الك له  وال      
ال بلتي  وال  ديي  وريلم ال يلر والحيلانل  تعلد    ط     ارقمش  

 اإليال ي      ص .
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 ً  : : التطريز في العصر الحديث خامسا

 
   العص  الحاد ث  بالل غس  ان ايا م ار  أ ل عن  ن ال      اليدوي

وشيلع اي خدام اريللي  ال ق يد ا   ياه  ثا  الخيل يا  وال ضا    هالن  حادث 
ت االر وتجاالرس هثياا    اا  هااذا المجاالل ،فيااث ت االر  ارلياال  وظ اا   
ارليااال  الصااا لعي  وصااا عت الخل ااال  المخ  يااا   ااان ارقمشااا  والخيااال  ثاااس 

أياللي  ال    اا  المعا خد    ا  ط   اا  الم عالجل    عادد  ولكاا  أصابحت 
أي لس  ن اريللي   عمى    ق ع ي  وقد  دل هذا االيس ع اى شاك  الغا ط  

 - ثا  غاا ط  الع عاا   أو العقااد  ،وقااد  اادل ع ااى ارياا لس المعاا خدم )العااي  ل
اآلجااالر ( أو قاااد  ااادل ع اااى نلعيااا  الخل ااا  المعااا خد   والمضااال   ل خ ييااا  

     هلل عااايج المضااال  أو قاااد  ااادل ع اااى اياااس  ااان  ااان الي ااالن  ثااا  هااالل 
هلهاال(أو  اادل ع ااى ايااس ه ااد  اان الب اادان ال ااى مشاا     هاالل       ثاا   )ال

ت     الب وتلن وهال نالع  ان ال    ا    ياذ ع اى ال ا   وقاد  ادل ع اى أفاد 
 العظملء  ث  الكلرد  لل "ر شي ل"    غ ط  ال  شي ل.

 
 :  التطريز التقسيم العام ألساليب

 

    ال      اليدوي. .1

 ال      اآلل . .2

 ال      اآلل  الحد ث. .3

 ال      اإللك  ون .  .4
 
 

 : : التطريز اليدوي أوالً 
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 ع و    ذ القدم وأصبح ه لك ت لر هبي     شك  وأيللي     
الغ ط  والخل ل  المع خد    يه وهل   س هلاي   اليد  ع ض ور  تلا   

الم لر  وال در   ل لصلل ملى درج  عللي   ن االتقلن درج  عللي   ن 
والجلد  واإلهداع وهذا اري لس  ن ال      غ طه هثي   و   لع  هين 
البعيا والمجعس والم ه  وي   لول هلل يصي    ا وأيللي  ال      

 اليدوي  يمل هعد.
 

 ً  :  : التطريز اآللي )الميكانيكي( ثانيا
 

هل ال      هلي خدام اآلل  )الملهي  ( ونجد أنه  حدود    أنلاع    
ً  مكن ت ييذهل  الغ ط ال   ت س هلاي  ه ،   يعت ه  الغ ط   س ت ييذهل  دو ل

أنلاع الغ ط ال   ت  ج هلاي   آليلً . وله    ق لن  خ  يلن عن هعض مل    
 ه  نلع همل   ى : 

 
ال      نجد أن ه لك غ ط ال    لرال      هلاي     :  الطريقة األولى

 –اليع لن  –الحشل  – مكن أن ت يذ هدون  لر  ال       ث  )الكلردوني  
 الب   لن (.   –اليي       –اره يك  –الاليي   –ال  شي  ل 

 

ال      هدون  لر  ال       ه لك هعض الغ ط ال     :  الطريقة الثانية
 –الضيق الع  ع  –اآلجلر  –ع ع   ت يذ هدون  لر  ال       ث  ) ال

 ال ج اج (.
 

 ً  :  : التطريز اآللي الحديث )التطريز األوتوماتيك (  ثالثا
 

من ت لر ص لع   لهي ل  ال      يلعد ع ى اإلن لج ه   ق  أي      
 أصبحت هذه الملهي    عي   ل شغي  غ ط ال      ذا  الشك    عوأي

ال      ،   لر الم ع ج )طج اج( هأنلاع  خ  ي  أتل لتيكيلً وهدون اي خدام 
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ل ل   لص  إلن لج أنلاع الغ ط المخ  ي  أو هو ع خدم    هذه الملهي ل  
 ال أثي ا  ال    ي  الم  لع   بقلً إل كلنل  الملهي   . 

 
 ً  : : التطريز اإللكتروني  رابعا

 
أفدث  ل وص  مليه الع س الحد ث )ع س الكمبيلت  ( فيث د      

د عكل  أق اص همبيلت    والكمبيلت  جميع المجلال  و  س اي خدام 
(Disk  وال    كلن  ب  ج ع ي ل ه ا ج  لص  هلفدا  ط   ي     ط )

هأي لس  حدد . واآلل  االلك  وني  آل  ذا  أداء علل تقلم هعم  ت     رائع 
ه ا ج ه ل نملذج   عدد  ارللان . لكى تحص  ع ى أ ض  ال  لئج  ن  الل 

 ن  الل ارداء العلل  وال      ه ذه ال   ق   ن أي   وأي ع   ا 
 ال     .

 
 :  هناك عدة طرق لتقسيم أساليب التطريز اليدوي منها

 
 التقسيم األول ألساليب التطريز اليدوي:

 
 أيليي  لين الحيله  وال     ( .غ ط تثبيت الحل   وال  ل ل  )غ ط  .1
 غ ط ل   ين وط     الحل   وال  ل ل  . .2

 غ ط تع خدم لم ئ المعلفل . .3

 غ ط تع خدم لعم  الك لرا  ال    ي  . .4

 غ ط  لص  هين اإليملك . .5

 غ ط  لص  هين الاليي  . .6

 غ ط  لص  ه   ين ال عيج هعد ت عي ه .  .7

 غ ط  لص  هين الك يل  واإل  ل ين. .8

 لن )ال      ع ى ال  (. ين الب  غ ط  لص  ه .9

 .غ اض  خ  ي غ ط ط   ي    عدد     ل المع ح والبلرط تص ح ر .10
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  :" التقسيم الذي تبنته المؤلفة " التقسيم الثاني ألساليب التطريز اليدوي

 

 : : التطريز العادي: ويمكن تقسيمه لنوعين أوالً 
 
هل ال      هغ ط ال       : Flat Embroidery. التطريز المسطح1

 .( 3صلر  رقس ) اليدوي ال   ليس ل ل ارتيلع أي  ع ح  ع ى وجه ال عيج
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :  . التطريز البارز2

Beetle 

Embroidery  هل
ال      هغ ط ال      
ال   ل ل ارتيلع عن 
ي ح ال عيج أي هلرط  
 ع ى ي ح ال عيج

 .( 4صلر  رقس )
 

 

 

 

 (3صلره )
 ضيح ال      المع ح تل

 
 
 

 (4صلره )
 ضيح ال      البلرط  تل
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 ً هل ت     ال عيج وذلك هعح   :  work  Hardanger: اآلجور  ثانيا
 يل    لاط     ه وجمع الخيل  البلقي      جملعل  تحلك ع ى أنمل  

 .( 5صلر  رقس ) خ  ي  

 
 

 

 
 
 
 

 ً  :  Fillet: الفيلتيريه   ثالثا
نلع  ن أنلاع ارجلر وله 
أشكلل    لع     ل اليي  ي  ه البعيا والم     هغ طه ال ه   
والم     هللغ ط  الم ق ع  و يه تعح  هعض الخيل      علفل  
 عي      الد ج    اتجله رأي  وهعض ل    اتجله ار ق    صبح هذه 

 . (  6صلر  رقس )  شبك  ت  ط فع  ال   المعلف  ع ى شك  

 (5صلره )
 ضيح ال      اآلجلر  تل
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 ً : النسيج باإلبرة   رابعا
Needle Weaving :  هل

نلع  ن أنلاع ال      
الم عدد ارللان وهه أشكلل   عدد  وهل عبلر  عن نعج الخيل  ه   ق  

صلل صلر  ط   ي  جمي   هلي خدام اإله   وذلك    اتجله العداء وال حم  
 .( 7رقس ) 

 (6صلره )
 ضيح ال      اليي  ي  ه   تل
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ه وتلن هي نعل وهل  ن ال        جع ايمه لمقل ع    :  Bretonخامساً: البروتون
ع ى ال   وهل أي لس  ن أيللي  ال       عظس الغ ط المع خد      عم ه ه  الغ ط 
ال    ي  وه  تع مد ع ى هييي  أداء الغ ط  ومتقلن ل و متبلع ال صميس    ت ييذ هذا 

 .( 8صلر  رقس )  اري لس

 
 

 ضيح ال عيج هلره     تل  (7صلره )
 

 

 ضيح ال      هللب  ون    تل  (8صلره )
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هن أحا أسصليب التطهي  الياع    : Smocking: األسموكس  سادسا  
ش يحتن  عل  غهز ذا  تاني  جمي  عذلك بناسطة العم  عل  طيص  القمص

 ثنيص  بسيطة( بصلتسصع  عض  القمصش  كشاشت ( عه  تحتن  عل  
 مجمنعة كبيهة م  الغهز.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نينص  يهج  اسم  إل  اس  كص : Richelieu: التطريز بالريشيليو   سابعا  

ة إلبهإنجلي   يطلق علي    أعمص  القص عالمخهمص  هذا النن  م  أعمص  ا
 عقا يتان  م  غهزة العهاع   الفستن ( عيعتبه م  األعمص  الشيقة ,
نفس باستخا  التطهي  األبي  أل نية الانصئس عيت  تنفيذ غهزة العهاع  

تبا عقنة ن  م  التطهي  منسنجص  بطهيقة متلن  القمصش المستخا  ف  هذا الن
أ  تان  الغهز متقص بة حت  تتان  هنصك إماصنية لتنسي  الحنا  

 المقصنصة.
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 :Patch Work Embroidery ثامنا : التطريز باإلضافة )فن الخيامية(

ا تت  بإضصفة قط  نسيج ملن  مختل  ع  لن  النسيج المهان زاهفت  عق
ة  ضيتختل  القط  المضصفة كذلك ف  نن  النسيج عهذ  القط  تان  عل  األ

 انيةعحاا  زاهفية معينة كأ  تنتشه ف  هيئة زاص   نبصتية أع  سن  حين
 عف  بع  األحيص  أشاص  آنمية. 
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يطلق  : Cross Stitch Embroideryباإليتامين : التطريز   تاسعا  
  ستخاا تأحيصنص  عل  شغ  الانفص  بصلتطهي  اإلبهة أع شغ  اإليتصمي  نظها  

 نسيج اإليتصمي  للعم  علي .

 
 : Ribbon Embroidery: التطريز باستخدام شرائط الستان  عاشرا  

ة بعهعض يستخا  ف  هذا النن  م  التطهي  الشهائط الحهيهية الهقيق
ص ع اقه  عأعألنا  متعانة عكذلك أسصليب مختلفة ف  التنفيذ   تطهز بهص ال هن

 عغيههص م  التصميمص .
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يسم  التطهي  الذهب    :Golden workالتطريز بالسيرما:  حادي عشر
أحيصنص  عيستخا  إلنتصج  الخينط المعانية الذهبية عالفضية عننعيص  أاه  م  

 تسم  الخشخص  عالانتي  .  ينطالخي

 
sequins Beads and عشر: التطريز باستخدام الخرز والترتر ثاني

  Embroidery   :    في  يت  استخاا  الخهز عالتهته بأشاصل  المختلفة
 عيان  إمص عل  هيئة عحاا  أع لم ء فهاغص . 
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عذلك عهنصك العايا م  أننا  التطهي  الت  تعه  بصس  ماص  معي             
 :  ألنهص منتشهة ف  هذا الماص  مث 

 

لفلسطين  اشتهه التطهي  الفلسطين  بتطهي  الثنب ا   :  التطريز الفلسطيني
  ث  تطن  لا  المنتجص  الملبسية عمامال  المالبس عيعتما أسصس  عل

 التطهي  بغهزة " الصليب " . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عل   ص  القفطص  المغهب  عيعتما أسصس  أه  ممي ات   :  التطريز المغربي
 التطهي  البص ز عالتطهي  بصستخاا  الخهز عالتهته.
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تما أه  ممي ا  التطهي  الهنا  السص   الهنا  عيع  : التطريز الهندي
خا  عالتهته عيستأسصس  عل  التطهي  البص ز عالتطهي  بصستخاا  الخهز 

 كذلك لتطهي  المفهعشص .
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ص  أه  ممي ا  التطهي  البهازيل  ه  المفهعش  :  التطريز البرازيلي
ع أصئه عيتمي  بأن  م  أننا  التطهي  البص ز عاحيصنص  يسم  التطهي  الط

  3D embroidery ثالث  األبعصن – التطهي  المجس 

 

 
  : والخامات المساعدة في التطريزالخامات 

 :  يما  تقسي  الخصمص  المستخامة إل     
 

لتطهي  اه  النسيج أع الخصمة الت  يت     : :الخامة المشغولة )األقمشة(1
عليهص أ  األ ضية حي  م  المما  أ  تان  األ ضية مفهش أع مالءة 

 سهيه أع قطعة ملبسية. 
 

ه  اصمة م  نن  عاحا عأص  عاحا    : : الخامة المطرزة )الخيوط(2
 تتمش  عتتالء  م  بعضهص البع  عتتالئ  م  اصمة األ ضية .

 

يقصا بهص الخصمص  المختلفة الت  تسصعا عل     :  : الخامات المساعدة3
إظهص  العم  الفن  المشغن  بصلخصمص  السصبقة   عتان  غصلبص  م  اصمة 
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 الخهز عالتهته عالفصنص الالمعة  مختلفة حت  يظهه التبصي  بي  الخصمص 
 عاألشاص  المختلفة مث  أع اق الشجه ع ...... ألخ(

 

 : fabrics  أوال  : األقمشة
 

  ينفذ منهص تعا األقمشة عنصها  أسصسيص  للتصمي    فصلمصنة الت             
يف   يئص  التصمي  ه  األقمشة الت  تشا  تشايال  يها  إل  تطنيعهص لتصبح ش

  لتطهياف   بصلمتطلبص  النظيفية المقصننة الت  نحتص  إليهص   عم  أمثلة ذلك
 يلهصحي  أنهص تستخا  ف  إنتص  القط  الفنية المطهزة   عيهاع  ف  تشا

تاسب ليص  األلنا  عال اص   عاإلكسسنا ا  الت  تسم  أحيصنص  تصميمص  تطبيق
سمي  صس مصا هص إل  قعتنقس  األقمشة عل  أس    الشا  م ياا  م  الغن 

 عيتضح ذلك م  اال  الشا  التصل  :
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ف  عه  األليص  الت  تؤاذ مبصشهة م  الطبيعة عتان  :  ألياف طبيعية -1
 : عتنقس  إل  ثالثة أقسص صن ة شعيها  صصلحة للغ  , 

 

أنواع األلياف 
 لتطريزاالمستخدمة في 

 ألياف صناعية ألياف طبيعية

ألياف نباتية 
 )سيلولوزية(

 يوانيةح ألياف
 )بروتينية(

ألياف صناعية  دنيةمعألياف 
 محورة

ألياف صناعية 
 تركيبة

     

 المستخدمة في التطريز اليدوي لياف( أنواع األ1رسم تخطيطي )
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ت  عه  األليص  الت  تؤاذ م  مصا  نبص : ألياف نباتية )سيلولوزية( -أ
  ز مثعتعه  بصألليص  السليلنزية ألنهص تتان  أسصسص  م  مصنة السليلن

 القط  عالاتص .

ان  عه  األليص  الت  تؤاذ م  مصا  حين : (ألياف حيوانية )بروتينية -ب
 عتتان  أسصسص  م  البهعتي  مث  الصن  عالحهيه.

ة ألسصسيااذ م  الصخن  الطبيعية عالمصنة عهذ  األليص  تؤ : ألياف معدنية - 
 .بهص ه  السليان  مث  "األسبستنس"

 
 قسمي : عتنقس  إل عه  الت  يقن  بصنصعتهص اإلنسص ,   : األلياف الصناعية -2

 

, إمص عتعتما عل  منان منجننة أصال  ف  الطبيعة : ألياف صناعية محورة  -أ
  قة مثمشت أ  تان  مطصبقة كيميصئيص  للمصنة األسصسية عإمص أ  تان  ف  صن ة

 حهيه الفسانز.

  عه  أليص  تحضيهية تعتما ف  تهكيبهص عل : ألياف صناعية تركيبية -ب
ل  الايمصعيص  عتان  عل  هيئة عجصئ , ث  تشا  ف  صن ة أليص  مث  البن

 استه عالنصيلن . 
 

 : تقسم األقمشة حسب طريقة صناعتها إلي ثالثة أقسام رئيسية
 

ه  الشا  الذ     :  )Woven Fabric (: أقمشة منسوجة  القسم األول
  تتخذ  أغلب األقمشة عيتان  م  استخاا  ننعي  م  الخينط يتااال  ف

 زعايص قصئمة عفقص  للتصمي  المطلنب. 
 :  Single Woven Fabrics: أقمشة منسوجة بخيط واحد  القسم الثاني

ذا ا  ههذا النن  م  األقمشة ت يحتص  ألكثه م  ايط عاحا لصنع  حي  يتاا
نط ض  عل  شا  حلقص  نع  الحصجة إل  تعصشق ننعي  م  الخيالخيط م  بع

  م  بعضهص كمص هن الحص  ف  النن  األع  عم  أمثلت  أقمشة التهيان.
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ه  ت  : )Woven Fabric-Non(: أقمشة غير منسوجة  القسم الثالث
ذا لة هتعتما عل  اينط مغ علة عبصلتصل  باع  إجهاء عمليص  نسج, عم  أمث

ن  النن  الجنخ عاللبصن المضغنط الذ  يصن  بناسطة تلبيا شعيها  الص
 عتحنيلهص إل  حصيهة سمياة بناسطة الضغط عالحها ة عالهطنبة. 

علا  نن  م  األقمشة سطح ذع اصصئص ممي ة ع  اآلاه تاتال  نن  
 الخصمة عطهيقة النسيج عالتجهي , فبع  األقمشة ذا  سطح تم  أملس

ة معصملل, عالبع  اآلاه ذع عبه  كصلقطيفة, علذلك تحتص  ك  اصمة  كصلستص 
س لملماصصة عااتيص  مص ينصسبهص م  إبه عاينط عغيههص, عينبغ  أ  يتفق ا

 م  الشا  عالتاني  األسصس  للتصمي .
 

 : لتطريز اليدوياألقمشة المستخدمة في ا
 

نصعة يحت  القط  المهك  الهئيس  بي  األليص  ف  ص : األقمشة القطنية -1
 فص صم   المنسنجص  عاصصة ف  البالن ذا  األجناء الحص ة لمص يتمت  ب 

عممي ا  م  أهمهص امتصصص الهطنبة كمص أنة مهيح ف  اتستعمص  
  تمتصصص  العهق بسهنلة عبصإلضصفة إل  ذلك فإن  ت يسبب أ  أضها

تمي  ن  يللجلا نظها  لقلة الشحنص  الاههبصئية المتنلاة عل  سطح , كمص أ
ة نتيج عط ن يبصلمتصنة عقنة التحم  لالستعمص  الينم  عسهنلة العنصية ب  عه

تة البفجياة إذا طهز علي  بخينط قطنية عمن  التي  عالبصتستص عالامن  ع
 عالبياة.

ة   صنصعفيعتبه الاتص  م  أقا  األليص  النبصتية الت  استخام   : الكتان -2
ي , شمع المنسنجص  عتتمي  أليصف  بلمعة طبيعية نتيجة تحتنائ  عل  منان

صنت    متيلنزية فهن يفنق القط  حي  تعصنعهن يعتبه م  أقن  األليص  السل
 ة.  سهنلبمتصنة القط  مهتي  أع ثالث مها  تقهيبص  كمص أنة يمتص الهطنبة 

يعتبه الصن  م  الخصمص  الت  استخام  ف  صنصعة المالبس  : الصوف -3
منذ باء الخليقة عتختل  أنناع  تبعص  لنن  الهع  عالبلا عالمنصخ عأيضص 
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من  ف  الحينا  نفس , كمص يتأثه بصلحصلة الصحية  حسب الماص  المأانذ
للحينا  عيتمي  الصن  بمتصنت  عقنة تحمل  علان  أق  متصنة م  الاتص  
عالحهيه الطبيع , كمص أ  ل  اصصية هصمة جاا عه  المهعنة عالت  تعتبه 
م  أه  ممي ات  حي  أ  شعيهات  لهص القا ة عل  استعصنة شالهص بعا الثن  

إل  امتصصص  للهطنبة عقا ت  الفصئقة عل  الع   الحها   حي   بصإلضصفة
يحتفظ بحها ة الجس  لذا فهن يستخا  نائمص  ف  المالبس الشتنية, عيعتبه 
الصن  م  أه  الخصمص  الت  زاهف  بغهز التطهي  الياع  منذ العصه 
المصه  القاي  عاستمه  ف  العصن  التصلية, القبط  عاإلسالم  فصلعصه 

 اي .    الح

ية ف  يختل  الحهيه الطبيع  ع  بصق  األليص  الطبيع : الحرير الطبيعي -4
لق  اعنة أن  عبص ة ع  اإلفهاز الذ  يخه  م  الغاتي  اللعصبيتي  ليهقة ن

ية حي  يتالحمص  بمجهن تعهضهمص للجن عتلتصق الخينط معص  بمصنة صمغ
ن جصع تي  للغاتعه  بصس   سيهي ( تخهجهص الاعنة م  غاتي  آاهتي  م

عنا  صنت الت  تفهز الحهيه, عهن يعتبه م  أمت  الخصمص  الطبيعية عتق  مت
ن  اتبتال  كمص أ  ل  القا ة عل  امتصصص الهطنبة بصإلضصفة إل  كن

 عصزت  جياا  للحها ة.

 قة م لهقي, عيما  تطهي  األقمشة اعيختص  الحهيه الذ  ل  قنا  مث  الستص 
ع أهيه الحهيه, عللتطهي  عل  هذ  الخصمص  يستخا  المصلننية أع ح   الح

 الخينط المعانية.

ليلنز سم  األليص  الصنصعية المحن ة عالت  يعتبه  : الفسكوز واالسيتات -5
  ائاةال بلمعتهص الخشب المصنة األسصسية ف  صنصعتهص عتتمي  أليص  الفسانز

كمص أ  لهص اصصية امتصصص الهطنبة م  الجن با جة كبيهة عصلية 
  تتمي ينمصبصإلضصفة إل  مقصعمتهص للضنء عاعتبص هص عصزت جياا  للحها ة, ب

ه  أليص  اتسيتص  بصمتصصصهص للهطنبة علا  با جة أق  م  الفسانز ع
 صن م يستفعج  األليص  عذا  لمع  طبيعية, كمص أنهص تتأثه بصلحها ة حي  تت

 نهص.عة مهذ  الظصههة ف  إعطصء الاسها  عالثنيص  الثصبتة للمالبس المصنن
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 :  أقمشة من األلياف الصناعية التركيبية

 
  اتحصن عيت  إنتص  هذ  األليص  بناسطة عملية البلمهة عه  عبص ة         

ل  تحنيلهص إالج يئص  البسيطة األحصنية عالت  تعه  بصس   البلمهة( ع
يا ج يئص  مهكبة تعه  بصلبنليمه, عأه  أننا  هذ  األليص  البنل  أم

قنة بية بتهكي النصيلن ( عالبنل  استه عاألكهيلك, عتتمي  األليص  الصنصعية ال
ة بصئيتحملهص عمتصنتهص عقلة امتصصصهص للهطنبة ممص يسبب تنلا شحنص  كهه

  تخاا  الظصههة عتقليلهص بصسعل  سطح األليص , عقا أما  التغلب عل  هذ
 منان مصنعة أثنصء عمليص  التجهي  لألليص .

 

 :  : الخيوط المستخدمة في التطريز  ثانيا  
 

كثه أإ  ااتيص  اصمص  عألنا  اينط التطهي  الياع  عاحاة م           
لذ  الخطنا  أهمية ف  عملية التطهي  الياع  عم  أهمهص ملمس الخيط عا

نن  الخيط سناء كص  صن  أع حهيه أع قط  أع ايط  يختل  بصاتال 
  فاا  جمعان , أل  عملية ااتيص  اينط التطهي  الياع  تلعب نع ا  مهمص  
  عة مالتأثيه النهصئ  لشا  العم , فا  نن  م  الخيط يان  منصسب لمجمن

 الغهز, ع يجب أ  يان  ف  انسجص  م  القمصش المستخا  .
 

التطهي  الياع  م  الخصمص  األسصسية المؤثهة عل  جننة تعا اينط           
التطهي  الياع  لمص لهص م  تأثيه مبصشه عفعص  عل  قنة تحم  عجمص  النسيج 

عقا تطن   اينط التطهي  الياع  تبعص  ص, "القط  المطهزة" بعا تطهي ه
للتطن  النصتج م  تنن  الخينط المستخامة ف  النسيج نفس  فم  المعهع  

عنا بااية إنتص  النسيج كصن  الخينط الاتصنية عالصنفية عالحهيهية  أن 
عالقطنية ه  الخينط المستخامة ف  النسيج عنتيجة ل يصنة الطلب عل  النسيج 
عاصصة بعا الحهب العصلمية الثصنية أن  ذلك إل  ظهن  األليص  الصنصعية 

ية التهكيبية سناء الصنصعية المحن ة مث  الفسانز أع األسيتص  أع الصنصع
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مث  البنل  إسته عالنصيلن , كمص ظهه  الخينط التهكيبية المطصطة عبصلتصل  
أن  ظهن  مث  هذ  األليص  عالخينط إل  تنن  كبيه ف  النسيج عم  هنص كص  
م  الضهع   تطنيه أننا  اينط التطهي  الياع  حت  تتالء  م  النسيج 

 المنتج.
 

ننعي  ينا   أسف  ك  منهمص أننا  عتقس  اينط التطهي  الياع  إل  
 :  (2أاه  كمص هن منضح بصلهس  التخطيط    

 

 ( أنواع الخيوط المستخدمة في التطريز اليدوي2رسم تخطيطي )
الخيط المستخا  ف  التطهي  الياع  يؤثه عل  نتيجة التطهي  فالمص   

متنسطة كصن  نتيجة التطهي  الياع   كص  الخيط أملسص  عنصعمص  عالبهمص 
جياة, إت أن  م  المالحظ أثنصء العم  أ  ت يا عان البهمص  للخيط نتيجة 
للشغ  لذلك نأب المشتغلن  بصلتطهي  الياع  عل  فك هذ  البهمص  المتاننة 
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تلقصئيص  أثنصء العم  حت  ت تؤثه عل  نتيجة التطهي  الياع , عذلك بأ  تتهك 
  بهص حت  آاه الخيط م  جهة العم  "النسيج" عيصعا بهص إل  اإلبهة عين 

 أعل  عاة مها  فت ع  هذ  البهمص  الت  حاث  أثنصء العم .
 
ية ص عأ ضيت  ااتيص  الخينط تبعص  أللنانهص عملمسهص عنعنمتهص ععزنه   

   النسيج عالتصمي  فلا  أسلنب م  أسصليب التطهي  الياع  اصصئص تمي
يك ش سملمالئ  ل , فصلخيط الهفي  يختف  إذا استخا  م  قمصعتحان الخيط ا

ان عيجب أ  يتنافه في  المتصنة عتتمث  ف  عان البهمص  فالمص زان  ع
 البهمص  أعط  نتيجة أفض .

 :أنواع الخيوط المستخدمة في التطريز اليدوي
 : Cotton Threads)) : الخيوط القطنية أوال  

 الخيوط القطنية الالمعة .1
 قطني مجدول )المالونية(خيط  .أ

)Stranded Floss(:  هن ايط
مان  م  س  فتال  يما  
فصلهص عمتنفه ف  شا  شل  
بألنا  متعانة  عهن منصسب 

عل  جمي   للتطهي  الياع 
 أننا  األقمشة عمصنن  م 

% قط  طني ,عيتمي  100
عاأللنا  الثصبتة الت  ة بصلمتصن

 تتحم  عمليص  الغسي  المتاه 

 

 
 

 ) Pearlالكتون بارليهخيط  .ب

)Cotton:   هن ايط مبهع
غيه قصب  للتج ئة عمصنن  م  

% قط  عملفن  ف  100
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عمتنفه ف  صن ة شل  أع باه,
ألنا  متعانة عأحجص  مختلفة 
ممص يجعل  منصسبص  لا  أننا  

, عهن منصسب  التطهي  الياع 
للعايا م  الغهز مث  غهزة 
السلسلة عغهزة الحشن عغهزة 

 الفه 

 
 

 

 :خيط قطن )برودرية(ج. 

 )rBrode Cotton a(   ايط  في
مبهع  ذع لمع  عل  تخصنص  عألنا  

 عاياة

 
 :  الخيوط القطنية غير الالمعة .2

) Soft خيط قطني ناعم  .أ

Cotton:  ايط مجاع  عينجا
 عل  هيئة شل 

 
 Matte)خيط قطني مطفي  .ب

Embroidery Cotton:) 
ايط مبهع  جياا  عيتان  م  
امسة فتال  عيفض  
استخاام  م  األقمشة الثقيلة 
م  مهاعصة اتاتيص  الجيا 

 .لأللنا 
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خيط الوردة الدانماركي  .ج
(Danish Flower (

Thread:  عه  التسمية
عهن نن  م   ,التجص ية للخيط

  ايط البهعن ية غيه تم 

 :  ) ThreadsLinen: الخيوط الكتانية ) ثانيا  
اينط  فيعة عاشنة عافيفة          

النز  ممص يجعلهص منصسبة للتطهي , 
عأحجص  اينط الاتص  يهم  لهص 
بناسطة  قمي , الهق  األع  هن 

عان اللفص , النزننالهق  الثصن  هن 
% أليص  100عه  مصننعة م  

كتص , علهص مجص  عاس  م  األلنا  
عتتان  م  أ بعة ععشهي  لننص  

                     .ختلفص   م

 

 : )Wool Threads(: الخيوط الصوفية  ثالثا  

) Persianالخيط الفارسي  -أ

)Yarn:   ايط م  الصن
المبهع  الخفي  يتان  م  

, عينجا  ثالث فتال  مجاعلة
مختلفة األلنا   ف  صن ة شل 

كصلصن  األنجنا ة  عالسمك
 عالصن  البالية

 

عهن  صوف التطريز ميديسز: -ب
 قيق جاا  مان  م  فتال  
عاياة تقس  حسب الغهزة 
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 المطلنبة.
عهن أكثه سماص   صوف كولبير: - 

م  السصبق عمان  م  أ ب  
فتال  مبهعمة عيصعب فصلهص, 
 عهن ايط متي   عألنان  متعانة.

 

): Crewelخيط صوف كرويل -ن

) Wool   يشب  الخيط الفص س
علان  أ ف  من  فيتان  م  
فتلتي  م  الصن  بينمص الخيط 
الفص س  يتان  م  ثالث فتال  

  غيه محامة البه .

خيط صوف تابستري  - 
)Tapestry Wool(:   تان

عهن أكثه سماص   م  أ ب  فتال 
عنعنمة م  الننعي  السصبقي , 
عهن ايط صن  صصف  عل  
نفس عز  ايط التهيان 
الم نع  عيبص  ف  شل  صغيهة 
عمتنفه بألنا  متعانة, عيستخا  
للتطهي  عل  الخيش أع قمصش 
                                            اإليتصمي  أعاألقمشة السمياة      

 

 : الخيوط الحريرية الالمعة  : رابعا  
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الحهيه اصمة غصلية أغل  م  
القط  عيما  الحصن  علي  بنفس 
أعزا  الخينط القطنية عهن مان  
م  األليص  المستمهة عالت  تما 
بعنصية عحهص م  شهنقة نعنة 
الق  ف  طن  أطن  م  أل  
يص نة, عيعتبه أنسب الخينط 
للتطهي  الياع  إذ يمتصز بصلنعنمة 

, عل  مظهه بهاق  الفصئقة عالمتصنة
, لذا  تم  عيتخل  األقمشة بسهنل 

فصلحهيه ف  قمة اينط التطهي  
الياع  ألن  ياسب الثنب الجمص  
الذ  م  أجل  أجهي  عملية 

 التطهي  الياع .
 

 

): Pureخيط حريري خالص  .أ

)Silk 
ايط تم , مبهع , يصلح للتطهي  
الياع  عينجا عل  شا  شل  مث  

 ايط سناتفب . 
  Silkخيط حريري مجدول -ب

Floss: 
م  أ ب  إل  س  فتال  عيبص   يتان 

ف  شل , علمعص   الحهيه النصع  
يضي   فصهية إل  أ  تطهي  عل  

 القمصش. 

 (: Metallic Threadsخامسا : الخيوط المعدنية )
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الخينط الت  تصن  م   ه 
المعصن  الفضية أع الذهبية, عتنجا 
عل  شا  باه عتتمي  بقنة التحم  
عالبهيق الالم  عالمهعنة عتحتص  

عاستعمل   إل  مهص ة ف  العم 
اينط الذهب عالفضة م  اينط 
القط  عالحهيه الطبيع  عالاتص  
ف  صنصعة النسيج ف  إيها  ع 
مصه, كمص استخامهص البصبلين  

األشن يي  كخينط زاهفي  ع
إلاها  ال اهفة المطلنبة بطهيقة 
التطهي  الياع  فنق سطح 
المنسنجص  الصنفية عالاتصنية, 
عف  العصن  النسط  اشتهه  
ك  م  الهنا عالصي  بإنتص  هذا 

, عف   النن  م  النسيج ف  الشهق
العصن  اإلسالمية استخام  
الخينط المعانية باثهة ف  التطهي  

عاصصة ف  كسنة الاعبة,  الياع 
عاآل  تستخا  الخينط المعانية 
عيطلق عليهص تجص يص "السيهمص" 
عل  الهغ  م  أ  السيهمص مص ه  
إت أسلنب م  أسصليب التطهي  

 .الياع  بصلخينط المعانية
عالخينط المعانية تتان  م        

ثالث فتال  عه  اينط غيه قصبلة 
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للتج ئة, عمنصسبة لجمي  أننا  
لتطهي  الياع , عمتنفهة ف  ثالث ا

ألنا   ذهب  فصتح عفض  عذهب  
غصمق(عالتطهي  الياع  بصلخينط 
المعانية ل  طهيقة عم  اصصة 
عاستخاام  يحتص  إل  مهص ة ف  
العم  عنقة ف  التنفيذ عهنصك العايا 
 م  الخينط المعانية المتصحة عمنهص:

 اليابانية الذهبية الخيوط .أ
) Japanese gold(  :  ه

اينط نقي  اصلصة عذا  بهيق 
علمعص  عتان  عل  هيئة شهائط 
ضيقة تشب  الشهائح الاقيقة ع يت  
ل  الشهيط حن  شعيهة م  ايط 

عهذ   (19الحهيه صن ة  
الخينط ليس  نائمص  سه  
الحصن  عليهص, لذلك ظهه التقليا 
لهص ف  مظهههص  م  مالئمة 

  هيئة العم  بهص(, عتان  عل
كهنع  م  اللن  الذهب   يغ   
الخيط المعان  حن  شعيهة م  
القط  أعالحهيه( عيما  استخاا  

 ايطي  ل يصنة سماهص.
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 خيوط الخشخانه )الكنتيل( .ب

 )Gold Purl( : 
ينجا عل  شا  حل عن          

عهن ايط معان  مبطط كصلسلك 
الملفن  عل  شا  سنستة نقيقة 

تعط  بهيقص   تظهه ب  تضليعص 
( عمن  20علمعصنص  صن ة   

الخش  عالنصع  عهن لي  يت  قطع  
عل  حسب طن  الغهزة عيت  
تثبيت  مث  الخهز عيبص  بصلنز , 
عيعه  ف  مصه بصس  
 الخشخصنة( أمص ف  الاع  العهبية 

                         فيعه  بصس   الانتي (.

 

 Pearlخيوط اللؤلؤ ) .ت

Purl:) حل عن  صلب يشب  ايط
سلسلة نقيقة جاا م  الخهز صن ة 

عيختل  ف  حجم  عيت   (21 
تثبيت  فنق سطح النسيج بحي  تمه 

  غهزة التثبي  بي  اللفص .

 :  مواصفات وخواص خيوط التطريز اليدوي
 

مالئمة ايط التطهي  الياع  م  نن  النسيج المستخا  م   تعا 
ص  مناصفهذ  ال عتحانالمتطلبص  األسصسية ف  إتمص  عملية التطهي  الياع  

 ف  اآلت :
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هص يمه ب يهاع  ف  الخيط تحمل  لعمليص  اتحتاصك الت  :  معامل االحتكاك .1
 أثنصء التطهي .

ص  عت المستخامة ف  التنظي  الجأن  ت يتأثه بصلمذيبص   : ثبات اللون .2
ة المنظفص  عكذلك ت يتأثه بصلمؤثها  الحينية كضنء الشمس عالحها 

 المستخامة ف  الا  عكذلك العهق.

لخيط اأ  يان  هنصك نسبة معينة تتنصسب عنن  القمصش فيان   : االنكماش .3
 ليص معصلجص  ضا اتنامصش فال يتأثه بعمليص  الغسي  عالا  عاصصة األ

 الطبيعية.

هص ل  بعضعأ  تان  البهمص  ثصبتة حت  ت تؤن  إل  اتلتناء  : ثبات البرم .4
 عتسبب إعصقة أثنصء العم  بهص.

ة متين أ  تان  الخينط ذا  قنة تحم  لالستعمص  بأ  تان   : قوة التحمل .5
نط عقنية, عيقصا بصلمتصنة ه  تحم  الشا عالضغط الت  تتعهض ل  الخي

 أثنصء عملية التطهي .

  .بأ  يان  الخيط نصع  الملمس لمن  اتحتاصك عنا العم   : النعومة .6

   ائ  حتأ  يان  الخيط متجصنسص  عمنحا القطه ف  جمي  أج التجانس: .7
صش يسه  سحب  اال  ثقب اإلبهة, عكذلك إناصل  بسهنلة عسهعة ف  القم

 أثنصء العم  ب .
 أ  يان  بصلخيط نسبة م  التمان. : االستطالة .8
 أ  يان  الخيط سه  تشايل  عالعم  ب . : سهولة التشكيل .9

 
: الخامات المساعدة )الخرز والترتر وأشكال أوراق الشجر  ثالثا  

 :  والفصوص(
 
 الخرز : 

هن ك  جس  مشا  م  أ  اصمة م  الخصمص  يتخلل  ثقب أع ثقنب   
يما  نظم  ع  طهيقهص, عهنصك أننا  عأشاص  عأحجص  متننعة ععاياة ف  
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الخهز فمنهص مص يصن  م  األحجص  الاهيمة, األحجص  الصنصعية, ال جص , 
كمص يصن  الفخص , البالستيك, الخشب, العص , الصا , القيشصن , اللؤلؤ, 

عبلغ  طهق نظ  الخهز     الخهز م  المعصن  كصلذهب عالفضة عالنحصس
المصهية القايمة مهتبة فنية  فيعة تمي   بصتبتاص  ف  أسصليب نظم  بمص 
يتنصسب م  تنن  أشاص  الخهز عمجص  استخاام , علقا اض  الخهز 
  المصه  القاي  لفلسفة اصصة عمعتقاا  معينة انعاس أثههص عل  شا

الخهز عالمنان الت  صن  منهص كذلك عل  تصمي  زاص   الخهز الت  
 . تمي   بطصب  اصص

 

هذا فصلخهز اصمة صنف  عل  أنهص تستخا  ف  الت يي  عالتجمي  ع   
 لهص يهج  إل  تنن  الخصمص  الت  يما  أ  يصن  منهص الخهز, فا  اصمة

لتحم  عهذا صفصتهص م  نصحية الشا  عاللن  عمالمس السطنح عقنة ا
اتاتال  ف  طبيعة ك  اصمة ع  األاه  تجع  الخهز اصمة ذا  
مناصفص  متننعة يما  تايفهص م  شت  الخصمص  األاه  كصلقمصش 

فق   يتعالمعصن  عالجلنن عالخينط, عيهج  ذلك إل  ااتيص  نن  الخهز الذ
ء  م  نصحية اللن  عالشا  عمالمس السطنح م  طبيعة الخصمة الت  تتال

نهص ن  معهص كمص أ  تنن  قنة تحم  الخهز يهج  إل  طبيعة الخصمة الت  صم
لت  عجعل  اصمة تتاي  م  شت  النناح  النظيفية ف  األعمص  الفنية ا

 تهاع  فيهص الجنانب اتبتاص ي  عالنظيفية ف  آ  عاحا.
ف  اصمة الخهز هن ال جص  حي  ينض  ف   عاألسصس األع   

األفها  م  اصمص  أاه  عتختل  ن جة لمعص  الخهز بصاتال  ن جة 
حها ة الفه  فالمص ا تفع  ن جة الحها ة ازنان لمعص  الخهز النصتج ع  
الحهيق, عهنصك أكثه م  طهيقة لتلني  الخهز فأحيصنص  تنض  األلنا  م  
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 الصبغة ف  العجينة( عأاه  تلن  ف   اصمة الخهز عهذا مص يعه  بصس 
مهحلة تصلية بحي  يان  اللن  فنق الخصمة األصلية للخهز  مص يشب  

عهنصك ألنا  عاياة للخهز فمنهص الفصتح عالغصمق عذلك حسب      القشهة(
نن  مصنة اللن  نفسهص, فينجا اهز تم  عآاه شفص  عغيهة معت  اللن  

  الماعب, المساس, الاهع , عيختل  الخهز م  حي  الشا  فمن
البيضصع , المستطي , المعي , األسطنان , عغيه ذلك م  األشاص  صن ة  

( فمن  الابيه عالمتنسط 22( عيختل  أيضص  ف  الحج  صن ة  23 
 .  عالصغيه عالصغيه جاا  فقا يبل  حج  الناحاة من  أق  م  مليمته مهب 

 
 خهز( أشاص  ال23صن ة         ( أحجص  الخهز              22صن ة  

 

عيستخا  الخهز ف  تطهي  منتجص  كثيهة حي  يستعم  ف      
با لك ت, لذ تطهي  الشنط عاألح مة عاألثناب عاللنحص  الفنية عالمفهعشص 

  تصميم  مهاعصة مقصس المنتج الذ  سينفذ عاستعمصل  قب  التفايه ف  ال
نصية جا عطهي  بصلخهز تستحق أ  تعااتيص  الخصمص  أل  األعمص  القيمة للت

  تثبي عيت      ف  ااتيص  التصمي  عالخصمص  لضمص  نجصح القطعة المنفذة
هيق الخهز عل  النسيج بناسطة الغهز الت  تمه م  اال  الثقب أع ع  ط

 . مخلب معان  أع بناسطة لصق  عل  القمصش
 

هيق طيما  تثبي  الخهزة عل  القمصش ع   : طريقة تثبيت الخرز المنفرد -
 ش.لقمصمهع  اإلبهة بصلخيط اال  ثقب الخهزة ث  تثبيتهص مهة أاه  عل  ا

هن م  الطهق الشصئعة ف  تثبي  الخهز ع : طريقة تثبيت عقد من الخرز -
 منظن  عل  هيئة عقا عل  القمصش عذلك ع  طهيق غهز لفق غيه ظصههة

 بي  ك  اهزة عأاه .

  عذلك بناسطة أاذ الخيط بصلخطص  إل : خرز بواسطة الطارةتثبيت ال -
 أعل  عيسحب الخهز م  ماصنة بناسطة عم  عهعة.
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 إمص عل  هيئة ص  عاحا أع : طريقة عمل خرز الحوافي "طرف النسيج" -
 صفي  عيفص  استخاا  الخهز اتسطنان  الشا  أع حسب الهغبة.

 الترتر: -
عبص ة ع  نعائه صغيهة أع أع اق أشجص  مصننعة م  صفصئح      

, عيأاذ التهته أشاصت   (24صن ة   معانية  قيقة أعالبالستيك الشفص 
عأحجصمص  عألنانص  مختلفة فمن  المسطح, الاأس  الشا  "المقبب" البيضصع  
الاائه  عيأاذ أشاص  أع اق الن ن عالهيش عاألهلة عالنجن , كمص تتعان 

مة فمن  الصغيه جاا  عالصغيه عالمتنسط عالابيه عيان  التهته ذهبيص  أحجص
عفضيص  أعملننص  بألنا  بهاقة متا جة "الشصنجصة" عبألنا  مطفية "غيه 

                                                       تمعة".
 
 
 

  أوراق الشجر: أشكال 
تصن  م  الصفصئح المعانية   

صن ة  البالستيك الشفص  الهقيقة أع 
 عتثب  م  اال  الثقب المنجنن عل  أعل  طه  ع قة الشجه. , (25 

 
 

 
 
 

 أشاص  أع اق الشجه (25صن ة                
  :الفصوص 

عأحجصمهص  تتنن  أشاصلهص             
  عألنانهص, فمنهص الاائه  البيضصع 

 التهته (24صن ة    
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, عمنهص الصغيه عالمتنسط عالابيه بألنا   , السااس  المستطي , المهب , 
,  . عتثب  الفصنص م  اال  ثقبي  عل  طهف  الفص(26صن ة   متعانة

 عهنصك أننا  م  الفصنص تثب  بصلماناة عل  ظهه القمصش.
 

 
 
 
 
 

 ( الفصنص26صن ة                
 : األدوات المستخدمة في التطريز اليدوي

 

 : األدوات األساسية المستخدمة في التطريز اليدوي -أ
 

 ".Needlesاإلبه" (1

 ".Embroidery Framesاإلطص ا  " (2

 .Scissors"المقصص  " (3

 ".  Thimbleالاشتبص  الخيصط( " (4
        

 :  (Needles (اإلبر (1
 

تعا اإلبه م  األنعا  الهصمة ف  التطهي  الياع    عاإلبه عبص ة             
ع  أناة مصننعة م  الصلب المعان  تستخا  ف  الحيصكة عالتطهي  

عتتنن  اإلبه م  حي  سماهص عطنلهص, عحج      الياع  لتاني  الغهزة
الثقب عكذلك م  حي  شا  سنهص أع حصفتهص, عيعتما ااتيص  اإلبهة عل  

ذلك أننا  الغهز عسمك الخيط, عيجب أ  تان  اإلبه مصننعة النسيج عك
م  صلب ت يصاأ عحصنة أع تان  مطلية بصلبالتي  لسهنلة عملية السحب 
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عاتحتاصك أثنصء العم  علا  إبهة  ق  يا  عل  الحج  عكلمص زان الهق  
 أعط  إبهة سمياة عكلمص ق  الهق  أعط  إبهة  فيعة.  

 

ص  ت  ااتيي, كمص  يت  ااتيص  مقصس اإلبه المنصسبعتبعص  لهذا التنن    
هة   إباإلبهة ذا  الثقب الذ  يسمح للخيط بصلمهع  بسهنلة, فعنا ااتيص

ف   غيه منصسبة للخيط فإ  الخيط ل  يمه بسهنلة م  الثقب ممص يتسبب
 إحااث ضه  ف  لمعص  الخيط, عقا يؤن  ذلك إل  تهتا , عإذا كصن 

ن  هة سالقمصش عالخيط فإ  الثقب النصتج ع  اإلب اإلبهة كبيهة جاا عل 
يص  ضهع يتهك أثه عل  القمصش, علذلك فإ  ااتيص  اإلبهة المنصسبة م  ال

 .  ف  عملية التطهي  الياع  عالحيصكة
 :  أنواع اإلبر

 

ه  النن  المستخا  لمعظ   :)Crewel Needleإبر التطريز اليدوي ) -
علهص ثقب  عه  إبه ذا  س   في  عطن  متنسط غهز التطهي  الياع 

تأاذ العايا م  الخينط المجاعلة  عاس  لسهنلة إمها  الخيط بهص حي  
 Reader's  المحبك  النسيج   , عيت  التطهي  بهص عل (27صن ة  

Digest, 1996: 10)                           .                            

 
 
 
 
 
 
 
 

إبهة عاسعة ذا  س  حصن عسمياة  : )Chenille Needle إبرة الشنيل  -
( فه  اتاتيص  المنصسب 28عطنيلة علهص عي  عاسعة  طنيلة( صن ة  

 التطهي  الياع  ( إبهة27صن ة  
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ألعمص  التطهي  الياع  عنا استخاا  الخينط السمياة علهص عاة أ قص  تا  
(  األصغه( عكلمص 26إل   (  األكبه( 13عل  حجمهص فه  تتا   م   ق   

 ق  الهق  زان الحج .

                                                          
 إبهة الشني ( 28صن ة  

 
 
 
 
 

    
  تتمي  بأنهص غيه حصن الس  م : )Tapestry Needleإبر التابستري ) -

   ف عتستخاطن  ععس  الثقب عتاا  بي  اينط النسيج كأقمشة اتيتصمي , 
( 18( الابيهة منهص مقصس  26: 18أسلنب "الانفصة". عمنهص أحجص  م   

(, ععصنة تستخا  التصبسته  ف  أننا  الصن  الخشنة 29صن ة  
ا  ستخااعالسمياة عتستخا  ف  تطهي  المالبس التقلياية عالت  تحتص  إل  

لتهيان ث  ا( نصفعة عمفياة ف  المالبس الصنفية م22"اتيتصمي ", عمقصس  
( 4 :1عبطصطي  األطفص  ععصنة تان  سهلة عمالئمة عنا استخاامهص م   

ا , فتال  م  الخيط نظها  لخفتهص عمهعنتهص عنا العم  بهص عل  األصن
 بهةعكذلك ف  عم  غهزة الهكنكن ألنهص أكثه مالئمة نظها  أل  ثقب اإل

  حتصتالهكنكن  عتخصنتهص عصنة تان  متسصعية عتشب  الهمح "السه " عغهزة
ة ( إبه26إل  إبهة سماهص يتسصع  م  حي  النص  عالثقب, أمص مقصس  

زة متعانة اتستخاامص  عتتمي  بأنهص  فيعة عتالئ  استخاامهص ف  غه
  فيعةالصليب عشهائط التطهي  الياع  عتستخا  ف  األصنا  عاألقطص  اله
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 إبهة التصبسته ( 29صن ة                
 

تحتن  عل  ثقب   ):Sharp Needleإبرة حادة السن"إبرة الحياكة" ) -
  عتنجا أيضص  إبهة ذا  س  حصن علا  أقصه (30صغيه مستايه صن ة   

                                                     عتفض  ف  أعمص  التضهيب -
.                              

 

 الس  إبهة حصنة (30صن ة        
يتمي  هذا النن  م  اإلبه بأنهص طنيلة  : )Beading Needleإبرة الخرز ) -

ع فيعة جاا , م  صغه حج  الثقب حت  تتالء  م  الخهز الصغيه, عكذلك 
(. عيفض  31تسمح بصلمهع  ف  منتص  الخهز الصغيهة جاا  صن ة  

بعاس ااتيص  إبهة الخهز الطنيلة حت  تسصعا عل  انجصز العم  بسهعة 
 اإلبهة القصيهة الت  تعنق العم  بحي  يان  بطئ عثقي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتمي  بأ  لهص نفس السمك حي   : )Straw Needleإبرة القش الصغيرة ) -
علذلك فإنهص تعتبه  , (32يتسصع  النص  م  الثقب ف  السمك" صن ة   "

 خهز( إبهة ال31صن ة  

 قش الصغيهةال ( إبهة 33صن ة  
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إبهة مثصلية ف  عم  غهزة الهكنكن حي  يما  سحب اللفص  بسهنلة اال  
 . (33الثقب صن ة  

 
 
 

 
 
 
 
 

يان  لهص ثقبص  عاسعص  ننعص  عمتجصع ا  عنا  أس اإلبهة,  :  إبرة التلي -
عذلك لتثبي  شهيط التل  فيهمص كمص أنهص 

م  النجهي  عسمياة ننعص  ف   مبططة
الحج  عنا الهأس. ث  تأاذ تا يجيص  ف  

 (.34الهف  إل  أ  تنته  صن ة  
 
 

 لتل إبهة ا (34صن ة                                               
 

اإلطص  ج ء مه  ف  العايا   : )Embroidery Framesاألطر ) (2
للقيص  بعملية التطهي  الياع  عل   م  أشغص  اإلبهة استخامهص الفنص  المطهز

, ععهف  ف  العصن  اإلسالمية المتأاهة عشص   المنسنجص  باقة ععنصية
استخاامهص بنج  اصص ف  العصه العثمصن  عكصن  تعه  بصس  "الاهكص " 

عهنصك العايا      حي  ت ت ا  هذ  اآللة تستعم  ف  النق  الحصضه بصلعهاق.
ناق عالمتعانة ف  أحجصمهص عأشاصلهص عالمصنة م  األطه المتصحة ف  األس

, علقا استخا  الخي  ا  ف  عم  األطه منذ  (35المصننعة منهص صن ة  

 قش الصغيهة ال ( إبهة 32صن ة  
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سننا  عاياة علذلك يجب ل  ك  الحلقص  للحفصظ عليهص ععل  النسيج قب  
, عكذلك لتسنية الحنا  الخشنة غيه المستنية عذلك بصستخاا   الباء ف  العم 

عط  نتيجة حسنة. عهنصك أننا  أاه  م  األطه الحايثة شهيط ع ب حت  ي
ننعص  الت  تصن  م  عجصئ  البالستيك عت تحتص  إل  لفهص بشهائط عه  أكثه 
بسصطة ف  استخاامهص كذلك أكثه سهعة ف  تثبي  النسيج عليهص, عاإلطص  يأاذ 

خذ اإلطص  أشاصت  مختلفة منهص المهبعة عالمستطيلة عالاائهية الشا  عأحيصنص  يت
 الشا  البيضصع .

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نمنذ  تنضيح  لألطه (35صن ة                                 
 

ذ  تنجا بع  األطه الت  تأاذ شا  منضاة عمثص  ذلك اإلطص  ال   
ش   ع يشا علي  النسيج عنا تطهي  كسنة الاعبة, عكذلك المستخا  اآل  ف

سصعا عم  ممي ا  هذا اإلطص  أن  ي , األزهه لتطهي  اللنحص  القهآنية
ا  اإلطص  عهنصك أننا  عاياة م      عل  جع  اليا حهة أثنصء العم  علي . 

 يعتما ااتيص هص عل  حج  عنن  العم  عتنقس  إل :عالت  
 

 اإلطص ا  الاائهية  األطناق(. -أ

 اإلطص ا  مستقيمة الجنانب  األننا (. -ب
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 :  (Round Frames  اإلطارات الدائرية  -أ
 

( عذلك بسبب شالهص الذ  FramesTambourتعه  أحيصنص  بصس     
شب يشب  الطبلة أعالهق عينجا منهص أحجص  متننعة عتصن  عصنة م  الخ

ل  ( إ10أع المعا , عه  ذا  أقطص  مختلفة تتهاعح م    أعالبالستيك
أع  ( سنتيمته عتتان  م  طنقي  أحاهمص ناا  اآلاه, عيما  إحاصم 30 

ة تضييق  بناسطة مسمص  قالععظ مثب  ف  الطنق الخص ج  عذلك بصلنسب
س    سنلألننا  الخشبية عالبالستياية, أمص األننا  المعانية فتحتن  عل

م   اص  القمصش ف  الطنق عتسمح ل  أ  يشا تخصنص  مختلفةتعم  عل  إح
ن القمصش, عاإلطص ا  منهص مص يمسك بصليا أع مثب  عل  حصم  أع م ع

 غيهةيفض  استخاا  اإلطص  الاائه  ف  التصميمص  الص   ع  بمسمص   بط
ا  حت  ت يحاث احتاصك بي  غهز التطهي  الياع  عاإلطص  ممص يشن  ش

ل  ن  إ, كمص ت يصلح استخاام  عنا تطهي  القطيفة حي  يؤالغهز عالنسيج
 . إامصن النبهة عف  هذ  الحصلة يفض  استخاا  اإلطص  المهب 

 
 : فيما يلي عرض ألشكال مختلفة من اإلطارات الدائرية 

 
تعا أسه  األننا  حمال  عه   : (Hand held hoopsاإلطارات اليدوية )

البالستيك عم عنة بمسصميه قالععظ لضبط عشا مصننعة م  الخشب أع 
, أمص األننا  المعانية فتحتن  عل  سنس   (36ة  صن القمصش عل  اإلطص 

                                         بات  م  المسصميه القالععظ.
 

 
 
 
 

 اإلطص ا  الياعية ( 36صن ة  
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تان  م عنة بقصئ  عاحا أع  :)Standing hoopsاإلطارات ذات الحوامل ) -

بقصئمي , عف  هذ  الحصلة يما  ضبطهص جصنبيص  لا  تتس  لإلطص ا  الابيهة, 
 كذلك يما  التحا  ف  ا تفص  اإلطص  عزاعيت , ععصنة يصن  م  الخشب

 (.37  صن ة

 
 
 

 
 

اإلطارات ذات المالزم  -  )مسامير ربط(
)with clamps Hoops(:   يثب  هذا النن  عل  حصفة المنضاة, عيما

ضبط ات تفص  عال اعية حسب الهغبة ععصنة 
 (.38تصن  م  الخشب صن ة  

 
 
 
 
 

                                                    
النن  ل  قصعاة مسطحة هذا  :  (Fanny hoopsاإلطارات المروحية ) -

, كذلك يما  ضبط زعايص اإلطص   (39يما  عضعهص عل  منضاة صن ة  
 حسب الهغبة عغصلبص  مص تصن  م  الخشب.

 
 

                                                              

 اإلطص ا  ( 37صن ة  
 ذا  الحنام  

 اإلطص ا  ( 38صن ة  
 ذا  المالز   

 
 
 
 

 اإلطص ا  ( 39صن ة  
 المهعحية 
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 : (sided frames -Straight(اإلطارات مستقيمة الجوانب )األنوال(  -ب
 

اع  , عه  مالئمة لجمي  أننا  التطهي  الي تنجا بأشاص  مختلفة  
 حهة,عتسمح بتطهي  ج ء كبيه م  القمصش عهذا أمه مه  ف  التصميمص  ال
هب  الم عهنصك ننعص  أسصسيص  همص اإلطص  المهب  الثصب  األبعصن عاإلطص 
  اهتيالمتحهك, عتعم  اإلطص ا  المهبعة المتحهكة عل  شا القمصش بي  ب

  ن  فهبعصاه  سفلية, أمص اإلطص ا  المهبعة الثصبتة األإحااهمص علنية عاأل
  ميه.ماننة م  أ بعة جنانب م  القط  الخشبية يثب  عليهص القمصش بمسص

 
 :وال(وفيما يلي عرض ألشكال مختلفة من اإلطارات مستقيمة الجوانب )األن

 
إطص ا  سهلة   :)Stretcher Framesاإلطارات المربعة الثابتة األبعاد )  -

ف  اتستخاا  ععزنهص افي  ع ايصة الثم  عتتان  م  مهب  اشب 
معشق النهصيص  لتان  شا  مهب  أع مستطي  حي  يت  شا القمصش علي  

 (.40صن ة  

 
                                                   
 
 
 

 

 اإلطص ا  ( 40صن ة  
 المهبعة ثصبتة األبعصن 
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يتهاعح عهضهص م   :)Scroll Frames اإلطارات المربعة المتحركة  -
( سنتيمته, أمص ات تفص  فيضبط حسب الهغبة عهنصك أننا  90( إل   45 

(, كذلك 41أاه  يما  ضبط عهضهص عا تفصعهص حسب الهغبة صن ة   
 يما  أ  ت عن هذ  اإلطص ا  بمنضاة أع قصعاة مسطحة أع مهعحية.

                                                  
 
 
 
 
 
 

 :  وظائف األطر
 
 تجع  القمصش المهان تطهي   مشاعنا  ممص يؤن  إل  سهنلة تغلغ  -

يا , ممص يسه  عم  العا اإلبهة اال  القمصش نع  إحااث أ  تل  ل 
 م  الغهز عل  نسيج مشاعن.

صء يعم  اإلطص  عل  تثبي  اينط السااء عاللحمة ب عايص قصئمة أثن -
ع ة أالتطهي  الياع  ممص يسه  التطهي  الياع  عل  الخينط المستقيم

 المصئلة. 

ثنصء ج أتعم  عل  شا النسيج عبصلتصل  ت يؤن  إل  تجعا أع تاسه النسي -
 التطهي  الياع  علي  ممص يظهه  بشا  غيه مالئ .

 اا  اإلطص  عنا عم  بع  أسصليب التطهي  الياع  مث ضهع ة استخ -
نية معاأسلنب السيهمص بجصنب استخاام  عنا التطهي  الياع  بصلخينط ال

 عالحهيهية.

 اإلطص ا  ( 40صن ة  
 المهبعة المتحهكة 
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 ة بع  األطه م عنة بمسمص  إلماص  غلق الطص ة الخص جية عل  الطص -
ل  الااالية للحفصظ عل  الشا الناق  عل  مسصحة التطهي  الياع  ع

 النسيج. 

 :النقاط الواجب مراعاتها عند استخدام اإلطار
 

 ة. يفض  استخاا  اإلطص  المهب  أع المستطي  ف  التصميمص  الابيه -

ظ  لمنأثنصء العم  ف  التطهي  الياع  بصستخاا  اإلطص  ذ  المسمص  ا -
ق عبعيا ع  طهي للشان يجب أ  يان  هذا المسمص  إل  أعل  الطص ة

 اليا الت  تقن  بصلتطهي  الياع .

  أل عنا استخاا  اإلطص  لفتهة طنيلة يجب تحهيك اإلطص  م  آ  آلاه -
  .تهك  فتهة طنيلة يؤن  إل  اتسص  اينط النسيج عاصصة حن  اإلطص

 
 

أناة قصطعة تتان  م  سالحي  مجه ي   :  )Scissorsالمقصات ) (3
ا ع يما  تحاي    قص األقمشة أع أ  شئ آاه بطهيقة منصسبة يسه  بهص

 :  أننا  مقصص  التطهي  الياع  كصآلت 
 
عهن مقص صغيه الحج  ذع  :  مقص للتطريز بنصلين رفيعين ومدببين  -

( لقص الخينط ال ائاة عل  ظهه النسيج 42نص  مابب حصن صن ة  
عكذلك لتفهي  النسيج ف  بع  التصميمص  بعا تطهي هص مث  أسلنب 

, عت يصح شا الخيط أع قطعة بصألسنص  حت  ت  الهيشلين عغهزة الفستن 
 يؤثه عل  شا  القمصش عيعط  نتيجة غيه صصلحة .                

 
 
 

 
مقص التطهي  ( 42صن ة  

 بنصلي   فيعي  عماببي  
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عهن نن  اصص م  المقصص  يحتن  :   مقص للتطريز بنصلين قصيرين -

( عذلك لسهنلة إزالة الخيط ف  43ف  أسف  النص  صن ة   عل  إنحنصء
المسصحص  المنحنية عالضيقة, عيتهاعح طن  مقص التطهي  الياع  مص 

س  عكال م  مقبضي  مستايه عكال الطهفي  حصن  مهص  12.5: 10بي  
 (.                                   95: 2002ينس , 

 
 
 

 
عبص ة ع    :  (Thimble)الكشتبان 

شا  أسطنان  مجن  يشب  القم  عيصن  م  البالستيك أع المعا  صن ة  
( عيلبس عصنة ف  األصب  النسط  م  اليا اليمن  ليسصعا عل  إناص  44 

 اإلبهة ف  النسيج ععل  سهعة العم  عيحم  اإلصب  م  نان  اإلبهة في 
, عاإلصب  النسط   بي  األصبعي   اإلبهص  عالسبصبة(, إذ تمسك اإلبهة 

الذ  ب  الاشتبص  ياف  اإلبهة إل  األمص  فال يتعهض األصب  لألذ  عهن م  
عينجا ل      أحا األنعا  الضهع ية للحمصية أثنصء عملية التطهي  الياع 

أ قص  تنضح حجم  عذلك حسب مقصس األصب  حت  ت يعنق العم  عيؤن  
( ععظيفت  حمصية اإلصب  12( إل   6تتهاعح مقصسصت  م   ق   ع, بنجصح

                                               .اإلبهة أثنصء التطهي  الياع    األعسط م  عا 
 
 
 

مقص التطهي  ( 43صن ة  
 قصيهي   بنصلي 

 الاشتبص   ( 44صن ة  
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 :األدوات المساعدة المستخدمة في التطريز اليدوي -ب

 

 (.Tape Measureشهيط القيصس  المصزع ة(   (1

 (.Needle Threaderلضصمة   (2

 أقمشة التقنية. (3

 (.Needle book or Needle caseحصفظة اإلبه   (4

 (.Thread Paletteلنحة ألنا  الخينط    (5

 
يان  مهنص  لسهنلة أاذ القيصسص    (:Tape Measure)شريط القياس  (1

عهن عبص ة ع  شهيط طنل  مته عنص  المته مهقمص  ععلي  عالمص  م  
الجصنبي  أحااهمص مهقمص  بصلسنتيمته عاآلاه بصلبنصة عف  طهفي  قطعتص  

( عيستخا  لقيصس طن  الخيط الالز  للعم  45م  المعا  ثصبتة صن ة  
               عيجب أ  يان  م  نن  جيا.          

                                                                
 ( شهيط القيصس45صن ة  

 
 
 
 

ه  عبص ة :  )Needle Threadedلضامه )  (2
 . ( 46ع  مقصس عاحا فقط عليس  تبعص  لسمك الخيط صن ة   
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 ( لضصم 46  صن ة                                                  
 
 
 
 

 

نية إل  يحتص  التطهي  الياع  بصلخينط عالخصمص  المعا   :  أقمشة التقوية  (3
آل  تقنية النسيج المطهز علي  بنزن  منصسزب مز  أقمشزة التقنيزة, عيسزتخا  ا

( عهززن نززن  مزز  البطصنززص  47نززن  مزز  التقنيززة يسززم  "الفززصزلي " صززن ة  
 الالصقة.

 
 ( أقمشة التقنية47صن ة  

 
 Needle book orحافظة اإلبر )  (4

Needle case)  :    ماننة م  طبقص
منفذة م  قمصش نصع  للحفصظ عل  اإلبه 
عالابصبيس منتظمة, علهص أشاص  متعانة فيما  أ  تان  أسطنانية أع عل  

 . (48شا  صناعق أع مهبعة الشا  أع عل  شا  حقيبة صغيهة صن ة   
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 حصفظة اإلبه (48صن ة  
 

تان  لنحة ألنا  الخينط  (: Thread Palette)لوحة ألوان الخيوط   (5
م  البالستيك أع الخشب أع الن ق علهص سلسلة متنالية م  الثقنب عل  

 (                  49طن  الحهع  لإلمسصك با  لن  م  ألنا  الخينط عل  حا  صن ة  
 

    
 
 
 
 

 لنحة ألنا  الخينط (49صن ة                            
 (:Design Transfer Toolsعل  القماش ) ألزخرفيأدوات نقل التصميم 

 

 ق  التصمي م  المه  استخاا  أنعا  الطبصعة الجياة عالت  يت  بهص ن      
  عل  القمصش. فحس  ااتيص  أنعا  الطبصعة يؤثه عل  نقة نق أل اهف 
  . صل  لعبصلتصل  النتيجة النهصئية للتطهي  عالشا  الجم أل اهف التصمي  
 

يستخا  لنق  التصمي  : )Tracing Paperورق الشفاف والكالك )-1
  ( عل50أننا  مختلفة م  الن ق عهن مص يسم  بصلشفص  صن ة    ال اهف 

ن  نثالثة أننا  تتا   ف  السمك م  الخفي  عالمتنسط إل  السميك عهنصك 
  آاه م  الن ق يسم  الاصلك عهن منصسب جاا  لنق  التصمي  ال اهف  عل

اهف   ال القمصش عيحتفظ بقنت  عنا اتستعمص  أع الحصجة إل  استخاا  التصمي 
  م  مهة . ف  النق  أكثه

 

 ع ق الشفص  (50صن ة                                      



 87 

 
 
 
 
 

 
 

ع ق كهبن  م  نن  اصص شمع     :  )Carbon Paperورق الكربون )-2
صش م  (, عيجب ااتيص  لن  الاهبن  مقص بص  للن  القم51ينق  العالمص  صن ة  

 مهاعزصة سززهنلة  ؤيزة العالمززص  بسززهنلة علز  عجزز  القمزصش, عيسززتخاا  الاهبززن 
سزنجص  األبي  للمنسنجص  الملننة أع الاهبن  األصفه الفصتح لجمي  ألزنا  المن

 ل اهف  المهان نقلز  علز  القمزصش علز  ع ق  شزفص ( ثز بحي  يهس  التصمي  ا
ن  ينض  التصمي  ال اهف  عل  ظهه النسيج عيثب  بصلابصبيس, ث  ينض  الاهب
لز  عل  عج  النسيج بحي  يان  عج  الاهبن  علز  عجز  النسزيج عيزت  إمزها  الق

الهصصص عل  التصمي  ال اهف  عبذلك يطبز  التصزمي  ال اهفز  علز  النسزيج 
 ( ع ق الاهبن 51صن ة         عاضحة.           بصن ة

 

 

 

 

 

 

الدبابيس -3
(pins( : 

تصن  إبه عنبصبيس الحيصكة م  
, عيفض   (52الصلب المطل  بصلنيا  أع م  الفنتذ الذ  ت يصاأ صن ة  
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استخاا  نبصبيس الحيصكة ذا  الهأس الملن  أع ذا   أس بالستيك عذلك 
 (الابصبيس 52لسهنلة  ؤيتهص ف  األقمشة.                      صن ة  

 
 

 (: Pincushionsوسادة الدبابيس )-4
عه  عل  شا  عسصنة صغيهة م  
األقمشة محشنة بقط  أع الفيبه النصع  لا  

الابصبيس عاإلبه أثنصء استعمصلهص  تغهز بهص
 ( .   53صن ة   

 صنة الابصبيس( عس53صن ة                                                
 
 
م   هنصك العايا م  األقال  الهصصص علا  : )Pencilالقلم الرصاص )-5

حي   المفض  استخاا  القل  الهصصص الخشب ف  نق  التصمي  ال اهف 
ه (, كمص يشتهط أ  يان  الس  غي54ان  يتمي  بصلس  الثصب  صن ة   

نصء مابب حت  ت يؤثه عل  تغييه الشا  الجمصل  عاألبعصن للتصمي  أث
اشب ععظيفت  تحايا   (HB)التطهي  الياع , عيفض  قل   صصص

س  الخطنط الخص جية ف  الهس , عيت  استخاا  األقال  الهصصص ذا  ال
                        لنصع  لهس  الخطنط فنق القمصش.                       المابب ا

 
 

 ( القل  الهصصص54صن ة  
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المسطهة الصغيهة تستخا  ف  أاذ العالمص   Ruler:(  المسطرة )-6

ععظيفتهص ه  ضبط المسصفص   , (55صن ة   س  50:  20عيتهاعح طنلهص بي  
ال اهف  بي  القمصش عالتصمي  

قب  نق  التصمي  ال اهف  عل  
       القمصش .

 
 

 ( المسطهة55صن ة            

  
 
 
 
 
 

 (56صن ة   :)Tracing Wheelعجلة أخذ العالمات )الروليت( )-7

 عل  عجلة ذا  حصفة مسننة عيا م  الخشب أع البالستيك عتنق  العالمص  -
 القمصش عل  شا  اط منقط.

 .تعط  العالمص  عل  القمصش عل  شا  اط متص عجلة ذا  حصفة نصعمة  -
  

 
 
 
 
 
 

 

 ( عجلة أاذ العالمص   الهعلي (  56صن ة  
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قل   :)Embroidery Transfer Penقلم نقل التصميم الزخرفي )-8
صش عل  القم ذع حبه أز ق غيه نائ  يسمح بسهنلة نق  التصمي  ال اهف 

صمي  ( النصق  للت(DMCعيما  إزالة عالمص  الحبه بصلمصء البص ن, عقل  
, عهن ( يعم  جياا  عل  األقمشة ذا  األلنا  الفصتحة57ال اهف  صن ة  

 منصسب جاا  لنق  أ  تصمي  زاهف  عل  القمصش 

 
 أل اهف ( قل  نق  التصمي  57صن ة  

 
 
 
 

الزخرفي قلم رصاص ناقل التصميم . 9
 (Embroidery Transfer Pencil : 

قل  أبي  يسمح بسهنلة نق  التصمي  ال اهف  عل  األقمشة ذا  األلنا  
 .(, عيما  إزالة عالمصت  بصلمصء البص ن 58الااكنة صن ة  

 
 

 

 
 
 

 ( قل   صصص نصق  التصمي  ال اهف 58صن ة  
 
 
 
 

 (: Transferring Designsطرق نقل التصميم الزخرفي عل  القماش )
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صمي  قب  إجهاء عملية التطهي  الياع  فإن  م  الضهع   نق  الت   
عي  ال اهف  باقة ععضنح عل  المنتج المهان تطهي  , أل  اإلعاان الض
يجة للعم  بناسطة التصمي  ال اهف  الغيه منتظ  سن  يتل  عيضه بصلنت

   مهص ة أع إتقص .النهصئية للعم  حت  م  التطهي  الياع  بأقص
 

 (: iron Transfer-Hotاستخدام المكواة الساخنة ) (1
 
, عيت  ذلك ع  طهيق  تعتبه م  أسه  طهق نق  التصمي  ال اهف   

نق  التصمي  ال اهف  الجصه , ث  يثب  جياا  عل  النسيج بحي  يان  
عل   التصمي  ال اهف  مالصقص  لنج  النسيج ث  يان  التصمي  ال اهف 

النسيج حي  تان  الماناة عل  ظهه ع ق الشفص  عبذلك يطب  التصمي  
, عفيهص يت  عض  الماناة بإحاص  عل  ك  ج ء م   (2ال اهف  شا   

أج اء التصمي  ال اهف  عيضغط عليهص لماة ثنان  ث  تهف  عننتق  لج ء 
آاه ع هاذا حت  ياتم  نق  التصمي  ال اهف  كل  م  مهاعصة عملية 

نتقص  ععا  المهع  بشا  من لق عل  التصمي  ال اهف  عالتصمي  ات
ال اهف  الجصه  يذعب بناسطة حها ة الماناة ع ينتق  عل  القمصش بإتقص  
عهذ  الطهيقة بصلهغ  م  انهص سهيعة عسهلة علانهص غيه منتشهة لغلن 

 سعههص. 
 

( استخاا  الماناة السصانة 2شا   
 أل اهف لنق  التصمي  
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) Dressmaker'sاستخدام ورق كربون ملون مع القلم الرصاص ) (2

Carbon : 
صفه يستخا  الاهبن  األبي  للمنسنجص  الملننة أع الاهبن  األ    

 الفصتح لجمي  ألنا  المنسنجص . 
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 يفهن القمصش جياا  عل  منضاة ث  ينض  التصمي  ال اهف   : الطريقة
فنق ع ق الشفص  فنق القمصش ف  الماص  المحان ل , عيثب  الن ق عل  
القمصش بابصبيس بحي  يان  عج  الاهبن  مالصقص  للقمصش م  مالحظة 

عا  تحهيك التصمي  ال اهف  م  
, بعا ذلك نمه بصلقل  الهصصص فنق اطنط التصمي   الماص  المخصص ل 
لخطنط م  مهاعصة الضغط , ث  نقن  بهس  كصفة ا (59ال اهف  صن ة  

مهة عاحاة عل  الخط عهاذا سن  يطب  الاهبن  عل  القمصش, عيجب 
ال اهف  ت  نقلهص بنضنح قب  أ  نهف  التأكا أ  جمي  اطنط التصمي  

 .( 60الن قة صن ة  
 
 
 

تعتبه م  أقا  طهق نق  التصمي    :  )Prickingطريقة التثقيب )  (3
 : (3عفقص  للخطنا  التصلية شا   ال اهف  ع يت  ذلك 

 

 ( أ ( 59صن ة    ب(( 60صن ة  

استخاا  ع ق كهبن  ملن  م  القل  الهصصص لنق  التصمي  ال اهف 
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ثقب يينق  التصمي  ال اهف  ال اهف  عل  ع ق شفص  سميك ننعص  مص, ث   -
ط بناسطة نبنس أع بمصكينة الحيصكة باع  لض  الخي التصمي  ال اهف 

 بحي  تان  الثقنب متالصقة. 

 ينض  التصمي  ال اهف  عل  عج  النسيج, ث  تهش بنن ة ملننة اصصة -
لهذا الغهض عل  الثقنب عتهف  الن قة بحهص م  عل  القمصش, ث  

 تنص  النقط م  بعضهص بناسطة القل .

م   المنقنلة بهذ  الطهيقة تصلح لالستعمص  أكثه عالتصمي  ال اهفيص  -
 مهة. 

 :ملليمته  2: 1.5يهاع  أ  تان  الثقنب عل  مسصفص  متسصعية م          

 
 ( مهاح  طهيقة تثقيب التصمي  ال اهف 3شا   

 
ه  أسه  طهيقة لنق   :  (Direct Tracingطريقة النقل المباشر ) (4

 عل  القمصش علانهص تستخا  فقط ف  حصلة التصمي  ال اهف  ال اهف 
 يب ن الاهاألقمشة الخفيفة الشفصفة ذا  األلنا  الفصتحة, مث  المنسيلي  ع

 :  عينق  التصمي  ال اهف  كصآلت شي  عالاهيب جن جي  
 

علز  ع ق مقزن  ننعزص  بزصلقل  الحبزه علز  أ   يحان التصمي  ال اهفز 
يان  الحبه م  نن  جيزا عيازن  ضزا المزصء ثز  ينضز  القمزصش المزهان نقز  

لقلز  الهس  علي  عل  الن ق المحان بصلحبه عيثب  ثز  ينقز  الهسز  بناسزطة ا
 ( إمص بخطنط متصلة أع بنقط إذا ل  يتس  مهع  القل 61الهصصص صن ة  

 مث  الاهيب جن جي  .    عل  بع  هذ  المنسنجص 
 ( طهيقة النق  المبصشه للتصمي  ال اهف 61صن ة              
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2 
 الزخارف

 

 :حتوي التعليمي مال
 

 

  السطوح المزخرفة وأنواعها 
  مفهوم الوحدات الزخرفية 
   أنواع الوحدات الزخرفية 
 

 الزخارف في العصور المختلفة : 
 

 العصر الفرعوني -

 الروماني يالعصر اليونان -

 يالعصر القبط -

 العصر اإلسالمي   -
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لمام بالمفاهيم في اإل  االقتصاد المنزليلطالب هذا الجزء هدف ي
مفهوم الوحدات الزخرفية  -األساسية للسطوح المزخرفة وأنواعها 

&  يالزخارف في العصور المختلفة : العصر الفرعون -وأنواعها 
العصر اليوناني الروماني & العصر القبطي & العصر اإلسالمي  

 :أن  عل  ا  قادرطالب اليجب أنيكون جزء ال اوبنهاية دراسة هذ؛
 

 
 .للسطوح المزخرفة وأنواعهااألساسية مفاهيم التعرف علي *ي

الزخارف في العصور المختلفة : العصر أنماط *يشرح الفرق بين 
&  العصر اليوناني الروماني & العصر القبطي & يالفرعون

 .العصر اإلسالمي  
 . مفهوم الوحدات الزخرفية وأنواعها*يصف 

للسطوح المزخرفة وأنواعها والوحدات حدد نمط التشغيل الجيد *ي
 .الزخرفية وأنواعها و الزخارف في العصور المختلفة  
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 :تمهيد   
 

 عنهزص ةمعبزه عأنعا  لغزة للفز  أ  نسزل  المزنظ  عالتفايه الحاس مصبي           

 اطنطز  فز  الفز  حيز  ,الفز   عح أع جسزا فز  يزاا  أ  تازني  فز  تتمثز 

 نسزتنعبهص التز  الفز  لغزة أبجزايص  عسزانن  يشزا  عحهكتز  ع عائحز  عألنانز 

  إلز  حز  مز  األيزص  مزه علز  التزص يخ مز  الفز  عينقصن.عالبصه السم  بحصست 
 تز ح أع الباايزة منهزص نعلز  حاصيزة للفنزن  عالتزص يخ تازن  مهحلزة ك  عف   ح 

 ؟... تحي  فمت  النهصية أمص الحصضه
 

 بسيط أثه م  إت يتيمص حطصمص فسيتهك  الف  أعطص  التص يخ غصن  إذا أمص        

 عاسزتنعب نقزق إذا إت شزيئص يالحزظ فزال العزصبه عليز  يمزه جمزص  غزصم  عم 

 لعناطز ل معلز  الفز  م  فصلتص يخ ,سيان  كأن  أع هشص كصئنص األثه هذا ل  فيباع

 نسزص بصإل عيسزمن القلزب سزهائه العزي  عيفزتح يفتح ل  فإذا عاألحصسيس عاألفاص 

 فز  أع البحزص  المتالطمزة أمزنا  مز  أع ال هزن  حقزن  عبزه سزناء عاإلنسزصنية

 عصبهفيخل  ال ذلك يا  ل  إذا   هنصك عيهس  هنص فيغن  عالذبن  الح   لحظص 

 بحعبزصلق ازال  بمزص الجمزص  مز  عحتز  يتيمزص حطصمزص  اء ع  قلنزص كمزص الفز  عل 

 بز  جئنزص مزص عسزناء عاألفعزص  عالصزن  بصلمعزصن  مفعمزص  عالف  اقته   فصلحيصة

 مز  اإلنسزص  يتنقز  أت هزن نقنلهزص أ  نهيزا فهز  كلمزة تازها  أ  إضزصفة كزص 

 ضزصحالن عالتقزا  الجمزص  بيئزة اإلبزاا  ليعزيش فز  اإلمازص  قزا  الصصف  التأم 

 عيسزصمه الزنج  هزن ينزصج  فإنمزص هجز  فزإ  العطزصء مز  مسزتمهة صبصحص  نحن

 .القمه
 

   اسز عالهن عالعضزن  عالت ينز  عالتقليزا    عالالمحصكزصة فصلمحصكزصة         
 ةمهتبطز اإلنسزصن  التعبيزه أنمزصط مز  أسصسزي  عز  نمطزي  تعبيزها  كلهص إنمص
 مز   لاز عأ  يعيشزهص  التز  البيئزةزاء إ عمجتمع  الفنص  بمنق  ات تبصط أشا

 ازه اآل علز  ألحزاهمص ميز ة أ  نظز  عت العصليزة الفنيزة قيمتز  النمطزي  هزذي 

 لذ  ا الفن  العم  قيمة م  يقل  الف  لتقايه المعصصه اتتجص  فإ  ذلك عم 
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  الفز عزصل  يزاا  أ  ان أ لمز  مناعحزة هنزصك ليسز  إذ   المحصكزصة علز  يعتمزا
   تصمزص طهحزص المحصكزصة علز  يقزن  الزذ  القزاي  الفز  طزهح مفهزن  عز  الحاي 
 نهزصأ علز  للصزن ة ننظزه أت هزن الجايزا   الفنز  العصل  هذا أ  الاان  عمفتصح

 صصزهالمع الفز  تقايه علي  يقن  الذ هأ  ال هذا للعي  يتبا  ممص لش ء صن ة

 معظز  كمزص يظز  لزيس األشزاص  جمزص  إ " قزص  حيز  أفالطزن   إليز  اتجز  قزا

ة المسزتقيم الخطزنط جمزص  لانز  الصزن   جمزص  أع ,الحية األجسص  جمص  النصس
 ننةالما السناء  عل  الحجة ذعا  أع السطح ذعا    األشاص  عسصئه عالاعائه

 يازن  ت فعنائزذ عالمسطهة  بصلمخهطة نصنغ  ا تاني  الخطنط عالاعائه م 

 ثصبز  جمزص  هزن بز    نسزبيص جمزصت األشزاص  - بقيزة فز  الحزص  هز  كمزص الحزص 

 ."مطلق
 

 اكإن  إلز  المعصصزه الفز  فز  أ هالز يقنننزص كمزص أفالطزن   أ  عيقنننزص      

 هزصعمحصكصت األشزيصء تجسزي  إلز  يهزا  المحصكصة عل  يقن  الف  نن  م  ننعص 

 نصل عيقا  عالنن  عالظ  المنظن  قناني  ف  ضنء الفها  ف  العنصصه عتنزي 

 فزهن  جمزص  الفز  مز  هزذا الزا ب فز  عالجمزص  بنزص تحزيط التز  األشيصء نمصذ 

 ص ج الخز إلز  النجزنن نزصظها   المحصكزصة فيسقط الف  م  اآلاه النن  أمص نسب  

 ص تأننز عبزايه  البزصط  الجنهه حي  للحس البصنية الظناهه اال  تنفذ ببصيهة
 ي بز تبصعزاا   أع تقص بزص   نزه  مزص عكثيزها   صزن ه  أنقز  فز  النزنعي  هزذي  نجزا

 فنزن عال   عاتجتمصعيزة اتقتصزصنية عظهعفهص الحضص ة طبقص  لطبيعة النظهتي 

لمازص  ل العهبز  بصلتصزن  تزهتبط ألنهزص المحصكصة عل  تقن  ت جملتهص ف  العهبية
  يهز مبصشزها   مسزص   تمسزهص نظزهة األشزيصء إلز  العهبز  ينظزه   ع عحيزص   بيئيزص

 العقز  عظزصئ  مز  هزن الزذ  بزصلتحهي  األشزيصء عز  هزذ  يبتعزا عت النجزاا 

 ععزا  البزصط  بنجزنن إحسزصس النجزنن يغمزه  إلز  ينظه أن  الصه  المنطق 

     م ذلك  عمص يستل م  عالقا  بصلقضصء عاإليمص  األشيصء بظناهه اتكتفصء
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 سال قب  اإل العهب  للف  الممي  الطصب  كص  ث  عم  عالصاق عالهجصء الصبه

 ت مزص عيخلزق أشزبص  لهزص ليس  عنصصه إل  عصنت المطلق التجهيا هن عبعا 
 . تعلمن 

 

 لاز   أ علز  عالنقزصن عالفالسزفة البصحثن  أجم  فقا ش ء م  يا  عمهمص        

 المتعزذ  مز  يازن  قزا عأنز  فنننهزص فز  تزنعاس التز  الخصصزة حضص ة نظهتهص

 أازه  حضزص ة إلز  ينتمزن  ألفزهان معينزة لف  حضص ة الثقصف  المالن  إن اك

  فز أ  لتزذعق الثصبز  عا  المعيزص  الحضزص ة هذ   عح ع  بعياي  ظلنا طصلمص
 صبمز عالمطلزق عالصزيصغة الشزا  هزن الثقصفيزة معزصييه  تختلز  مهمزص الفنزن  مز 

 عمالمزس عالاتلزة عاللزن  الخزط فز  عإيقزص  ععحزاة تنزصغ  مز  عليز  تشزتم 

 .  السطنح
 

 :  المزخرفة السطوح
 

 ليزةالجمص الحزاعن أقز  عتلزك ال ينة بخصنص ال اهفية النحاة تشال           

   ص  عظيفيز غهضزص   تخا  الت  اإلنسص  ألنعا  كإضصفة ألنهص استخام  ذلك لهص 
 الحيزصة يناكزب الزذ  اإليقزص  لزهعح تهنيزا هز  إت مزص ال ازه  إلز  فصلحصجزة

 صن ك مهمص تطن  ك  إل  عالذ  ينتم  نخلق  الذ  اإليقص  ذلك ,مع  عمتسصعية

 بمنلا عص  قط نجاهص عالفه  العميق التأم  بعا جمعيص   تلك ,الطبيعة عهبص  بسصطت 

 .  لإلنسص  الفنية المجهننا  جمي 
 

 : المزخرفة السطوح أنواع
 

 مي م زاهف  طصب  ل  منهص ك  أننا  عاة ال  الم اهفة السطنح تنقس         

 عهزذ  عاتجصهز  عاسزتخاام  زاهفتز  فز  المسزتخا  الزنمط بزصاتال  يختلز 

 ه  : األننا 
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 :   واألفاريز الشرائط -1
 

 يزصحال  ,الجزا ا  عأفزص ي   ,األنسزجة كنزص ا  ,األعانز  أشزهطة مثز          

 تازه  عل اهفتهزص األعمزاة  عجنانزب أكتزص  ,األثزصث عالمبزصن  عكزهانيش

 أعضزص  عفز  ,بعضزهص فزنق أع عاحا  بجصنب امتاان عل  تعصقب ف  النحاا 

 . أسية مصئلة  منحنية  أفقية  عاتجصهص 
 

 :  اإلطارات -2
 

 أنزنا  بعز  عأطزها  نهصيزص  عقزهب الصزن  حزن  مثز  اإلطزص ا         

 الاتزب عأغلفزة العلزب عسزطنح عالمفزص ش عالسزقن  عاأل ضزيص  السزجصن

 علز  النحزاا  تازه  عاألطبزصق  عل اهفتهزص عالصزنان  المسزطحة عاألعان 

 أع نائهية. مضلعة عحشها  بسطنح يحيط ,متالق  امتاان
 

 :   الزوايا -3
 

 اعنز المضزلعة السزطنح حزن  اإلطص ا  ب اهفة المتصلة ال عايص مث         
 بعز  مز  بز  المتصزلة اإلطزص  عحزاا  نفزس عل اهفتهزص تسزتخا  ,أ كصنهزص

 أع صئمةق تان  قا الت  ال اعية التاها  عنا ععض  اتجص  لتغيه الالز  التعاي 

 ل عايزصا اإلطزص  ثالثيزص . عمثز  بز  يحيط الذ  السطح كص  إذا حصنة أع منفهجة 

عبزي   بز  المتصزلة اإلطزص  زعايزص بزي  تقز  ا عغصلزب اإلطزص   عز  المنفصزلة
 .لل اه  مالئمة األسصليب أكثه التمصث  عيعتبه بهص  يحيط الت  الحشنة

 

 :   األسفال -4
 

 , ف أسز مز  عاألكتزص  األعمزاة أع الجزا ا  بزا  نهصيزص  نائمص عمنقعهص       

  امتاان عل  تعصقب ف   أسيص   عضعهص يصلح الت  تاه  النحاا  عل اهفتهص
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 فز  صكمز مصئز  امتاان أع عالصصت  عالقصعص  الفسيحة , المسصجا ف  كمص أفق 

 .    السالل  أسفص 
 

 :  )المحدودة غير (الممتدة  السطوح -5
 

 السزياا  مالبزس أنزنا  عبعز  عالتنجيزا السزته عأقمشزة األبسزطة مثز        

 عاأل ضزيص  الحزصئط لبزا  الجزا ا  عع ق عالسزجصن عالمفزص ش عاألطفزص 

 اا النح تاه  عل اهفتهص البص كية الم اه   أع البالط أع بصلشم  الماسنة

 فز  منثزن ة أ  بعضزهص معزص  عفزنق بجصنزب حاعن  بال امتاان عل  تعصقب ف 

 . أع كليص   ج ئيص   متسصقطة اتجص  ك 
 

  :)الجهات جميع من المحدودة  (المنتهية السطوح -6
 

 مثز  الجهزص  جميز  مز  محزاعنة تازن  عغصلبزص   تاها هزص فز  نائهيزة هز        

 العلزب عأغطيزة عالجزا ا  األسزق  بعز  تتنسزط التز  )البصننهص (الحشنا  

 مضزلعة منتظمزة هناسزية سزطنح عمعظمهزص ,عالمفص ش عالسجصن الاتب عأغلفة

 عأ تازها  غيزه فز  متنازنزة تانينزص  زاهفيزة تستخا  عل اهفتهص   نائهية أع
 .نصف  أع تمصث  كل  ف  أع محن   أع مهك   نائه  تاها  ف  أع تمصث 

 

 : الزخرفية الوحدة مفهوم
 

 ازط بزي  المنحصزهة المسزصحة " بأنهزص ال اهفيزة النحزاة تعهيز  يماز         

 اطزي  بزي  تنحصزه البسزيطة الشزجه فزأع اق  "تبعزص  لننعهزص أكثزه أع مزتالق

  إلز نظهنزص فزإذا ,مناسزهي  بزي  اطزي  تنحصزه عالمعينزص   ,متقصبلي  منحنيي 
 المنحنيزة أع المسزتقيمة  الخطزنط مز  أكبزه عزان مز  تتازن  عجزانصهص ال هزن 

 أشزاص  مز  النظزه  عليز  مزص يقز  كز  تشزم     ع  ذلزك شزصب  فيمزص الشزأ  كزذلك

   أسزمصك أع طيزن  عمز  أع أشزجص   زهزن  عم  ,حينا  أع نبص  م  ,عصن 
    عالهناء البه عالبحه ف  ماص  أ  ف  تبصه  أ  للعي  يما  ممص ذلك عغيه
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 ال اهفزة فز  اسزتخاامهص يصزلح التز  األشزاص  كز  أ  أيضزص   القزن  عيماز 

 .زاهفية تعتبه عحاا 
 
 تشزال  مزص تشزب  ال اهفيزة النحزاا  أ  إلز  "فيشزه أ نسز " يشزيه        

 هزن عالزذ  ,بلزن   بجسز  الخزصص التنصسزق حيز  الطبيعزة مز  فز  البلزن ا 

 قالتنصسز أشزاص  عجزنن بزأ  عاقز  الز ع  عيماز  ,الزذ ة ببنيزة ات تبزصط عثيزق
 م  صضيص تجسيا للهي أمص  بأننص القصئلة الفاهة يبهز  االبلن  عصل  ف  الصص  
مزص  عهزن المنظمزة النسزب مز  سلسزلة تنجزا حيز  لألشزاص  مزصن  غيزه قزصنن 
 ,ميلةج لنص تباع  االبلن  مث  مثلهص ال اهفية فصلنحاا  تنسيقص   علي  نطلق

 النحزاا  تنسزيق أ  كمزص , جمزصت لهزص  ؤيتنزص تز نان تازن  منسزقة مزص عبقزا 

 هزذ  بزأ  القزن  عيماز  ,مز  الهيصضزيص  ن ب الظزصهه فز  هزن ال اهفيزة

 .  الف  ف  للهيصضيص  تجسياا   كصن  الظصههة
 

 ص قز نجزا  الطبيعزة تنسزيقص  لمجمزن  قزايمص   اإلنسزص  اكتشزص  عمنزذ        

 تنسيقع تنظي  ع  عبص ة ه  عالت  ,الفنية أعمصل  لهص ناا  تطبيقص  بإجهاء

 ن أ نجا القبط  الفنص  فلسفة فف  ,العم  الفن  ناا  مجمنعص  أع مجمنعة

 اصصزة سزمص  بزصلتاني  مسزتخامص   يسزم  فيمزص أعمصلز  عحاا  بتنظي  قص  قا

 صزن ةيهسز   لز  أنز  كمص ,مختلفة عنتت  مضصمي  ع  يعبه باع   عالذ 

 البحز  فز  فلسفت  م  متفقص   عذلك , عنهص يعبه أ  أ ان الت  للعنصصه عاقعية

 .نفس  الشا  عليس للشا  عالاتلة ع اء المضمن 
 

 نةالمفزه هز " بأنهزص  ال اهفيزة النحزاة "الفخهانز  نظيزهة" عتعه         

 حسزي " عيعه ." شا  عالقة نظص  يتان  مص بنظص  تاها هص عنا الناحاة

السزطح  فزها  مز ء علز  يعمز   سز  كز " بأنهزص زاهفزة كلمزة  "مزؤنس
 أع  اطنطص   تان  عال اه  ,العي  لهص تهتصح متنصسقة جميلة بهيئص 
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 صصزصنعه ذعق علز  يعتمزا عجمصلهزص ,حينانيزة نبصتيزة أع أع هناسزية هيئزص 
 .  "بهص ي اه  الت  المصنة عل  سيطهت  عن جة

 

 عنصزه هز " "السزجين  زينزب" تعهفهزص كمزص ال اهفيزة عالنحزاة         

 أ  كمزص ,الاصمز  التصزمي  مز  ج ءا   أصبح ناا  نسيج  تب ذا مفهن زاهف 

 ."كثيزهة لمعزصن   مزنزا    مضزمنن  فز  يحمز  شزا  هز  ال اهفيزة النحزاة
 تخام اس فقا  ,اإلنسصنية اتهتمصمص  تغيه متغيهة ال اهفية النحاا  عمنصب 

 انيزةالحين األشزاص  اسزتخام  كمزص ,التص يخيزة الحقبص  اال  األشاص  اآلنمية

 فز   م يزة مضصمي  ع  للتعبيه بصلحينان  الشا  اإلنسصن  امت   مص عكثيها  

 النحزاا  مصزصن  أغنز  النبزص  مز  عزصل  يعتبزه كمزص  ,القايمزة الحضزص ا 

 فقا فيةال اه للنحاا  بصلنسبة أمص      عألنا  أشاص  م  يحني  بمص ال اهفية

 مز  لاثيزه البسزيط مز  الشزا  فصمتزا  ألازه   حضزص ة مز  شزالهص ااتلز 

 عبهزذا ,البزص عك عصزه فز  الاثيفزة ال ازص   إلز  القايمة المصهية األعمص 

 از ل أ  إذ  ,مزص حضزص ة لثقصفزة محامزص   انعاصسزص   ال اهفز  الفز  اعتبزص  يماز 

 ننهزصفن عبصلتزصل  ال اهفيزة عحزااتهص أشزاص  عنهزص تنبثزق معصييههزص التز  ثقصفزة

 .ال اهفية
 

 :  الزخرفية الوحدات أنواع
 

 : ئيسي  ننعي  إل  ال اهفية النحاا  تقسي  يما 
 

  هناسية زاهفية عحاا. 
  طبيعية زاهفية عحاا. 
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 :  الهندسية الزخرفية الوحدات  :أوال  
 

 عز  جزةالنصت ,الخطيزة العالقزص  م  تشايلهص يما  الت  التانينص  ه         

 النحزاا  هزذ  تازني  ععمزصن  ,عالمنحنيزة المسزتقيمة الخطزنطبعز   تالقز 
 كصلمسزطهة ,الهناسزية المتخزذة بزصألنعا  ,اآلليزة الخطزنط  علز  قصصزه

 .عغيههص عالفهجص 
 

 :يلي ما وتشمل   :  الهندسية الزخرفية الوحدة عناصر
 

 صعأعضزصعه بأنناعهزص الخطزنط ,المختلفزة ال اهفيزة بأشزاصلهص الزنقط        
 الت  عيةالهبص عاألشاص  ,المثل  تننعص  تض  الت  األشاص  الثالثية ,المتعانة

 الخمصسزية عاألشزاص    إلزخ ... عمتزناز  األضزال  عالمسزتطي  المهبز  تجم 

 اائهةعالز الاائهيزة تجم  األشزاص  عكذلك ,منتظمة عالغيه المنتظمة عالسااسية

 .إلخ... االهصعتا عتمصساهص تقصطعصتهص ع  ينشأ عمص ,عالبيضصع 
 

 :  الهندسية الزخرفية الوحدات استخدام أوجه
 

 :  )جهتين من المحدودة (الشريطية السطوح زخرفة في
 

 حاليزص  ,الجزا ا  أفزص ي ( المتعزانة عالمشزغنت  األعانز  أشزهطة مثز       

 عالحشزنا  الصزن  إطزص ا   ,األنسزجة كنزص ا   ,األثصث عالمبصن  عكهانيش

 .)إلخ...
 

 المحددة ( : غير (الممتدة السطوح زخرفة في
 

 .الجا ا  ,عاأل ضيص  الالي  ,السجصن ,المنسنجص  مث       
 

 : ) الجهات جميع من المحددة (  المنتهية السطوح زخرفة في
 
  عتقصسزي ,الفتحزص  ,الزال  ,شزهائط أع بسزاايب المحصطزة الحشزنا  مثز       

 .عغيههص األسق 
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 : الطبيعية الزخرفية الوحدات   :ثانيا  
 

 ع سزمهص عنز  أازذ  الزذ  الطبيعز  الشزا  صفص  يحم  معظمهص        

 ءالبزا قبز  الضزهع ية سزةاعالا  العنصيزة م  كثيه المصم  إل  م  يحتص 
 أ  فز  الطبيعيزة النحزاة عتختلز  ,فاهتز  عاسزتنبصط التصزمي  عضز  فز 

 تإ تقزن  عليهزص التز  عاألسزس  عحهص الثصنية م  تستما كصن  عا  األعل 
 تسز م ذلزك عفز  ,عالتغييزه التحزنيه ياالهص ال اهفية للقناعا ا طبق أنهص

 النحزاة إنشزصء فز  البسزصطة  ععيز  عكلمزص .للبحز  عاتبتازص  كبيزه

 .ال اهفية األغهاض عأنسب إل  ,الامص  إل  أقهب ذلك كص  ال اهفية
 

 : الطبيعية الزخرفية الوحدات عناصر
 

 : النباتية العناصر
 

 األشاص  - المصئية األحيصء -الطين   -الحينانص  ( الحية الاصئنص  عنصصه        

 .  (عال عاح   الحشها   -اآلنمية 
 

 : للوحدة الزخرفي التحوير أسس
 

 مشصهاةال ينمي  استعاان يتطلب ,ابتاص   فن  عم  هن ال اهف  التحنيه        

 مقنمزص  أهز  عيحقزق ,منز  الغصيزة بلزن  الز  يزؤن  حتز  ,عالا اسزة عالتزا يب

 بخصزصئص احتفصظز  مز  ,عنهزص المزأانذة عتبسزيط للعنصصزه جمزص  مز  نصجحزة

 مز  ,العصزن  مزه علز  التحنيه ال اهف  عه  عقا .العنصصه هذ  عممي ا 

 ينبغز  التز  األسزس مز  مجمنعزة الحضزص ا   عتنجزا مختلز  فنزن  ازنهزص 

 : عه  صن  أاه  إل  صن تهص م  النحاا  تحنيه عنا مهاعصتهص
 

التحزنيه  يزؤن  ت بحيز  ,األصزلية النحزاة عمميز ا  بخصصئص اتحتفصظ -1
 بمزص ال اهفز  عالجمزص  البسزصطة مز  عيهزص يضزف  عانمزص ,معصلمهزص تشزني  إلز 
بينمزص  حل عنز  عضز  فز  نخزيال مزثال نهسز  فزال ,المطلزنب الغزهض مز  يتفق
 .الطبيعة ف   أسيص   نها 
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ص مز فزإ  لز   المعزاة عالصزنصع  الفنز  العمز  مز  المختزص ة النحزاة تنافزق -2
 يماز  ت قزا ,عاألاشزصب الحزنائط علز  بزصأللنا  لتنفيزذ  النحزاا  مز  يصزلح
 صطةنحزن البسز تصميمصتهص تتج  الت  ,النسيج بخينط أع الحفه بطهيقة إاهاج 

 .التفصصي  م  عالتجهن
 أع لبعزاهص تبعزص   زاهفتز  المزهان السزطح مز  المحزن ة النحزاة حجز  تنصسزب -3

 أع لتفصحاحج   ف  نها  قا تانينص   العنب حبص  مثال تأاذ فال  ,الهائ  م  قهبهص

 فز  هزذ  النسزب أيضزص   تالحزظ كمزص ,اإلعزة حجز  فز  يزه  عصفن ا   أع البطيخ

 .  النن  م  مخصلفة عحاة م  أكثه بي  الجم  حصلة
 

 :  نوعين إل  الزخارف وتنقسم
 

 :  السطحية الزخارف
 

 مز  الخزصل  السزطح  التزأثيه ذا  عالتطبيقزص  التصزميمص  جميز  تشزم        

 الفخزص  أع األثزصث أع الجزا ا  علز  سناء منقنش أع مطبن  البهعز عمعظمهص

 .عغيههص أع األنسجة ال جص  أع الخ   أع
 

 : التشكيلية الزخارف
 

 أع ئهةالغزص أع البزص زة التأثيها  ذا  عالتطبيقص  التصميمص  جمي  تشم       

 أع النسزجية تشزغيلهص اصمزص  بتشاي  عحااتهص تنفذ الت  الخصصة  ذا  المالمس

 .إلخ... الخ فية الجلاية أع أع المعانية
 

 : ) الفرعوني (القديم المصري الفن في الزخارف
 

 
 بزاأ هنزص عجا  التص يخ عقب  علا  ال مص  قب  مصه صن اية كالبا ف        

 هنص .عالحانمة عالنظص  عالقصنن  عالن ق عالاتصبة ال  اعة عالعمص ة شئ ك 

 مز  لينجزن يجزه  حيزنا  مز  الزهعح اإلنسزص  عاكتشز  الضزميه علزا أيضص  

 أم ال  إنسص  يفاهعيت تحن  أنث   ع  ليبح  أع ليأك  أع أع ليفتهس اطه
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 لتقزن  اآللهز  نشزأ  الزنفس حسزصب مز  عيحصسزب نفسز  عياتزب عيهسز 

 عقزص  السزمصء نشزأ  ننيزص األ ض ننيزص اص   ز  ا الم  عتنصب بصلحسصب

 نزصه جميعزص علزاعا عالشزيصطي  المالئازة    عالشزه عالخيزه عاألازالق الزاي 

 عفز  بيتز  عفز  المصزه  القزاي  قلزب عفز  الزانيص إلز  اهجزنا مصه عم 

الضزميه   مز   "معزص " عجزا  عسزمصئ  أ ضز  عفز  عحقلز  ماينتز 
  .األاالق  عالقصنن  اإلنسصن  عاإلحسصس

 

 لحزبعا اإلنسزصنية بمعنز  عالمزهؤة بزصلمهؤة  اليزن  نسزمي  مزص "معزص "        

  فز يعمز  عهزن القزاي  المصزه  اكتشزفهص كلهص هذ  عالعاالة عالفضيلة عالخيه
 النبزص  عيعزصنق الحصميزة الشزمس ال  قزصء عيسزتعط  السمصء إل  عينظه حقل 

 فز  كشز  أعظز  إلز  عصز  القزاي  المصزه  اكتشزفهص عنزامص   ع  األاضزه

 ت  الحيزنا عبزي  بينز  فهقزص هنصك عأ  إنسص  أن  البشه  اكتش  الفاه تص يخ
 بحز بز  عزاعا  عت ظلز  عت ت قتز  للبقزصء تعزصع  عانمزص البقزصء علز  تنزصز 
 التز  مصزه القايمزة لحضزص ة الابزه  األسزها  مز  سزه هزذا عاازصء عتعزصع 

 .البشه حيه 
 

 فز  هنزص عمصزه تمزن   ثز  تنلزا عزنال  قزهع   أثزه فز  تجه  قهع          

 عتتزنهج عتتزألق عتصزل   عتنشزا عتهسز  عتاتزب عتنشزئ عتعمزه تبنز  ماصنهص

 بتز بهه المزن  حيز  المهيبزة المقصبه ظلمص  ف      عتتنهج تتألق ث  عتخبن 

 اسزتخه  كيز  تحز  عأسزها    اآلازه بغمنضز  عالعزصل  بنحشت   عالصم 

 هكت بمص   إشهاقص   عم  العبنس ألفة  النحشة عم  أنث   الههبة م  المصه 

 بهزص عجزاا  أعحز  الصزمصء الحجزص ة تلزك صزفحص  علز  ع سزن  صزن  مز 

 ال ائزه تجعز  ألنانهزص فز  زاهيزة أسزلنبهص  فز  سزصحهة فبزا  بصلجمزص  عزصمه

 .   معجبص نهشص عزاعية  ك  با  البصه عصلق إليهص بهص مجذعبص مشاعنا  
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 عهزصم أننزص نتخيز  متعصنقزة لنحزص  عكأنهزص المقصبه ا  اج ذ  ه  فهص       

 ععزصل  األ ض بزي  يصز  سزحهيص طهيقزص نعبزه أننزص     قاسز  متحز  فز 

   الحقزن  فز  كزاح مز  الزانيص الحيزصة فز  بمزص تزذكهنص لنحزص     السزمصء
 عالزهقص المنسزيق  بزي  الزاع  فز  الصزحهاء  عإازالن فز  عمغزصمها 

 مثزن عال بمناكبهزص الجنصئ يزة  اآلازهة الحيزصة لنص تصن  علنحص    عالغنصء

الجميلزة  مصزه فنزن  أل  إت هزذا عمزص الحسزصب عشزهنن   اآللهزة يزا  بزي 
 المليئزة الاينيزة عمعتقزااتهص بأسزصطيههص منصزنلة مصزه منلزا مز  علزا 

 . بصألسها 
 

 :  القديم المصري الفن في التقليدي الطابع
 

 تجعز  عالمنزصظه الشخصزيص  تصنيه ف  معينة سمص  المصه  للف          

 ايبعز هزذا أ  مز  الزهغ  ععلز    األعلز  النهلزة منزذ علي  السه  التعه  م 
  لبع إيجصز ف  بصلاا سة التعهض م  تبا إت أن  الاتصب  هذا منضن  ع 

 انبثقز  تخيالتز   تازني  عسزصهم  فز  المصزه  الفنزص  عجهز  التز  التقصليزا

 فز  فز لعبز  ال الزذ  الزاع  مز  عأيضزص     العزصل  نحزن أسصس  اتجص  م  التقصليا

 بعزاال ثنزصئ  بصلضزهع ة الفز   ع المصزه  للشزعب عالاينية اتجتمصعية الحيص 

 "اساتشص " كهسن  تخطيطية باأ البعا  ثالث  النح  عحت    الهس  عأسصس 

 عز  نظهتز  للتعبيزه المصزه  سزع  علقزا المهبعزة  الحجزص  قطز  أعج  عل 

   ينزةمع عيزةاز  مز   ؤية أع لحظ  بتأثيه تعبيه  يا  عل  لألشيصء  األسصسية
 مصءالصز األشزاص  تحنيز  عنا لألشيصء عالغصلية بهز  المظصهه النمنذجية لقا

 يصءاألشز عز  المصزه  يعبه    لحظ  هن مص استبعصن ك  عم     الثنصئ  للبعا

 لألشزيصء عايزاة صزن  فقزا تنحزا  عبزذلك يالحظ  بمص عليس معهع  هن بمص

 علز  المصزه  الفنزص  تا ب علقا   عالبسصطة النضنح عظيمة صن  لتان 

  النبصتزص اآلنميزة  الحينانزص   الشزخنص األسصسزية  ال اهفية النحاا   س 
 تن لالثصن   التصبن  ينضح ( 6(  ق  عشا  للتقصليا  عفقص األاه  عاألشاص 

 . 11األسهة  م  آمن  عنخ
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 18 رةاألس بالذهب المطلي الخشب من آمون عنخ لتوت الثانى التابوت( 6) رقم شكل
 

   نمطيزةال  اء لألجز المتنافق التجمي  ضم  للنسب قصنننص   استنبط كمص        
 كيز  لتبي  التصميمص  عليهص  سم  الت  الشباص  لنص الحظ حفظ  علحس 

 الجاا يزة للنحزص  نمزنذ  ينضزح ( 7عشزا   قز    النظزص   هزذا يعمز  كزص 

 .المنحنتة

 
 

  ، هارب ودع ، مزدوج فلوت على )اليمين إلى اليسار من(  يعزفن عازفتان( 7) رقم شكل
 . 18 األسرة طيبة، نخت، مقبرة  من جدارية لوحة
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 شزيصءعاأل الجاا يزة الهسزن  فز  ال اهفيزة التفصصزي  غصلبيزة عتتسز           

 إلز  اللجزنء بزاع  عأبزاع  شزالية ت بأنهزص أ  األحزنا  علز  المتنسزطة 

 صتيزةالنب النحاا  م  كثيه بصن ة أسصسية استنا  بينمص الصص مة  القناني 

  التز أشزاصلهص التقليايزة فزإ  ذلزك عمز  الطبيعزة  مالحظزة علز  عالحينانيزة
 يزهباث الفعليزة األنزنا  لتعيزي  تسزتخا  أ  يماز  األعنا   م  آلت  كه  

 عحزاة فزإ  ذلزك ععل     المقن  الناقع  مظهههص م  الهغ  عل  م  الحذ 

 النحزاة ال اهفيزة أمزص طبيعز   نبزص  علز  أسصسزص مبنيزة ال اهفيزة اللزنتس

 ة محزان نبصتيزة أنزنا  تعيزي    محصعت ك  فش  إل  أن  فقا السنس  لنبص 

 عزاة علز  بنيز  تقليايزة عحزاة أنهزص يبزاع علاز  النحزاة  علز  أسزصس بنيز 

   .نبصتية عنصصه
 
 

 تقلة عالمسز الفعليزة عالصزن  الهسن  حيصة ف  المصهيي  اعتقصن كص          

 فز  يز الم إليهص يحتص  قا الت  األشيصء بصن  المقصبه لتغطيته  جا ا  سببص

 عالصزفص  الصزن  عز  اتنحزها  افتزهاض بزأ  عهنزصك اآلازهة  الحيزصة

 الحينانزص  كهاهيزة عجزنن هزذا علز  عحز  حتميزص كزص  للحينانزص  الطبيعيزة

  طلقزص  م غهيبزص   المز نع  التفايزه هزذا مث  يا  عل   المقصبه ف  حهة الخطيهة
 .المصه  العق  عل 
 

 :التصوير
 

 مز  ةالمنشزأ المن ليزة المنشآ  عكذلك المقصبه عأسق  جا ا  زين           

 فز  األلزنا  عاسزتخام  األسزها   عصزه ازال  النيزئ بصلصزن  الطزنب

 بزصلجص  المغطزصة األسزطح البزهعز عكزذلك عالمحانة المسطحة التصميمص 

 التز  علز  التقصليزا أسصسزص   مبنز  عنيز  تزا يب ذ  كفهيزق الحهفين  ععم 

 ةباقز المحزانة ال اهفيزة النحزاا  اسزتخاا  فز  عصليزة فنيزة بمهزص ة زعنتهز 
  يهمز لز  التزا يب ذلزك أ  أعمزصله  تميز  م  تبي  علقا عأسصليب تصنيههص 

 جاا ية للنحة تصنيه ينضح ( 8 ق    عشا  الفهن   الفن  الذكصء تطنيه

 .18األسهة  م 
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 من جدارية لوحة ،  خادمته مع الثانى امنحتب  (8) رقم شكل
 األسرة ، مون قنا مقبرة  

 
 المفتزهض فمز  الجزا ا   عل  أعت  سم  التصميمص  أ  عحي          

 بصسزتخاا  أكبزه بمقزصييس    ا الجزا علز  نقل  أعلية صغيهة  سن  عجنن

 عمز  النمطز   اإلنسزص  نسزب جسز  لقزصنن  عفقزص المهبعزة الشباص  أسلنب

 كمزص تعطز  التصمزة  غيزه الصزن  علز  الشزباص  لهزذ  أمثلزة  ؤيزة المماز 

 نفزذ حيز  أازه   إضزصفة   الفهيزق مز  آازه عضزن يضزعهص التز  األلزنا 

 همظصه أحا تنفيذ ف  نع ة منه  لا  المصن ي  م  الجاا ية عان الهسن 
 بشزا  لألعمزاة نمزنذ  ( تنضزحص79ع ق    (78 ق    عالصن  التصمي  

 .  اللنتس زههة
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 (79(                                     صورة رقم )78) رقم صورة                

      اللوتس زهرة  يعلوة األعمدة به من عمود تاج     شكل عل  إسنا بمعبد األعمدة بهو من عمود تاج   
 نباتية زخارف وتزينة مختلف بشكل                      نباتية زخارف وبها اللوتس زهرة           

                    

 تمضز  حيز  السزنق  طنيلزة النبصتزص  مز  صزنع  فلقزا الفزهش أمزص    

 الخطزنط مز  كزال إلازها  المختلفزة الفزهش لصزن  السزصق المقطنعزة طزه 

 ن ص كمص أاه   نبصتية منان م  الفهش الابيهة عصنع    عالسمياة الهفيعة

 نحصسزية عمهكبزص     حايايزة عأكصسزيا   معزان  طبصشزيه مز  أسزصس الطزالء

مثز    بزط بنسزصئط عتخلزق تسزحق كصنز  عالتز    الزخ...الصلصزصلية عاأللزنا 
   الصزمغية بزصلمنان عتخفز  المز   بأسزلنب تستخا  األلنا  عكصن  الصم  
 بن نيشزص  الطزالء أسزطح أحيصنزص   تغطز  كمزص   البزي  عالصزم  صزفص 

   .طبيعية صمغية منان م  مصننعة
 

 :  "  المجوهرات   "الحلي
 
 فلقزا القايمة العصن  ف  أمص   الت يي  ف  الحل  نع  المعهع  عم         

  أمصك  ف  تعلق كتعصعيذ استخاامهص هن    للحل  الغهض األسصس  كص 
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 عكصنز      عاألعزااء الخفيزة القزن  مز  يهتزايهص تقز  ك  الجس  م  حسصسة

بيزة غصل يهتزايهص كزص  عالتز    العهيضزة القزالنة هز  شزينعص   الحلز  قط  أكثه
 المصزهية المالبزس ف  أسصسية كج ئية صن   أنهص كمص القامصء المصهيي 

  بزاايص مز  عالتمصثيز  النحتيزة الهسزن  علز  القزالنة كمزص ظهزه    القايمزة
 عالحلز  الخزهز مز  متعزانة مز  صزفن  القزالنة عصزنع  القايمزة  المملازة

 الخزهز عكصنز  ألزنا  الثقيلزة  للحلز  الخلز  فز  ثقزصت  عتنضز    المزاتة

 لزن   التهكزناز  األاضزه   الزا  لزن  األحمزه العقيزق تفضزي  م   م ية 

 صكمز للشزمس   مز ا   الزذهب عكزص  السزمصء  لزن  الالزع ن النبصتية  الخضهة
  ذا البحهيزة  عالقناقز  الحينانزص  عأنبزص  عقزهع  مخصلزب أ  أيضزص   اعتقزا
 أع نتيزص  إلز  عالطالسز  السزحهية الهمزنز تحنلز  كمزص   سزحهية قزا ا 

 .  (9  ق   شا  لهص عمثص    ال اهفية التصميمص  ف  أنال 
 

 
 

 نبات :قالدةال في الخرز ترتيب  : أسفل ، الخلف في موازن ثقل ذات قالدة  (9) رقم شكل
 ثالث ر،واألحم األخضر ، األصفر ، باألزرق متبادلة  مجموعات في العنبرى القنطرين

 وأعالها ألحمرا ، باألزرق وأعالها  األخضر ، باألحمر وأعالها باألصفر ، التين من صفوف
 باللون أعالها األبيض اللوتس لبتالت األخير الصف األصفر، باللون

 .  الشاحب باألزرق وأسفلها األصفر
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 عالزبالط المصلازة األسزهة أفزهان الملزك  علز  قصصزها   الحلز  ا تااء عكص  

 كزص  فلقزا عبهزذا للمقزهبي   ععطصيزص كهزاايص تمزنح كصنز  عاا ذلزك عفيمص عالاهنة

 نزتجي مزص غصلبيزة أ  كمص المجنهها  الهئيس  لصنص  المستخا  عالمعصبا البالط

 عشزا  الملك  ا ائ  ف  الضهائب يحفظ ف  جبصيت  تم  الت  عكذا ذهب  م 

  .الحل  م  أشاص  بع  ( ينضح10 ق   

 
 

 مطلية دالية مع الذهب من خرز ذات األحمر، العقيق من قالدة  (10شكل رقم )

  )الجن تفاح (  اللفاح ثمرة شكل عل  بالمينا 
  طوق شكل عل  لتويجة بتصميم المطعم الذهب من دالية    :ر يسا الوسط في

  المشكلة الداليات بينما  والفيروز الالزورد األحمر، العقيق من
 .الذهب فمن والحليات حيوانية بصور

 

  كحبص المعانية بصن ت  اصصة عافهة  باميص  الذهب عجا مصه ف           
 صزخه عزهعق فز  المنزصج  مز  أيضزص   اسزتخه  كمزص    مزص  الصزحهاء فز 

 مز  مختلفزة كميزص  علز  طبيعيزص يتميز  بصحتنائز  المصزه  عالذهب الانا ت  

 يعزه  أبي  معا  أع بصإللاتهع  يعه  اللن  شصحب معا  ينتج عمن  الفضة

  لحايثزةا الاعلزة السزبصئك إبزص  لهذ  صنعيص   التنص  أما  علقا   األبي  بصلذهب
 صئقإل   ق عحنت عالفضة الذهب طهق كمص   تستن ن فاصن  الخص  الفضة أمص  

  بصستخاا  ععضع  البص زة األشاص  عانتج     بصليا يمسك أملس بحص 
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 الفخزص   مز  قلزنب علز  المعانيزة المثصقيزب أع العظزص    األاشزصب الصزلبة

  مزص  عحبزص  الحصكزة األحجزص  كمزص اسزتخام  المعزا   أع الحجزه الخشزب 

    .التجمي  مستحضها بع   (  ينضح11 ق    عشا  للطالء  الانا ت 
 

 
 

 (11شكل رقم )
 ملون بمعجون مطعمة التجميل لمستحضرات محفورة مالعق

 .النمطية النباتية الزخرفية الوحدات جميع فيها وممثل
 

 :  والمالبس والنسيج السالل صناعة

 مثلزةعاأل النيز   عان  فز  المن ليزة الحزه  أقزا  م  السال  صنصعة         

 نالمزيال قبز  الخصمسة لألل  الحاي     الحج العصه منذ معهعفة ذلك عل 
 جهيزا البزنص  : النبصتزص  أنزنا  جميز أليزص   الصزنصعة هذ  ف  عاستخا   

 فلقزا للحيصكزة عالزهبط أمزص النخيز  سزع  علأل ضزيص  عاألعشزصب النخز 

  ف  الملفن  األسلنب عاستخا    الاتص  عاينط الحلفص  أعشصب استعمل 
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 الحصضه  النق  ف  أسلنب الصنصعة ع  قليال يختل  عالذ  السال  صن 

   .اللفصئف  بصلشا  المصننعة السال  هذ  إحا  (  ينضح12 ق    عشا 
 

 
 
 (12شكل رقم )

 البيضية السلة صنع في المستعملة الغرزة نصف يبين يسارا األعلى الرسم
 .الحافة وتشطيب تدعيم أسلوب يمينا أعلى وموضح بأسفل، والموضحة الشكل

 

   السزال  صزنصعة مز  بصسزتمها  عالنسيج الغ   صنصعة تطن   لقا          
 مز  المصزه  تماز  علقزا الحزهفتي   مز  ك  ف  المنان استخام  ذا  حي 

 ذلزك عتأكزا المزيالن  قبز  الثصنيزة أعائز  األلز  منزذ كبيزهة بقطز  األقمشزة نسزج

 متزها    عصزنصعةعشزه  ثمصنيزة إلز  بعضزهص طزن  يصز  لفزصئ  علز  بزصلعثن 

ه عمنزصظ جاا يزة بهسن  مسجلة علانهص أقمشة  بنجنن فقط ليس مؤكاة النسيج
 ينضزح (13 قز    عشزا  الاتزص   عنسزج عغز   عالتجهيز  للحصزصن مجسزمة

 .  آمن  عنخ تن  م  مقبهة لنسصنة تصمي 
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 ، آمون عنخ توت مقبرة من لوسادة تصميم من جزء  : أعلى  (13شكل رقم )
  بين يطفو وهو بزهور  مزين رداء ذو بالفم ومحكم مقيد سجين تمثل وهي 

 .والبتالت الريش بأشكال بإطار محاطة والوسادة ، المائية النباتات
 . الزخرفية الوحدة هذه لعمل الخرز ترتيب كيفية إليضاح محاولة  : أسفل

 
 يي المصزه غصلبيزة أ     عغيههزص الجاا يزة الهسزن  مز  لنزص يتبزي         

  أازه أحيزص  فز  تص  عالت  أحيصنص   المطنية المالبس البيضصء ع  يهتا
 ئ لفزص كزص    المقصبه ف  عجا أغلب مص أ  حي    الشفصفية م  ن جة إل 

 جزاا مز  القليز  عبقز    األقمشزة مز  عأطزنا  المنميزصعا  مز  عأ بطزة

 .  الاهنة أ نية أحا ينضح( 14   ق  عشا    الملبنسص 
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 (14رقم ) شكل
 ، آمون عنخ توت مقبرة في وجدت والتي الكهنوتية األردية من واحد

  .ومطرزة مخيطة أشرطة ذات الفاخر الكتان من وهو
 
 أ  نجزا   الجاا يزة عالهسزن  التمصثيز  مز  بلغتنزص التز  الشناها م          

 مستطيلة قط  م  أسصسص   عتتان  التصمي  بسيطة المصهية كصن  المالبس

 الالتيزة الهجزص  عا تزا  المنضزة  مختلفزة حسزب بطهق الجس  حن  تل 

 م نعجزة أع غيزه م نعجزة القمزصش مز  قطعة ع  عبص ة عه   " الجيب"

 الهجزص  عا تزا  األمزص   مز  عتعقزا األ نا  حزن  تلز  العهض عمختلفة

 عا تزاي    عبزاع  بأكمزص  " كهنزنت   ناء"  التننيزك أع أحيصنزص القمزيص

 أنهزص المحتمز  مز  عالتز  الاتز   علز  شزهيط ذا  ضزيقة مالبزس النسزصء

 حزن  تلز  أع تشزا  أنبنبزص   كز  القمزصش مز  عاحزاة قطعة م  تصن  كصن 

كمزص   ) الماليزن أ ابيز  ف  للجنسي  الهئيس  الهناء( السص نج  مث  الجسا
 ( ينضزح15 قز    عشزا  الهقبة  عنا تثب  عبصءة الجنسي  م  ك  ا تا 

 ( .18األسهة   م  عالمهأة للهج  مالبس
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 (15شكل رقم )
 . 20 األسرة طيبة، الرابع، رمسيس مقبرة من جداري تصوير ، بتاح تحمى إيزيس

 
 عه ت ل  حي  ثصبتة  بألنا  األقمشة صبصغة الصعب م  كص  لقا           

 عصزه نهصيزة حتز  مصزه فز    األقمشزة علز  لأللزنا  الايمصعيزص  المثبتزة

 مزصعان ااتيص يزص   ياز  علز  المالبزس البيضزصء ا تزااء فزإ  علزذا   األسزها 

 عاحزا عالتز  بلزن  مصزبنغة األقمشزة نصن ة نمصذ  عجا علقا   اضطها يص  

 قا قمشةاأل هذ  مث  أ  عل  نلي  ينجا عت   األلنا  ثصبتة ليس  أنهص يعتقا
  الخشزنة للعبزصءا  اسزتبق  ع بمزص مصزه  فز  الصن  يستخا  عل  .ا تاي 

 حليزةالم األغنزص  أل  ببسزصطة أع   الزاين  التحزهي  هذا بسزبب كص  ع بمص  

 قال األحنا  أ  ععل    صن  لهص  عليس   تقهيبص   كصلمصع   مشعهة كصن 

 الاتزص  الصبصغة عز  ف  عاألسه  الصن  الشهقيي  مصه جيها  استخا 
 أع لعبيزا  بأنهزص الملننزة المالبزس ذع  األشزخصص  سزن  فتعزه  علزذلك  

 .أجصنب
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 العصزه ازال  اليننصنيزة المزؤثها  كأحزا مصزه الحهيزه ناز  لقزا          

 ال از لمصه القط  نا  كمص الميالن  قب  األعل  األل  نهصية نحن البطلم 

   األقمشزة عل  تصميمص  إاها  ف  الخهز استخاا  أمص  الهعمصن  العصه
 مز  كثيزه فز  عجزا  لمغنيزص  بتصزمي  عجز  الخصزنص علز  ا تزبط فلقزا

   هزصتال عمزص القايمزة الاعلة م  باءا   عالتمصثي  الجاا ية الهسن  منضنعص 
 ينسزج صالخهز إم عكص    الخ .. الجنصئ ية األنعا    النسصئا   المالبس عل 

 علز  تهتزا  منفصلة شباة ف  الخهز يض  أع   عليهص يحصك أع األقمشة ف 

 . مهسن  غيه قمصش م  مالبس مصننعة
 

 : المزججة الزخرفية واألواني الفخار
 

 قبز  فيمزص البزاا   عصزه إلز  مصزه فز  عجزا فخزص  أقزا  يهجز            

 الصزن  جيزا الفخزص  عهزذا المزيالن  قبز  األلز  الخصمسزة بنهصيزة األسزها 

  أ عل  علان  بهق   المصقن  مضل  سطح  يان  عأحيصنص      ياعيص عمخمه
   فلقزا األع  نقزصنة عصزه   التزصل  العصزه فز  أمزص   زاهفزة بزال األحزنا 

   تمز  أحمزه بزا  علز  كزهي  أع بيضزصء ب ازص   الفخزص  بعز  زازه 
 حينانيزة  سزنمص   منهزص بعز  عحمز  شينعص   أكثه الهناسية ال اص   عكصن 

 ليسز  علانهزص بسزيطة الهناسزية عكصن  الهسزن  النهه  فهس األاص ععل 

 ف  ص ااتالف فقا عاس  األعان  ناا  التصصمي  أمص   تمصمص   المستن   فيعة

 تسزصعيةغيزه الم عأيضزص   المتسزصعية األقسص  م  مختلفة ألعاان الاائهة أقسص 

 مز  النبصتيزة ال ازص   تزااا  ( ينضزح16 قز    عشزا    اصنعزة بصزن ة

 . الحينانية
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                     الطيور ، التيس رأس من بتكرار مزين بالذهب مطلي إناء   (16شكل رقم )
 20 األسر ، اللوتس وزهور ،

 
 أنتج ن الميال قب  الهاب  األل  نهصية عحت  الثصن  نقصنة عصه ف          

 مغلفزة الشزا  بصزلية أعانز  عز  عبزص ة الفخزص   جزاا  مز   مختلز  نزن 

 لقزنا ب األسزلنب عصليزة ذا   سن  الجصمنس جلا م  مصننعة بحنافظ
علز   عمنزعزة األحمزه بزصللن  مطليزة عنبصتزص  أشزخصص   حينانزص   

 .   عشنائية بصن ة السطح
 

 الم ازه  الزنطن  الفخزص  ااتفز  األسزها  عصزه ابتزااء عمز          

 إلز  تهزا  ت أ (  عنفعية م اهفة غيه األعان  الفخص ية ك  عأصبح 

 صءجز الفتزهة هزذ    عأثنزصء التصليزة عزص  عامسزمصئة األلز  ازال   )الجمزص 

كأععيزة  أسصسزص    بمزص   التجزص ة طهيزق عز  مصزه إلز  الم ازه  الفخص 
 كصنز  عالتز  الفخزص  عجلزة فزإ  األحزنا  أ  ععلز  التجص يزة  للسزل 

 نالز أ   المزيالن قبز  الهابعة األل  منذ بي  النههي  مص بالن ف  معهعفة

 .  الميالن قب   الثصلثة األل  منتص  ف  مصه
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 مز  يز قل    الحايثزة المملازة م   18ــ ال األسهة عصه إبص  ظهه          

 آنيزة الفخزص  هزذا كزص    عأحيزص    بصلهسزنمص  المز ي     الفخزص  المزص

 مليئزة كزهي  لزن  ذا  الفيزة األز ق علز  اللزن   سزنمهص يسزنن ضزخمة

  فمز   األسلنب طزنيال هذا ياع  عل  ال هن   عأكصلي  ال هن  بتصميمص 
 ليزص  اص جايزا م  يعنن النطن  الفخص  باأ عشه  الثصمنة األسهة عصه نهصية

 العصزه حتز  مصزه فز  ثصنيزة مزهة الفخزص  ي ازه  علز  مز  الهسزن  

 العصزه  هزذا حتز  مز جج فخزص  أ  فز  مصزه يظهزه لز  عكذا الهعمصن  

 . 18م  األسهة  بصلذهب مطل  إنصء ( ينضح17 ق    عشا 
 

 
 
 (17شكل رقم )

 .البربر من لعبدين بنماذج مدعم بالذهب مطلي إناء
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 :  )السوداء الخنفسة وهو جعل شكل عل  التي األختام ( الجعلية األختام
 
 

 خزت ب ذلزك عز  اسزتعي  عإنمص أقفص   القاي  المصه  لا  يا  ل           

 مقزصب  هبطتز  التز  الاتزص  بخيزنط عصزلهص بعزا بخزصت  المصلزك الطي  قط 

 نزذم األاتزص  هزذ  مثز  عهف  السهقة  علقا إلحبصط الحفظ عأععية األبناب

 لألاتزص    عكزص  كبيزهة باميزص  عجزا  حيز  ذلزك  تال عمص العتيق العصه

 علز  عبعضزهص مسزتايه  أع   أسزطنان  فبعضزهص : متعزانة أشزاص  البزصكهة

 الشزعب أفزهان أاتزص  أمزص   منهزص تعلزق بخيزنط عتحمز    جزصث  شا  حيزنا 

 عكصنز    سزنتيمتها  عثالثزة سزنتيمته بزي  نمطيزص   عطزنت   جزاا   فصزغيهة

   ناتي از عأحيصنزص  فز  بإتقزص  عمثبتز    حجمزص   أكبزه عاألغنيزصء الملزنك أاتص 
 الخنفسزة"  الجعز  شزا  األاتزص  اتخزذ  النسزط  الاعلزة عصزه عمنزذ

 عث الزه انفسزصء أع الجعز  كزص  علقزا أسزف  مز  ع سز  الخزصت  "السزنناء

 مختلفة مجمنعة ( يمث 18عشا   ق    التص يخ  قب  مص عصن  منذ مقاسص

 .  األاتص  م 

 
 

 (18شكل رقم )
 متعددة أشكال ذات مبكرة ألختام أمثلة
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 :  القديمة المصرية الزخرفة عناصر
 

 :  النباتية العناصر -1
 

 مز  اإللهزص  علز  ال اهفيزة النحزاا  تصزمي  فز  المصزه  اعتما           

 يضزص  أ لعبز  التز  النبصتزص  مز  األسصسزية النحاا  عاستنبط الطبيع   العصل 

 ازذأل الطبيعزة مالحظزة علز  اتعتمصن األسصسز  عكص  حيصت   ف  هصمص نع ا  

 .األسها  اال  عصه بسيطص   إاتالفص   أعضح  عالت  التقلياية األشاص 
 

 :  البردي نبات
 
 فز  بزنفهة ينمزن المصضز  فز  كزص  مصزه  فز  ينمزن يعزا لز  الزذ             

 للنيز  صالعلي التخن  ف  منجننا   ي   ل  عهن الني   بميص  األ اض  المغمن ة

 إلز  البزهن  نبزص  ا تفزص  يصز  أ  عيماز  أفهيقيزص النسزط   عف  األبي 

 بأغلفزة الشزا  مثلز  مقطز  األع اق ذع عزاي  جزذ  ذع عهزن أمتزص   امسزة

 شزا  ايمزة علز  طنيز  سزع  علز  محمنلزة عأزهزص  القصعزاة عنزا ع قيزة

   أيضزص   بغز ا ة ز   أنز  كمزص   كثيفزص   بهيص   البهن  عينمن   قمتهص عنا كبيهة
 فلقزا  السزيقص أمزص السصق  عقصعاة الجذع  أكل  فلقا عظي  الفصئاة  نبص  عهن

 فز  ا أيز  اسزتخام  كمزص بعزا ح مهزص  عالقزنا ب األطزنا  منهزص صزنع 

 السالسز  منز   صزنع  لنسزيج السزنق لحزصء تحزن  كمزص   المسزصك  إنشزصء

 م اسز تحمز  التز  الاتصبزة لفزصئ  منز  نسج  كمص    الخ...عالحبص  الحصيه 

 مز  زاص   ( ينضح19 ق    عشا  الثمص   لب طبقص  م  عالت  صنع 

    .البهن  ع  ز 
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 (19شكل رقم )
 . 18 األسرة ، طيبة ، مقبرة سقف زخارف ، البردي زهور

 
   فيزةال اه البزهن  نبزص  عحزاة تميي  يما  بهص الت  العصمة السمة         

 لبعزاا ثالثز  تمثيز  ف  ع قية بأغلفة المحصط السصق عنا قصعاة اتنتفصخ ه 

 ا الش مثلثة المفتنحة الخيمة أع   عالهأس المثل  السصق مقط  في  ينضح

 يعطز  علز    أسال  حمزهاء ذا  اضهاء األع اق تصبح اللن  عبإضصفة

عصزه  ازال  إت ال اهفيزة النحزاة لتلزك الطبيعز  التزأثيه القزاي  المصزه 
  . القصيه العمص نة

 

 نزنعي  علز  أسصسزص   ال اهفيزة اللزنتس زهزهة عحزاة بنيز  لقزا           

 ال هزهة بشزا  يتميز  الزذ  األبزي    عاللزنتس المزصء ل نبزق متميز ي 

 عحصفزة عزهعق الشزا  ذا  كأسية عاألع اق   الفهنية عالبتال  المستايهة

 أضزيق بزتال  فلهزص األز ق اللزنتس زهزهة أمزص الشزا   مهعحيزة مسزتايهة

 فتحعتت المسصء م  اللنتس بتال  عتنغلق مثل   شا  ن اعز عأكثه امتاانا  

  مز ا   أصزبح  فلقزا علزذلك   الصزبصح فز  شزهعق الشزمس مز  ثصنيزة مزهة

 نبزص  مز  اللنتس زههة ( ينضح20 ق    عشا    الحيصة علب ع  للشمس

 .  البهن 
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 (20شكل رقم )
 .الحديثة الدولة 18 األسرة ، طيبة ، نخت مقبرة في جداري تصوير من تفاصيل

 
  مزا علز  كزه   التز  الجميلة ال اهفية النحاة هذ  أصبح  علقا         
 بقيزة عز  نسزبية ع لزة فز    األسزها  عصزه طزنا    زمنية كبيزهة مسصحة

 ع  ذ الحزهفيي  أيزا  بزي  سزهي  الخصزب لتطزن  األسصس أصبح  العصل  

  فز ال اهفيزة أه  النحاا  م  بعضص   فإ  ذلك ععل    المختلفة اتتجصهص 
مختلز   عكزذلك المصزهية اللزنتس عحزاة مز  تطزن   فقزا   الفز  عزصل 

   .األاه  النبصتية النحاا 
 

 ال  اعيززة بيئتزز  فزز  المنجززننة النبصتززص  جميزز  الفنززص   سزز           

   عالبزهن  اللزنتس زهزهة مثز  الغصبزة اتسزتنائية عنبصتزص  عالصزحهاعية
  قز    عشزا  الزخ...عاللزبالب   العنزب ععنصقيزا عأع اق   النخيز  عسزع 

 اللزنتس مز  لاز  حفزه عليهمزص الخشزب مز  لعمزنني  تصزنيه ينضزح( 21 

   .عالبهن 
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 (21شكل رقم )
 . 18 األسرة طيبة، معبد من خشبى . عمود على وحفر تصوير لوتس، زهور تيوس،

 
 

 المقابر من واألطر األفاريز بعض يوضح( 22) رقم شكل    
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 الفز  فز  جزاا الشزصئعة لل هزهة ال اهفيزة النحزاة تأسسز  علقزا           

 عاللزنتس األبزي  اللزنتس   لمصء ا متمي ي  ل نصبق ننعي  عل    المصه 

 المسزتايهة األضزال  ال هزهة بشزا  األز ق اللزنتس زهزهة تتميز  األز ق 

 كمزص   المسزتايهة للن قزة المهعحيزة عالحصفزة األع اق كزؤعس علز  البزص زة

  .بننعيهص اللنتس ( زههة24(    23 ق    شا  ينضح
 

 
 

 .يمينا   األبيض اللوتس وزهرة ا  يسار األزرق اللوتس زهرة( : 23شكل رقم )    
 

  
 

 بنوعيها اللوتس زهرة( : 24شكل رقم )
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  :  الحيوانية العناصر -2
 

 عالصزحهاعية  ال  اعيزة بيئتز  حينانزص  جميز  اإلنسزص   سز             

 حينانزص  أيضزص   ) نزصن ة حزصت  ف  الذ   سمهص عالجم  الجصمنسة عاا(

 إلز  بصإلضزصفة الغصبزص  اإلسزتنائية عحينانزص  التمصسزيح مثز  المسزتنقعص 

ع أس  اإلنسزص  جسز  بزي  تجمز  التز  المصزهية لآللهزة  م يزة أشزاص 
 العنصصزه مز  زاهفيزة عحزاة ( يمثز 25 قز    عشزا  أع الطيه  الحينا 

  .  العصه الفهعنن  ف  الحينانية
 

 
 

 ( 25شكل رقم )
 . 18 األسرة مقبرة، سقف على تصوير . الخلود، برمز ممسك المجنح، النسر

 
 

 .ثور شكل عل  واآلخر لاغز شكل عل  تصميم يمثل( 26) رقم شكل       
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 (26)شكل رقم 

  مماثلال التصميم ذات الملعقة ، الخشب في حفر التجميل لمستحضرات ملعقة جانبى أعلى
 .مزجج أزرق تكوين  ذات بأسفل

 

 .مختلفة حيوانات شكل عل  التجميل ألدوات مالعق يمثل( 27) رقم شكل      
 

 
 

 (27شكل رقم )
 .ملون بمعجون ومبطنة ، الخشب في حفر التجميل لمالعق مواد
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  : الهندسية العناصر -3
 

 قز ت عقزا التزص يخ  قبز  مزص عصزن  منذ الهناسية ال اهفة عهف            

 كزص  سزناء الخزط فز  عتمثلز  القزاي   المصزه  فز  العصزه كبيزها   اهتمصمزص  

  مز عغيههزص عالمهبعزص  كزذلك الزاعائه   منحنيزص   أع مسزتقيمص   أع مناسزها  
 قز   ( عالصزن ة29(    28   قز  شزا  فز  لهزص عمثزص  الهناسزية  األشزاص 

 عنبصتية. هناسية زاص   لعاة تجمي  ( تمث 80 
 

       
 

 (29) شكل رقم       (                             28) رقم شكل                     
 سسةمؤ األسقف لرسوم أخرى أشكال      هندسية عناصر على المبنية التصميمات بعض

 تداخل بدون صفوف في نمطيا مرتبطة دوائر على                           
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 (80صورة رقم )
 ونباتية هندسية زخارف عدة يحمل خشبي صندوق

 
  :   الرمزية العناصر -4
 

 ءسزنا   الطزصب   م يزة القايمزة المصزهية عالهسزن  ال ازص   أغلب          
    المجنحزة الشزمس مثز    الشزعص ا  نصحيزة أع النصحيزة الاينيزة مز  كصنز 

 الشزعص ا  نصحيزة مز    أع المصزهية اآللهزة عأشزاص    المجزنح عالجعزها 

   اعهازذ..…السزفل  لمصزه  مز ا   عالبزهن    العليزص لمصزه  م ا   مثال فصللنتس
 البزهن  عنبزص  اللزنتس نبزص  مز  زاهفيزة عحزاة ينضح ( 30 ق      عشا 

   .  معص  
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 (30شكل رقم )
 مصر إلى يرمز الذي اللوتس نبات من زخرفيه وحدة

 السفلى مصر إلى يرمز الذي البردي ونبات العليا،
 

 :  القديمة المصرية الكتابة
 

 ذ هز عكصن  نقيق  عنحن متننعة مفهنا  القايمة المصهية للغة كص         

  حزصع عقزا عالايمنطيقيزة  عالهيهاطيقيزة بخطزنط الهيهعغليفيزة تاتب اللغة
 عزه  مزص عهزن الحزهع  اليننصنيزة  بصسزتخاا  لغزته  كتصبزة المصزهين 

 .بصلقبطية
 

  : الهيروغليفية
 

 عحتز  العتيزق العصزه عنزا بزائهص منزذ الفهعننية العصن  ف  سصن         

   هاضبزصإلنق بزاأ  ذلزك بعزا ثز  الحايثزة الاعلة بعا الاعلة الفهعننية نهصية
    س  أ أع أفق    لليمي  اليسص  م  اليمي  لليسص  أع م  تاتب عصنة كصن 
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 عنبزص  مز  إنسزص  عحيزنا  الطبيعزة فز  مزص تشزم  إشص ا  ع  عبص ة عه 

علز   المصزهيي  بهزص عكتزب   الطبيعيزة الظزناهه مز  عغيههزص عشزمس عمصء
 ن كص فقا جميعهص الاينية عالنصنص عاألههامص  المعصبا البهنيص  عجا ا 

   كصتزب يسزم  كزص  عالزذ  متعلمهزص علزذلكصزعبص  عكص  تعلمهص مقاسة كتصبة
 ص  أيضز هزذا متعلمهزص أ  كمص عنا المصهيي  ع فيعة عصلية بمن لة يحظ  كص 
ك  حزص يصزبح أ  حت  يما  المنصصب ف  يهتق  أ  يمان  كصتبص   يان  أ  بعا
 . يةالهيهعغليف الاتصبة ( تنضح82(    81 ق    عالصن ة عزيها   أع إقلي 

 

 
 
  ( 81)صورة رقم 

 الفرعونية المقابر إحدى على هيروغليفية كتابة 
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 (82صورة رقم )
 الفرعوني العصر في الهيروغليفية الكتابة عناصر بعض

 
 مهصعاسزتخاا تعلمهص عصعنبة الهيهعغليفية لصعنبة نظها     :  الهيراطيقية

 مز  مشزتقة عهز  الهيهاطيقيزة الاتصبزة تز  ااتزها    العصمزة الشزئن  فز 

 أ  الاهنزنت  أيضزص  الخزط سزمي    الشزئ بعز  تبسيطهص م  الهيهعغليفية

 الاتصبزة تلزك اسزتخامنا مز  هز  الزاي  ع جزص  الاهنزة أل  الزاي   جزص  اط

  أ كمزص   عالخشزب الخز   علز  بهزص الاتصبزة عتز    أعمصله  كصفة كثيها  ف 
  قز  عالصزن ة   بصلهيهاطيقيزة سزجل  اآلنبيزة للمصزهيي  الاتصبزص  معظز 

 .الهيهاطيقية الاتصبة ( تنضح83 
 

 
 

 الهيراطيقية الكتابة تحوي طبية وثيقة( : 83صورة رقم )
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 ايهاأل اتضمحال  عصه ف  الحايثة الاعلة انتهصء بعا سصن     :الديموطيقية

 نظززها   بصلعصميززة أيضززص   عسززمي  عالهيهاطيقيززة عزز  الهيهعغليفيززة لسزهنلتهص

   ةماتنبز علانهزص الاا جزة لغزته  عبص ة عز  عكصن  الشعب كصفة بي  تنتشص هص
 .  الايمنطيقية الاتصبة (  تنضح84 ق    عالصن ة

 

 
 

 )رشيد حجر من(  الديموطيقية الكتابة( : 84صورة رقم )
 

   اإلغهيقيزة بزصلحهع  ماتنبزة القايمزة المصزهية ع  عبص ة ه    :القبطية
   الاينيزة عنصنصزه  كتصبزصته  كصفزة الزاي  المسزيحين   جزص  بهزص عسزج 
  فز مصه ف  يعيشن  م  كصننا لتنن  عذلك العايا عمعهص اللغة تلك عسصن 

 اليهننععاليننصنين   عاإلغهيق عالبطصلمة الفهس ث  عنةاالفه فم  الفتهة تلك

 هعص ف  تسنن معينة كتصبة فاصن  عالاتصبص  اللغص  فتعان  الهعمص  حت 
 فز  بنضزنح عالتنزن  اإلازتال  ذلزك عظهزه كتصبزة مجص  عأيضص  لا  معي 

 بزاأ  عبزذلك لمصزه اإلسزالم  تز  الفزتح ذلزك بعزا ثز    الهعمزصن  العصزه

 مز  ت تعتبزه علانهزص العهبيزة سزصن  حتز  اتنحسزص  فز  األازه  اللغزص 

 .  نسبيص   المتقامة العصن  ف  إت تسنن ل  ألنهص القايمة مصه كتصبص 
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 الذ ع    شيا حجه بناسطة اتهصهشف عفك اللغص  تلك معهفة ت  عقا         

 الحجزه هزذا عيحتزن    الفهنسزية الحملزة مصه إبزص  ف  الفهنسين   اكتشف 

  غهيقيةاأل     الايمنطيقية عه  الهيهعغليفية الاتصبص  م  أننا  ثالثة عل 
 

 : القديمة مصر في الكتابة في المستخدمة الخامات
 

  نبزص أع اق علز  تاتزب القايمزة المصزهية الاتصبزص  أيضزص   كصنز           
 ف  البهن  نبص  لتنفه نظها   مصه ف  صي  صنصعتهص انتشه عالت  البهن 

 ببعضزهص الملصزقة سزيقص  البزهن  عز  عبزص ة األع اق تلزك عكصنز  مصزه 

 إلز  أيضزص   عكزص  بصلبنص  عاألحمه األسنن بصلماان عليهص ياتب عكص   أسيص  

 عالخشزب الخز   علز  الاتصبزة هنصك كص  البهن  أع اق عل  الاتصبة جصنب

 لغزص  علمنزص المختلفزة المزنان تلزك علز  الاتصبزص  عمز  تلزك عاألحجزص  

 تنضزح ( 84 قز    عأنبهز   عالصزن ة عحضزص اته  القزامصء المصزهيي 

 .البهن  نبص  عل  القايمة المصهية الاتصبة
 

 
 

 (85صورة رقم )
 البردي نبات من أوراق على القديمة المصرية الكتابة أشكال بعض



 138 

 : اليوناني الفن في الزخارف
 

 بيئزته   عمز  الطبيعزة مز  زازص فه  عحزاا  اليننزصنين  اسزتما          

 اسزتخامنا عقزا محصسزنهص  إظهزص  فز  عالاقزة  عبهعزنا بصتبتازص  عتميز  

 عمز  الهناسزية  عالحينانزص  عاألشزاص  عالطيزن  عاألزهص  األشجص   اقأع

ك ازص    المصزهية ال ازص   مز  مزأانذة ال ازص   بعز  أ  المالحزظ
 عأ منسزنجة إمزص كصنز  النسزيج علز  اليننصنيزة عال ازص       البشني  زههة

 ال ازص   عصزممنا الهعمزص  عنه  عقا نقلهص مطهزة  أع بصأللنا  مطبنعة

 زازص   اسزتخاامهص  إمزص طهيقزة حسزب تنتقز  المالبزس علز  المسزتخامة

 إمص تعم  كصن  المنسنجة فصل اص   .مطهزة زاص   أع بصأللنا  مطبنعة

 تزنز  ثز  بمفهنهزص الملننزة ل ازص   الخيزنط م  منسنجة أع لننية كأج اء

الهفز    بطهيقزة ال ازص   هزذ  عتثبز  الزهناء حزنا  علز  أع الزهناء علز 
 ص  غصلب ال اص   عهذ  بأكمل  النسيج عل  منسنجة ال اص   كصن  ا عأحيص 

   .ال اص   الهناسية م  تان  مص
 

 نسزب  عجمزص  تهكيب  باقة عص  بنج  اليننصن  ال اهف  الف  يمتصز          

 بتمثيز  اليننزصنيي  شزغ  إلز  ذلزك عيهجز  التننيز  عاتبتازص   عبهاعزة

 جمصلهزص اسزتيعصب فز   عالتعمزق أعضزصعهص محصكزصة فز  عنقزته  الطبيعزة

 عتمتزصز عازنهص هزص بزصلفنن  ات تقزصء إلز  أن  ممزص محصسزنهص عاسزتظهص 

 ععضزنح المنحنيزة اطنطهزص عكثزهة ببهعزهزص العصزه هزذا فز  ال اهفزة

 بصلنسزبة القزاي     المزص بزصلف  اليننزصن  الفز  تزأثه علقزا    عالنزن  الظز 

 بفنزن  أيضزص   ال ازص   تزأثه  ازصص  كمزص بنجز  منهزص النبصتيزة لنحزااتهص

  الفينيق  عالانعزصن  عاصصة عالشص  النههي  بي  عمص فص س عبالن   كهي 
   أمص ال اص   المطبنعة  )القاي  المصه  بصلف  أصال متأثهة كلهص عهذ (
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 يزةعالنمزصذ  ال اهف   التنفيزذ فز  كبيزهة حهيزة تعطز  كصنز  فقزا بصأللنا 

 المطبنعزة النمصذ  هذ  عم   ناء  ا  مسصحة عل  بسخصء تستعم  كصن 

 نفزس عهز  عال هزن   األشزجص  عأع اق البزي  عالحينانزص  أشزاص 

   عال اص    عاألع اق الفخص ية المبصن  عل  شصئعة كصن  الت  األشاص 

 عاألكصليز  الشزنكية عالنبصتزص  النخيز  سزع  نمزصذ  مز  كصنز  المطزهزة

 علز  نفسزهص النمزصذ  هزذ  فهضز  عقزا   عالحل عنيزص  عالزهيش عالزبط

 علز  مقصزن ة األزيزصء ال اهفزة فز  كصنز  مزص عغصلبزص   اإلبزهة أشزغص 

 عقزا  منسزنجة تازن  أ  مز  بزات القمزصش علز  عمطزهزة الزهناء حزنا 

 الخصمزص  لبقصيزص كزص  أنز  المجزص  هزذا فز   "هينستن     مص"  أعضح 

 ج يزهة شزب  فز  اليننصنيزة  )كزهتش(  مسزتعمهة فز  الت  عجا  اليننصنية

 بعز  معهفزة فز  المزيالن فضزال قبز  الخصمس الهاب  ع القهني  ف  القه 

 لزن  فز  صزنف  نسزيج قطعزة عجزا  فقزا اليننصنيزة ال ازص   أنزنا 

 عاللزن  الزذهب بلزن  النخيز  سزع  شزا  عل  بنمصذ  األ جنا  مطهزة

 .  األاضه
 

 صنناكز اليننزصنيي  بزأ  الشزصئ  اتعتقزصن أ  "تفزه جزيمس" عيزه            

 عالاتزص  الصزن  لزن  لهزص التز  البيضزصء عالمالبزس المالبزس يفضزلن 

 أيضزص   ملننة عمطهزة كصن  الناق  ف  أنهص حي    صحيحص   ليس الطبيع 

 لنانهصأ فقا  الفنية القط  هذ  أ  غيه النصس  عصمة يلبس  كص  مص بإستثنصء

 لنجزنن نظزها   تفزه جزيمس  أ  هنزه  سزلن  عتؤيزا بمزهع  الز م  

 الهعمزصن  اليننزصن  المتحز  المحفنظزة فز  التنزصجها تمصثي  م  مجمنعة

لألزيزصء  الطبيعيزة األلزنا  بزبع  محتفظزة تز ا  ت عالتز  بصإلسزانا ية
 .اليننصنية
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 :  اليونانية الزخرفة مميزات
 

 صأج ائه عات ا  تفصصيلهص  س  عاتقص  اطنطهص ببسصطة ال اهفة تمتصز -1
 . ذلك بعا األع عبية ال اهفة جمي  منهص تانينهص عاشتق  عتنحيا

 

 حيز  فيهزص بسزيط تعزاي  بعزا اآلشزن يي  عز  األنتيمزن  زهزهة اتخزذ -2

 أشاص  ( ينضح31 ق    عشا  بسصق  عمت نة عمصحنبة  شيقة أصبح 

 .  األنتيمن  ل ههة مختلفة
 

 
 
 (31شكل رقم )

 اآلشوريين عن مأخوذة األنثيمون لزهرة أشكال
 

 كنحاة عاستعمل  مبسطة بطهيقة المصهية اللنتس زههة استخام  -3

 عشا  منفهنة  استعمصلهص إل  إضصفة ال اهفة األنتيمن  ف  م  متبصنلة

   .  إغهيقية ألعان  نقنش يمث  (32 ق   
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 (32شكل رقم )
 اإلغريقية الخزفية والزهريات األواني أسطح من نقوش

 اللوتس مع متبادلة األنثيمون زهرة تمثل
 

 مز  متااالزة عمعظمهزص مبسزط بشزا  الهناسزية األشزاص  اسزتخام  -4

 .عقنائ  ب عايص بعضهص
 تيةعالنبص اآلنمية بصل اص   المظهه الهقيقة الخ فية األعان  زاهف  -5

 .عتلنينهص المختلفة
 

 :  إل  اليونانية الزخرفية العناصر تقسيم ويمكن
 

 : النباتية الزخارف
 

 األاززه  الحضززص ا  مزز  مسززتماة عحززاا  اليننززصنين  اسزتخا          

 عاللنتس البشني  ك ههة اآلشن ية القايمة عالحضص ة المصهية كصلحضص ة
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 نتساستخامنا عأع اق األك كمص األنتيمن  عزههة البهن  عأع اق عالنخي  

 صه  الم الف  ع  اليننصنين  أاذ عقا    عالثمص  عاألزهص  اللبالب عفهع 

 اععنصقيز عاللزبالب عأع اق عاألنتيمزن  عالبزهن    اللزنتس زهزهة : القزاي 
 عالحل عنزص  المنحنيزص  عكثزهة عليننزة نحصفزة أكثزه بخطزنط عمثلنهزص العنزب

 كمزص   ال اهفيزة عالازهانيش األشزهطة تازها ا  فز  باثزهة عاسزتخامنهص

 أفزه  مز  ععقزنن ال هزن  عبصقص  ) األكنتس ( ع ق م  ال اص   ابتاهعا

  فيعزة شزهائط أع "بفيننازص " محبزنك عبعضزهص عالثمزص  عال هن  النبصتص 

 طيزن  أع حينانزص  أ جز  بزهؤعس أع تنتهز  زاهفيزة فينناص  ابتاهعا كمص

(   33 قز    عشا  الحينانية  أع النبصتية للنحاا  بصلنسبة تصنيفهص عيصعب
 . اليننصن  العصه ف  النبصتية ال اص   ( ينضح35(    34 
 

   
 

 (34شكل رقم )            (                 33شكل رقم )           
 من تتكون سرة شكل على نباتية زخارف           تتكون التي الزخرفية الشرائط من مجموعة 
 من مأخوذة واألكنتس األنتيمون زهرة        واألكنتس األنتيمون لزهرة نباتية زخارف من            

 اليونانية األواني زخارف                                        
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 (35شكل رقم )
 اليونانية الخزفية األواني على موجودة نباتية  زخارف

 

 األنتيمزن  زاهفزة مز  تتازن  التز  ال اهفيزة األشزاص  بعز  تنضزح األشزاص  عهزذ 

 .مختلفة أعضص  ف  اللنتس عزههة عاألكنتس
 

  :  واآلدمية الحيوانية الزخارف -2
 

 فز  ص  مهمز نع ا   عالطيزن  عالحينانيزة اآلنميزة الحيزة الاصئنزص  لعبز          

 ص  أنناعز اآلشزن   النمط ع  فأاذعا اليننصن  ف  العصه ال اهفية المجصت 
 عاسزتخامنا اهافيزة حينانزص  أسزطن ية ابتاهعا كمص المجنحة الحينانص  م 

 أسزلفنص كمزص .عاألسزصطيه الز عا  عاحتفزصت  الطقزنس عمهاسز  النسزصء صن 

 عاصصزة منز  أجز اء أع عاإلنسزص  عالحينانزص  الطيزن  أشزاص  الفنزص  استخا 
 زاهفيزة تانينزص  عمز  فز  النبزص  مز  األجنحزة أع أع األقزاا  الزهؤعس

 عاهافيزة أسطن ية حينانص  ابتاهعا كمص عالانص ا  عالحشنا   كصألشهطة

 عحزص  عاألنا  عالنبصتزص  بمصزصحبة األشزهطة حيزنا  مز  أكثه فيهص يشتهك

 .  البحه
 الحينانزص  مز  اإلنسزص  تزااا  مز  القزاي  المصزه  الفنزص  تزأثيه كزص  لقزا

 الهزن  كأب   بضة ا تمصثي  فصنعنا   اإلغهيق  الف  ف   عاضحص   عالطين 
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 أيضزص   مجنحزة تازن  مزص عأحيصنزص   مز  أعلز  سياة بنص  ينته  أسا لجس  أع

 عكزذلك عذكزه عأنثز    إنسص  جس  بشا  ع أسهص   قبتهص اينت صنعنا كمص

أع  أسمصك أع مصع  أع ثيها  أجسص  شا  عل  السفل  نصفهص إنسصنية أجسصمص  
 هزذ  فز  أيضزص   مهمزص   نع ا   األسزصطيه لعبز    ع نبصتيزة تانينزص  أع محص ا 

 أع الحفزه أع بصلهسز  النحزاا  زازص فه  هزذ  زينز  مزص عكثيزها   اتبتازص ا 

علز   المحفزن  أع عالفسيفسزصء المنزايازن بأشزاص  أع المنحزن  التجسزي 
 ينضح ) (36 ق    عشا  المعانية  المشغنت  تشاي  شا  ف  أع الخشب

 .  حينانية زاص  
 

 
 

 (36شكل رقم )
 األنتيمو زهرة مع حلزونية حيوانات تمثل )فازة( الزهريات إحدى من نقوش

 
 : الهندسية الزخارف -2

 

 اابتازهع ثز  األمزه  أع  فز  المصزهية ال اهفيزة بصلنحزاا  تزأثهعا        
 المناسزهة عالخطزنط   المتصزلة مز  السالسز  جايزاة هناسزية عحزاا 

 هزذ  ثز  ازنان  األمزه أع  فز  بسزيطة النحزاا  هزذ  عبزا    عالمتصزلة

  أع متصلة معقنفة صلبص  شا  عل  فصنع  عالتااا  التعقيا ف  النحاا 
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 الخطزنط مز  هناسزية تانينزص  اسزتخامنا كمزص   بصلمتصهزص  مزص يسزم 

  مز متبصنلزة عحزاا  تزااال    عأحيصنزص   عالحل عنيزة عالاائهيزة المنحنيزة
   أع اللزنتس األنتيمزن  ك هزهة النبصتيزة النحزاا  عبعز  هناسزية اطزنط
 ص عاألشزا   عالانزص ا  البهاعيز  ف  الهناسية النحاا  استخاامص  عأكثه

 .ق اإلغهي العصه ف  الهناسية للنحاا  المختلفة ( تمث  األشاص 37 ق   
 

 
 (37شكل رقم )

 رخاموال األواني أسطح على المنكسرة المزدوجة الخطوط من أفقية وأفاريز أشرطة
 

 
 (38شكل رقم )

 رخاموال األواني أسطح على المنكسرة المزدوجة الخطوط من أفقية وأفاريز أشرطة
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 (39شكل رقم )
 متبادلة والمصلبات المنكسرة المزدوجة الخطوط من هندسية وأفاريز أشرطة

 الرخام في محفورة الروزيت من وحدة مع
 

 مز  عاألفزص ي  األشزهطة مز  مجمنعزة عز  عبزص ة األشزاص  هزذ          

 .عالهاص  األعان  أسطح عل  الم نعجة عالمناسهة الخطنط
 

 :   الرمزية الزخارف -4

 
 المقص   ف بجمصلهص اهتمنا ب  زاص فه  ف  بصلهمنز اإلغهيق يهت  ل           

 ا   مز    )عالحهبزة البيضزة(   تبزصن  فز  كزص  الانزص  المتمثز  ع بمزص األع 
 عأسزصطيهه  المصزهية القايمزة المزؤثها  علعبز  عالمزن   الحيزصة لتعصقزب

 ع مز   عالطين  عالحينا  اإلنسص  م  عتانينص  أشاص  ابتاص  ف  نع هص

 كصلحزب اإلنسزصن  عالنشزصط الطبيعزة عقزن  مظزصهه إلز  آلهزته  كثيزها  مز 

 زاهفزة مز  أفزص ي  ثالثزة ينضزح ( 40 قز    عالشزا  عالفازه  عالحزهب

 .  عالحهية البيضة
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 (40شكل رقم )
 في محفورة  )والموت للحياة رمزا(والحرية  البيضة زخرفة من أفاريز ثالثة

 بأثينا لمعبد األركيتون الداخلية الشرقية السفيقة رخام
 

 :  اإلغريقية األلوان
 

 علز  ألزنانه  اعتمزا  مزص عكثيزها   عالهزاعء بصلبسزصطة ألزنانه  امتزصز         

 م  ننعص فأعط  محسنبص   تبصي  كص  علان  النحاا  عأ ضيصتهص بي  التبصي 

  األلزنا اسزتخاا  عكثزه   )بصلتبزصي  المنسزج   ( تسزميت  يماز  حتز  القبزن 
عأحيصنزص   عاألسنن عالبن  عال يتنن     القصت  عاألز ق القصت  كصألاضه القصتمة

 هاألصزف المالبزس فز  السزصئاة األلزنا  عكصنز      ال اهز  األحمه استخامنا
 عاألبزي  عالقهمز    عالبنفسززج  القززصت  عاألحمززه عاألاضززه عاألز ق

 .عاألسنن
 

   : الروماني الفن في الزخارف
 

 غلزبأ حتز  اليننزصن   للفز  طبيعيزص   اسزتمها ا   الهعمزصن  الفز  يعزا          

 عاحزاة حضص ة عالهعمصنية   اإلغهيقية أ  الحضص ة يعتبهع  الفنن  مؤ ا 

 )الجهيان عمص (  اإلغهيق  الهعمصن  الف  ( بصس  سم  حت  الحلقص  متصلة

 ن  ف  الف  اليننص ع  الهعمصن  الف  عيختل   القاي ( الاالسيا  الف  ( أع 
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 بحسزص علز  ذلزك عكزص    مشغنتت  الفنية عل  عالبذخ الثهاء إظهص  محصعلة
 فةبصإلضزص  الاااليزة عالتفصصزي  الخص جية الخطنط عجمص  عالهشصقة البسصطة

فصصي  الت زيصنة ف  اإلغهيق سصن الذ  القاي  اإلغهيق  األسلنب استمها  إل 
 صض الم ذا  للاعلة مختلفة مؤثها   ظهه  أ  فيهص المنمنمص  عالبهعز عكثهة

 . التشايلية الفنن  ف 
 

 :  إل  الرومانية الزخرفية العناصر تنقسم
 

   : النباتية الزخارف
 

 أع اق عاسزتخامنا األكنزتس ع ق اليننزص  عز  الهعمزص  اقتزبس         

 مصززه مزز  عالبززهن  عاللززنتس   عأع اق العنززب عاللززبالب األنتيمززن 

 عأهمهزص اإلغهيقز  الفز  تنصعلهزص التز  العنصصزه أغلزب عاسزتخامنا.القايمزة

 ازنحمز  حتز  أطهاف  عاستاا ة تن يق  ف  األكنتس عزانعا ع ق حل عنص 

 استخامنا كمص   عحفه  ف  تشايل  البهعز زيصنة م  عاضحة بصن ة زاص ف 

 ثزهعاعأك.عالبهن  عاللنتس العنب عأع اق عاللبالب   األنتيمن  أع اق أيضص  

 طهافهصأ يعقا مص كثيها   الت  عالفناك  عال هن  األع اق م  عقنن استخاا  م 

 تحلز ت مزص عأحيصنزص   عالفيننازص  عاتنحنزصءا  كثيزهة  فيعزة شزهائط أع يتخللهزص

  ( 41 قز    عاألشزاص  البحزه أصزاا  أع حينانزص  عطيزن  أع بشزهية بزهؤعس
 العصززه مزز  ال اززص   النبصتيززة مزز  مجمنعززة تنضززح  ( 43(    42   

 .  الهعمصن 
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 (41شكل رقم )
 انيةروم نباتية زخرفة تمثل زخرفية شرائط شكل في النباتية الزخارف من مجموعة

 

          
 

 (43شكل رقم )        (                                      42شكل رقم )            
 لرومانيةا القصور إحدى من األنتيمون زهرة    رأسي وضع في الرخام في محفورة الرومانية األكنتس

 

 
 :  الحيوانية -2
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 نزص الحينا اسزتخامنا عكزذلك الخيصليزة الحينانزص  الهعمزص  اسزتخا           

 ص الحينان  ؤعس استخامنا مص عكثيها     عالذئب عالحصص   عالنسه المجنحة

 تشاألكنز أهمهزص نبصتيزة مز  حل عنزص  أجسزصمهص تشا  الت  عاألطفص   عالنسصء

بعضززهص  الاااليززة للعمززص ة مجسززمة زاززص   اسززتخامنا كمززص .عال هيززها 
 م استخا كمص اهافية  أع أسطن ية أع تهكيبص  النصفية أع الاصملة بصن ت 

 لتز يي  للميزصة تصزمي  نزصفن ا  عفز  أيضزص   المبزصن  فز  عاجهزص  مجسزمصتهص

  سزن  ( تنضزح45(    44عالحمصمزص   عالشزا   قز    عالحزاائق القصزن 

 .الخهافية الحينانص  لبع 
 

 
 

 الرخام من خرافي لحيوان تمثال( : 44شكل رقم )
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 اآلدمية واألجسام الحيوانات من بارزة زخارف( : 45شكل رقم ) 
 

 :    الهندسية الزخارف -3
 

 منهزصع اليننصنيزة الهناسزية بصلنحزاا  الهعمصنيزة ال اهفزة تميز             

 عالحل عنزص  الزاعائه اسزتخام  كمزص عالصزلبص  المعقنفزة السالسز  أشزاص 

 اإلمبهاطزن  إلز  أغسزطس نسزبة أشزهطة عاسزتخام  .المناسزهة عالخطنط

البيئزة  مز  ب ازص   بنسزجهص تز ي  مالبسزه  كصن  عالت  أغسطس الهعمصن 
 Applied Work اإلضزصفة بطزهق األشزهطة هزذ  بإضزصفة أع الهعمصنيزة

 السالسز  أشزاص  اسزتخاا  كثزه كمزص      أسز  عضز  فز  نائمزص كصن  عالت 

 مص ا  عكثيه الاعائه عالحل عنص  عاستخاامص  عالمتصهص   المعقنفة عالصلبص 
 ع اقاأل الهبصعيزة بصل هن  ت ي  نائهية أع  بصعية مسصحص  كنص اتهص تتخل 

  فز الملننزة األحجزص  عتلبزيس التطعزي  أشزغص  كثزه  كمص الشا  أع الاائهية
 ( ينضزح47(    46 قز    عالشزا  عأسزف  جزا انهص  القصزن  أ ضزيص 

 .  الفسيفسصء ف  م  هناسية زاص  
 



 152 

      

 
    الخطوط نم الندمية وأشرطة حشوة(: 47شكل رقم )       )روما( الفسيفساء من أرضية( : 46شكل رقم )

 والمصلبات المنكسرة                                            
 الرومانية بومباي مدينة  في الفسيفساء أعمال                              

 
  :   عام بشكل الرومانية الزخرفة مميزات

 
 اق األع مز  عغصلبيتهزص عال م  البيئة م  يتفق بمص زاص فه  معظ  اقتبصس  

 .المختلفة النبصتية

  لزا  محببزة عكصنز  عالتازني  األشزاص  المتعزانة األكنزتس أع اق اسزتخاا 

 .عمبصنيه  زاص فه  معظ  ف  الهعمص  عاستخام 

  مز  عال ازص   الممنجزة ال اهفيزة الخطزنط ابتازص  فز  الهعمزص  بزه 

 التمصثيز  عمز  إلز  ذلزك بعزا عطزن   )الخهافيزة(الخيصليزة  الحينانزص 

 .الهاص  أع األحجص  م  المختلفة

  البزص ز الحفزه بطهيقزة مبزصنيه  فز  عالازهانيش الحاليزص الهعمزص  اسزتخا 

 .عالمصص عة القتص  سصحص  ف  له   م ا   الت  كصن  الثيها  لجمصج 
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 مز  المزأانذة بصلقشزهة ال اهفزة تطعزي  فز  بصلآلشزن يي  الهعمزص  تأثه 

 ي عتطع المهمه م  بقط     ا الجا أسف  متعانة عت يي  بألنا  الهاص 
 .الفسيفسصء م  هناسية بقط  البالط

  انتصزص  عتخليزا  تهز  ا انتصزص لتسزجي  النصزه أقزناس الهعمزص  أقزص 

 .الناجهص  عل  عمنقنش بشا  محفن  الحهعب قيصصهة

  عالحمصمززص  المسززصحص  علزز  باثززهة عالفسيفسززصء المهمززه اسززتخا 

 .عالقناعا عاألعماة عالمبصن  عأحناضهص
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 :   القبطي الفن في الزخارف
 
 أصزن  علز  يحتزن  بأنز  الفنزن  مز  غيزه  عز  القبطز  الفز  تميز          

 قايمزة غهيقيزةإع فهعننيزة مصزهية أصزن  ذا  لنحزاا  ععنصصزه مختلفة

 األقمشزة علز  ظهزه  التز  عمز  ال ازص   سصسزصنية آسزينية ععنصصزه

 عالمعزصن  عال جزص الحجزه  مثز  أازه  اصمزص  عكذلك القبطية عاأليقننص 

 عالمحزص بن  عالقنصصزة عالفهسزص  عالحينانيزة اآلنميزة الهسزن  عأشزاص 

 اسزتما مزص ال ازص   هزذ  عمز  ,ذلزك عغيزه عالنصزفية عالصن  الشخصزية

 تيجةن مصه ف  تغلغ  أ  إل  عالهعمصن  (اليننصن   الف  م  عطصبع  أسلنب 

 جاا يزة لنحزة ( تمثز 86 قز    عالصزن  عالتجص يزة  السيصسزية للعالقزص 

لتتنيجة  زاص   ( تنضح87   ق  عالصن ة القبط   العصه م  م اهفة
 .الجنصئ   النصب

          
 (87رة رقم )صو                 (                            86صورة رقم )                  

 سالساد القرن,جنائزي مصر نصب تتويجة            مزخرفة لوحة جدارية) فريسك( حائطي تصوير    
 

 ملهزصبتاص عالت  المفهنا  م  مجمنعة م  ال اهفية النحاة تتان           

 صلطبقبز يسم  مص أع القبطية عال اهفة العص  شال  ف  الجمصل  البنصء يتحقق

  ف  مصه ف  المسيحية الانصئس أحجبة الت  سصن  ال اهفة ه  النجم 
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 فز  السزبب لهزذا أنهزص ظز  الزبع  عالتز  اإلسزالمية  الخالفزص  عصزن  

 اسز  الفز  عليهزص يطلزق عالتز  ( المصهية المسيحية ال اص   غ ا إسالم 

 عز  ياشز  ال اهفزة مز  النزن  لهزذا األثهيزة سزةاالا  بينمزص  ) القبطز 

 العهبز  الغز ع قبز  المسزيح  ثز  الفهعزنن  إلز  العصزه تهجز  "أصزن "

 "مزالنت " ال اهفزة هزذ تعازس  أازه  نصحيزة عمز  نصحيزة  مز  لمصزه

 .  الفن  اإلسالم  الفاه تصن  ع  بصلطب  بعياة   مسيحية عقصئاية
 

 أنز  إت ,بصلنقزصء يتصز  اصلصزص   مصزهيص   شزعبيص   فنزص   القبطز  الف  عيعا        

 لهص  عأشاص  منز م  يحمل  بمص الاين  اتتجص  ف  عاحا تمث  بصتجص  ا تبط

 ذلك اأكاع قا المؤ اي  كص  عاذا  ,القبطية عالطقنس بصلشعصئه متصلة أبعصن

 سزتخاا عا الحيصة  م  مجصت  الاثيه إل  تطهق قا الف  هذا أ  نجا أننص إت

 الاثيه المصهية الشعبية الفنن  من  استما  عقا   اصلصص   مالنت لهص  منزا  

 ,القزاس عالهعح للخيه  م ا   تمث  الت  ,السمك أشاص  الهمنز عاصصة م 

 (88 ق    عالصن ة ععنصقيا   العنب عحبص  الااكنة األلنا  ال  قصء كذلك
   .يصطصن سمك لشخص أفهي  تنضح

 

 
 

 سمك يصطاد لشخص ( : أفريز88صورة رقم )
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 ثز  عمز  عثنبهص العذ اء السياة لعبصءة  م ا   القهم   األحمه اللن          

 ههأشز عمز   المسزيح السزيا بزامصء عقاسزيتهص عا تبصطهزص مزالنتتهص فلأللزنا 

فز   عبخصصزة ,الشزعب  المصزه  الفز  فز  اسزتخام  التز  القبطيزة الهمزنز
  النجزن  ,األ نزب ,السزمك ,العنزب العنزب   عنصقيزا أع اق ال ازص   مجزص 

 الاينيزة  الشخصزيص  ,الحمزص  ,المهبعزة األشزاص  ,الجصمزص  ,المسزتايهة

 .العنب م  عنصقيا بص ز لنقش تمث  أفهي  ( 89 ق    عالصن ة
 

 
 (89صورة رقم )

 عنب بارز عناقيد نقش الجيري، الحجر من نباتية بزخارف أفريز
 

  إلز فنننز  فز  مميز ة زاهفيزة عنصصزه بصسزتخاا  القبطز  الفز  تمي         
 نزبالع عع قز  األكزصنتس نبزص  كزص  علقزا ,عاآلنميزة النبصتيزة العنصصزه جصنب

  الفنزص اسزتخا  علقزا مصه  ف  شينعص   ال اهفية العنصصه أكثه م  عثمص  
 علز    عاحزا تصزمي  فز  عالتي  الهمص  ثمص  عم  النخي  سع  م  عحاا 

 الفز  فز  معهعفزة مختلفزة عثمزص  نبصتزص  علز  يشزتم  الزذ  الجم  ذلك يا 

 ,هلينسزت  أسلنب عهن سال  م  أحيصنص النبص  فهع   عتخه     الهلينست 

 األسزصطيه فز  المشزهن ة الشخصزيص تمثز   فاصنز  اآلنميزة العنصصزه أمزص

 مز  يزةالقبط تخ  ال ازص   عل  الخ ... عالني  الجمص  آلهة أمثص  الهعمصنية

 يصةالح تعن  الت  عنخ ععالمة اللنتس زههة مث  القايمة المصهية العنصصه
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 عنخ  عالمة ب  عمنن تص  ( تمث 90 ق    عالصن ة المصهيي   قامصء عنا

 صزن ة تحمزال  الشزا  مهبعتزص منسزنجتص  ( تنضزح91 قز    عالصزن ة

 . )بنتن ( الحب إل  يمثال  طفلي 
 

 
 

 عنخ وعالمة مزدانة، وصلبان، حمائم من سلة بشكل عمود ( : تاج90رقم ) صورة
 

 
 

 .كيوبيد أو إيريوس باسم المعروفة الحب آلهة ( : قصة91صورة رقم )
 

 بزهع فقزا األشجص  ألع اق الهناء مااعبة عل  حهيصص القبط  كص            

  مهص ة أجاان  ع  الفنص  ع ث كذلك ,حفيفهص يسمعنص نصطقص  ياصن تعبيها   عنهص
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 , األحجزص علز  الهناسزية عاألشاص  عالطين  عالحينا  النبص  حفه ف  فنية

 نبصتيزة أع ب ازص   بمنزصظه الصزيا عاألفص ي  الحنائط ف  عمصئه  ف اه 

  يالزمز القبطز  الفنزص  عكزص .المصزهية عالبيئزة الطبيعة مظصهه م  مستماة
 العنصصزه قزن  مز  الزذ  عهزن عصزن    طزنا  الفزها  مز  الخزن  نائمزص  

 اتهتمزص  بزاأ بحيز  النبصتيزة العنصصزه فيهزص تسزنن كصنز  التز  ال اهفيزة

 تأازذ عالحينانزص  األشخصص عباأ  المنضن  حسصب عل  بصل اهفة يأت 

 . محن يص   شاال
 

 : القبطي الفن في الزخارف عناصر
 

 لزكذ عيهج    ,القبط  الف  ف  ال اهفية العنصصه عتننع  ااتلف         

 : مث  القايمة  المؤثها  ال اهفية لاثهة
 

  :   النباتية العناصر -1
 

  فز مميز ة سمة أصبح  الت  الاهع  شجهة مث  النبصتية فصل اص          
 مزالنلهص أ  إت هلينسزتية زاهفزة كننهزص مز  الزهغ  القبطيزة علز  ال اص  

 فز  نجزا  الزذ  القزاي  مز  التصزنيه نزصب  عالمقزصبه لقاليزص  ا  اجزا علز 

 اهفةك  بنفس الايفية عشه التصسعة األسهة لملنك القايمة المصهية المقصبه

 .األ بعة الجا ا  جمي  عل  عتتفه  عالقبة األسق  تمأل
 

 نبزص  مز  المسزتنحصة النبصتيزة ال ازص   أ  إلز  يقنننزص التزأثيه هزذا         

 هالخمز  م يزة عز  المبصشه التأثيه ذع أع بصإلل  نيننيسنس الخصص الاهع 
 عالنسزجية فز  ال ازص   الجاا يزة مميز ة ماصنزة احتلز  قزا   ,المقزاس

 تلزك ال اهفزة أ  نجزا األحيزص  بعز  فز  بز  ,القبطز  الف  ف  عالمعمص ية

 نعائزه  مز  ا  تعقيزا أكثه أشاصت ماننة هناسية تانينص  م  تنامج النبصتية قا

   القبطية ننعص  م  ال اص   اتاتالط هذا عقا أعط  عمهبعص  عمعينص 
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 المسزتخامة األلزنا  عكزذلك المختزص ة حيز  األشزاص  مز  عاإلضزصفة التنزن 

 العنزب عثمزص  المميز ة للنبزص  األلزنا  بجصنزب حزاة علز  شزا  كز  إلبزهاز
 الجيزه  الحجزه مز  أفزص ي  ( تنضزح94(    93 (   92 قز    عالصزن ة

 .العنب عنصقيا قنامهص ل اص   بص ز نقش علي 
 

 
 

 
 العنب عناقيد قوامها بزخارف بارز نقش الجيري عليه الحجر من أفريز( :  92صورة رقم )

 الحوائط تزيين في يستخدم وكان ، وأوراقه
 

 
 
 

 نقش , الجيري الحجر من نباتية بزخارف ( : أفريز93صورة رقم )

   النباتية الزخارف من لمجموعة بارز
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 بأشكال مزخرفة جنائزية لوحة من ( :  جزء94صورة رقم )  
 .    تزيين الحوائط في ويستخدم العنب وعناقيدوعناقيد العنب  ويستخدم   اووسط    

 
 زهزهة المصزه  المزن عث صزصحب  الت  النبصتية ال اص   م  أيضص          

 نفزس احتلز  أنهزص بز  ,القبطز  الفز  فز  كبيزهة احتلز  مسزصحة التز  اللزنتس

 ,يةالمصه المعصبا بع  ف  كنحاة معمص ية الهعمصن  الف  ف  أيضص   الماصنة

 لم البط العصه ف  نهصية الفخص ية األعان  م  جصنب عل  استخام  أنهص كمص

 للتطزن نمزنذ   القبطز  الفز  فز  مثلز  النحزاة تلك الهعمصن  العصه عبااية

 عنصزه أضزصف  عهناسزية نبصتيزة أازه  تصزنيهية عنصصزه مز  عاتازتالط

  .القاي  بصلمن عث تمسا  م  نصبعة عه  ,القبط  للف  اإلباا  ال اهف 
 

 فزةال اه فز  كبزه  مسزصحة المتننعزة النبصتيزة األع اق احتلز  أيضزص          

فز   قاألع ا عتلزك الغزص  أع التزن  أع العنزب لنبص  إمص أع اق عه   ,القبطية
 مز  لاثيزه تخضز   )القبطز  النسزيج علز (اصصزة  عبصزفة األحيزص  أغلزب

 حزن ت منهزص كبيزها   أ  جصنبزص   حتز  ,الهناسز  التيزص  مز  اإلنزامص  أع التحزنيه

 يجعل  النسز جصئ ة كصن   بمص السمة تلك ,الحصن الهناس  الشا  م  عاقتهب

 فز  بصلناقعيزة الجاا يزة ال ازص   علز  الفنزص  التز   بينمزص ,تنفيزذهص لسزهنلة

محصزن ة نااز   تبزاع عالتز  , عمنمزص عالنبزص  األشزجص  تصزنيه أع اق
     .ماننة أفص ي  محانة تتس  بصلتاها  عالتشصب  قا  اإلماص إطص ا  اطية
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 تحايزا إلز  يقنننزص ال اهفيزة للعنصصزه أفزص ي  فز  المقيزا التزأثيه هذا        

 بطز الق الفنزص  التز   فقزا النسزجية أع الجاا يزةمزثال للصزن   العزص  اإلطزص 

 عهزن ,الجصنبي  ععل  عسفل  طنل  علن  بإفهي  المصن  المنظه بإحصطة

 إلعطزصء أع أازه  منزصظه تصزنيه لز  يتزصح حتز  المصزن  للمنظزه تحايزا

 نزص الف يلتز   األحيص  بع  عف    اتنتبص  عشا اتهتمص  م  قا  المنضن 

  ثز عالهفيعزة العهيضزة األفزص ي  مز  مجمنعة إل  الحنائط يقن  بتقسي  بأ 
 أع  لز العلنيزة األفزص ي  بينمص ,المنضن  األفص ي  لتصنيه تلك منهص يستثن 

 يعطز  فهزن عبصلتزصل  ,الجاا يزة المتننعزة لل ازص   معقز  تازن  السزفلية

 فسن عف  ,ب  المحيطة ال اص   ك  بي  اتنتبص  لشا  ئيسية قنة المنضن 

 فز  مسزتمهة بصزفة عتننعهزص ال اهفيزة لإلبزااعص  المجزص  فزتح النقز 

 ,عبزصعيط سزقص ة قاليزص  فز  إن اكهزص يماز  الننعيزة عهزذ  ,كبيزهة مسزصحص 

 فز  المنضزن  إبزهاز علز  التز  تهكز  النسزيج قطز  مز  العايزا عكزذلك

   ق عالهناسية  عالصن ة النبصتية ال اص   م  بناب  محصط عهن المنتص 
 .بصعيط نيه م  اشب  صناعق ( تنضح95 

 

 
 

 (95صورة رقم )
 السادس القرن  ,  باويط دير ، صندوق غطاء
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 :  الهندسية العناصر        
 

 عأسزلنب الهناسزية العنصصزه بزي  المز   فز  القبطز  الفنزص  بزه          

 ق ت الت  ال اص   تلك بي  عم  ,للفسيفسصء طهيقة المحصكصة عل  تنفيذهص

 حزهالب مزن  زازص   عكزذلك ,الميصنا  اليننصنيزة زاص   لاية كبيها   قبنت

 أع المجاعلزة ال ازص   فازهة"      المعقزننة أع المجاعلزة عزازص  

 أنجيز  بن قزة مز  القبطيزة المخطنطزص  فز  مزهة ألع  ظهزه  المضزفهة

 ال ازص   مز  نزن  عهزن ,حمزصن  نجز  مخطنطص  مجمنعة م  تنمصس

 المقزصط  صزنصعة مز  الههبزص  اسزتنبطهص عقزا بصلبيئزة المحليزة متزأثه

 جمي  ف  ال اص   م  هذا النن  عاستمه النخي   أع اق م  المصننعة

 عصزن  الفز  مزاا  علز  عالمحفزن ة عالمنقنشزة المهسنمة المنضنعص 

 الاكك زاص   تمأل عأصبح  المجاعلة ال اص   أشاص  تننع  ,القبط 

 .  "المخطنطص  ف  المنضنعص  ت ي  باايص  الت 
 

 ع   اه عقا ,عالفسيفسصء النسجية المؤثها  بي  يم   تقليا عه          

 أ  يحزصع  بعضزهص ,كثيزهة عمعقزاة مهكبزة الهئيسزية تانينزص  األنزنا  تلك

 فز  عالغزه عالظز  يبزهز العمزق أ  يهيزا عاآلازه صزليب  شزا  يازن 

فز   الجاا يزة ال ازص   فز  بسزهنلة إن اكهزص يماز  سزمة عهز  ,المجهزن 
 .عكصليص عسقص ة بصعيط ف  الميالن  السصنس القه 

 
 بعا ه ازنه ع بمص القبط   الف  ف  عاياة الهناسية التانينص  هذ         

 ,بز العه الفزتح بعزا بهص اتهتمص  زن عا , القه  الخصمس الميالن  منتص 

 بزي  تمتز   التز  الهناسزية مز  التهاكيزب نزن  إحزااث علز  تعتمزا عهز 

 اني الت منهص ث  يختص  عاحا شا  ف  عالمهبعص  عالمعينص  الاعائه أشاص 

  ,ناكنزة بزألنا  الظز  مز  نزن  إضزفصء مز  عتلنينز  عابزهاز  تحايزا  المهان
 ص التانينز مز  العايزا عز  عمختل  نائمص   مبتاه تاني  لنص يخه  عم  هنص

 ."كهيستس" ـل جنصئ   نصب ( تنضح96 ق    عالصن ة األاه  
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 ( 96 ق    صن ة
 القبط  العصه مصه ف  ف  الخشب ألشغص  نمنذ 

 
 السزصنس القزه  بعزا كبزه  أهميزة المجاعلزة ال ازص   نصلز  عقزا          

 أع األصزنا  مز  إمزص المنسزنجة الحبزص  نمزصذ  تحزصك  عهز  المزيالن 

 ةالمجاعل مسصحة األحمه عاألصفه ألنانهص احتل  ال اص   عتلك ,األقطص 
 تضصن ط بذلك تع فه  الااك  البن  أع األسنن بصللن  إمص الخلفية كصن  بينمص

 القزه  بعزا القبطيزة األنيزهة فز  القاليزص  جزاا يص  بز  تميز   مضئ لنن 

 أكثزه بشزا  ال ازص   نفزس اسزتخاا  عاكب  التطن  هذا ,السصنس الميالن 

 القزه  زازص   معظز  فز  مبتازهة هناسزية نسزجية عحزاا  لتازني  تعقيزاا

 عل  ةالمنفذ لتلك النحاا  كصملة سجال  بصعيط ف  علاينص ,الميالن  الثصم 

 عالزاائهة الهناسز  التازني  بزي  زاهفتهزص أنمزصط تنحصزه عالتز     ا الجزا
 زاهفيزة عحزاا  لعمز  النسزجية الجزات  اسزتخاا  بزي  ,عالمعزي  عالمهبز 

 ( تنضزح98(    97 قز    عالصزن ة الهناسزية  تلزك األنمزصط تتخلز  نبصتيزة

 .الهناسية ال اص   م  نسيج
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  (98ورة )ص                               (                    97صورة )                        

  بع،الرا القرن مصر ، هندسية بزخارف نسيج          الخامس القرن ,أنصنا أوريان، يمثل منسوج مربع   
  والمنسوجات االزياء متحف باريس ، وصوف كتان                                

 

 ةال اهفز لفز  اصزبة أ ضزية بمثصبزة كصنز  التهاكيزب م  الننعية هذ         
 تلزك اسزتثمص  علز  اإلسزالم  ال اهفز  الفز  عمز  حي  ,فيمص بعا اإلسالمية

 التفصصزي  إبزهاز فز  عالمبصلغزة التميز  عالاقزة مز  ننعزص   عاحزااث ال ازص  

 الفنيزة القطز  فز  بعز  عكزذلك ,اإلسزالمية القبطيزة المنسزنجص  فز  الاقيقزة

 .عنحتية معمص ية زاص   م  األاه 
 
 :   واآلدمية الحيوانية العناصر -3
 
 ذا  بصل ازص   الثصلز  القزه  منزذ القبطيزة المنسزنجص  ميز  عت        

 لقبطز ا النسزص  ابتازه عقا ,عالنبصتية عالهناسية المنضنعية اآلنمية العنصصه

 هفيزةال ا العنصصزه عبقيزة أع الحينانية اآلنمية التانينص  بي  الم   اصصية

 تحزيط عحزاة زاهفيزة مز  أعت تتازن  عهز  ,عمتشزصباة متااالة زاص   ف 

 مز  ,المنسزن  بقيزة فز  النحزاة هزذ  تازها  يزت  ثز  ,أعحيزنان  آنمز  بعنصزه

  لنن ا أع الحهكة نصحية م  إمص ,الحينانية أع اآلنميةالعنصصه  احتمص  تغيه
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 ,يز المم عالتنن  الحهكة م  ننعص   ال اهف  تعط  العم  علانهص ,الشا  أع

 مص نةعص ال اهفية النحاة عالحينانية ف  اآلنمية العنصصه أ  لنحظ أن  كمص

 كثيزها   عنه  ,مستقيمة اطنط ف  الهناس  التاني  إل  عتمي  محن ة تباع

 ن عالتز الهمزص  عثمزص  عالبزهن  اللنتس مث  القايمة المصهية النبصتص  م 

 عهز  ,العنزب عثمزص  عنصقيزا بجصنزب عأع اقهزص ال هزن  مز  عجصنزب كبيزه

 ال اهفز  العنصزه تازني  فز  حزا كبيزه إلز  سزصهم  زاهفيزة عنصصزه

 مز  متننعزة نسيج لمجمنعة ( تمث 99 ق    عالصن ة ذلك  بعا اإلسالم 

( 102(    101(    100 قز    عالصزن ة عاآلنميزة  الحينانيزة العنصصزه
 .اآلنمية ال اص   م  مجمنعة تمث 

 

 
 

 ( 99صورة رقم )
 انيةوالحيو النباتية العناصر من متنوعة مجموعة بها يظهر القباطي من مربعة قطعة



 166 

 
 
 (100صورة رقم )

 ,مالتالع قسم الفرنسية الوطنية المكتبة القسطنطينية، قسطنطين، باسم مصكوكة عملة قطعة

 قديمة ومنحوتات أوسمة
 

 
 

 سالخام/ بعاالر القرن, الفيوم "تومانا"ل جنائزي نصب:  (101صورة رقم )
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 الخامس القرن مصر، الصالة وضع في رة أ الم جنائزي نصب( : 102صورة رقم )
 

 :  السالمي الفن في الزخارف
 

 فصناسزت فقزا زاهفز   فز  أنز  اتسالم  الف  ممي ا  أبهز م  لع           

  أ نبصتيزة أكصنز  سزناء عنصصزه م  نظه  علي  مص عق  ك  م  المسل  الفنص 
  عبزاي بيزص  مز  مزص ينشزا  أع ال اهفيزة أهاافز  لتحقيزق آنميزة أ  حينانيزة
 الزذ  للحزا الطبيعيزة صزن تهص ع  عيبعاهص العنصصه هذ  ياي  فهن عجنصس
 العنصصزه هزذ  أصز  علز  نسزتا  أ  نسزتطي  ت األحيزص  بعز  فز  يجعلنزص

 أيضزص العهبيزة الاتصبزة اسزتغ  علانز  فحسزب بهذا ل  ياتف  عهن عمصصن هص

 مز  كثيزه فز  بينهمزص عزاع  العنصصزه هزذ   كزب بز  ,نفسز  بزصلنص

 فز  يحشزا أ  يهيزا فهزن زهزهة  بسزتص  كز  مز  يأازذ عكأنمص ,المنضنعص 

 فز  آيز  العمز  هزذا ليخزه  ,ععحزاا  عنصصزه مز  مزص لايز  كز  الفن  عمل 

 .عالبهصء الهعنق
 

 أربفع إلف  اإلسفالمية الزخرفيفة العناصفر تطفور شففعي فريد الدكتور قسم 

 :  مراحل رئيسية
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       : الميالدي التاسع القرن إل  السابع القرن من األول  المرحلة

 
 محليزةال بزصلفنن  اتسزالمية ال ازص   فيهص  تأثه  الت  المهحلة ه         

 .كبيها   تأثها  
 

 : عشر الثالث القرن إل  التاسع القرن من فتمتد الثانية المرحلة
 

  بعز بقزصء مز  المتميز ة شخصزيت  كن  قا الف  اتسالم  يان  فيهص       
 . المحلية التأثيها 

 
 : الميالدي  16ـ ال القرن إل 13ــ ال القرن من تمد الثالثة المرحلة

 
 لز ع ال اهفيزة عاألسزصليب العنصصزه تبزصن  فيهزص ت  الت  المهحلة ه        

 كمص ,اإلسالمية البالن بي  الهجها  عتنال  الغ ع المغنل  بسبب عاس  ما 

 .عالصينية المغنلية التأثيها  بع  ظهه 
 

  : 16ـ ال القرن إل  وتمتد 16ـ ال القرن من الرابعة المرحلة تبدأ
 

 صصهالعن زن  عا  ,المهحلة هذ  أع  ف  اتزنهص  فتهة عقا استمه        

 اكاألتزه عسزيطهة الحازص  لضزع  التاهن  نتيجزة باأ ث  ,الطبية م  القهيبة

 .األع ب  النفنذ عظهن  عاستباانه 
 
 
 

 :  اإلسالمية للزخرفة العامة السمات
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 المزاا س كز  فيهزص تشزتهك اإلسزالمية لل اهفزة عصمزة سزمص  هنزصك         

 لزبالنا هزذ  بز  نانز  الزذ  الناحزا الزاي  إل  ذلك  اج  علع  العهبية الفنية

 : يل  كمص األلف  عقا قسمهص لهص عصمة سمص  هنصك كصن  لذلك العهبية 
 

 :  الفراغ عن البعد -1
 

 هكهزصيت عت المسصحص  تغطية نحن عاضح مي  ذع المسل  الفنص  كص          

 عالعمزصئه الفنيزة التحز  فز  النظزه يلفز  مزص زينزة عهزذا أع زاهفزة بزاع 

 حيز  الزبع  ببعضهص بصل اهفة المتصلة م نحمة يجاهص حي  اإلسالمية 

 منهجز  فز  المسزل  الفنزص  اتجز  فقزا      ملز  بزاع  كلهزص المسزصحة تغطز 

 أ  كزصن حتز  أنز  يايز  تحز  تقز  التز  السزطنح جميز  تغطية إل  ال اهف 

 يها  كث المسل  الفنص  كص  ذلك جهاء عم   تمصمص هاغص  الف جمي  عل  يقض 

 ةالنبصتيز ال ازص   يهسزمهص بشزت  الت  عالطين  الحينانص  أجسص  مص يغط 
 إلز  اتنتبزص  عجزذب الجسز  مزصنة امتصزصص بزاع هص فز  تقن  الت  عالهناسة

 يازن  أ  يماز  ت فهزن بصلطبيعزة الجس  ذلك صلة تلغ  الت  ال اص   تلك

   .الطبيعة ف  الحص  هذ  عل 
 
 فهزن  الفزها مز ء ف  مسلك م  أكثه سلك قا المسل  الفنص  أ  كمص           

 إلز  الصزغيه مز  منزتقال السزطح عل  ب اهفت  م ء الفها  ف  تص ة يستمه

  تبزصي ذلزك عز  فينزتج فيملؤهص بخطزنطه  الخلفية إل  يعما عتص ة األصغه 
 ل الجمص بذلك التأثيه فيان  عالظ  الضنء بي  تبصي  أع السطح مستن  ف 

 .الهائ 
 
 

 :  الزخارف سطحية -2
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 كمزص ةللطبيع مشصبه  تان  بحي  زاص ف  تجسي  المسل  الفنص  كه           

 كبزذل عاسزتبا  عالهعمصنيزة  اإلغهيقيزة عالنقنش ال اص   ف  مثال نشصها 
 الصزهيحة عألنانز  عتحزنيه  ال اهفز   الخط عضنح عل  تعتما زاص  

ذلزك  كزص  زاص فز  جسز  ععنزامص زاهفيزة  بخطزنط عالمحزاعنة الناضزحة
 مز  اإلسزالمية ال ازص   تعتبزه لزذلك عاضزحة زاهفيزة مسحة ذع التجسي 

 تحقيزق يحزصعلنا لز  اإلسزالمين  فصلفنزصنن   "الخطيزة السزطحية" ال ازص  

 بسزيطة بصزن ة اآلنميزة عالحينانيزة الهسزن  تظهزه أازذ  بز  الثصلز  البعزا

 .مجسمة عغيه
 
 :  الطبيعة عن البعد -3
 

 ف  سصئاة ظصههة عه  الطبيعة  تمثي  بصاق اإلسالم  الف  يهت  ل           

 زاص فزة  سز  فز  الطبيعزة عاسزتله  عصمزة  الشزهق بصزفة فنزن  كز 

 التحزنيه فيز  يلعزب أسزلنب فنز  الطبيعزة مز  عابتازه الفنيزة  عمنضزنعصت 

عالخيزص   عالتنميزق التهتيزب فيز  يلعزب الذ  ال اهف  الطصب  ذ  ) التجهيا(
 هزن الطبيعزة تمثيز  صزاق م  اإلسالم  الف  نفن  علع  كبيها   نع ا   الفن 

 الفنص  عما لقا  ع  اإلسالم  الاي  عنناه  مضصهصة الخصلق  ف   غبت  عا 

 إل  عملية فعما الشا  مجهنة بصلطبيعة صلة ذا  عنصصه إيجصن إل  المسل 

 علز  المسزل  الفنزص  أناز  كمزص الطبيعزة  فز  نشزصهاة ت مزص عهزذا تاها هزص

 إلز  عمزا فقا الحية  طبيعتهص يسلبهص حت  التحنيه م  الحية الاثيه األشاص 

 مزألن  هزن مزص تخزصل  بطهيقة عالطين  الحينانص  م  الحية األشاص   س 

 عكزص  هناسزية  أع نبصتيزة بهسزن  األشاص  تلك  سن  تنته  حي  الناق  ف 

 أبعزاهص قزا يازن  فبذلك عليهص ياتب قا أع ال اص   بتلك أجسصمهص ي اه 

 عالطين  الحينانص  م  الحية األشاص  عليهص يغلب عقا الطبيع   ع  شالهص

 . هناسيص   طصبعص   هناسية أع أشاصت تأاذ أ 
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 فز  ممزثال اإلسزالم  الفز  اصصئص م  اصصية الطبيعة ع  البعا          

 ازذأ بز  كزصمال ا ابتعزصن الطبيعزة عز  يبتعزا لز  اإلسزالمية  علانز  ال ازص  

  ه كمص الطبيعة محصكصة ت يفاه ف  فهن جايا بشا  عصصغهص منهص مفهنات 
 م  نصجمص   يا  ل  عالتحهي  التحنيه عهذا .إلي  يسع  الذ  هاف  ليس فذلك

  أ الفنزص  اعتقزصن إلز  قزا يهجز  بز  الناقز  محصكزصة عز  المسزل  الفنزص  عج 
 فز  ازهالعزصل  اآل فز  يتمنزص  مزص أع بز  الخزصص العزصل  هن عالمه  شيئص   الناق 

 .الاينية معتقاات  حسب الجنة
 

 :التكرار -4
 

 علز  "الفها  م ء" مشالة عل  للتغلب للفنص  عسيلة التاها  كص            

   العصن البسيط التاها  فعه  التاها  أسصليب المختلفة  عتننع  السطنح

 عأ أشزهطة  فز  سزناء عالمتسصقط  عالمتمصثز   النحاا   المتبصن  عالتاها 
 فز  يحزاث التازها  علز  هناسزية  تانينزص  أع زاهفية  صن  أع حشنا  

 اعت لبه يهج  ذلك علع  المشصها  نسية ف   تصبة أع مل  أ  اإلسالم  الف 

 ص عجم األلنا  عتنن  اطنط   ع شصقة األسلنب هذا ف  الفن  ف  اتبتاص 

 .عالقصتهص
 

 يز التنز بسزبب عالحهكة الحينية عنصصه ال اهفة ف  يش  التاها          

 هذاع عاتنتشص   بصتمتاان اإلحسصس عل  عيسصعا عثبص  النحاا   المنتظ 

 عالسزجصن الحزنائط ع ق فز  يحزاث عالتناز   كمص اإليقص  إيجصن ف  يتسبب

 الشزا  عذعبزةبسبب  النفسية الهاحة إل  يؤن  ممص عاألسق   عاأل ضيص 

 األلزنا  نالز  إذا عاصصزة ع قتز  تنزيعز  لجمزص  العزي  ع احزة عتقلبز  

 .ال اهفة تاها   م  ه  األاه  عتاه  
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 :  الهندسية المسحة -5
 

 فقزا اإلسزالم  الفز  فز   ئيسزيص نع ا   ال اهفز  الهناسز  التقس  يلعب        

 ةجميل هناسية تانينص  الق ف  عالمثلثص  المهبعص  عالمستطيال  استخام 
 عكثيها   آاصذ  جمي  بشا  متنالاة عمتااالة عصن  عأطبصق نجن  ع  عبص ة

 ه أفز مز  بتانينزص  زاهفيزة المتنالزاة الهناسزية المسزصحص  هذ  يمأل كص  مص

 العالقزص  هزذ  تجميز  فز  أيضزص   الهزص  نع هزص األلزنا  لعبز  كمزص نبصتيزة 

  عزاص فز  سزنمصت  تنفيزذ مز  تمانز  المسزل  الفنص  أعضح عبذلك"الهناسية  
  مسصحص تاسية م  مان  مص عهن الهناسية عالهيصضية بصلنظ  ععي  اال  م 

 ب عشز الاائهيزة السزطح   كصلقبزصب تهكيبهزص حيز  مز  عالتعقيزا التبزصي  شاياة

 " . عغيههص عاألثصث األنعا  عل  األسطنانية عاألشاص  الاائهية
 
 :  اللون رمزية -6
 

 عز  يمي هزص مشزصها أ  يجع  اصص بحس اإلسالمية األلنا  تمي           

  مختلفزة با جص  عالبص نة السصانة األلنا  استخام  عقا"آاه   أسلنب أ 
 نزن عال النقزصء نليز  األبزي  المسزلمي   فزصللن  عنزا  م يزة نتلة للن  عكص 

 أمص أه  الفهنعس  ساص  لن  هن األاضه عاللن  اإلحها   مالبس لن  عهن

 المصزح  فز  المذهبزة ال اهفزة أشزاص  بمعظز  يحزيط كص  الذ  فهن األسنن

 ثبزص   مز  عهزن بزا  غز عة فز  كصنتزص اللتزي  الزهايتي  لزن  إلز   اجز  عهزن 

 لنهزصعا بقنتهزص المسزل  الفنزص  عنزا األلزنا  عتميز     "تغيههص ععا  العقياة

  الصزهيحة األلزنا  اسزتخاا  إكثزص   مز  إلز  بصإلضزصفة التجسزي  مز  نسزبيص  
 جمصليزة لمتطلبزص  تحقيقزص كزص  إلسزالمية ال اهفة ف  اللن  عنصه عاستخا 

 لعنصصزه انعازصس هزن عاألز ق األاضزه اللزن  فاثزهة اسزتخاا  أسصسزية 

    عالمطه عالسه  الخصيب   ف  حي  كصلسمصء الطبيعة
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 ألجزناء عانعازصس  عحزصن  مالن  ع  تعبيه الذهب  اللن  استعمص  كص 

 . "اإلسالم  الها  اللجنة عه 
 

 :  اإلسالمي الفن في الزخرفية العناصر
 

  :  النباتية العناصر -1
 

 نابتعزص تنضزح التز  المظزصهه أعضزح مز  النبصتيزة ال اص   إ            
 ثزهأك فز  فهز  , حهفيزص   نقزال عنقلهزص محصكزصة الطبيعزة عز  المسزل  الفنزص 

 عاألع اق الفزهع  مز  ناصن نتبزي  فال , مجهنة زاهفية عنصصه األحيص 

أشزاصت  فتازن  بزبع  بعضزهص يتصز  ملتفزة أع منحنيزةال  خطزنطال إت
 أع فصزص  أع فزص لهزص عع يقزص  زهزن  بينهص يظهه ع , منحنية حاعنهص

 أع شزجهة جز   مز  الغصزن  تلزك تخزه  أكثزه  عقزا أع فصنص ثالث

 عأ ثنيص  أع هيئة أقناس عل  عتمتا ,أاه  أغصص  م  أع ,إنصء أع سصق
 مز يجت ع  ,تقزصط  أع تشصبك أع تتصب  أع إطهان ف  حل عنص  أع تن يقص 

 الثنيزص  أع الحل عنزص  عأهمهزص ,السزصبقة الحهكزص  حهكزة مز  فيهزص أكثزه

 تلزك مز  عتخزه  ,عحهكتهزص عثنيتصهزص بأغصص  العنب يذكه بمص المتمنجة

 عالبعزا بزي  القزهب تتزص عح زهزن  أع  ق ا أع أغلبهص عنصصه األغصص 

 عتمزأل الغصزن  تلزك بزي  المحصزن     ا الز  فتشزغ  الطبيعزة عز 

 هز  )األ ابيسزك عزازص  ( زاهفتهزص  المزهان كلهزص المنطقزة المجمنعة

 عمتشزصباة عجزذع  منثنيزة نبصتيزة فزهع  ازهع  مز  الماننزة ال ازص  

 اعقز هناسزية  سزن  كأنهص الطبيعة ع  بعاهص شاة بسبب عتباع ,عمتتصبعة
 فز  التصسز  القزه  منزذ المجزهنة النبصتيزة ال ازص   صزيةشخ بزاأ  تبزهز

 مز  الزا ب هزذا انتشزه عقزا ,سصمها ف  ماينة عبخصصة ,العبصس  العصه

  ,إيزها  الطنلزنن  عفز  العصه ف  مصه ف  المجهنة النبصتية ال اص  
   النبصتية ينمن ال اص   أسلنب ظ  عقا نصيي   جصم  ف  نهاهص كمص
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 هذا استعمص  انتشه عقا عشه الثصل  القه  ف  ازنهص  عص  أقص  أ  إل 

  المعا أ  الخشب م  أكصن  سناء ,التح  المختلفة ف  ال اص   م  النن 
 المذهبزة العمزصئه عالصزفحص  زازص   استعمل  كمص ,الخ   أ  ال جص  أ 

 . نبصتية زاص   ( يمثال49(    48 ق    عالشا  الاتب  م 
 

     
 

 (49قم )شكل ر              (                                    48شكل رقم )                
 التركى اإلسالمي الفن من قاشانى زخرفة                 مصاغة نباتية صياغات ذات مربعة جامة

 بالقاهرة مياإلسال الفن متحف من                                التام النصف تماثل بأسلوب        
 

 صأصزله إلز  أقزهب أازه  نبصتيزة زازص   المسزل  الفنزص  عاستعم            
  اقعأع عأع قز  العنزب عنصقيزا أمثلتهص أه    السصبقة ال اص   م  الطبيع 

 يختل  عاألزهزص  الشزجيها  عاألع اق مز  مختلفزة عأنزنا  ,األكزصنتس

 إلسالميةاألقصلي  ا بي  الطبيعة م  القهيبة ال اص   م  النن  بهذا اتهتمص 

 لقزه ا أعاازه منزذ عبخصصة ,عتهكيصها  إي ف  بهص اتهتمص  ي نانع المختلفة

 ال  المغنلية عالصينية عقا تسهب هذا التأثيه التأثيها  بع  بسبب 13ـال
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 فز  ال جصجيزة كصلمشزاصعا  التحز  فظهزه علز  بعز  ,عسزن يص مصزه  

 السزصنس فز  القزه  آسزيص الصزغه  فز  القيشزصن  ععلز  ,المملزنك  العصه

 مز  مجمنعزة ( يمثز 51(    50 قز    عالشزا  عشزه  عالسزصب  عشزه

 ال اص   النبصتية .
 

 
 

 11 ق إيران نباتية زخارف( : 50شكل رقم )
 

 
 

 12 ق مصر نباتية زخارف( : 51شكل رقم )
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 عكص   المسل  للفنص  إلهص  مصا  كص  النبص  عل  أ  القن  عاالصة         

 متحه ال عالتاني  المطلق التجهيا بي  يتهاعح النبص  الفنص  ع  هذا تعبيه

 أع ا سب ن قهيبص   يان  الت امص   أشاص  الطبيعة الت ا  عبي  طبيع  أثه ك  م 

 هزذ  األسزصليب كز  مز  الزهغ  ععلز  عاألقزصلي  العصزن  حسزب ا بعيزا

 نحا  يجعلنص عصمص   عاطص ا   متمي ة شخصية هنصك أ  نالحظ فإننص عاتتجصهص 

 .اإلسالم  الف  منتجص  م  ال اه  أ  هذا عل 
 
 :  الهندسية العناصر -2
 

 التز  الحضزص ا  جميز  فز  الهناسزية ال ازص   اإلنسزص  اسزتعم         

 اتنسزص  اهتمزص  أ  شزك عت اآل   إلز  العصزه الحجزه  منزذ ظهزه 

 :   سببي  إل  مهن  الهناسية بصل اص  

 هضز تف الزذ  التنجي      :والثاني    ,التجهيا نحن فطه  ن ع    : األول

 ل ازص  ا نشزأة أ  نقن  أ  عيماننص   اإلنتص  أثنصء عمية ف  عاألناة الخصمة

 شئ   م يا  عمهمص    ت إ انية ه  مص بقا  إ انية مسألة تا  ل  الهناسية

 أهميزة اصصزة اإلسزالمية الحضزص ة ظز  فز  أاذ  الهناسية ال اص   فإ 

 ف  فأصبح    الحضص ا  م  حضص ة أية ف  لهص نظيه ت فهياة عشخصية

 الخط يلعب كبيهة  مسصحص  يغط  الذ  الهئيس  العنصه م  األحيص  كثيه

  )األ ابيسزك (فز  المنحنز  الخزط يلعبز  كصلزاع  الزذ  نع ا   فيهزص الهناسز 
 العصزصب عياسزن عل  المهصن ينفهش الننعي  عكال  " :فص سط بشه "عيقن 

بز   عتبلز  الفزها   علز  عيهجز  العهضز   عيتنزصع  اإلفهيز  علز  عيثيزب  
 أفزق أ  تنبئزك الخزط ف  مش  نشنة تلك األكسية  ف  حت  يتعه  أ  الهمة

 ."لذعقة نائمة مشغلة نع  المؤم  المستغلق الغيب
 

 جايزا تازني  عز  يبحز  أ  الشزصغ   عشغل  المسل  الفنص  ه  عكص          

 الهناسزية  األشزاص  اعجزة م أع ال عايزص قناطز  عز  اشزتبصكص  يتنلزا مبتاه



 177 

 ينتجهزص  التز  التحز  علز  الزذ  يسزبغ  الهصزي  الجمزص  مز  م يا لتحقيق

 المتمصسزة عالمتجزصع ة الزاعائه :اسزتعملهص التز  الهناسية األشاص  أمثلة عم 

 المثلز  أشزاص  إلز  بصإلضزصفة عالمتشزصباة  المناسزهة عالخطزنط عالجزاائ 

( 56( إلفف  )52)  قزز  عالشززا  عالمسززاس  عالمعززي  عالمخمززس عالمهبزز 
 .اإلسالم  ف  العصه الهناسية ال اص   م  مجمنعة ينضح

 

 
 

 (52شكل رقم )
 أو المختلفة ةالديني والمبانى الجدران على منفصلة كوحدات إما تستخدم مختلفة هندسية زخارف

 وغيرها والمنابر الجدران على جاهزة لتلبيسها الفيشاني بالط لزخرفة
 

              
 (54رقم ) (                                               شكل53شكل رقم )                

 . 13 ق إيران هندسية زخارف        .        19 ق ،مصر ،الرفاعى مسجد هندسية زخارف
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 (56كل رقم )ش             (                                     55شكل رقم )                

 لثمانىا للشكل مختلفة هندسية زخرفية صياغات     .     19 ق مصر- الرفاعى مسجد هندسية زخارف
 

 ا تعقيز مز  اإلسزالمية الهناسزية ال ازص   فز  يبزاع ممزص الزهغ  عل         

 طالمحزي تقسزي  بيهنزص مز  كأ  عقناعا  أصن  عل  حقيقتهص بسيطة ف  فإنهص
 أشاص  عل  للحصن  ببع  النقط ببعضهص تنصي  ث  متسصعية  أج اء إل 

 يتي النزصح مز  بعل  الهناسزة المسلمي  عنصية عل  يا  عهذا مختلفة  هناسية

 .عالتطبيقية النظهية
 

  الفنزن بهزص امتزصز  التز  الهناسزية ال ازص   أنزنا  أبزهز عمز            
 طبصقاأل" يسم  مص تشا  عالت  األضال  النجمية متعانة األشاص  اإلسالمية

 فز  عالشزص  مصزه فز  مز  ال ازص   الضزهب هزذا انتشه  عقا  "النجمية

 امتزا إلز  ثز    السزلجنق  العصزه ف الممتا  العهق عف  المملنك   العصه

 انيزة عالمع الخشزبية التحز  زازص   فز  عاسزتخا  العهبز   المغزهب بزالن

 السزقن   زازص   عفز  عالاتزب  المصزصح  الصزفحص  الماهبزة فز  عف 

 ال ازص   مز  جمنعزة  ( تمثز 105(    104(    103 قز    عالصزن 

 .  النجم  الشا  عل  الهناسية
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 (104صورة رقم )           (                                103صورة رقم )           
 العصر في يةالهندس الزخارف                                 العصر في الهندسية الزخارف    

 نجمية شكالأ على اإلسالمي                                      نجمية أشكال على اإلسالمي    
 
 

 
 
 (105صورة رقم )

 داوود بنجمة مزخرفة للحلي علبة
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 بعصمة  الهناسية ال اص   إ  بصتعتبص   الجايهة المالحظص  عم            

 الت  الفنية النحاة لنص يؤكا هذا علع  عسن ية  ف  مصه انتشص ا   أكثه كصن 

 يمثز  (57 قز    عالشا  إل  اآل   عصن هص أقا  منذ مصه فنن  ف  تمتا

 .الشا  النجم  تمث  عالت  بصشص سليمص  مسجا م  هناسية زاص  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 األشزاص  علز  تعتمزا التز  الهناسزية ال ازص   بزي  نفزهق أ  عيجب        

 المعنز  ف  المقصنن إذ الفن   التعبيه ف  األسلنب الهناس  عبي  الهناسية

  يا  ههبه  تعبيه حا اإلاها   عل  هناسية للظناهه صن  إنتص  الثصن 

( تمثز  106 قز    عالصزن ة ع   العز  الفز  الهناسز  الفز  هزذا عيقصبز 
 .عشه الخصمس القه  م  هناسية ب اص   مغط  شمعاا 
 
 

 16باشا ق –( زخارف هندسية مسجد سليمان 57شكل رقم )
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 (106صورة رقم )
 رصعةوالم التطعيم تقنية استخدام مع ومتراصة مشبكة هندسية بزخارف مغطى شمعدان

 . بالفضة
 

 :  الحية الكائنات عناصر -3
 

 يصءأشز محصكزصة إلز  يتجز  لز  المسزل  الفنزص  أ  أعضزحنص أ  سزبق           

 عإنمص ص لذاته يهسمهص يا  ل  الحية الاصئنص  كص  يهس  عنامص عأن  الطبيعة 

 أغهاضز  يحقزق عيحن هزص  بحيز  يافيهزص زاهفية عنصصه منهص يتخذ كص 

 .البحتة الجمصلية
 

  فه زازص فز  الحينانية األشاص  استعمص  عل  المسلمن  أقب  عقا         

 عقزا الاهاهيزة  نطزصق فز  ناالزة تاز  لز  ظز  أنهزص حتز    شزاياا   إقبزصت

 عالنحزصس الخشزب عالجزص زاص   ف  الحية الاصئنص  عنصصه استعمل 

أشزاص   نااز  العنصصزه هزذ  تنضز  أ  عيغلزب عالخ    عالبلن  عالنسيج
 المنزصظه عمز  عالتزاابه  التقصبز  أسزصس علز  عتنزيعهص هناسية   عمنصطق

 : يأت  مص اإلسالمية التح عل   كثيها   تظهه الت 
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 عمثزص  بعضزص  بعضزهص يتلزن األ ب  ذعا  م  حينانص  أع طين  بهص أشهة -1

 ( .60(    59(    58الشا   ق    ف  لهص

 

           
 

 (59(                                            شكل رقم )58شكل رقم )                 
 بعاألر ذوى من حية عناصر زخارف                    األربع ذوى من حية عناصر زخارف       

 

 
 

 (60شكل رقم )                                                  
 . 12 ق سوريا حية عناصر زخارف
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 إلز  تهمز  زاهفزة عبينهمزص متقزصبال  أع متزاابها  طزصئها  أع حينانزص  -2

 ثز  اآلشزن يي   عنزا معهعفزة كصنز  شزجهة الحيزصة التز  أع الخلزا شزجهة

 (.107 ق   ف  الصن ة   لهص عمثص  الفهس  إل  منهص انتقل 

 

 
 

 (107صورة  رقم  )
 متقابالن حيوانان تمثل حية عناصر زخارف

 
 .آاه حينا  عل  ينق  حينا  -3
 .آاه طصئه أع حينا  عل  ينق  جص ح طصئه -4
 .عالطين  عالحينانص  الصيصنع  فيهص صيا منصظه -5
 .عالطهب الهقص فيهص الااالية الحفال  منصظه -6
 .ف هزا تاني  ف  الطين  م  مجمنعة  سن  -7
 
 

 ذا  كزصلطين  المهكبزة  الخ افيزة األشزاص  اسزتعمص  أشزص  عقزا           

 الفنزصنن  أنزتج كمزص )البزهاق( ذ  النجز  اآلنمز  عالفزهس اآلنميزة  النجزن 

 عز  نقز  الغهبيزن  عقزا حينانزص   أشزاص  علز  معانيزة أعانز  المسزلمن 
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  "أكنامني " بصس  عهف  حي  النسط  العصن  ف  األعان  هذ  المسلمي 
 ف  يستعملننهص القسصعسة عكص  فص س  أع طصئه أع حينا  شا  عكصن  عل 

( 109(    108 قز    عالصزن  بعزاهص  أع أثنزصء الصزالة فز  أيزايه  غسز 
 .عالحينانص  الطين  بأشاص  م اهفة علب يمثال

 
 (108صورة رقم )

 والطواويس الطيور بأشكال ومزخرفة بالعاج ُمطعمة جوارير سبعة تحوي علبة

 . العشب من خلفية على صيد ومناظر وأسود

 
 (109صورة رقم )

 رصعةم مديح وكتابات وحيوانات مناظر بداخلها برصائع مزخرفة الغنيات للنساء حلي علبة
 بالبهجة يوحي دامشه تحدث المعدن ألوان تمُوج بالفضة،
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 نته ت عكصن  عالحينانص   الطين  هذ   سن  م  الاثيه أ  عيالحظ         

   ال اص هذ  بمث  أجسصمهص ت ا  كمص نبصتية  أع بأشاص  هناسية أطهافهص

 عز  لهزص ا ابعزصن ع إلز  عنصصزه ا اهفيزة  تحنيلهزص فز  إمعصنص   بصلاتصبص  أع

 :الحيزنا  مز  مختلفزة أنزنا   سزن  المسزلمن  عزه  عقزا .الطبيعز  شزالهص

 .المختلفة الطين  عأننا  عالغ ا  عاأل نب  عالفها عاألسا كصلفي 
 
 :    الكتابية العناصر -4
 

 لإلسزال   السزصبقة الحضزص ا  بعز  ف  الخطية ال اص   عهف           

 معج ة أل  ذلك اإلسال   ظ  ف  اصصة أهمية ال اص   أاذ  هذ  علا 

 لز أن  آيصت   فصل  ع  سمص عهن كتصب ,الاهي  القهآ  ه  الابه  اإلسال 

 عسزل   هللا ععليز  صزل  محمزا علز  الزنح  طهيزق ع  عتعصل  سبحصن  هللا

 بهزص يتقزهب التز  النسزصئ  أعظز  مز  آيصتز  عكتصبزة  آهالقز تزالعة عأصزبح 

  فز هآنيزة الق اآليزص  تحز  أ  البااهزة مز  كزص  ثز  عمز  اإلنسزص  إلز   بز  
 مهنزة أصزبح  عهازذا فز  الانزصئس  التز  نهآهزص الصزن  محز  المسزصجا

 علز  علز  بزصلقل   هزن الزذ  عتعصل  سبحصن  أليس المه   أشه  م  الخطصط

 هبز الع الخزط أ  المسزلمن  الفنزصنن  أن ك عقزا      ! يعلز  لز  مزص اإلنسزص 

 األهاا  يحقق   طيعص   زاهفيص   من  عنصها   تجع  الت  بصلخصصئص يتص 

 ص نع  اتهتمز بحتزص   زاهفيزص   اسزتعمصت الخزط اسزتعم  مزص عكثيزها   الفنيزة 

 إلز  عينسزب الازنف   الخزط :نزنعي  العهبز  عالخزط  الماتزنب بصلمضزمن 

 نعهز النسزج   عالخزط القصئمزة  يمتصز ب عايص  جص  اط عهن الانفة  ماينة
 أع حفزها  عميقزص   محفزن ا   إمزص مسزتعمال عكزص  الحزهع   مسزتايه لزي  ازط

  الهشزصقة نحزن تطزن  ث  قصيههص  الحهع  ضخ  نصتئص   حفها   عإمص , ضئيال
 أعااه ف  عبخصصة   غيههص حنصيص عازنان  العمننية سنق حهعف  فطصل 

    ميلةج أنيقة أشاص  عل    المتشصباة المتفهعة النبصتية بصل اص   الالمص  
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 تسقلي ألعااه الحهع  امتاانا أمه  أع  ف  النبصت  ال اه  هذا كص  عقا

 العصشزه القه  أعااه عف  عالسمك  الطن  ف  الجمصل  مظهههص ف  معهص

  الفزهع أاهجزنا فقزا جايزاة  ابتاص يزة إضزصفة فز  المسلمن  باأ النحصتن 
 مز  شزباة إلز  متشزعبة إنزصء مز  تخه  عكأنمصالحهع    جس  م  النبصتية

  تبزنا عنزامص إضزصفة جايزاة الفنزصنن  أضزص  ثز  عاتنحنزصءا   الخطزنط

 القنيزة الضزخمة الحزهع  فظهزه  مسزتنيي   علز  الخطية منضنعصته 

  المتشصباة عالفهع  األزهص  أع اق م   قيقة أ ضية عل  محفن ة حفها  
 الخطية ال اص   م  مجمنعة يمث   "الم هه الانف " الخط هذا عسم 

 .الاتصبية

 
 

 وكتابية خطية إسالمية زخرفية وحدات ( :61) رقم شكل     
 

 ت كذلز قب  عكص    النسج  الخط استخاا  ع    الميالن  12ـ ال القه  منذ
 ص عالاتصبز القبزن  شناها ف  فصستخا  العصنية  المخطنطص  ف  يستعم  إت

 ضزصءللق السزنين  إليهزص لجزأ التز  النسزصئ  عسزيلة مز ذلك  عكص    التص يخية

   فةالمختل التح  عل  أشهطة الاتصبة عاستعمل  الفصطمية الشيعة آثص  عل 
 أع ةبصلمستنيص  األفقي الهأسية لهبط المستنيص  السق  تح  العمصئه ععل 

 أع   المهبز الازنف  بزصلخط  العبزص ا   كتصبزة الخطزصطن  ابتاه كمص    بصلقبة

 (67ال   62حينا  أعطصئه   عاألشاص     المتااا  لتباع عل  شا  الانف 
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 . المختلفة األشاص  ذع الخطية ال اص   م  مجمنعة تمث 
 

 
 
 (62شكل رقم )

 النباتية األرضية ذو الكوفي الخط زخارف من نموذج
 

 
 
 (63شكل رقم )

 13 ق إيران–  اآلدمية الرؤوس ذو الكوفي الخط من زخارف
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 (64شكل رقم )

 19 ق تركيا خطية زخارف
 

 
 

 (65شكل رقم )
 15 ق تركيا الثمانية  )الطغراء(  زخارف

 

 
 

 (66)  رقم شكل
 .17 ق إيران الثلث خط من زخارف
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 (67شكل رقم )

 19 ق تركيا النستعليق خط زخارف
 

 كزص  إذ الفنزصني   بزي  األعل  المن لة للخطصطي  كص  أن  المعهع            

 التنضزيحية بصلصزن  الهسزص  يملؤهص الت  الفهاغص  الذ  يحان هن الخطصط

 همشصهي اطنط م  نمصذ  يتسصبقن  لشهاء الخط هناة عكص  الاتصب  لت يي 
 .التصنيه للنحص  بصلنسبة اآل  يحاث كمص الخطصطي  

 

 :   المختلفة اإلسالمية العصور في الزخارف
 

 :  األموي العصر   : أوال
 

 هزه ازن حيز  عالفنزن   عاآلناب بزصلعلن  األمنيزة الاعلزة اهتم            

 ت شز مز  الصزنص  أشزهه عاسزتقامنا البنزصء جلبزنا مزنان فقا عالفنن  العمص ة

 قصمزةف عالمسزصجا  عانشصء القصن  الجاياة الما  إلقصمة اإلسالمية النتيص 

 حيز  اإلسزالم  الفز  معزصل  تتضزح ل  األمه بصنئ عف  ضخمة  بنصء حهكة

 إل  ن أ ممص األمنية الاعلة جلبته  الذي  للفنصني  الحضص ية األصن  تعان 

 فز  عالبي نطز  السصسصن  األسلنب اتضح فقا مختلطة  تأثيها  فنية عجنن

 بع  األحيص  كص  يشتهك كال الفني  ف  ماص  ف  أن  حي  األمه بصنئ
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 ألمزن ا العصزه فز  الفنزص  ابتعا فشيئص   عشيئص   األمنية  العمصئه ناا  عاحا

 ينجزا لز  عا  الهيلنسزتية لل ازص   البزص ز عالنحز  التشزبيه  التصزنيه ع 
 تز ال الصزهعح تلزك إلز  إضزصفة      الاينيزة المعمص يزة األمزصك  نااز  أبزاا

 عالمسزجا قبزة الصزخهة مز  فاز  األمنيزة  الحصكمزة األسزهة م  بأمه أقيم 

  األمزنيي  عاتنتصزص  للنفزنذ كهمز ي  يبزاع مص عل  شياا نمشق ف  األمن 
 عفخصمتز   األمزن  العمزص ة فز  بعظمزة ينحيزص  الصزهحص  هزذا  عمزص زا 

  حصزن" بصسز  سصبقص   المعهعفة الالفتة  زال  القصن  مص ذلك  عل  عالعة
 الزبالط حيزصة علز  مز  اإلطزال  تماننزص التز  بصلنصفزذة تبههنزص  "صزحهاعية

 م اهفزة بسزخصء األمنيزة المبزصن  م  عغيههص هذ  كصن  عطقنس   األمن 

 بصللنحزص  م ينزة عالحمصمزص  القصزن  مز  كز  عكصنز  عاس   نطصق ععل 

 الجززا ا   علزز  التصززنيهية بصلهسززن  ال ااززهة الفسيفسزصئية عالجصززية

 عقنالزب عزهن  ععحنش م  حينانص  األاه  المعمص ية عبصلمنضنعص 

 الجزص  كمزص علز  أع الصزخه فز  منحنتزة كصنز  سزناء مختلفزة مجزهنة

 حققز  التز  عالخشزب المعزصن  أشزغص  مثز  الثصننيزة  الفنزن  ازنهزه 

 مجمنعزة ( تمثز 110 ق    عالصن ة الاقة عاإلنجصز  م   فيعة مستنيص 

 .الفسيفسصء شا  عل  ال اص   م 
 

 
 (110صورة رقم )

 الفسيفساء صور من مجموعة على بدمشق األموي المسجد
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 حفههصعب عالتنظي   عالتنسيق بصلاقة امتصز  فقا األمنية لل اص   عبصلنسبة

 تعطز  حيز  الخلفيزة عز  عبهعزهزص ال اهفيزة ععضزنح األشزاص  العميزق

 تميز   كمزص  الطبيعزة أقزهب عحزااتهص مز  إلز  بصإلضزصفة بزصلعمق ص  إحسصسز

 كصل  هناسية متننعة إطص ا  ناا  ال اهفية عالعنصصه النحاا  بنضنح

 فز  معهعفزة الطهيقة هذ  عظل  عالسااس  عالاائهة عالمثل   ب  اعلمعي 

 هعصز حت  بثبص  إبااعصت  ع  التعبيه ف  عاستمه الفنص  العصه العبصس  
 البهعن  م  عمجمهة ( يمثال مبخهة111(    110 ق    عالصن  سصمهاء 

  . 8القه   ف  األمن  العصه ف 
 

 
 

 (110صورة ) 
 هتشب الحيوان، حوافر تشبه وأرجل الشبكة يشبه دائري غطاء مع أسطواني وعاء

 - نموذج ةالمبخر هذه ، الرومانية اليونانية التقاليد من وهي العنب أوراق الزخرفة

 األموي العصر فنون في األسلوب هذا الستمرارية
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 (111صورة )

 األردني اآلثار متحفم 8هـ /  2 األموي العصر من والبرونز الحديد من مجمرة
 
 عزاعمقص أ ائزك مز  الخشزب  األثزصث ب اهفزة اتهتمزص  نصحيزة مز  أمص        

 اآلكنزتس بزأع اق ي ازه  كزص  حيز    فازص  محزاعنا   الخشزبية عصزنصنيق

 النحزاا  النبزص  عهز  أفزه  منهزص المتزال  عالسالسز  العنزب عتفهيعزص 

 .ال م  م  الحقبة تلك ف  المعهعفة الهئيسية
 

 :   العباس  العصر    :ثانيا
 

 عها ف  صص   الت  بغاان عصصمتهص عكصن  نعلته  العبصسين   أأنش         

 المعتصز  أنشزأ حتز  عاآلناب عالفنزن  العلزن  لتطزن  مثزصت الهشزيا هزص ع 

 السصسزصنية قنيز  الزهعح عقزا للثقصفزة ا  مز ا  عأصزبح  سزصمهاء ماينزة

  الفز فز  التهكز  العنصزه ظهزه بينمزص العبصسزية الاعلزة أع  فز  عاإليهانيزة
 نالزبال يحاز  مز  مزنه  عأصزبح لألتزهاك العبصسزيي  اسزتقاا  اإلسالم  نتيجة

 مزص عأبزهز إيزها  فز  عالغ نزنيي  فز  مصزه  الطزنلنيي  عاألاشزيايي  مثز 

 بصسز  ال اهفز  المعزهع  الطهاز ذلك الف  هن مجص  ف  األتهاك ب  سصه 

  .سصمهاء طهاز م  الثصل  الطهاز
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 ازال  مز  يتنصز  أ  العبصسز  العصه ف  المسل  الفنص  عاستطص              

 علز  يعتمزا معزهع  غيزه ال ازص   فز  جايا م  نن  تحنيه إل  تجص ب 

 عأصزبح الطبيعز  عالحينانيزة مظهههزص النبصتيزة عاألشزاص  العنصصزه فقزاا 

 بتازهعاكمص ا الجيا  التاني  ذع ال اهف  التشاي  عل  منصبص   الفنص  اهتمص 

 ظهزه األحيزص  بعز  عفز  التهكز   بزصلف  مطعمزص   اصصزص   ز طزها العبصسيي 

 .صنيةعالهعم اليننصنية الحضص ة مث  المنطقة ف  بصلحضص ا  القايمة تأثهه 
 العصه  الميالنيص  عالعصشه التصس  /الهجهيص  عالهاب  الثصل  القهنص  عيمث 

 يزصأفهيق عشمص  األعسط الشهق منطقتص االل  شها  للعبصسيي  الذ  الذهب 

 تجص ةال تحهكة اقتصصن إل  األع  ف  المقص  ز اع  اقتصصن م  كبيها   تحنت

 ال جزص  الحزه   عتسزيمص مز  العايزا فز  جايزاة ثزهعة إلز  أفضز  ممزص

  مث أمانة عال  العصل   أ جصء إل  تصا  كصن  سل  عه  عالنسيج عالخ  
 هزذ  ( تمثز 112 قز    عالصزن ة الصزحهاء  عجنزنب عأفهيقيزص الصزي 

 صهق حفهيص  ف  اكتشصفهص ت  عالت  القه  التصس  إل  تعنن ا فية سلطصنية

 بأكصسزيا عهز  ال اهفزة المعزان  البهيزق عتغطيز  سزصمهاء  فز  الخالفزة

 البهيزق مز  بلزنني  م اهفزة سلطصنية ( تمث 113 ق    عالصن ة المعصن  

 .المعان 

 
 (112صورة رقم )

 وكتابة عشبية زخارف مع الشفاف غير األبيض بالقصدير مزججه سلطانية
 " الصالح محمد عمل لصاحبها البركة " فيه ورد والنص الكوفي بالخط



 194 

 
 
 (113صورة رقم )

 .الشجر قأورا من وباقات دائرية بأشكال . المعدني البريق من بلونين مزخرفة السلطانية
 

 لز إ ذلزك أن  القصزن  ببنزصء عاهتمزصمه  العمزص ة تزنهزص  عنتيجزة          

  االجزا  فاصنز  عاأل ضزيص   ب اهفزة األثزصث عالجزا ا  أيضزص اهتمزصمه 
 ذا  تاسز  ببالطزص  الخز   عاأل ضزيص  الجصزية بصلاسزنا  ت ازه 

بص زة ال الخشبية بصل اص   عمطعمص ممي ا فاص  األثصث أمص المعان   البهيق
 العصزه مز  عمزنن لتزص  زاهفزة يمثز ( 114   قز  عالصزن  عالمنقنشزة 

 العصزه مز  م اهفزة اشزبية قطعزة ( تمثز 115 قز    عالصزن ة العبصس  

 .العبصس 

    
 (115)   رقم صورة                           (114)   رقم صورة                 

 قرنال العباسي العصر من خشبية قطعة    ـه 9 القرن العباسي العصر من عمود تاج      
 م  11 – 10هـ /  5 -4  وطني يدمشق                 المتحف ال                 
 بدمشق ىالوطن المتحف                                                                  
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 : الفاطمي العصر  :ا  ثالث
 

 المسزصجا مزااا  كصنز  ععهضزهص  الفصطميزة األقزصلي  طزن  علز           

 الاينيزة بزصلنقنش ال اهفزة مز  عنهزه بفزي  الهبزص   تحظز  عتجهي اتهزص

 ملايةال الهعصية كصن  النق   نفس   عالمعقاة األ ابيسك عنمنمص  الهشيقة 

 ةعاأليالنجيز الاينيزة قنصعزص العز   التعبيزه عتضزم    الحهفيزة آيزص  تزؤم 
 لفنزص ا نفزذهص التز  بصلعنصصزه اسزتعصننا لل ازص  عبصلنسزبة    الفنيزة بصلنسزصئ 

 يها التزأث جصنزب إلز  عالهناسزية  عالنبصتيزة العنصصزه الحينانيزة مث  القبط 

 صل األ منطنه  م  الفصطمين  جلبنا أ  إل  إضصفة عالسصسصنية  البي نطية

 يزةاألعمزص  األمن علز  مزا بص فنيزص أسزلنبص القزصههة إلز  إفهيقيزص شزمص  فز 

 بزصلف  تزأثهه ع الفزصطميي  عنزا ال اهفزة أسزلنب هزذا فز  يتضزح عالمغهبية 
 مازص  أفهيقيزص بشزمص  عالطزنا ق عالبهبه الهيلنست  م  ععنصصه البي نط 

 هزذا  أ إت أفهيقيص شمص  م  فنصني  استقاامه  بسبب عكذلك هذ  الاعلة نشأة

 لفنزص ا انزتج فقزا عبذلك القبط   عالف  بصلف  العبصس  امت   مص سهعص  الف 

 ( يمثز 68عالشزا   قز    الفنيزة  التزأثيها  متعزان مم عجزص فنزص الفزصطم 

 جاا ية ( يمث  نقنش69 ق    عالشا  الفصطم   العصه م  بالطة زاهفة

 .األينب  العصه م  عطين  عحينانية نبصتية زاص   بهص
 

                       
 

 (69كل رقم )ش              (                                       68)  رقم شكل                        
  رسوم بها يظهر يةإسالم جدارية نقوش                       القيشاني، من مربعة بالطة زخرفة              

 األيوبي العصر من وطيور                            مصر من نباتية زخرفة  وحيوانية نباتية           
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 ال اص   منهص القصن  عمص ة ف  الفصطم  العصه مالمح ظهه            

 بسزطنح الم اهفزن  عاهزت  المعزان   البهيق ذع عأعمص  الخ   المنحنتة

 نانيةعالحي عالنبصتية الهناسية ذا  العنصصه النقنش حي  الفنية المشغنت 

  قز  عالشا  النسخية اللينة  عالحهع  الانف  الخط إل  بصإلضصفة عاآلنمية
 قز   عالصزن ة آنميزة   سزن  بهزص تظهزه اا يزةج حشزنا  ينضزح( 70 
 .الفصطم  العصه ف  سصئاة كصن  الت  التصنيهية ال اهفة ( تنضح116 
 

 
 

 (70شكل رقم )
 قرنال من ) الفاطمية القصور من(  آدمية رسوم بها يظهر جدارية حشوات زخارف

 .الهجرى الخامس
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 (116صورة رقم )
 ذهب  12 ، 11 القرنين سوريا، أو مصر محبس،

 الفاطمي العصر ازدهار ذورة في سائدا كان الذى التصويرية الزخرفة أسلوب
 

 :  المملوكي العصر   :ربعا  
 

 بحب ز امتصع األينبية  الاعلة أكتص  عل  المملنكة الاعلة نشأ            

 طزهاز ذا فز  فظهزه عأنالسزية عفص سزية م  سزن ية عتعانية التأثيها  الف 

 حيز  ) النجمز  الطبزق( زاص   الهناسية عاصصة بصل اص   اهت  اصص

 المحفزن ة ال ازص   فز  كبيزها   تطزن ا   عظهزه.قنيزة تطزن ا  فيهص ظهه 

 زاهفز  أسزلنب إل  العصه المملنك  ف  الفنص  تنص  كمص الخشب  عل 

 ة قيق األاشصب بأشهطة هذ  بتطعي  عذلك الخشبية األسطح ت يي  ف  جايا
 بطبقة الخشبية القط  عطعم  مخصل   لن  ذ  األاشصب م  آاه نن  م 

 أع األبنزنس أع العزص  أع العظز  قطز  مز  تتزأل  الفسيفسزصء  قيقزة مز 

 زاهفة الشبايص    م  الخشب المخهعط عه    كمص ازنهه   األصاا 
 تننعهزص عز  فضزال اإلتقزص  حزا بلغز  حيز  )المشزهبية( بصس  تعه  الت   

 اتسزصعص المشزهبيص    تتفزصع  فز  العين  فتحص  عكصن  ال اهف   عثهائهص

  ق   عالصن ة  سن   أع آتصبص  لتؤل  المخهعط الخشب م  بقط  عتمأل
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 التز  المختلفزة ال ازص   مز  مجمنعزة ( تمث 119(    118(    117  

 .المملنك  العصه ف  سصئاة كصن 
 

 
 

 
 . 13 قرن سوريا، المزجج، الفخار من جرة( : 117صورة رقم )  

 

 
 
 (118صورة رقم )

 مع ائريةد وأشكال وتعريقات متشابكة زخارف عنقها على المينا بألوان مزخرفة المشكاة
 اينال الدين فسي المولوي العالي األشرف المعز " : المشكاة جسم على الكتابة  نص . رنوك

 .اينال األمير لمدرسة يبدو على صنعت الدينية المباني - مشكاوات " اليوسفي
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 ( 119صورة رقم )
 الثلث الخطب ومزخرفة مقبب بناء شكل على العلبة النحاس من 14 القرن مطلع سورية، علبة،

 
 : األندلسي العصر   :خامسا  

 

 هب  ع شهق  هازبط األنالس ف  األمنية الاعلة عها ف  الف  اتس           

 البي نطز  األسزلنب بزي  جمز  حيز  اإلسزالمية الطزهز بزصق  عز  تفهن عا 

 البيز نطيي  أبزصطهة أ  عتزهع  المهاجز  الغهبز   القزنط  الفز  عأسزصليب

امتزا هزذا  عقزا ال هزهاء  قصزه زاهفزة علز  النصصزه عبزا الزهحم  عزصعننا
 نعجزن آثزص  مز  تبق  مص اال  م  يتضح أن  إت المغهب بالن إل  األسلنب
 آلاهعا أفهيقيص شمص  لمنطقة الفن  بصألسلنب يختص لفنيي  أحاهمص أسلنبي 

 إفهيقيزص عشزمص  األنزالس طزهاز عيمتزصز   المصزه  المملنك  الف  بأسلنب

 بصألعمزاة مليئزة فاصن  القصزن  عالحصن   القصن  ب اص   عصمة بصفة

 ناك  عالب عالجا ا  عالبناك   المقهنصص  م  التيجص  ذا  الهشيقة النحيلة
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  ق  عالشا  السطنح  عل  هناسية تقصسي  ذا  زاهفية بتانينص  م اهفة
 .األنالس  العصه ف  ال اص   م  يمثال مجمنعة( 72(    71 

 

                  
 

 (72ل رقم )شك                       (                         71شكل رقم )                 
  مأخوذة أندلسية إسالمية زخرفية وحدة                 مأخوذة أندلسية إسالمية زخرفية وحدة

                           باألندلس الحمراء قصرالحمراء باألندلس                         من  قصر من مأخوذة  
 

 :  العثماني العصر    :سادسا  
 

 نين العثمزص ع ث فقزا البي نطز   بزصلف  العثمصنيزة الاعلزة تزأثه           

 كمزص ال اهفيزة  فنزننه  ف  نهجه  عل  عسص عاعطنه   ف  الهع  سالجقة

 السزلطص  إحضزص  عذلزك بسزبب اإليهان  كصلف  أاه  فنية تأثيها  نال 

بعز   نالز  كمزص الفنزصني   مز  مجمنعزة إيزها  مز  معز  األع  سزلي 
 نعلزة العثمصنيزة السزلطنة كصنز    عالهكنكزن البزص عك فنز  مز  التزأثيها 

  كص  عقا ف  البالط  اصيصص   ما بي  منظفي  إلنا ة اصضعة ممهك ة
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 منحزا  اهفز ز بأسزلنب إيزص  م عنا   العثمصن   الف  ف  عميقص   تأثيها   النظص  لهذا
 بأسزصليب تنظز  التصزصمي  عكصنز    ععهضزص   طزنت العثمصنيزةضز ااأل  عبزه

 عالسزجصجيا عالخطزنط الاتزب مز  المتا جزة عسزصئ  الفنزن  عبزه مختلفزة 

 الحجزه  عل  عالنح  ف  الخشب  عالحفه الصين  عأعان  الخ   عألناح

 ذلزك فز  عيظهزه عالمنضزنعص  التصزصمي  فز  التمصثيز  بصلتزصل  عتحقزق

 كمزص عالحجزه عالخشزب المعزصن  مثز  المزنان مز  مختلفزة لجملزة اسزتخاامه 

 أزنيزق مشزصغ  فز  الشزأ  هزن كمزص القصزه  اص   تنظي  التصصمي  جه 

 فز  تنزتج التز  السزل  فزإ  ثز  عمز      السزجصن لحيصكزة أعشزصق مشزصغ  عفز 

 فاص  للخط تصايههص  أمص بصلنسبة يت  أع السلطنة  ناا  تبص  كصن  المشصغ 

فز   المتميز ة مازصنته  بفضز  المتمتعزي   القصزه اطزصط  لقيزصنة ا اصضز 
 أثمز  عنا سزة لقزهاءة عالمخزنلي  السزالطي   لزا  كبيزه بزصحتها  المجتم  

 قزط يتضزصء  ل  عاحتهام  بصلخط عاتهتمص  ف  ماتبة القصه  المخطنطص 

 الفنن  م  أاه  فهع  استشه  ف  الذ  الفسصن م  عبصلهغ  القهع   عبه

  الفتزها أذعاق م  عتايف  تطن   عاص  الخط ف  فإ  عال اهفية  الجميلة
 علز  يتزا بن  عثمزص  آ  سزالطي  جميز  كزص  التصسز  القه  عف  المختلفة 

  بزصل ص  اطصطز نفسز  هزن كزص  الزذ  المجيزا  عبزا الف   فصلسلطص  فهع  أحا
 الخزط  فز  المتمثلزة هنايتزة كتصبتز  لممص سزة علبزة يسزتخا  كزص  المهزص ة 

  العثمصن ف  العصه النبصتية ال اص   م  مجمنعة ( يمث 73 ق    عالشا 
 ( تمثز 122(    121(    120 قز    عالصزن  عشزه  السزصنس للقزه 

 .  العثمصن  العصه ف  تستخا  كصن  الت  المختلفة م  ال اص   مجمنعة
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 العثماني عصرال من الساز وأوراق الزهور من نباتية زخارف  (73شكل رقم )                       
 

 
                 

 (121صورة رقم )                                      (       120صورة رقم )                 
                   ، ركيات ، مصورة مخطوطة من منمنمة              واألخضر باألزرق عنب عناقيد بشكل مزخرف الصحن

                           ورق على مائية ألوان،  16 القرن نهاية                                                                     
  على الطبيعة بأحضان ونيتمتع أشخاص                                                                     

  عزف إلى ويستمعون اءم غدير ضفة                                                                       
  يرقص، كهل إلى ينظرونو موسيقى                                                                        
         به تكتب كانت الذي ستعليقن والخط                                                                         

 العثمانية لمخطوطاتا                                                                                  
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 بزخارف منقوش الذهب، من وخيوط الحرير من نسيج ( 122صورة رقم ) 

 .16 القرن استنبول، أو بورسة تركيا، نباتية،
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 :   طرق توزيع التكرارات

ة  مهكبهن استخاا  النحاة ال اهفية البسيطة أع ال التكرار العادي:
ف  عض  ثصب  متاه  عمتجصع  سناء كص  عل  امتاان  أس  أع 

 أفق .

 
 

حي  تان  النحاة ال اهفية ماه ة ف  عض   التكرار العكسي:
 متغيه مهة معتالة عمهة معانسة ف  تقصب  أع تضصن.
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 :  اتجاه توزيع التكرارت
12 

 االتجاه األفقي
 

 
 

 
ء زاهفيتي  أع أكثه سناهن استخاا  عحاتي   التكرار المتبادل:

هص كصن  النحاا  بسيطة أع مهكبة عتتاه  النحاا  ف  تبصن  إحاا
 تلن األاه  ف  نظص  عتهتيب.

 
 

 أع سيص  عفي  تتاه  النحاا  تاها ا  عصنيص  أع عا التكرار المنثور:
 ص.ينهمتبصنت  عل  أبعصن متسصعية بحي  ت تتالصق أع تتص  فيمص ب
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 االتجاه الرأسي 

 

 االتجاه المائل

 
 االتجاه المنحني

 

 
 االتجاه الدائري
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3
غـُـرز التطريز

المحتوي التعليمي :

غرز التطريز اليدوي المستخدمة  : 
غرز التطريز اليدوي المسطح والبارز  -

غرز التطريز اليدوي باستخدام الشرائط الستان   -

غرز التطريز اليدوي باإليتامين -

غرز التطريز اليدوي  بالالسيه   -
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يهدف هذا الجزء لطالب االقتصاد المنزلي  في اإللمام بالمفاهيم 
األساسية لغرز التطريز اليدوي المستخدمة : غرز التطريز اليدوي 

المسطح والبارز  - غرز التطريز اليدوي باستخدام الشرائط الستان  - 
غرز التطريز اليدوي باإليتامين  -  غرز التطريز اليدوي بالالسيه  

؛وبنهاية دراسة هذا الجزء يجب أنيكون الطالب قادراً على أن :

* يوضح االختالف بين  غرز التطريز اليدوي المسطح والبارز .
*يختار غرز التطريز اليدوي المناسبة باستخدام الشرائط الستان  

*يصف مفهوم غرز التطريز اليدوي باإليتامين  .
*يحدد نمط التشغيل الجيد بغرز التطريز اليدوي بالالسيه .

*  يميز بين األنماط المختلفة لغرز التطريز اليدوي ( المسطح والبارز
    -  باستخدام الشرائط الستان -  باإليتامين  - بالالسيه ) ومميزات    

    كل نمط واستخدامه  .
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غرز التطريز اليدوي المستخدمة

غرز التطريز اليدوي المسطح والبارز : -1

" Running Stitch " غرزة السراجة -1

          سميت بهذا االسم ألنه غالباً ما تستخدم لسراجة المالبس قبل عمل البروفة 

وهي تعد من أبسط وأسهل الغرز اليدوية على اإلطالق ومنها العديد من األنواع 
 " Whipped Running St " مثل: غرزة السراجة الزخرفية المشدودة
السراجة الزخرفية " ”Laced Running St والسراجة الزخرفية بلونين " 

Interlaced Running St"(صورة رقم 124)

استخداماتها :

سراجة المالبس قبل عمل البروفة.
تزيين وتجميل المفارش.

صورة رقم 124: غرزة السراجة



212

مالبس األطفال. .1

قطع المالبس المنزلية المختلفة. .2

طريقة العمل  :

يبدأ العمل من الجهة اليمنى لليسرى وذلك بثبيت الخيط على ظهر القماش.  .1

تخرج اإلبرة ثم تغرز على بعد المسافة المطلوبة لغرزة السراجة "من 3مم  .2

إلى 6 مم" وتخرج مرة أخرى على بعد نفس المسافة. 
البد من مراعاة أن تكون الغرز متساوية ويتم العمل بهذه الطريقة حتى نهاية  .3

المسافة المطلوبة ثم يتم التثبيت لالنتهاء من العمل. صورة رقم 125 أ ، ب 
توضح خطوات العمل

" Whipped Running St " غرزة السراجة الزخرفية المشدودة

صورة رقم (126) خطوات غرزة السراجة الزخرفية المشدودة

صورة رقم (125 أ,ب) خطوات عمل غرزة السراجة

بأ
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          أحد أشكال غرزة السراجة الزخرفية وبها يتم عمل غرزة السراجة العادية 
ثم نستخدم خيط بلون آخربحيث نمرر اإلبرة تحت كل غرزة من غرزة السراجة 
من أعلى ألسفل وهكذا حتى نهاية العمل صورة 126 وذلك كما في صورة رقم  

. 127

“Laced Running St” السراجة الزخرفية بلون واحد

طريقة العمل :

صورة رقم (127) خطوات غرزة السراجة 
الزخرفية المشدودة

صورة رقم (128) غرزة السراجة الزخرفية بلون 
واحد
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نقوم أوالً بعمل غرزة السراجة العادية.  .1

نستخدم خيط بلون آخر ثم نبدأ بأن نمرر اإلبرة أسفل أول غرزة من أعلى  .2

ألسفل. 
ثم نمرر اإلبرة من أسفل ألعلى مع مراعاة عدم شد اإلبرة للنهاية حيث يترك  .3

الخيط محلول بصورة طفيفة. كما في صورة رقم 129 أ ، ب .

ملحوظة هامة  : في هذه الغرزة يمكن العمل من اليمين لليسار أو العكس.

"Interlaced Running St " السراجة الزخرفية بلونين

          نفس خطوات الغرزة السابقة ولكن نزيد عليها سطر آخر بلون مخالف 
وفي االتجاه المعاكس بمعنى أنه في السطر األول بدأنا من أعلى ألسفل نبدأ في 

السطر الثاني من أسفل ألعلى كما في صورة  (131 أ ، ب) .

صورة رقم (129 أ ، ب) خطوات عمل غرزة السراجة الزخرفية بلون واحد

بأ ب

صورة رقم (130) غرزة السراجة الزخرفية بلونين

السراجة غرزة عمل خطوات ب ، أ رقم صورة
بلونين الزخرفية

بأ
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 " Stem Stitch "  غرزة الفرع -1

          بذلك ألنها تعطي شكل خطوط رفيعة تشبه الفرع , وهي من الغرز 
المستخدمة على نطاق واسع في مجال التطريز. ومن أبسط غرز التطريز وأسهلها 
أداًء وتعد من غرز التحديد الخارجي لألشكال. فهي غرزة مرنة تصلح لتحديد 
أنواع الخطوط سواء المستقيمة أو المنحنية أو اللولبية, كما تصلح لتطريز معظم 
الزخارف سواء النباتية أو الهندسية أو الحيوانية أو في خطوط مستقيمة أو في 
خطوط متجاورة لملء مساحة الزخرفة، وتظهر من الخلف بشكل غرزة النباتة 
Simple " (غرزة الماكينة) ومنها عدة أنواع وأشكال منها غرزة الفرع البسيطة

Stem St" وغرزة الفرع العالية "Raised stem stitch" صورة رقم 132.

استخداماتها  :

ملء التصميم الزخرفى بصفوف منتظمة من الغرزة, أو في تحديد التصميم فقط. .

عمل بطانة لغرزة الحشو البارز. .

تحديد تفاصيل الزخرفة في العناصر الكبيرة الحجم.  .

صورة رقم (132) غرزة الفرع
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عمل إطار للتصميم الزخرفى وذلك عندما تكون الغرزة التي طرز بها غير  .1

مناسبة أو غير متقنة.

غرزة الفرع البسيطة  : .1

: خطوات العمل  

يثبت الخيط في   النسيج
من الجهة اليسرى.

تدخل اإلبرة من اليمين إلي اليسار على بعد من 4: 6 فتالت من خيوط النسيج  
تقريباً ( تبعاً لسمك الخيط ونوع النسيج المستعمل).

تخرج اإلبرة من منتصف المسافة و هذا بالنسبة للغرزة األولى فقط. 
تدخل اإلبرة على بعد يماثل المسافة السابقة. 

صورة رقم (133 أ ، ب ، ج)  خطوات عمل غرزة الفرع ج
البسيطة

بأ

ج
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تخرج اإلبرة من الثقب الناتج من الغرزة السابقة. 
يكرر العمل السابق على التوالي على أن تكون المسافات متساوية مع مراعاة  

أن يكون الخيط في اتجاه واحد. 
مالحظات مهمة أثناء العمل :

يتم العمل من اليسار إلي اليمين بحيث يكون الخيط دائماً على يسار اإلبرة.
يالحظ في هذه الغرزة أن طول الغرزة األولى ضعف طول باقي الغرز.

عند ملء التصميم يفضل أن نبدأ بتطريز الحدود الخارجية.
يجب أن يكون الخيط في نفس اإلتجاة دائماً من اليسار إلي اليمين.

يجب أن تكون مسافة الغرزة واحدة وال نترك أي مسافة  تظهر من النسيج. 
للتأكد من إتقان الغرزة فإنها تظهر من الخلف على شكل غرزة النباتة (الماكينة).

غرزة الفرع المرتفعة  : .2

خطوات 
غرزة الفرع عمل 

المرتفعة   :

صورة رقم (134)غرزة الفرع المرتفعة
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أ,ب . يتم رسم الخطين التيسيطرز عليهما ثم يتم أخذ خطوط بالعرض على 
طول المسافة التي سيتم تطريزها.

ج,د .نبدأ العمل من اليسار لليمين بحيث يكون الخيط في بداية الخيط 
الرأسي من أسفل ثم نترك أحد الخيوط الرأسية وندخل اإلبرة أسفل الخيط 

الثاني ونخرجها من الجهة األخرى من الخيط. 
هـ,و .يتم استمرار العمل بحيث نلف الخيط من أسفل الخط الرأسي التالي 

وهكذا حتى نهاية الخط ويجب أن ينتهي العمل في نهاية الخط.
ز . يتم تكرار العمل في السطر األفقي الثاني بنفس الطريقة.

ح . يتم تكرار السطور األفقية بالعدد الذي يتناسب مع عرض الغرزة 
المطلوب.
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بأ

دج

وهـ

ز
ح

صورة رقم (135) خطوات عمل غرزة الفرع 
المرتفعة
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"Chain Stitch" 3-  غرزة السلسلة

سميت بهذا           
ألنها تشبه االسم 

السلسلة , حلقات 
وتعد من أكثر الغرز التي لها أشكال ومشتقات عديدة من الغرزة األساسية, وتعد 
من الغرز الدقيقة ومن السهل تنفيذها على أي تصميم زخرفى. وتكون الغرزة على 
شكل حلقات داخل بعضها على سطح القماش ومن الخلف غرزة مسطحة فتبدو في 
شكلها وكأنها غرزة كروشية مفردة "الغرزة األساسية" ومن أنواعها غرزة 
 ( Zigzag chain St)وغرزة السلسلة المتعرجة (Chain St)السلسلة البسيطة
Daisy ) وغرزة المارجريت (Open chain St) وغرزة السلسلة المفتوحة

StLazy)  صورة رقم 136.

إستخداماتها  :

تطريز الوحدات النباتية والهندسية والحيوانية المختلفة. .1

ملء المساحات بصفوف متجاورة ومتالصقة. .2

تطريز الحدود الخارجية للشكل وبخاصة إذا كانت الخطوط منحنية أو لولبية. .3

يمكن أن تستخدم أسفل غرزة الحشو البارز إلكسابها البروز الالزم. .4

صورة رقم (136)غرزة السلسلة
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(Basic Chain St) :غرزة السلسلة البسيطة .1

يثبت الخيط في النسيج من جهة اليمين . (1

تغرز اإلبرة في نفس النقطة. (2

تخرج اإلبرة على بعد من 3: 4 فتالت من النسيج مع االحتفاظ بالخيط  (3

المستعمل تحت إبهام اليد اليسرى لتمر اإلبرة من فوقه أثناء عمل الغرزة.
تغرز اإلبرة في نهاية الغرزة السابقة (داخل دائرة السلسلة).  (4

تخرج اإلبرة على بعد نفس المسافة السابقة. (5

يكرر العمل السابق لتتكون حلقات من غرزة السلسلة. (6

تثبت الغرزة فوق الحلقة األخيرة بإدخال اإلبرة في القماش خارج الحلقة  (1

مباشرة :                                                                           

مالحظات مهمة أثناء العمل :

يتم العمل من اليمين إلي اليسار أو من أعلى إلي أسفل. -

صورة رقم (137) خطوات عمل غرزة السلسلة
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شد الخيط بقوة يفقد الغرزة  تأثيرها و جمالها. -

عند ملء الزخارف بصفوف من غرزة السلسلة يجب أن يكون العمل بنفس  -

االتجاه لكل صف جديد, و الشغل بلون واحد مع انتظام حجم الغرزة.
يجب أن يشكل الخيط حلقة وتغرز اإلبرة في النسيج ثم نخرجها من حلقة  -

الخيط بدون أن تدخل اإلبرة في الخيط نفسه.
المسافة المأخوذة من النسيج باإلبرة يجب أن تكون مماثلة لنفس المسافة  -

المأخوذة في الغرزة السابقة لها.

(Zigzag St) غرزة السلسلة المتعرجة .1

         يتم تنفيذ غرزة السلسلة المتعرجة مثل غرزة السلسة البسيطة ولكن على 
مرحلتين األولى ألعلى بزاوية 45 درجة تقريبًا والخطوة الثانية ألسفل أيضاً 
بزاوية 45 درجة تقريبًا ويتم تكراة الخطوتية ألعلى وألسفل على طول المسافة 

المطلوبة.

صورة رقم (139 أ ، ب) خطوات عمل غرزة السلسلة المتعرجة

صورة رقم (138)غرزة السلسلة المتعرجة
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"Open Chain Stitch"غرزة السلسلة المفتوحة .1

     تسمى أيضا بالسلسلة المربعة (Square Chain) وتنفذ هذه الغرزة على 
خطين   ويختلف الشكل الناتج عنها باختالف أبعاد الغرز عن بعضها صورة رقم 

. 140

إستخداماتها :
تحديد الرسوم وعمل أشكال زخرفية. .1

تستخدم بأبعاد متقاربة بحيث ال تظهر أرضية القماش من تحتها فتبدو كالحشو. .2

خطوات العمل : 

يثبت الخيط في الخط جهة اليسار. (1

يمسك الخيط باإلبهام األيسر على سطح القماش أمام اإلبرة. (2

تدخل اإلبرة في الخط جهة اليمين و يحدد بذلك عرض الغرزة. (3

تخرج اإلبرة في الخط جهة اليسار أعلى النقطة األولى حسب البعد المرغوب  (4

للغرزة مع االحتفاظ بالخيط تحت سن اإلبرة.
تترك الحلقة الناتجة من لف الخيط رخوة. (5

تدخل اإلبرة أعلى النقطة الثانية وتخرج على وجه القماش بنفس البعد السابق. (6

يكرر العمل على التوالي مع مراعاة انتظام البعد بين الغرز وعرضها. (7

صورة رقم (140)غرزة السلسلة 
المفتوحة
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تثبت الغرزة األخيرة  في كال الركنين. (1

تدخل اإلبرة خارج الحلقة األخيرة من الجهة اليسرى. (2

تخرج  اإلبرة من داخل الحلقة  األخيرة من الجهة اليمنى. (3

تدخل اإلبرة خارج الحلقة األخيرة من الجهة اليمنى ويثبت الخيط أسفل النسيج (4

 Lazy Daisy stitch 4. غرزة المارجريت

         سميت بهذا االسم لكونها تشبه زهرة المارجريت أو هى تنفذ بنفس 

طريقة تنفيذ غرزة السلسلة غير أنها غرزة منفصلة . 

طريقة العمل : 

ابدئي بتثبيت الغرزة من داخل الزهرة ثم أخرجيها على مسافة طول  
ورقة الزهرة بغرزة السلسلة على أن يكون الخيط وراء اإلبرة .

صورة رقم (141) خطوات عمل غرزة السلسلة المفتوحة  المتعرجة

صورة رقم (142)غرزة المارجريت
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إغرزى اإلبرة في نهاية الورقة مباشرة لتثبيتها ثم أخرجيها من بداية  
الورقة التالية.

"Blanket stitch": 4-  غرزة البطانية

         سميت بغرزة البطانية نظراً الستخدامها في ثنية أطراف البطانية 

ومن هنا كان ارتباط اسمها باسم البطانية, ويطرز بهذه الغرزة الثنيات في 
أطراف النسيج وفي بعض األحيان يطرز بها من الداخل وتأخذ أشكاال 
عديدة, كما تستخدم في تنظيف أحرف المعلقات المصنوعة من القماش. 
وهي من الغرز السهلة وسريعة التنفيذ ويتم العمل على خطين متوازيين 
يتحدد البعد بينهما حسب طول الغرزة ، منها العديد من األشكال ، منها 
غرزة البطانية األساسية Blanket St ومنها غرزة البطانية الغير متساوية 
األطوال والتي على شكل عش النحل سداسية الشكل والتي على هيئة حرف 
“Double وسندرس غرزة البطانية البسيطة , غرزة البطانية المزدوجة X

 “Closed blanket St” وكذلك غرزة البطانية المقفولة Blanket St”

و غرزة الترمسة "Buttonhole Wheel stitch" وغرزة 
الفستون"Buttonhole stitch" صورة 143 .

صورة رقم (143)غرزة البطانية 

بأ

دج

البطانية غرزة من المختلفة األشكال د ج، ب، أ، رقم صورة
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استخداماتها :

تثبيت  النسيج  المضاف (األبليك). .1

إنهاء أطراف النسيج الغير قابل للتنسيل. .2

تطريز الخط الخارجى للرسومات الكبيرة. .3

تجميل ثنيات المفارش وفساتين األطفال. .4

ثني نهايات الجلباب (الذيل) وأحياناً األكمام. .1

Blanket St :غرزة البطانية العادية .1

خطوات العمل :

يثبت طرف الخيط في النسيج جهة اليسار في بداية الخط السفلي. (1

يثبت الخيط أسفل إبهام اليد اليسرى. (2

صورة رقم (145) خطوات عمل غرزة البطانية 
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تغرز اإلبرة من أعلى إلي أسفل (بشكل عمودي) من الخط العلوي للسفلي مع  (1

وضع الخيط تحت سن اإلبرة.
تسحب اإلبرة مكونة الغرزة. (2

يكرر عمل الغرز على مسافات متساوية. (3

Double Blanket St :غرزة البطانية المزدوجة .1

          يتم عملها على مرحلتين حيث يتم عمل السطر األول بنفس الطريقة 
السابق شرحها بأحد األلوان ثم يتم عمل السطر الثاني عكس اتجاه السطر 

األول وبلون مخالف للون السطر األول ، صورة رقم 146 ، 147 .

closed blanket st :غرزة البطانية المقفولة .2
صورة رقم (147) صورة توضح غرزةالبطانية 

المزدوجة 

المقفولة غرزةالبطانية رقم صورة

صورة رقم (146)غرزة البطانية المزدوجة 
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نخرج اإلبرة من نقطة (1) ثم نضعها في نقطة (2) كما هو مبين في الشكل  .1

بحيث تخرج اإلبرة عند نقطة (3) ونالحظ أن كل من نقطة (2،3) على خط مائل 
جهة اليسار وليس كما في غرزة البطانية العادية.

نغرز اإلبرة في نقطة(4) ونخرجها من نقطة (5) وأيضًا بخط مائل جهة  .2

اليمين. 
ثم نستمر في العمل بحيث نغرز اإلبرة في نقطة (4) ثم نخرجها من نقطة  .3

(6) بخط مائل جهة اليسار مرة ثانية. 

نستمر في العمل مرة جهة اليمين ومرة جهة اليسار ليتكون الشكل المطلوب. .4

Berwick st :4.غرزة البطانية بالعقدة

صورة رقم (150) غرزةالبطانية المعقودة

بأ

صورة رقم (149 أ ، ب) خطوات عمل غرزةالبطانية المقفولة
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            نخرج اإلبرة من نقطة (1) ثم ندخل في نقطة (2) ونخرجها من نقطة (3) 
ونلف الخيط حول اإلبرة مرتين ثم نسحب اإلبرة ونكرر العمل على طول الخط 

المطلوب الصورة (رقم 150) . 

"Buttonhole wheel stitch" 5. غرزة الترمسة

           هي من أشكال غرزة الفستون ويطلق عليها الفستون المخرم،حيث أن 
جميع الغرز تكون من مركز واحد وهو نقطة تسبب ثقب في القماش وتعطي 
الغرز شكل ترمسة. وتنفذ بنفس طريقة عمل غرزة الفستون ولكن االختالف أنها 
تنفذ من نقطة واحدة في المركز فيظهر ثقب في المنتصف وتأخذ شكل الدائرة 
أوالزهرة المستديرة أوحول دائرة صغيرة, ويالحظ أن هذه الغرزة ال يستخدم فيها 

غرزة شالله (حشوداخلي) .                                                     

إستخداماتها  :

التطريز في شكل دائرة.
تنفيذ غرزة الفستون على شكل زهرة.

صورة رقم (151) غرزةالترمسة

غرزةالترمسة عمل خطوات رقم صورة
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خطوات العمل  : 

تخرج اإلبرة من مركز الدائرة. (1

يثبت الخيط تحت إبهام اليد اليسرى. (2

تغرز اإلبرة في مركز الدائرة. (3

تخرج اإلبرة على حافة الدائرة. (4

تغرز اإلبرة في مركز الدائرة. (5

تخرج اإلبرة بجوار الغرزة األولى متبعة شكل الدائرة. (6

يكرر العمل وتكون جميع الغرز من مركز واحد وهو نقطة الدائرة. (7

"Buttonhole stitch" غرزة الفستون

   كلمة فستون مصطلح أجنبي يستخدم للداللة على االنحناءات الزخرفية 
ويدل في مجال التطريز على الغرزة المستخدمة في إنهاء األطراف بشكل منحنيات 
صغيرة. وتشبه غرزة البطانية البسيطة ولكنها تنفذ بشكل مختلف, ففي غرزة 
البطانية يكون بين الغرزة واألخرى مسافات أما غرزة الفستون فتكون صغيرة 
والخيوط متالصقة بجوار بعضها البعض بحيث ال يوجد فراغ بين الغرزة 
واألخرى. وقبل عمل غرزة الفستون يجب عمل غرزة شاللة (سراجة صغيرة) 
على أن تكون واسعة نوعًا ما فوق التصميم المراد التطريز عليه وتمأل بها المساحة 
المطلوب تنفيذها كحشو داخلي وذلك إلعطاء غرزة الفستون البروز المطلوب ومنها 

الشكل المستقيم والمستدير والهاللي المزخرف.

غرزةالفستون رقم صورة
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إستخداماتها :

إنهاء أي قطعة زخرفية أو ملبسية أو أطراف المناديل والطرح والفساتين.
يطرز بها عادة حافة المفارش والماليات وحافة الياقات وأساورالفساتين إما بخط 

مستقيم  أوعلى هيئة فستونات.

خطوات العمل  :

تشغل غرزة الشالله (الحشو الداخلي) بنفس لون الخيط الذي سيطرز به.
يثبت الخيط من الجهة اليسرى في بداية الخط السفلي.

يثبت الخيط أسفل إبهام اليد اليسرى.
العلوي تغرز اإلبرة في الخط 

للرسم.
السفلي تخرج اإلبرة من الخط 
آخرة.مع شد الخيط إلي 
اإلبرة.يثبت الخيط تحت 
لعمل يكرر العمل مرة أخرى 
بحيث غرزة ثانية وهكذا 
بعضها تكون الغرز بجوار 
العمل البعض حتى نهاية 

صورة رقم 154. 

صورة رقم (154) خطوات عمل غرزةالفستون
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مالحظات مهمة أثناء العمل : 

يالحظ أن اإلبرة تمر دائماً من أعلى الخيط (الموجود أسفل إبهام اليد اليسرى). -

يجب أال تضغط الغرز بعضها فوق بعض بل تكون الواحدة بجوار األخرى. -

في حالة الخط األسفل لشكل الفستون أطول من الخط األعلى فيجب أن تكون الغرز  -

متالصقة في الخط األعلى ومتقاربة على الخط األسفل.
يقص القماش الزائد من خارج التصميم الزخرفي بعد االنتهاء من التطريز 

بالغرزة.

"Satin Stitch" 5- غرزة الحشو

صورة رقم (24) غرزةالحشو

صورة رقم (155) غرزة  الحشو
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          من أكثر الغرز شيوعًا وتسمى بغرزة الحشو ألنها تستخدم في ملء 
مساحات التصميم بشكل جميل وفي نفس الوقت متين وبرغم أن حركة اإلبرة التي 
تتم لتنفيذ هذه الغرزة بسيطة إال أن النتيجة أشكال جميلة من الغرز المصقولة 
السطح والمتساوية الحواف. وتتكون من مجموعة من الغرز المستقيمة الطويلة 
الثابتة المتالصقة بجوار بعضها البعض بدون أي فواصل أومساحات بين الغرز 
تصل بين الحدود الخارجية للشكل المطرز ويمكن أن تنفذ عموديًا أو رأسيًا  أو 
بشكل قطري ويوجد منها غرزة الحشو"Satin Stitch"غرزة الحشو 
البارز"Padded Satin Stitch"غرزة البوان ستان (الطويلة والقصيرة) "

" Long and Short Satin Stitchصورة رقم 155.

إستخداماتها  :

تطريز المفارش وأطقم السراير ومالبس األطفال والسيدات. .1

ملء المساحات وتغطيتها بغرز مستقيمة وطويلة مغلقة بجوار بعضها  .2

البعض.
تستخدم في زخرفة األحرف واألرقام والتواريخ وتنفذ في األقمشة الثمينة  .3

ألن شغلها يحتاج إلي إتقان.

خطوات العمل  : 
صورة رقم (156) توضح غرزة  الحشو
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يبدأ العمل من جهة اليسار. (1

يمرر الخيط فوق الوحدة الزخرفية إلي جهة اليمين. (2

تكرر الخطوة السابقة مع مراعاة أن تكون الغرز مساوية لحجم الزخرفة  (3

، وبجانب بعضها البعض بقدر ما يسمح به سمك الخيط المستعمل.
4) في التطريز بحيث تكون الغرز متالصقة تماماً صورة رقم 156.

مالحظات مهمة أثناء العمل  : 

يكون دخول اإلبرة وخروجها مالصقاً للغرزة السابقة وفي محاذاتها ومنتظمة  
مع مراعاة الرسم.

االعتدال في شد خيط اإلبرة المستخدم. 
عمل الغرزة يتقدم من اليسار إلي اليمين ويبدأ من نهاية الورقة أو يتبع تحديد  

الرسم وبالنسبة للورقة يكون العمل في الغرزة من القاعدة إلي القمة.
يجب أن تكون الغرز كلها في اتجاه واحد ألن تغير اتجاه الغرزة يعطي  

تأثيراً مختلفاً لها.
يفضل استخدامها مع األشكال الصغيرة والمتوسطة ويجب عدم  
استخدامها مع المساحات الكبيرة ألنها ال تعطي الشكل الجيد للتطريز 
وفي مثل هذه الحالة يفضل تقسيم الشكل للحصول على المتانة 

المطلوبة.

"Padded Satin Stitch" غرزة الحشو البارز

صورة رقم (157) غرزة الحشو البارز 
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 هي نوع من أنواع غرزة الحشو وتعطي نفس التأثير مثل غرزة 
الحشو األساسية إال أن الوحدة المطرزة بهذه الغرزة تكون بارزة إلي حد ما 
عن سطح القماش أو عن التصميم مما يضيف بُعد لغرزة الحشو صورة 

رقم 157. ويمكن تنفيذ هذه الغرزة بإحدى الطريقتين اآلتيتين:

غرزة بارزة قليًال تتكون من طبقتين ثابتتين, األولى هي الطبقة السفلية  (1

وهي غرزة حشو عادية ثم الطبقة العلوية غرزة حشو تشغل بشكل رأسي 
أو قائم على الطبقة السفلية, وعادة تشغل الطبقتين من نفس اللون وطريقة 
العمل تتوقف على االتجاه المراد إخراج الطبقة الخارجية عليه وبالتالي 

فإن الطبقة السفلى (البطانة) تشغل في عكس االتجاه.

بطانة الغرزة يمكن أن تكون صفوف من غرزة الشاللة أو الفرع أو  (2

غرزة السلسلة ثم تشغل غرزة الحشو على غرز البطانة مع االحتفاظ 
بغرزة الحشو متالصقة.

إستخداماتها  :

يطرز بها جميع أنواع الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية. .1

ملء المساحات ببروز بعض األماكن في الزخرفة. .2

البارز الحشو غرزة توضح رقم صورة
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خطوات العمل : 

تمأل المساحة المحددة للرسم بغرزة الحشو الداخلي وهي غرزة الشالله  (1

الواسعة إذا أردنا بروزاً بسيطاً أو بغرزة الفرع إذا أريد بروز أكثر أو تستخدم 
غرزة الحشو. 

يغطي الحشو الداخلي بغرزة الحشو الخارجي مبتدئة من جهة اليسار. (2

يمرر الخيط فوق الوحدة الزخرفية إلي جهة اليمين على أن تكون غرزة الحشو  (3

الخارجي في اتجاه مضاد لغرزة الحشو الداخلي.
تكرر هذه الغرزة بالتتابع على أن تكون الغرزة الخارجية متالصقة بحيث تخفي  (4

تحتها غرز الحشو الداخلي صورة رقم 158.

مالحظات مهمة أثناء العمل : 

نراعى أن تكون الغرزة مساوية لحجم الزخرفة وبجانب بعضها أي  -

متقاربة بقدر ما يسمح به سمك الخيط دون شد أو ارتخاء للخيط لملء 
المساحة المطلوبة.

تكون الغرز الداخلية أفقية والخارجية رأسية أوالعكس. -

يكون الحشو الداخلي بنفس نوع ولون الخيط الذي سينفذ به التطريز. -
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Long and Short Satin Stitch (الطويلة والقصيرة) غرزة البوان ستان

           تستخدم في ملء مساحات مختلفة من الزخارف وبخاصة الوحدات 
الطبيعية كالزهور والورود وأوراق األشجار فتجسمها وتقربها من الطبيعة فتعطي 
شكًال جميًال جذاباً, وتستخدم في األعمال التي تحتاج لعمل ظالل متنوعة األلوان 
وذلك لملء المساحات التي تكون واسعة جداً  أوغير منتظمة الشكل. وتشغل بنفس 
طريقة عمل غرزة الحشو ولكن المظهر النهائي للشكل يكون مختلف تماماً, حيث  
تقلل الغرز القصيرة من رتابة التعاقب المستمر للغرز الطويلة, فيشغل الصف 
األول بغرز طويلة وغرز قصيرة بالتناوب ومتالصقين متبعة الخطوط الخارجية 
للشكل ويمكن عن طريق هذه الغرزة إحداث تأثير يشبه الصباغة وذلك باستخدام 
درجات مختلفة من لون الخيط ومن المهم جدًا قبل بداية العمل تحديد االتجاه الذي 
تتخذه الغرز داخل كل جزء من التصميم حتى يظهر التظليل بشكل مناسب صورة 

رقم 159 .

إستخداماتها :

صورة رقم (159) غرزة البوان ستان 
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تستخدم في ملء مساحات الزخارف الطبيعية كاألزهار واألوراق فتقربها إلي  .1

الطبيعة.
تصلح لحشو التصميمات على اختالف أحجامها وأشكالها وخاصة التي ال ينبغي  .2

ملئها بشكل مصمط.

خطوات عمل غرزة البوان ستان :

يثبت طرف الخيط على ظهر النسيج. (1

تخرج اإلبرة على سطح القماش في نفس موقع بداية التطريز. (2

تغرز اإلبرة من أعلى إلي أسفل فتعمل غرزة طويلة. (3

تغرز اإلبرة مرة أخرى من أعلى ألسفل فتعمل غرزة قصيرة تالصق  (4

الغرزة السابقة.
يكرر العمل حتى تمتلئ المساحة المراد تطريزها من أعلى. (5

لعمل الصف الثاني تغرز اإلبرة من أعلى ألسفل أيضا وفي الثقوب الناتجة  (6

من الغرز السابق عملها على أن تكون غرزة طويلة وأخرى قصيرة بحيث 
تقابل الغرزة الطويلة في الدور الثاني غرزة قصيرة في الدور األول 

والعكس.
يكرر العمل حتى يمتلئ الجزء المراد تطريزه من أسفل. (7

صورة رقم (160) توضح خطوات عمل غرزة  البوان 
ستان 
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" Herringbone Stitch " 6-  غرزة رجل الغراب

          يطلق عليها أحيانا الغرزة الروسية وهي من أشهر غرز التطريز وهي غرزة 
سهلة وسريعة ويستنتج اسمها من الشكل النهائي للغرزة. ولعمل الغرزة البد من خطين 
متوازيين، ويمكن أن تكون المسافة  بينهما منتظمة أو غير منتظمة، واألساس في هذه 
الغرزة أنها غرز متشابكة، وتنشأ الغرزة عن طريق ذراعين متقاطعين من الخيوط 
،وللغرزة أشكال متعددة من خالل التنوع في األلوان وسمك الخيط وعدده ونوع  الخيط، 
ويمكن الخروج بنتائج ممتازة وأشكال متنوعة من غرزة رجل الغراب. ومن هذه 
األنواع غرزة رجل الغراب المفتوحة (Open Herringbone St) غرزة رجل 
الغراب المزدوجة ( Double Herringbone St) غرزة رجل الغراب المقفولة 

(Closed Herringbone St) غرزة الظل (Shadow St) صورة رقم 161. 

إستخداماتها : 

تطريز السيقان أو الورود أو الخطوط المتوازية. .1

غرز ربط في الحياكة. .2

صورة رقم 161 غرزة رجل الغراب
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تحديد الخطوط الخارجية الخارجية للتصميم الزخرفى. .1

ملء مساحات زخرفية في التصميم. .2

"Open Herringbone St" غرزة رجل الغراب المفتوحة .1

يثبت طرف الخيط في النسيج من جهة اليسار على الخط السفلي. (1

تغرز اإلبرة أفقياً من جهة اليمين إلي جهة اليسار على الخط العلوي. (2

تخرج اإلبرة على مسافة خطين أو ثالثة ونشد حتى نهاية الخيط. (3

ننزل بميل خفيف جهة اليمين, و تغرز اإلبرة أفقيا من جهة اليمين إلي  (4

جهة اليسار في الخط السفلي.
تغرز اإلبرة على بعد مسافة الغرزة السابقة. (5

يكرر العمل مرة على الخط العلوي وأخرى على الخط السفلي مع مراعاة  (6

ترك مسافات متساوية بين كل غرزة وأخرى, وأن تكون كل غرزة مقابلة 
لمنتصف المسافة بين كل غرزة صورة رقم 162 .

“Closed Herringbone St" 2.غرزة رجل الغراب المقفولة

منها نوعان : 

" Double herringbone Stitch " غرزة رجل الغراب المزدوجة أ.

صورة رقم 162 غرزة رجل الغراب المفتوحة .
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 تعد من أنواع غرزة رجل الغراب وتعرف أيضاً بغرزة رجل الغراب الهندية, 
وتتكون من صفين من غرزة رجل الغراب متشابكان (متداخالن مع بعضهم البعض) 
ويشغل الصفين من خيطين بلونين مختلفين بألوان متناسقة ومتناغمة لتعطي جاذبية 
خاصة. صورة (163) وهي عبارة عن غرزة رجل الغراب السابقة ولكن يتم تنفيذها 
باستخدام لونين من الخيوط، وللحصول على المظهر المتشابك والمتداخل يشغل كل 
صف بلون خيط مختلف عن الصف الثاني، ويشغل كال الصفين من اليسار إلي اليمين 

ويكون كل لون خيط من الصفين بين خطين متوازيين. ويتم تنفيذ الغرزة بأسلوبين .

أوال : شغل الصف األول بغرزة رجل الغراب السابقة بلون خيط واحد، ثم يتم شغل 
الصف الثاني بلون خيط مختلف عن السابق و تكون جميع أذرع الغرزة أعلى أذرع 

الغرزة في الصف األول.
ثانياً: يكرر السابق  ثم يتم شغل الصف الثاني بلون خيط مختلف عن السابق و لكن 

بتبادل عكسي بين أذرع الغرزة في الصف األول.

إستخداماتها :

ملء المساحات. -1

تستخدم لعمل غرز معقدة أكثر لملء الحدود -2

صورة (163) غرزة رجل الغراب المزدوجة
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خطوات العمل : 

يشغل صف من غرزة رجل الغراب بلون غامق. (1

يشغل الصف الثاني من غرزة رجل الغراب بلون فاتح (ألفضل  (2

النتائج).
تخرج اإلبرة من الخط العلوي فوق النقطة األولى الموجودة في الخط  (3

السفلي مباشراً للحصول على غرزة رجل الغراب الثانية.
تدخل اإلبرة في الخط السفلي في منتصف المسافة بين ذراعي الغرزة  (4

في الصف األول مروراً فوق الذراع األول للون األصلي للغرزة.
تمرر اإلبرة أسفل الذراع الثاني للون األصلي لغرزة رجل الغراب  (5

السابقة.
تدخل اإلبرة في الخط العلوي أفقيا من اليمين إلي اليسار. (6

تمرر اإلبرة أسفل الذراع المتكون للون الجديد (7

تدخل اإلبرة في الخط السفلي إلكمال الغرزة وتخرج على بعد مسافة  (8

صغيرة أفقيا. 
يكرر العمل بهذه الطريقة وتمرر اإلبرة أعلى وأسفل األذرع المائلة إلي  (9

نهاية الصف األول شكل رقم 74 .

شكل رقم 74 خطوات عمل غرزة رجل الغراب المزدوجة
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" Shadow Stitch " غرزة الظل أ.

         تستخدم هذه الغرزة غالباً في تطريز األقمشة الرقيقة الشفافة مثل الشيفون 
واألورجانزا مما يؤدي إلي إمكانية رؤية ألوان الخيوط المتقاطعة في ظهر 
القماش من خالل النسيج وكأنها ظل صورة (164) , ويتم العمل في هذه 
الغرزة بنفس طريقة غرزة رجل الغراب السابقة بين خطين متوازيين مع 
مالحظة أن تكون الغرز متقاربة بحيث تخرج كل مرة من نفس ثقب اإلبرة 
للغرزة السابقة دون ترك أي مسافة بين كل غرزة وأخرى فينتج من الخلف 

صفاً من غرزة النباتة صورة رقم 164.

إستخداماتها:

تطرز على هيئة خطوط مستقيمة أو منحنية أو أشكال زخرفية. .1

تطرز على ظهر النسيج على األقمشة الشفافة الرقيقة مثل االورجانزا  .2

أو األقمشة القطنية مثل اللينو الخفيف.
تطرز على وجه النسيج بالنسبة لألقمشة السميكة. .3

صورة رقم 164 غرزة الظل
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خطوات العمل :

يثبت طرف الخيط مبتدئ من جهة اليسار. (1

تغرز اإلبرة أفقية على خط الرسم األسفل من طرف الرسم األيسر من  (2

اليمين إلى اليسار.
تخرج اإلبرة على مسافة من 2: 3 خيوط من النسيجأوأكثر تبعا لسمك  (3

الخيط ونوعالنسيج.
تعمل غرزة أفقية في الخط العلوي بنفس المسافة ومن طرف الرسم  (4

األيسر.
يالحظ خروج اإلبرة من نفس الثقب الذي بدأنا منه الغرزة األولى. (5

يكرر العمل وذلك بعمل غرزة في الخط العلوي ثم غرزة في الخط السفلي  (6

وهكذا حتى نهاية الرسم شكل  (75).

7- غرزة البذور

شكل رقم 75
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        سميت بهذا االسم ألنها تشبه البذور الصغيرة, فهي عبارة عن عقد صغيرة 

ينتج عنها أشكال تشبه البذور صورة  (165) وهي من غرز التطريز التي لها 
شكل رقيق وتمتاز بسهولة تنفيذها،وطريقة تنفيذها مثل غرزة الركوكو ولكن 
االختالف في المسافة المتروكة أقل ولف الخيط  يتراوح من مرتين إلي ثالث 

مرات .

إستخداماتها  :

يطرز بها قلب الزهور في حالة وجود نقط في التصميم الزخرفي. -

صورة رقم 165 غرزة البذور

شكل رقم 76 خطوات عمل غرزة البذور
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خطوات العمل : 

يثبت الخيط في النسيج في مكان رسم البذرة. (1

تخرج اإلبرة فوق النسيج بجوار مخرج الخيط وبين إصبع السبابة  (2

وإصبع اإلبهام لليد اليسرى.
يلف الخيط حول اإلبرة مرتين إلي ثالث مرات من اليسار إلي اليمين. (3

يمسك الخيط الملفوف بين السبابة واإلبهام لليد اليسرى للمحافظة على  (4

النظام في اللف ولكي ال يتسرب الخيط أثناء خروج اإلبرة منه.
تغرز اإلبرة في النسيج بجوار مكان الغرزة التي تم عملها (غرزة البذرة)  (5

شكل  (76).
يكرر العمل بإخراج اإلبرة من منتصف رسم غرزة البذرة التالية لها                        (6

"Bullion Knot"  8- غرزة الركوكو

       ركوكو هو أسلوب في التزيين وفن العمارة يتميز بالزخرفة, أما الغرزة 

المعروفة بهذا االسم تعد من الغرز المهمة في التطريز اليدوي, فهي تثري

صورة رقم 166 غرزة الركوكو
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 القيمة الجمالية للتصميم وتعطي تنوعًا في أجزاء العمل الفني سواء للشكل أو 
األرضية  ، وهي من الغرز البارزة لذلك تستخدم في إضافة تباين مع غرز 
التطريز األخرى في األشكال المختلفة صورة (166) وهي غرزة جميلة 
تتميز بشكلها الحلزوني فهي غرزة ملتوية كبيرة وتشكل الغرزة من عقدة 
مرتفعة تصنع من خالل مجموعة من اللفات حول اإلبرة العديد من المرات 
قبل إدخالها في القماش لتعطي خط حلزوني على النسيج فتعطي نتيجة سريعة 

ودقيقة 

إستخداماتها   :

تستخدم لملء المساحات أو للخطوط الخارجية أو في شكل مفرد،  .1

فيطرز بها الزهور وأوراق الورد وشكل الديدان واألشكال الملتوية 
وأجسام الحشرات وبراعم األزهار وأوراق الشجر الصغيرة.

تستخدم إلعطاء تأثيراً فعاالً وبروز للرسومات الصغيرة جداً  .2

خطوات العمل : 

شكل رقم 77 خطوات عمل غرزة الركوكو
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تغرز اإلبرة في نهاية الخط المرسوم المراد تطريزة (من أعلى إلي  (1

أسفل عند بداية الشكل).
يخرج سن اإلبرة من بدايته (على أن يظهر من اإلبرة نصفها فقط). (2

يلف الخيط حول سن اإلبرة البارز قليال مع اتجاه عقارب الساعة عدة  (3

مرات من 5: 7 مرات بحيث يساوي الجزء المختفي من اإلبرة, أي 
بقدر طول الخط المطلوبة. 

تمسك لفات الخيط بإحكام تحت إبهام اليد اليسرى فوق الخيط أثناء لف  (4

الخيط حتى ال يتسرب خارج اإلبرة. 
تسحب اإلبرة من خالل اللفات بحيث تحبس اللفات تحت إصبع اإلبهام  (5

أثناء سحب اإلبرة حتى ينتهي الخيط.
تفرد اللفات على المسافة المأخوذة من أرضية النسيج. (6

تغرز اإلبرة مرة ثانية في نهاية الخط المرسوم شكل (77). (7

تكرر هذه الطريقة في المساحة المطلوبة . (8

مالحظات مهمة أثناء العمل :

تحتاج الغرزة إلى دقة وعناية وتدريب على طريقة عملها لتبدو بالشكل  -

المميز لها.
عدد اللفات على اإلبرة يعتمد على سمك الخيط والمسافة المراد تغطيتها  -

بالغرزة وعدد الجدائل المستخدمة في الخيط.
للحصول على غرزة جيدة يجب أن تكون اللفات محكمة والغرز ثابتة  -

وقوية. 
عند عمل غرزة الركوكو بشكل منحني فيجب أن يزداد عدد مرات لف  -

الخيط حول اإلبرة بحيث تكون أكثر طوال من طول المسافة المأخوذة من 
أرضية النسيج حتى تعطي الشكل المنحني المطلوب .
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:[Roumanian stitch] 9- غرزة البروكاتيال

  تسمى هذه الغرزة باسم الغرزة البارزة وهى سريعة وسهلة التنفيذ 
وتستخدم لملء المساحات وهى عبارة عن خيوط ممتدة فوق سطح النسيج 

ومثبتة بغرزة مستقيمة على أبعاد متساوية بطول الخط الممتد وتكون المسافات 
بين الغرز تبعا لحجم الزخرفة . 

طريقة العمل :

 - تثبت طرف الخيط من جهة اليسار . 
 - نغرز اإلبرة في طرف الرسم جهة اليمين على وجه النسيج   ثم نخرجها على 
بعد سنتمتر تقريبا وذلك تبعاً لحجم الزخرفة وسمك الخيط ونوع النسيج المستخدم.

- نخرج اإلبرة من تحت الخيطلنحصل على سطر أفقى من  الخيط. 
- نثبت هذا السطر األفقي بغرزة تثبيت مستقيمة من اليمين إلى اليسار ويكون هذا 

بغرز اإلبرة فوق الخيط الممتد  على أبعاد متساوية من 4 : 5 تقريبا ونكرر التثبيت 
إلى آخر الخيط األفقي الممتد .

 - نكرر هذا العمل ثانية في صف آخر أفقي بحيث تكون غرزة التثبيت بين 
غرزتى التثبيت فيالسطر السابق حتى يمتلئ فراغ الرسم المراد تطريزه ويراعى

صورة رقم (166) توضح غرزة البروكاتيال
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 أن يكون الخيط مضبوطا ال مشدودا  وال مرخيا للحصول على أفضل النتائج 
وأيضا أن يتبع خيوط النسج الطولية أو العرضية .

:[Feather stitch] "10- الغرزة المرجانية المعروفة "ضلع السمكة

          هذه الغرزة من الغرز السهلة الجميلة السريعة التنفيذ ، وبها يمكننا ملء 
أشرطة وكنارات زخرفية وبواسطتها أيضاً يمكننا الحصول على أوراق مطرزة ، 

وبواسطة تلك األوراق يمكننا الحصول على زهور جميلة مطرزة. 

طريقة العمل : 
 - نغرز اإلبرة من أعلى إلى أسفل مائلة جهة اليسار على أن تكون مارة فوق 

الخيط ثم نشدها برفق حتى ينكمش النسيج ،فتنتجغرزة شبيهة بغرزة الفستون جهة 
اليمين .

 - نغرز اإلبرة ثانية من أعلى إلى أسفل مائلة جهة اليمينمارة فوق الخيط أيضاً ثم 
نشد فتنتج غرزة جهة اليسار .

شكل رقم (78 ب) توضح غرزة ضلع 
السمكة

أ

شكل رقم 78 أ
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 - نكرر الطريقة وذلك بعمل غرزة جهة اليسار وأخرى جهة اليمين حتى نهاية 
الرسم مع مالحظة مرور اإلبرة فوق الخيط في كل غرزة .

:[Basket stitch] ( الحصيرة) 11- غرزة العجمية

        ظهرت هذه الغرزة بتوسع في الطراز الروماني وسميت غرزة الوجه 

الستخدامها في التطريز المرسوم المعبر عن وجوه القديسين والعناصر اآلدمية 
والحيوانية . كما استخدمت في تطريز قطع النسيج في العصر اإلسالمى ، 

وتتكون هذه الغرز من خيوط تمتد فوق النسيج وتثبت بغرزة لفق طويلة مائلة ال 
يظهر منها فوق وجه الشغل سوى غرز قصيرة مثبتة للخيوط الممتدة ، وغرزة 

الحصيرة عبارة عن خطوط أفقية من الخيط تعمل في صفوف متتالية وبدون 
ترك مسافات بين كل صف وآخر وتستخدم خيوط المالونية الملونة في تطريز 

هذه الغرزة صورة 167.

طريقة العمل : 

صورة رقم (167) توضح غرزة العجمية
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 - تثبت طرف الخيط ونبدأ من جهة اليسار .
 - ندخل اإلبرة في طرف الرسم من جهة اليمين ونخرجها على  

    بعد( 4-5 )فتالت وذلك حسب سمك الخيط ونوع النسيج المستعمل .
 - نخرج اإلبرة من فوق الخيط بشكل مائل وذلك لتثبيت الخيط األفقي.

 - ندخل اإلبرة من اليسار ثم نكرر العمل لنحصل على خطوط أفقية متتالية 
ومثبتة بشكل مائل  متبعا خطوط النسيج الطولية أو عرضية مع استعمال 

الطارة ن وإذا كانت المساحة المراد   تطريزها كبيرة نقوم بعمل أكثر من 
غرزة تثبيت بشكل مائل.

:(Ribbon Embroidery ) التطريز بالشرائط

      يستخدم فى هذا النوع من التطريز الشرائط الحريرية الرقيقة أو األورجانزا 
وكذلك شرائط الستان بعروض وألوان متعددة وكذلك أساليب مختلفة فى التنفيذ، 

تطرز بها الزهور وأوراقها وغيرها من التصميمات صورة رقم 168.

تاريخ شرائط الساتان :

          كان يقتصر استخدام األشرطة فقط لطبقة النبالِء فى المجتمع الفرنسي 

في القرن السابع عشرِ، وتواجه اآلن األشرطة إهتمامًا وإعجابًا لَيَس فقط 
لمظهرة الجميل ولكن إلستخداماته الرائعة للزخرفة والزينة ،األشرطة تَستعملُ 
لِلتعبير عن العواطِف أيضًا ومشاعِر الفخِر ، ويَعطي الفرَص لساعاِت مِنْ 

التعبيرِ المبدعِ.في كافة أنحاء حياتِنا، أشرطة تَرتبطُ بلحظاتِ خاّصةِ مثل

صورة رقم 168 التطريز بالشرائط
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 هدايا أعياد الميالد ، األشرطِة التى تجمع الزهور وتتميز الشرائط بالعديد مِنْ 
األلوانِ، األنماط، الخامات، واألحجام األشرطِة المتوفرِة اليوم، لذا فال َعجَب 
بأن نستخدمها لتزيين( منازلنا - مالبسنا - وهواياتنا- هدايانا  -حقائبنا )، مثلما 
نرتقى باحساسَنا للجماِل والرشاقةِ.بالرغم من أن أول مصنع للشرائط في 
الواليات المتّحدِة أسْس في 1815، فاألشرطة َقْد تم صناعتها في أوروبا لَبعْض 
الوقتِ. رَفَض األمريكان اإلستعماريوُن إستعماُل األشرطِة بسبب مشاعِر معاداةِ 

إنجليزيةِ سياسيةِ. في فرنسا وبعد ذلك إنجلترا، إقتصر إستعمالَ األشرطة.

           طبقًا لـ (Victoria Adams Brown )  مؤلفة عدة كتب للتطريزِ 

بالشرائط الحريرية  أن تطريز الشرائط ظَهر ألول مرة في إنجلترا في أوائِل 
القرن الثامن عشِر حين بدأت خياطاِت لندن بنَسْخ التقنيِة الفرنسيِة بيت تصميمِ 

األزياء الفرنسِي المشهور وزادت شعبيَة تطريِز الشرائِط الحريريِه وبدأ            
( تشارلز) باستعمال (أشرطِة Rococo ) لتَزيين أرديِة األغنياِء والمشهوري 
وقبل ذلك استخدم التطريِز بالشرائِط الحريريه لتزيين حلية الكهنة . و ُيْمِكُن أَنْ 

يُرى على قفازاتِ كبار الجنود ، وبعد ذلك رشح لدخول عالم األزياء 

 والموضة  ،  أثناء الثورِة الصناعيةِ،  لم يظهر فى األردية بصورة كبيرة ، لذا 
إستأجروا (Charles Worth )  وهو من أشهر بيوَت تصميِم األزياء فى تلك 
الفترة ، وظل متخصص ألزياء األغنياء ،  يَستعمُل للتطريز بالشرائط  نفس إبرَ 
التطريزِ التي كَانتْ شائعة ومعروفة لمِئاتِ الَسنَواتِ - والعروض األكثر شعبيةً مِنْ 
األشرطةِ هي  4 مليمترِ و7 مليمترِ ،و جمالَ استخدام التطريز بالشرائط الحريرية 
بأنّها تستغرق تقريباً( 5/1 ) الوقِت عند تنفيذها إذا ما قورنت بغرزالحياكة 

المتشابكِةأَوطرقِ التطريزاألخرى.

أحجام وألوان شرائط الساتان :



254

          إن األشرطة المستخدمة فى التطريز تتوافر بكثرة فى األسواق 
وبعروض مختلفة ومتنوعة واألكثر شيوعًا يكون ( 4 ملليمتر، 7 ملليمتر) أما 
بالنسبة إلى اإلبرِ، النوع األكثر شيوعاً المستعملة إبرَ( Chenille ) حيث تتميز 
بأن لها سن حاد و عين كبيرة. و إبر شنيل (Chenille) متوفرة عمومًا في 
المقاسات (13 – 26 )  ،   تتعدد ألوان شرائط الساتان فعلى سبيل المثال 
صورة 169 توضح فوق المائة لون من ألوان شرائط الساتان بأحجام متنوعة 
حيث تشمل العروض المختلفة لشرائط الساتان (2ملليمتر-4 ملليمتر-7 ملليمتر-

13 ملليمتر -32 ملليمتر) .

طريقة عمل الزهور بالشرائط :
Spider Ribbon Rose 1- وردة الجورى-العنكبوت

الساتان شرائط توضح رقم صورة
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يحدد مركز الوردة ويمد بالقلم الرصاص عددًا فرديًا من األشعة بالطول  .1

المرغوب وكلما طال الشعاع كلما كبر حجم  الوردة .

صورة  رقم (170) توضح  زهرة الجورى
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يلضم شريط الساتان فى اإلبرة ويعقد طرفه  .1

يثبت الخيط فى قلب الوردة أي في مركزها ويدخل الخيطأمام ووراء كل  .2

خيط من خيوط الشعاع بالتناوب متجهة عكس عقارب الساعة  إلى أن 
تتمالدورة األولى.

يسحب الخيط بقوة كي ال تظهر خيوط الشعاع وذلك فى الدورة األولى فقط. .3

يكمل لف الشريط فى الدورات التالية بنفس الطريقة مع إرخاءه إلى أن  .4

تختفى خيوط الشعاع ،ثم تثبيته فى الخلف.

      وعادة ما يكون قلب الوردة أغمق من أطرافها ، لذلك يلف من (4-
5) لفات من اللون الغامق للوردة ويثبت ،ثم يثبت اللون الفاتح فى نهاية اللون 
الغامق ويتم استكمال الدوران إلى النهاية ، كما يمكن بنفس الطريقة استخدام 

لون ثالث.

The Melanie Rose  2- زهرة الميالنى

شكل  رقم (79) توضح خطوات زهرة الجورى :
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     تخرج اإلبرة يعتمد نجاح هذه الغرزة بشكل أساسي على التحكم فى شد شرائط 
الساتان بحيث يسمح لقلب الوردة أن يكون ممتلئ ويفضل استخدام الشرائط بعرض 

(2ملم) لعمل الورود الصغيرة وعرض (4ملم ) لعمل الورود الكبيرة الحجم .

الطبقة األولى : يتم عمل غرزة مستقيمة فى مركز الزهرة وغرزة أخرى من اليسار 
إلى اليمين ثم تغرز اإلبرة ألسفل بجانب مركز الزهرة .

الطبقة الثانية : من مركز الغرزة السابقة تمرر اإلبرة من أسفل الشغل ألعلى لعمل 
غرزة جديدة بإستقامة الغرز السابقة، ثم تخرج اإلبرة من أعلى يساراً ونزوالً بها 
جهة اليمين مع المحافظة على استقامة الغرز مع بعضها البعض، مرة أخرى من 

أعلى اليمين ونزوالً بها جهة اليسار.

         يتم عمل صف من غرزة الفرع الواسعة تبدأ من اليسار 
منبداية الغرزة حيث نخرج اإلبرة من أسفل وتلف اإلبرة بالخيط 

فىإتجاة عكس عقارب الساعة ثم ننزل باإلبرة فى القماش وهكذا  
بصورة دائرية حتى نهاية الغرز المطلوبة . ثم يتم تكرار الغرز 

حتى تصل إلى الحجم المطلوب لها .

أ

ب

ج

الميالني زهرة توضح ج ، ب ، أ رقم صورة
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gather Rose : 3- الوردة المجمعة

ينفذ هذا النوع من الورود بمزج شريطين من الساتان 
بعرضين مختلفين وألوان متقارية كما يلي:

قصي شريطين بالطول المطلوب من الشريط األول ويكون  
بعرض (7ملم) واآلخر بعرض(4 ملم) .

ً بحافة واحدة واشتغلى غرزة شاللة ناعمة  معا ضمي الشريطين  
.

صورة رقم 172 الورد المجمعة
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شدي خيط الشاللة إلى أن يتبقى منه جهة الشريط مسافة 23سم  
ً وثبتيه فى النهاية مع ثنى حافة الشريط لتنظيفها  تقريبا

باستخدام نفس الخيط السابق ثبتى مركز الزهرة فى المكان 
المحدد لها على القماش ، ثم لفى الشريط حولها مع تثبيته على 

مسافات متقاربة وبغرز غير مرئية داخل قلب الزهرة ابرمي 
نهاية الشريط للداخل وثبتيه.

[Fully open rose] 4- الزهرة المفتوحة

- يتم عمل غرزة البذور فى مركز الزهرة 
- إستخدمى لعمل هذه الزهرة شرائط ساتان بعرض (7مم) 

   - قومى بعمل خمس غرز مستقيمة قصيرة حيث الخروج باإلبرة من 
مركز الزهرة والنزول على بعد خيطين أو ثالثة وعدم شد شريط 

الساتان بل تركه مرخياً وهكذا يتم عمل باقى الغرز بصورة دائرية 
حول مركز الزهرة 

- وفى السطر الثالث يتم عمل سبع غرز آخرى مستقيمة وهكذا يتم 

عمل الغرز حتى نصل إلى الحجم المطلوب صورة رقم 173 .

شكل رقم (80) خطوات عمل الزهرة المجمعة
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: ( Daisy Stitch ) 5- غرزة المارجريت

صورة رقم (173 ) الزهرة المفتوحة

صورة رقم 174 غرزة المارجريت

شكل رقم 81 يوضح غرزة المارجريت
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-  إبدئى بتثبيت الغرزة من أسفل ألعلى فى مركزالغرزة .
- لفى الشريط بشكل دائرى يمثل طول الغرزةالمطلوب تنفيذها ثم  أغرزيها 
مرة أخرى فى نفس نقطة البداية وأخرجيها على مسافة  طول الغرزة 
المطلوب على أن يكون الخيط أسفل اإلبرة - اغرزى اإلبرة فى نهاية 

الورقة مباشرة لتثبيتها  .

Leaves : 6-غرزة أوراق الشجر

- اغرزى اإلبرة من الخلف فى بداية الورقة ، ثم ابسطى الشريط 
واغرزى اإلبرة فى منتصفه واسحبيها برفق الى بداية الورقة التالية 

صورة رقم 175.

 (French Knot) شكل رقم (82) توضح غرزة أوراق 7- العقد الفرنسية
الشجر
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تنفذ هذه الغرزة باستخدام شرائط ساتان ذات عروض مختلفة ويتم تنفيذها (صورة 
رقم 175) كما يلي  :

- ثبتى طرف الخيط من الخلف ألعلى مكان عمل البذرة .
- لفي شريط الساتان حول اإلبرة مرتين أو ثالث مرات .

- اسحبي اإلبرة ثم ادخليها مرة أخرى فى مكان الغرزة السابقةوانتقلى من الخلف 
لعمل الغرزة التالي شكل رقم (83).

:(Stem Stitch) 8- غرزة الفرع

صورة رقم (175) غرزة العقدة الفرنسية

شكل رقم 83 يوضح خطوات عمل العقدة الفرنسية
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-  ثبتى الخيط من الخلف ثم أخرجى اإلبرة فى النقطة األولى .
  - إغرزى اإلبرة جهة اليسار طول الغرزة المطلوب  ثم أخرجيها 

على بعد خيطينإلى ثالثخيوط من النسيج .
- اغرزى اإلبرة على بعد يساوى الغرزة السابقة وهكذا حتى نهاية 

التصميم المطلوب 

 (Fly stitch)  9- الغرزة الطائرة

ً ما تستخدم بجانب الورود  غالبا - وهذه الغرزة 

- قومي بتثبيت شريط الساتان في اإلبرة ونخرج على سطح القماش في 
النقطة األولى 

 (c  ونصعد على ظهر القماش في النقطة (B) وننزل في النقطة الثانية -

- ننزل مرة أخرى في النقطة (D) وهكذا ويتم تكرار الغرز تبعاً للتصميم 
المطلوبشكل رقم (85).

صورة رقم (176) غرزة شكل رقم (84) خطوات عمل غرزة الفرع
الفرع

الطائرة الغرزة توضح رقم شكل
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( Looped Petal Flower) 10- زهرة التويجية

- ثبتى الخيط من الخلف وأخرجى اإلبرة من نقطة البداية على سطح 
القماش .

- لفى شريط الساتان من أسفل ألعلى بطول الغرزة المطلوب ثم أغرزى 
اإلبرة  ألسفل من نفس نقطة البداية .

- وهكذا تكرر نفس الخطوات السابقة بعدد المرات المطلوبة لعمل الوردة 
كاملة .

http://www.stitching.com  ويمكن عمل عقدة فرنسية فى المركز -

 ( Feather stitch ) 11- غرزة ضلع السمكة
شكل رقم (86) توضح خطوات عمل زهرة التويجية
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- يثبت الشريط فى اإلبرة وتخرج اإلبرة على سطح  القماش فى النقطة (1) 
وننزل ألسفل فى النقطة (2) مع مراعاة الحفاظ على الشريط غير مشدود 

على سطح القماش.
 - نخرج اإلبرة مرة أخرى عند النقطة (3) ثم ننزل بها فى النقطة(4) مع 

عدم شد الشريط أى إجعلى مرخياً قليالً للحفاظ على المظهر المطلوب للغرزة 
 - الصعود مرة أخرى فى نقطة(5) وهكذا يتم تكرار  العمل حتى نهاية 

التصميم شكل 87.
(tem Stitch Rose) 12- وردة غرزة الفرع

- إبدأ بعمل عقدة فرنسية فى مركز الوردة.

شكل رقم (87) توضح غرزة ضلع السمكة

شكل  رقم (88) توضح وردة غرزة 
الفرع
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- نخرج باإلبرة فى نقطة(1) ثم ننزل ألسفل فى (2) مع مراعاة أن يكون 
الشريط جهة اليسار وأسفل اإلبرة ثم نخرج باإلبرة   فى نقطة (3) بحيث 

تكون نقطة (3) منتصف المسافة بين (2،1) ثم يسحب الشريط بلطف إلى 
أعلى القماش فى نقطة(3)  - يتم تكرار نفس الخطوات السابقة بصورة  

دائرية حول مركز الوردة حتى نصل إلى الحجم  المطلوب شكل رقم 88 .

:( Straight Stitch) 13- الغرزة المستقيمة

-  يثبت الشريط فى اإلبرة .
  -  نخرج باإلبرة من أسفل ألعلى فى(1) ثم ننزل فى(2) .

- مراعاة  الحفاظ على الشريط فى صورة منبسطة ومستوية وعدم حدوث أى برم 
للشريط ، يتم عمل الغرزة فى اتجاهات مختلفة وبأطوال مختلفة وهذا تبعاًللتصميم 

المطلوب شكل رقم 89 .

شكل رقم (89) توضح الغرزة 
المستقيمة
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:[Decorative Running stitch] 14-غرزة السراجة الزخرفية

 تستعمل هذه الغرزة لتزيين الكنارات الزخرفية وهى متشعبة 
ومتعددة األنواع تتكون غالباً من خطوتين بخيطين من نفس اللونأو مختلفين 
فى اللون والسمك ، يطرز الخيط فى الخطوة األولى على النسيج بينما يمرر 

الخيط فى الخطوة الثانية بعد تثبيته بين الخيوط السابقة صورة رقم 177 
ومنها ما يلى :

النوع األول :( السراجة بسطر واحد ) :

صورة رقم (177) توضح غرزة السراجة 
الزخرفية
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ثبتى طرف الخيط فى يمين العمل واعملى غرزة سراجة قصيرة  
المسافات ومتساوية فى الطول على قدر الخط المراد تزيينه .

ثبتى خيطاً آخر بنفس اللون أو بلون مخالف متناسق مع اللون األصلى  
بنفس مكان التثبيت السابق ، ثم ادخلى اإلبرة فى كل غرزة من غرز 

السراجة السابقة من أعلى إلى أسفل دون غرزها فى القماش باستخدام 
طرف اإلبرة المقلوب.

أو مررى الخيط مرة من أعلى إلى أسفل ، ومرة من أسفل إلى أعلى  
،إلى أن تحصلي على خط متعرج .  

مفهوم التطريز باإليتامين   :

           هو أحد الفنون القديمة بقدم الزمن نفسه وأشغال اإلبرة لها تاريخ 

طويل وتطريز اإليتامين من أشغال اإلبرة التي استخدمت لتطريز المالبس 
الرسمية والعباءات كما في مالبس الكهنة فالتطريز باإليتامين يعبر عن 
الجمال والشكل النقي فهو بدأ بالتصميمات الهندسية ثم أصبح لكل أنواع 

التصميمات حتي رسوم الوجوه المعبرة ففي القرن الـ 17 صنعت أوروبا 
بعض األعمال من أشغال اإلبرة الخاصة بتطريز اإليتامين التي تتميز 
بالمتانة وقوة العمل التي تم تنفيذها على وسادة مخدة ، مقاعد الكراسي 

وخلفياتها معلقات الحوائط ، وغيرها .

ويعرف التطريز باإليتامين   :   يقصد بالتطريز باإليتامين هو استخدام 
بعض غرز التطريز للتطريز بخيوط سميكة إلى حد ما على قماش 

اإليتامين وهو قماش به ثقوب متساوية واستخدامها في العديد من المنتجات 
الفنية كالمالبس والمفروشات.

طرق وأساليب التطريز باإليتامين:
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Basic Stitches.التطريز بالغرز األساسية .1

Black Work. التطريز األسود .2

Hardanger Stitches .غرز التطريز النرويجي الهندسي .3

Assisi work .شغل الخلفية .4

Needle work  .شغل الكنفاه .5

Counted Threads .الشغل بالعدد .6

الخامات المستخدمة في التطريز باإليتامين  :

تقسم الخامات المستخدمة في التطريز اليدوي إلي: 

أوال   : األقمشة     &     ثانياً   :   الخيوط 

Fabrics :  أوالً : األقمشة

           في هذا الموديول ندرس تحديداً أقمشة اإليتامين والتي تتميز 
بخيوطها التي تنتشر أفقياً ورأسياً خالل النسيج وهي متاحة في 

مقاسات مختلفة وأعداد مختلفة ، األعداد تشير إلى رقم الخيط بالمربع 
2.5 سم في البوصة وتسمى مرة أخرى بالمعدودة ، معدل العد من 

18 عدة (خشن) إلى 36 عدة (جيد جدا ) وهما متاحان في كل من 

خامة القطن، خامة الكتان وأحياناً يصنع من ألياف مختلفة وبعدد كبير 
من األلوان.وهناك مسميات مختلفة ألقمشة اإليتامين نذكر منها ما 

يلي: 

( صورة رقم 178 أقمشة آيدا)
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أقمشة آيدا  :   Aida cloth ( صورة رقم 178)  هي أقمشة مميزة وذات 
نسيج معقد به فتحات  صغيرة تجعل العد أسهل للقائمين على العمل لتنفيذ 

الغرز وذلك لسهولة رؤية مكان الفتحات أو الثقوب على نسيج إيدا ،   أقمشة 
إيدا تعالج كيمائياً ليجعل األلياف صلبة تتحمل كثرة عمليات الغسيل وتجعل 
األقمشة أنعم وأكثر وضوحاً وليونة وهي تصنع من الكتان وبعدات مختلفة 

هي 20، 28، 32 وهذه تحسب بعدد الفتحات في البوصة المربعة.

Hardnger cloth  أقمشة هاردنجر

         (صورة رقم 179) وهي مشابهة ألقمشة إيدا ولكن بعدات 20 ، 22 ، 

24 وهي المقاسات المعتادة ألشغال الهاردنجر غالباً مايكون القماش معالجاً

( صورة رقم 179 : أقمشة هاردنجر)
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  ليصبح ناعم والذي يجعله أسهل للقص والرسم على الخيوط ألشغال 
الهاردنجر.   

Needlepoint cloth  : قماش الكنفاه

           يتميز قماش الكنفاه القطني بالمتانة والصلب وهو  متآلف وسهل 
الترتيب ، مما يجعله نسيج مثالي ألعمال اإليتامين، ومن الممكن أن 

يوضع فوق قطعة قماش أخرى ثقيلة الوزن بعد انتهاء العمل به ، أو شده 
بإحكام إلى مادة خفيفة الوزن كصورة تنسيقي مميز، وهذا القماش يتآلف 

جيداً مع الكثير من األقمشة األخرى وهو األكثر انتشاراً ألعمال اإليتامين 
ويتوفر بسهولة في السوق المصري في العديد من محالت أدوات الحياكة 

لذا سنتناول دراسته بالتفصيل:

كنفاه القطن والكتان: (صورة رقم 180) .1

      هو قماش يتم نسجه بحيث يكون هناك فراغات في النسيج وعدد هذه 

الفراغات هي التي تحدد نوعه . 

الكنفاه البالستيك  : (صورة رقم 181)

( صورة رقم 180 : كنفاه القطن والكتان)

البالستيك الكنفاه رقم صورة
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            هو متاح في صورة أوراق أوقطع منفصلة وأحيانا بها رسومات 
خاصة بألوانها ومتاحة في ألوان عديدة  واألنواعالثقيلة منها تستخدم في 

صناعة الصناديق واألشكال ثالثية األبعاد . 

األقمشة البسيطة : (صورة رقم 182)

           هي األقمشة البسيطة المنسوجة والتي تستخدم ألسلوب التطريز الحر 
أو تصميمات اإليتامين التي تعتمد على خبرة القائمين بالعمل وال يحتاجون 
وضوح مكان الفتحات أو الثقوب في النسيج.وهناك العديد من المسميات 
المرتبطة بنسيج الكنفاه ولكن سنكتفي بهذه األنواع ألنها األكثر شيوعاً 

واستخداماً. 

( صورة رقم 182 : األقمشة البسيطة)
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مواصفات قماش اإليتامين "الكنفاه" الجيد   :

    للحصول على الجمال األصيل والثبات الدائم لشغل الكنفا يجب 
استخدام أفضل الخامات والتي يمكن الحصول عليها بسهولة ، وفيما يلي 

مجموعة من المؤشرات للحكم على جودة الكنفاه  :

التأكد من أن الكنفاه مصنوعة من خيوط طويلة ناعمة. .1
أن تكون المسافة بين الخيوط واضحة ونظيفة وخالية من الزغب من  .2

خيوط اللحمة والسداء.
يجب أن تكون الكنفاه خالية من العقد واألجزاء الضعيفة أو الخيوط  .3

المقطوعة.
يجب أن يكون النسيج منتظم وبعدد متساو من خيوط اللحمة والسداء في  .4

البوصة.
مراعاة أن يكون خيوط السداء وحافة القماش متوازيتان. .5

مراعاة أن يكون تقاطع خيوط اللحمة والسداء بزاوية قائمة. .6

: Threads ثانياً  : الخيوط
أنواع الخيوط المستخدمة في التطريز اليدوي:

     هناك العديد من الخيوط التي تستخدم في التطريز بصفة عامة 

ولكن بما أننا في هذا الموديول ندرس الخيوط المستخدمة في التطريز 
باإليتامين فنركز في دراستنا تحديداً على هذه الخيوط  :

 : Cotton threads  1-الخيوط القطنية
Stranded  :183 خيط قطني مجدول (المالونية) صورة رقم أ-

floss
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   هو خيط مكون من ست فتالت يمكن فصلها ومتوفر في صورة شلل بألوان 
متعددة وهو مناسب للتطريز اليدوي على جميع أنواع األقمشة ومصنوع 
من100% قطن طويل, ويتميز بالمتانة واأللوان الثابتة التي تتحمل عمليات الغسيل 

المتكرر.    

ب- خيط الكتون بارليه(Pearl Cotton) :   (صورة رقم 7) وهو أفضل 
أنواع الخيوط التي تستخدم في التطريز باإليتامين

       هو خيط مبروم غير قابل للتجزئة ومصنوع من 100% قطن 
وملفوف في صورة شلل أو بكر ومتوفر في ألوان متعددة وأحجام مختلفة

( صورة رقم 184 : خيوط الكتون بارليه)

صورة رقم 183 : خيوط المالونية
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 مما يجعله مناسباً لكل أنواع التطريز اليدوي, وهو مناسب للعديد من الغرز 

مثل غرزة السلسلة وغرزةالحشو وغرزة الفرع  .

:(Matte Embroidery Cotton) ج- خيط قطني مطفي

          خيط مبروم جيداً ويتكون من خمسة فتالت, ويفضل استخدامه 

مع األقمشة الثقيلة مع مراعاة االختيار الجيد لأللوان.

(Wool Threads) 2. الخيوط الصوفية

( صورة رقم 186 : الخيط الصوف الفارسي)

( صورة رقم 185 : خيط قطن مطفي )



276

أ. الخيط الفارسي (Persian Yarn):(صورة رقم 9) خيط من الصوف 
المبروم الخفيف يتكون من ثالث فتالت مجدولة, ويوجد في صورة 

شللمختلفة األلوان والسمككالصوف األنجوارة والصوف البكااله.

:  (Tapestry Wool) ب. خيط صوف تابستري

        يتكون من أربع فتالت وهو أكثر سمكاً ونعومة من النوعين السابقين, 
وهو خيط صوف صافي وله نفس وزن خيط التريكو المزدوج ويباع في شلل 
صغيرة ومتوفر بألوان متعددة ، ويستخدم للتطريز على الخيش أو قماش 

اإليتامين أواألقمشة السميكة.                                                  

:  (Metallic Threads) الخيوط المعدنية (1

( صورة رقم 187 : خيط الصوف التابستري)

( صورة رقم 188 : خيوط السيرما)



277

         هي الخيوط التي تصنع من المعادن الفضية أو الذهبية, وتوجد على 

صورة بكر وتتميز بقوة التحمل والبريق الالمع والمرونة وتحتاج إلي 
مهارة في العمل  ،  والخيوط المعدنية تتكون من ثالث فتالت وهي خيوط 
غير قابلة للتجزئة, ومناسبة لجميع أنواع التطريز اليدوي, ومتوفرة في 

ثالث ألوان (ذهبي فاتح وفضي وذهبي غامق).
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1) تدريس المقرر

- النسبة المئوية للموضوعات التي تم تدريسها من محتوي البرنامج :

- أكثر من 90% ----     من  70-90 %  √   اقل من 70.%  ------

*األسباب بالتفاصيل لعدم تدريس أي موضوع من الموضوعات  :  ال ينطبق

* اذا كان  هناك موضوعات تم تدريسها رغم أنها ليست محددة في المحتوي ، 
اذكر األسباب بالتفاصيل  :  ال ينطبق

الساعات النظرية  
=    26   ساعة 

الساعات التطبيقية 
=   52  ساعة

 78ساعة
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أساليب التعليم و التعلـم : (2

- محاضرات  :        √50%

تدريب عملي/معمل  :      √40% -

ندوة / ورشة عمل  : ال  ينطبق -

أنشطة في الفصل :    √  % 5 -

دراسة حالة :ال  ينطبق -

واجبات أخري / واجبات منزلية : √   % 5 -

المجموع          100% -

اذا تم استخدام أساليب أخري للتعليم والتعلم غير تلك المحددة أعاله ،  -

أذكرها وأذكر أسباب استخدامها : لم يتم استخدام أساليب أخري للتعليم 
والتعلم غير تلك المحددة أعاله

تقييم الطلبة  : (3

- طريقة التقييم   :   النسبة المئوية من مجموع الدرجات % : 

امتحان تحريري  :                  60درجة  60  % -

امتحان العملي / معمل :            20درجة     20  % -

واجبات أخري / أعمال الفصل الدراسي  : 20درجة  %20 -

المجموع  :                %   100 -

أعضاء لجنة االمتحان  -

---------------------- -

---------------------- -

دور المراجع الخارجي ( اذا كان ينطبق)  -

----------------------------- -
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4)اإلمكانات/ المرافق والوسائل التعليمية  :
- كافية تماماً  : ------

- كافية الي حد ما : √

- غير كافية  : ------

اذكر أي قصور  :  ال يوجد  -

5)القيود اإلدارية    :

اذكر أية صعوبات تعرض لها المقرر  : ال يوجد  -

6)تقييم الطالب للمقرر  :                        استجابة فريق المقرر :

اذكر أي نقد ورد في تقييم الطالب للمقرر

-------------------               -----------------------------------------

-------------------               -----------------------------------------

-------------------               -----------------------------------------

-------------------               -----------------------------------------

تعليقات / توصيات المراجعين الخارجيين  ( اذا كان ينطبق ): (2

استجابة فريق المقرر :
---------                        ----------------------------------------

                                                                      -------------------------------

---------                        ----------------------------------------



344



344

  -------------------------------

تعزيز المقرر   : (2

- مدي تنفيذ األنشطة التي تم تحديدها في خطة عمل السنة السابقة : 

- النشاط   :                        اذكر ما إذا كان قد تم تنفيذ النشاط :

                                            واذكر أسباب عدم اكتمال أي عمل 

----------------------------           ------------------------------------

--------

----------------------------           ------------------------------------

--------

خطة العمل للسنة الدراسية  2017/2016  :

- األنشطة المطلوبة :             تاريخ التنفيذ :      المسئول عن التنفيذ: 

------------            ------------------          ------------------- -

------------            ------------------          ------------------- -

------------            ------------------          ------------------- -

------------            ------------------          ------------------- -

------------            ------------------          ------------------- -

منسق المقرر  :   

إمضــــــــــاء:

التاريـــــــــخ   :    
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تم مناقشة التقرير واعتماده بمجلس القسم المنعقد  
بتاريخ    /  /  200  م

توقيع رئيس القسم العلمي
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اسم القسم العلمي : االقتصاد المنزلي، تم االستبيان في /   / 2016 م
اسم ألبرنامج : االقتصاد المنزلي

اسم ألمقرر :  مقرر التصميم والتطريز
اسم أستاذ المادة : أ.د/ حنان حسني يشار 

عدد الشريحة الكلى : 
النسبة المئوية( لشريحة  التقويم ) = --------------  %

أوالً  :  صياغة االستبيان ( أ ) البيئة  التعليمية 
أمام اإلجابة المناسبة ضع عالمة

1 - قاعة المحاضرة النظرية ( المدرج )(  جيدة      مناسبة    غير مالئمة )
2- قاعة التطبيق العملي ( المعمل )   (     جيدة      مناسبة     غير مالئمة )

3- المكتبة ( مجال التخصص - خدمات  ) (  متاحة   غير متاحة               )  
  4- مالئمة المادة المعروضة/ زمن  المحاضرة (مالئمة  متوسطة غير مالئمة)

5- مدي االستفادة من المادة العلمية (     ممتازة     جيدة              مقبولة )
6- مدي حداثة  المادة العلمية (    حديثة                     قديمة                )

7- استخدام تقنيات تكنولوجيا العرض  ( بشكل جيد   مقبول  غير مستخدمة  ) 
8- مالحظات تود إضافتها

(---------------------------------------------- )                 

استمارة استبيان تقويم أداء العملية ألتعليمية
(التقويم الراجع - شريحة الطالب )

Feed Back EvaluationStudents ,

عدد الشريحة الكلي

عدد الشريحة الفعلي  
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(---------------------------------------------- )                 

(---------------------------------------------- )                 

ب) أستاذ المادة

1- قدرة ألمحاضر علي عرض المادة العلمية  (     ممتاز  جيد  مقبول )
 2- المظهر والهندام     (     حسن        مقبول              )

3-صوت المحاضر (     واضح   متوسط الوضوح      غير مفهوم    )

4- تنظيم عرض المادة العلمية (     منظم   متوسط التنظيم    غير منظم )
5- مدي الفهم من المحاضر(     ممتاز    جيد     مقبول         )
6- معاملة المحاضر للطالب  (     ممتازة    جيدة    مقبولة     )

7- مالحظات تود إضافتها
(---------------------------------------------- )                 

(---------------------------------------------- )                 

(---------------------------------------------- )                 

جـ ) المادة العلمية
1 – المحاضرة        (    طويلة      مناسبة          قصيرة           )

2 – المراجع التي يستعان بها   (    طويلة     مناسبة        قصيرة  )

3- مدي االستفادة من الكتاب   (     ممتازة    جيدة    مقبول          )
4- عرض المادة العلمية في الكتاب  (     ممتاز    جيد     مقبول     )

5- جودة الطباعة      (     جيدة    متوسطة      غير جيدة         )

6- األبواب التي أعجبتك  من الكتاب  (أرقام )   
(-------------------------------------------- )                    

(-------------------------------------------- )                    
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(---------------------------------------------- )                    

7- األبواب التي  لم تعجبك من الكتاب (أرقام ) 
(-------------------------------------------- )                    

 (-------------------------------------------- )                    

(---------------------------------------------- )                    

ثانياً  : توثيق االستقصاء 
أ ) توثيق وحدة ضمان الجودة بالكلية

   اسم محرر االستقصاء (اختياري):
   التوقيع :

ثالثاً  : تحليل  االستقصاء 

مقبول (    )  جيد (    ) مبدع (     )علي درجه فائقة  في األداء (     )

مالحظة :  * مقبول ليس تقديراً بل يحتاج إلي دعم 
              * أي شطب أو كشط أو إضافة أو إخالل بطريقة ملء استمارة 

                 االستقصاء يلغيها  .

وحدة ضمان الجودة  بالكلية
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لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون  -

الخيوط المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط 
الملضوم.

تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

مد خط فردي من خيط الكتون بارليه يبدأ من حرف الالسيه ويكون على  -

شكل أقوس مثبتة من بدايتها ونهايتها على خط الالسيه من بدايته إلى 
نهايته في اتجاه اليمين إلى اليسار.

في أعلى صف األقواس الذي تم تنفيذه ومن جهة اليسار يتم تنفيذ مجموعة  -

فستونات حول هذه األقواس من بدايتها إلى نهايتها.
تمرير الخيط داخل الالسيه لالنتقال للصف التالي للبدء في تكوين صف  -

جديد من األقواس من اليمين إلى اليسار على أن تكون قاعدة كل قوس في 
الصف التالي في منتصف إنحناء القوس الموجود أسفله.

بعد اكتمال صف األقواس يتم تكرار عمل الفستونات لملء المساحة المراد  -

تنفيذ الغرزة بها.
د: غرزة النسيج :

تنفذ هذه الغرزة بطريقتين :
الطريقة األولى : يكون فيها شكل الغرزة عبارة عن فستونات متداخلة 

ومتشابكة مع بعضها البعض فتبدوا مثل نسيج القماش وخطوات تنفيذها 
كما يلي:  شكل رقم 105 (أ ، ب) .

شكل رقم 105 (أ ، ب) : تنفيذ غرزة النسيج بالطريقة األولى
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لضم إبرة التطريز بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس  -

لون الخيوط المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية 
الخيط الملضوم.

تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

مد خيط فردى موازى لشريط الالسيه . -

عمل عقد ( فستونات حول حرف شريط الالسية والخيط الذي تم مده  -

مع مراعاة أن تكون العقد واسعة قليالً بحيث تسمح بمرور اإلبرة من 
خاللها في الخطوة التالية.

مد خيط فردى موازى ومجاور للخيط السابق ثم تنفذ فستونات حول  -

الخيطين معا مروراً داخل العقد السابقة التي تم تركها لهذا الغرض ، 
وهكذا حتى نهاية الغرزة مع مراعاة أنه يمكن الحصول على نتائج 

مختلفة من هذه الغرزة حيث كلما ضاقت المسافات بين الخيوط 
ظهرت الغرزة في شكل نسيج القماش وكلما اتسعت المسافات ظهرت 

الغرزة في شكل مربعات اإليتامين .
 

الطريقة الثانية : ويتم فيها تنفيذ الغرزة باستخدام نسيج سادة 1/1 وتمر 
خطوات تنفيذها على النحو التالي : صورة رقم 226 .

لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس  -

لون الخيوط المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية 
الخيط الملضوم.

تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

مد خيوط موازية لشريط الالسيه ومتقاربة وذلك إلحكام الغرزة. -

استخدام خيط أخر من نفس لون الخيط السابق أو بلون مغاير لعمل  -

تعاشقات باستخدام نسيج سادة 1/1 بينه وبين الخيوط السابقة .
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هـ : غرزة رجل الغراب  :

تنفذ           
بين هذه الغرزة 

مساحتين من التصميم منفذتين بغرزة النسيج أو غرزة عش النحل مروراً 
بالخطوات التالية :

لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه ويراعي أن يكون من نفس  -

لون الخيوط المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في 
نهاية الخيط الملضوم.

تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

تنفيذ مساحتين من التصميم بغرزه النسيج في المكان المراد تنفيذ غرزة  -

رجل الغراب فيه وهاتين القطعتين يفصل بينهما مسافة 5 مم : 1سم وذلك 
لعمل غرزة رجل الغراب ألنه إذا قلت المسافة عن 5 مم فتظهر غرزة 

رجل الغراب ضيقة جداً وإذا زادت المسافة عن 1سم فتظهر الغرزة 
واسعة جداً.

صورة رقم 226 : الشكل النهائي لغرزة النسيج بالطريقة الثانية
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تنفذ غرزة رجل الغراب بين مساحتي النسيج من اليسار إلى اليمين عن  -

طريق مد خيط مائل من أسفل إلى أعلى ثم العكس ليعطى شكل x وذلك 
حتى نهاية الغرزة.  

ملحوظة  : يمكن تغيير غرزة النسيج المصاحبة لغرزة رجل الغراب وذلك بعمل 
غرزة عش النحل بصورة ضيقة جداً لتحل محل مساحتي النسيج ، كما أنه يمكن 

تغيير غرزة رجل الغراب عن طريق عمل أقواس قاعدتها تثبت بقاعدة واحدة في 
الصف األول وقاعدة أقواس الصف التالي تلف حول منتصف انحناءات األقواس 

الموجودة أسفلها لتشبه في النهاية الغرزة السداسية ( عش النحل). 

و: غرزة مربعات الشطرنج : صورة رقم 227 :

لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون الخيوط  -

المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط الملضوم.
تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

مد خيط أفقي فردى بين حرفي شريط الالسيه . -

شكل رقم 106 : الشكل النهائي لغرزة رجل الغراب

شكل رقم (107 ) : شكل آخر لغرزة رجل الغراب باستخدام غرزة عش النحل
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عمل فستونات حول الخيط الممدود ليكون أساساً لبناء الغرزة ، وعادة ما يكون  -

أسفل هذا الخيط شريط السيه لتصبح الفستونات حول الخيط مع حرف الالسيه.
يمرر الخيط في شريط الالسيه رأسياً لنرتفع إلى مسافة ½ سم تقريبا وهكذا حتى  -

تشتمل المساحة كلها على خيوط عرضية متوازية يفصل بين كل خيطين ½ سم .
 ½ X يستخدم خيط كتون بارليه بنفس اللون أو لون متوافق لعمل مربعات 2/1سم -

سم .
مد خيط أفقي آخر موازيا للخيط السابق ليكونان خيطين متوازين يفصلهما ½ سم. -

مد أربعة خيوط متجاورة وعمودية على الخيطين المتوازيين مرورا داخل عقد  -

 X ½ الفستونات الموجودة بأول خيط أفقي ليصبح لدينا مربع من الخيط مساحته
½ سم.

ترك مسافة فارغة على السطر قدرها ½ سم  ثم تكرار الخطوة السابقة وهكذا حتى  -

نهاية السطر.
بعد االنتهاء من عمل السطر األول من المربعات نرتفع إلى سطر آخر بنفس  -

مسافة الخيط السابق حفاظاً على توحيد المسافات إلعطاء مربعات منتظمة ذات 
مساحات واحدة.

تنفيذ مربعات جديدة كل مربع مكون من أربعة خيوط رأسية كما سبق مع  -

مالحظة أن تكوين المربعات يكون كمثل مربعات الشطرنج حيث يكون 
أحد المربعات محشو بالخيط والمربع المجاور فارغ.

الالسيه الروماني  :

الالسيه الروماني يشبه الالسيه العادي الذي يستخدم فيه القيطان الجاهز     
المتوافر في األسواق كما يتشابه معه في الغرز الداخلية المستخدمة في

صورة رقم 227 : الشكل النهائي لغرزة مربعات الشطرنج
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 ملء المساحات الداخلية للتصميم، ويتشابه معه في طرق التدعيم والتثبيت 

والتشبيك، ولكنه يختلف عنه في طريقة تنفيذ القيطان حيث ينفذ قيطان 
الالسيه الروماني باستخدام غرز الكروشية وفيما يلي الخطوات التفصيلية 

لتنفيذ قيطان الالسيه الروماني:

مسك إبرة الكروشية باليد اليمنى بطريقة صحيحة وذلك إما بمسكها بين  -1

إصبع اإلبهام والسبابة مثل مسك الملعقة أو مسكها مثل مسك القلم كما هو 
موضح بشكل 108 :

مسك الخيط بطريقة صحيحة حيث يتم اتباع الخطوات التالية: -2

مسك طرف الخيط المسحوب من البكرة باليد اليمنى . 
لف الخيط من خلف إصبع السبابة لليد اليسرى إلى األمام حول سن اإلبرة  

حيث يتم سحب الخيط من البكرة ليمر من أمام إصبع الخنصر لليد اليسرى 
ثم يلف حوله ليمر من أمام اإلصبع المجاور للخنصر واإلصبع الوسطى ثم 

يمرر خلف إصبع السبابة إلى األمام حول سن اإلبرة .
مسك نهاية الخيط بين إصبع اإلبهام والوسطى لليد اليسرى. 

شكل رقم (108) : طرق مسك ابرة الكروشية

الخيط مسك طريقة رقم رقمشكل صورة
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عمل العقدة األولى ( المنزلقة) على اإلبرة قبل البدء في تنفيذ قيطان  -1

الالسيه بالكروشية على النحو التالي شكل رقم (110) :

وضع إبرة الكروشية امام الخيط . -

عمل لفة كاملة من الخيط حول اإلبرة وبالتالي يصبح موجود عروة على اإلبرة. -

لف الخيط على اإلبرة. -

سحب الخيط الملفوف من العروة على اإلبرة. -

سحب نهاية الخيط إلحكام العقدة .              -

عمل ثالث غرز من غرزة السلسلة وذلك باتباع الخطوات التالية : -

مسك اإلبرة في اليد اليمنى بطريقة صحيحة . -

مسك نهاية العقدة المنزلقة بين إصبعي اإلبهام والوسطى لليد اليسرى إلى األمام  -

حول سن اإلبرة .
سحب الخيط بواسطة سن اإلبرة ليمر من خالل العروة الموجودة على اإلبرة  -

للحصول على السلسلة األولى.
تكرر الخطوة السابقة للحصول على ثالث غرز من غرزة السلسلة                                  -

صورة (229) المرحلة األولى في تنفيذ قيطان الالسيه الروماني .

شكل رقم 110 : طريقة عمل العقدة المنزلية

رقم صورة
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إدخال خطاف اإلبرة في الغرزتين اللتين تم تنفيذهما على أن يكون ذلك في  -1

الغرزة الثانية قبل األولى وبالتالي يصبح موجود على اإلبرة ثالث عراوى 
كما هو موضح بالصورة (230 - أ).

لف الخيط على اإلبرة. -2

سحب الخيط الملفوف على اإلبرة ليمر من خالل الغرزتين التي تم إدخال  -3

خطاف اإلبرة فيهما لصبح موجود على اإلبرة غرزتين كما هو موضح 
بالصورة (230 - ب)

لف الخيط على اإلبرة -4

سحب الخيط الملفوف على اإلبرة ليمر من خالل الغرزتين الموجودتين  -5

على اإلبرة ليصبح موجود عروة واحدة من الخيط على اإلبرة كما هو 
موضح بالصورة ( 230- ج).

صورة رقم 230 ( أ ، ب )

بأ

ج رقم صورة

ج
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تدوير الشغل للخلف -1

10-بعد تدوير الشغل للخلف يتم إدخال خطاف اإلبرة في نفس الغرزتين 

اللتين تم إدخال خطاف اإلبرة داخلهما في النقطة رقم (5) ولكن من اسفل 
بحيث يكون في الجهة السفلي للعروتين وبالتالي يصبح موجود على اإلبرة 

ثالث عراوي كما هو موضح بصورة (230 - د ، هـ)

11-لف الخيط على اإلبرة.

12-سحب الخيط الملفوف على اإلبرة ليمر من خالل الثالث غرز الموجود 

على اإلبرة ليصبح موجود غرزتين من الخيط على اإلبرة كما هو موضح 
في صورة ( 230 – و ، ز).    

13-لف الخيط على اإلبرة.

صورة رقم 230 ( د ، هـ )

هد
ــ
ـ

زو

صورة رقم 230 ( و ، ز )
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14-سحب الخيط الملفوف على اإلبرة ليمر من خالل الغرزتين الموجودتين 

على اإلبرة وبذلك يصبح موجود عروة واحدة من الخيط على اإلبرة كما هو 
موضح في صورة ( 230- ح).

15-بعد تدوير الشغل يتم تنفيذ الخطوات بداية من الخطوة رقم (5) وحتى 

الحصول على الطول المطلوب من القيطان المصنوع باستخدام الكروشية كما 
هـو بالصورة رقم (230 - ط).

8- تقنيات مبتكرة في الالسيه الروماني   : 

مستوحاة من الغرز األساسية لفن الالسيه:

غرزة الريشة الجانبية  : هذا الشكل مستوحى من غرزة العروة وغرزة 
الحشو وتم تنفيذه باتباع الخطوات التالية :

صورة 230 ( ح )

ح

ط

صورة رقم 230 ( ط )



331

لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون الخيوط  -

المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط الملضوم.
تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

تنفيذ غرزة العروة في البداية الضيقة للوحدة المراد عمل هذا الشكل بها بحيث  -

يكون اتجاه عمل فستونات غرزة العروة ألعلى 
مد خيوط رأسيه مستقيمة بين عقد الفستونات المكونة لغرزة العروة وبين حرف  -

شريط الالسيه المكون للوحدة مع مراعاة ترك ثلث الوحدة بدون عمل خيوط 
رأسية بها والبد أن تكون هذه الخيوط متجاورة تماما .

تنفيذ غرزة الحشو حول الخيوط الرأسية السابق تنفيذها من أسفل إلى أعلى على  -

النحو التالي:

لف خيط الكتون بارليه حول الخيوط جميعها من أسفل إلى أعلى بعدد 2- 
3 لفة وفقاً لحجم الوحدة.

ترك خيطين من جانب واحد ثم لف خيط الكتون بارليه من 2 – 3 لفة  
حول باقي الخيوط وهكذا حتى إلى أن تنتهي بلف خيط الكتون بارليه 

حول خيطين أو خيط واحد فقط لتخرج في صورتها النهائية سميكة في 
قاعدة الوحدة وتقل في السمك حتى آخر الوحدة.صورة  (رقم 231).

غرزة الريشة الوسطية : نموذج آخر ألحد األشكال المستوحاة من غرزة 
العروة والحشو، وتم تنفيذها باتباع الخطوات التالية :

صورة رقم 231 : غرزة مستوفاة من العروة والحشو
غرزة الريشة الجانبية
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لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون  -

الخيوط المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط 
الملضوم.

تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

تنفيذ غرزة العروة في البداية الضيقة للوحدة المراد عمل هذا الشكل بها  -

بحيث يكون اتجاه عمل فستونات غرزة العروة ألعلى .
مد خيوط رأسيه مستقيمة بين عقد الفستونات المكونة لغرزة العروة وبين  -

حرف شريط الالسيه المكون للوحدة .
تنفذ غرزة الحشو حول هذه الخيوط الرأسية السابق تنفيذها من أسفل  -

ألعلى كما يلي:

لف خيط الكتون بارليه حول الخيوط جميعها من أسفل إلى أعلى بعدد 2 – 3 لفة  o
في ضوء حجم الوحدة.

ترك خيطين من الجانبين ثم يلف خيط الكتون بارليه من 2- 3 لفة حول باقي  o
الخيوط وهكذا حتى إلى أن تنتهي بلف خيط الكتون بارليه حول خيطين أو خيط 
واحد فقط لتخرج في صورتها النهائية سميكة في قاعدة الوحدة وتقل في السمك 

حتى آخر الوحدة.

غرزة الريشة المتقابلة : نموذج ثالث لشكل مستوحى من غرزة العروة وغرزة 
الحشو ، ولتنفيذ هذا الشكل تم اتباع الخطوات التالية  :

صورة رقم 232 : غرزة الريشة الوسطية
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لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون الخيوط  -

المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط الملضوم.
تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

تنفيذ غرزة العروة في البداية الضيقة للوحدة المراد عمل هذا الشكل بها بحيث  -

يكون اتجاه عمل فستونات غرزة العروة ألعلى .
مد خيوط رأسيه مستقيمة بين عقد الفستونات المكونة لغرزة العروة وبين حرف  -

شريط الالسيه المكون للوحدة إلى أن تمتلىء الوحدة .
تقسم الخيوط الرأسية إلى مجموعتين وتنفذ غرزة الحشو حول كل مجموعة على  -

حدة من أسفل إلى أعلى ( من الداخل للخارج ) على النحو التالي:

لف خيط الكتون بارليه حول الخيوط من أسفل إلى أعلى 2-3 لفة وفقاً لحجم  
الوحدة.

ترك خيطين من جانب واحد ثم لف خيط الكتون بارليه من 2 – 3 لفة حول  
باقي الخيوط وهكذا حتى إلى أن تنتهي بلف خيط الكتون بارليه حول خيطين 
أو خيط واحد فقط لتخرج في صورتها النهائية سميكة في قاعدة الوحدة وتقل 

في السمك حتى آخر الوحدة ويكرر هاتين الخطوتين في المجموعة الثانية 
للخيوط.     

غرزة النسيج الشعاعي : هذا الشكل مستوحى من غرزة العروة النسيج وتم 
تنفيذه باتباع الخطوات التالية  :

صورة رقم 233 : غرزة مستوفاة من العروة والحشو
غرزة الريشة المتقابلة .

الشعاعي النسيج غرزة صورة
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لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون الخيوط  -

المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط الملضوم .
تثبيت خيط الكتونبارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس . -

تنفيذغرزة العروة في البداية الضيقة للوحدة المراد عمل هذا الشكل بها بحيث  -

يكون اتجاه عمل فستونات غرزة العروة ألعلى
مد خيوط رأسيه مستقيمة بين عقد الفستونات المكونة لغرزة العروة وبين حرف  -

شريط الالسيه المكون للوحدة .
تنفذ غرزة النسيج سادة 1/1 حول الخيوط الرأسية وذلك في الثلث السفلي منها  -

فقط صورة ( رقم 234 ) .

غرزة النسيج الهرمي  :  نموذج آخر لشكل مستوحى من غرزة العروة وغرزة 
النسيج وتم تنفيذه باتباع الخطوات التالية :

لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون الخيوط  -

المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط الملضوم.
تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

تنفيذ غرزة العروة في البداية الضيقة للوحدة المراد عمل هذا الشكل بها بحيث  -

يكون اتجاه عمل فستونات غرزة العروة ألعلى .
مد خيوط رأسيه مستقيمة بين عقد الفستونات المكونة لغرزة العروة وبين حرف  -

شريط الالسيه المكون للوحدة .
تنفذ غرزة النسيج سادة 1/1 حول الخيوط الراسية كلها في البداية ثم يترك ثالثة  -

خيوط أو خيطين أو خيط واحد تبعاً لعدد الخيوط الراسية المنفذة ويتم ترك هذه 
الخيوط من الجانبين ثم تنفذ غرزة النسيج في مدى ثالث أو أربعة أسطر تبعًا
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 لطول الوحدة ، بحيث تنفذ غرزة النسيج في النهاية على خيطين فقط ، 
وهكذا حتى نهاية الغرزة. صورة  (رقم 235).
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أوالً : الكتب : 
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غرزة مستوحاة من العروة والحشو غرزة النسيج الهرمي



336

حسين مؤنس"المساجد, عالم المعرفة , عدد 37 , المجلس الوطني  -1
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1- http://kenanaonline.com/users/tatrez/posts/117543

2- http://mostafakamel.forumegypt.net/t3-topic

التقرير السنوي لمقرر التصميم 
والتطريز

البيانات األساسية  أ-

1-العنوان أو الرمز الكود :
2- البرنامج أو البرامج التي يقدم فيها  المقرر : االقتصاد المنزلي

3- السنة /المستوي في البرنامج : الفرقة الثالثة  
4- الوحدات/ الساعات المعتمدة :  ال ينطبق

  محاضرات   ساعات إرشاد أكاديمي /عملي  مجموع 

أسماء المحاضرين المساهمين في تدريس المقرر  : 
أ.د / حنان حسني يشار

 منسق المقرر : 

 المراجع الخارجي ( اذا كان ينطبق ) : 

ب- البيانات اإلحصائية 
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- عدد الطالب الذين حضروا المقرر   عدد    نسبة  %

- عدد الطالب الذين أكملوا المقررعدد    نسبة    %

النتائج : -

   نجاح :   عدد       نسبة %     رسوب :  عدد نسبة %   
تقديرات الطالب الناجحين : -

امتياز : عدد  نسبة % -

جيد جدا : عدد نسبة %   -

جيد : عدد  نسبة%  -

مقبول  : عدد  نسبة %    -

البيانات المهنية أ-

اسم المحاضر عدد الساعات الموضوعات التي تم تدريسها فعليا

أ.د حنان حسني يشار 4 أسبوع

1- التطريز ( تعريفه - تاريخه - أنواعه - 
الخامات والخامات المستخدمة - األدوات و 

األدوات المستخدمة  ) .

أ.د حنان حسني يشار 4أسبوع
2- الزخارف  ( الزخارف عبر العصور 

المختلفة  ) .

أ.د حنان حسني يشار 5أسبوع

3- غُرز التطريز المستخدمة ( التطريز 

المسطح والبارز - التطريز باستخدام 
الشرائط الستان - التطريز باإليتامين  - 

التطريز بالالسيه ) .
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بينك " بمبة"

أحمر

أصفر يميل للبرتقالي

برتقالي

لعمل الغرزة المتقاطعة يستخدم فتلتين من الخيط.
ولعمل غرزة النباتة حول الرسم يستخدم فتلة واحدة.

النموذج الثالث: 
وهو يختلف عما سبق بأنه يكون ملوناً وأمام كل لون رقمه واسم اللون 

بدون االحتياج لجدول األلوان:

صورة رقم ( 231 )

رقم شكل

التدريب األول :
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التدريب الثاني :

شكل رقم (97)

شكل رقم (98)

التدريب الثالث :

شكل رقم (96 )
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التدريب الخامس: 

شكل رقم (99)

رقم شكل

التدريب الرابع  :

التدريب الخامس  :
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فن الالسيه والمفاهيم المرتبطة به :

          تعتبر فنون أشغال اإلبرة التي تستخدم في الزي من الفنون الهامة 
التي ترفع من قيمة المنتج الملبسي وتكسبها رونقاً وبهاءاً كما أنها تحقق 
المظهر العام الذي يرغب فيه المصمم في المكانة المطلوبة لتصميمه ، وقد 
تكون الزخرفة على هيئة كلفة وهى كل ما يضاف من زينة للقطعة الملبسية 
وقد تضاف أثناء أو بعد االنتهاء من تنفيذ أو حياكة الزي . ،  ومن أبرز فنون 
أشغال اإلبرة فن الالسيه بأنواعه المختلفة حيث يعتمد هذا النوع من العمل 
على استخدام خيوط الالسيه ولفها وتجميعها بطريقة زخرفية معينة بإتباع 
رسوم مصممة خصيصاً لهذا الفن، وهناك مجموعة من المصطلحات ذات 

الصلة بفن الالسيه منها   :

Lace Art  :   فن الالسيه

         يتم تثبيتها على خطوط الرسم الموجودة في التصميم بحيث تترابط 
مع بعضها بواسطة غرزة العروة ( الحواجز أو األعمدة ) التي تمر بالخيوط 

ثم يطرز عليها بغرزه الفستون وتنفذ المساحات الداخلية للتصميم بغرز 
الدانتيال الخاصة بالالسيه ، وهذا الفن يستخدم في إحداث التزيين وعمل 

الزخارف للمالبس والمفروشات المختلفة.
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Lace Tapes :  شرائط الالسيه

هناك أنواع متعددة ألشرطة الالسيه منها :

أشرطة جاهزة : وهى عبارة عن أشرطة مصنوعة من خيوط حريرية 
المعة بألوان مختلفة ملفوفة بطريقة معينة علي حزمة من الخيوط القطنية 

السميكة نوعًا ما . صورة رقم 214 (أ ، ب) .

أشرطة منفذة باستخدام فن الكروشية : وينفذ هذا النوع من األشرطة 
باستخدام إبرة الكروشية المناسبة للخيط المستخدم سواء كان مصنوع من 
القطن أو الصوف أو الحرير ، ثم بتنفيذ بعض غرز الكروشية ينتج هذا 

الشريط.

بأ

صورة رقم 214 ( أ ، ب) : نماذج ألشرطة السيه جاهزة

صورة رقم 215 : نماذج ألشرطة مصنوعة من الكروشية
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األشرطة المصنوعة من القماش :  يتم الحصول على هذا النوع من األشرطة من 
قماش جيد وذلك بقص أشرطة ذات نسيج مائل حسب العرض المرغوب فيه أي 

أنها تقص بالورب حتى ال يحدث انكماش للقماش أثناء العمل .

رسوم الالسيه  :

هي رسوم لمفارش بأحجام مختلفة أو علي شكل أطقم مخصصة لعمل 
الالسيه تتميز بكون خطوطها تبدأ وتنتهي بنفس النقطة كي ال يتم قطع خيط الالسيه 
أو وصله سوى في نقطة تالقى بداية العمل ونهايته ، ويحدد في هذه الرسوم طول 
خيط الالسيه المطلوب ، وتباع هذه الرسوم أو التصميمات في محالت الخياطة أو 

التطريز كما أنها قد توجد في المجالت والكتالوجات الخاصة.

األدوات والخامات المستخدمة في عمل تصميم السيه باستخدام األشرطة 
الجاهزة :

أشرطة الالسيه ( القيطان) : يوجد أنواع وأشكال متعددة ألشرطة الالسيه 
تختلف فيما بينها تبعاً لعدة عوامل يتحدد على أساسها اختيار شريط الالسيه 

المستخدم منها صورة رقم (216) :

قوة البرم : حيث تصنف أشرطة الالسيه إلى ثالثة أنواع هي أشرطة  -

السيه ذات قوة برم عالية وأخرى ذات قوة برم متوسطة أما النوع

شكل رقم (101) : يوضح رسوب الالسيه
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 الثالث فهي أشرطة ذات قوة برم ضعيفة ويفضل استخدام أشرطة 
السيه ذات قوة برم عالية في تنفيذ تصميمات الالسيه وذلك ألنها 
تحافظ على شكلها أثناء مراحل التنفيذ المختلفة وبالتالي ال يحدث 

تنسيل أو تباعد .
سمك أشرطة الالسيه :  حيث تختلف أشرطة الالسيه تبعاً لسمك  -

الشريط فمنها أشرطة السيه رفيعة وأخرى سميكة ويتحدد سمك شريط 
الالسيه المستخدم بناءاً على شكل تصميم الالسيه المستخدم حيث إذا 

كان التصميم يتضمن تفصيالت كثيرة وخيوط متداخلة فيفضل استخدام 
قيطان رفيع ، أما إذا كان التصميم ال يتضمن تفصيالت كثيرة فيفضل 

استخدام قيطان عريض .

التعليمات المكتوبة : على بكرة شريط الالسيه ، حيث يتحدد على  -

بكرة القيطان عدد األمتار أو طول القيطان وكذلك نوع القيطان .

التصميم الورقي Paper Design : تصميم الالسيه هو عبارة عن ورقة 
مصمم عليها الرسم المراد تنفيذه وهذا الرسم يتحدد بدايته ونهايته بنقاط 

محددة تسمى نقطة البداية ونقطة النهاية كما هو موضح بالشكل (102) ، 
ويستخدم في التصميم عالمات قد تكون رموز أو أسهم ، كما أنه قد يكون 

للتصميم الواحد أكثر من نقطة بداية حيث يتم في هذا النوع من 
التصميمات تنفيذ القيطان على مراحل مستقلة عن بعضها البعض ليتم 
تنفيذ كل مرحلة من نقطة البداية الخاصة بها ثم البدء في نقطة البداية 

الخاصة بالمرحلة التالية.

صورة رقم (216) :
نماذج مختلفة ألنواع أشرطة الالسيه تبعاً لسمكها
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خيوط الحياكة العادية Sewing Threads : حيث تستخدم خيوط حياكة 
عادية لتثبيت قطع التصميم المنفذة وكذلك تثبيت التصميم كامالً على 

المنتج الملبسى المراد تنفيذ التصميم عليه.

 : Embroidery needle  إبر تطريز

شكل رقم (102) :
تصميم السيه موضح عليه نقطة البداية والنهاية

صورة رقم 217 :أنواع مختلفة لخيوط الحياكة العادية

صورة رقم 218 : أنواع مختلفة إلبر التطريز 
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        حيث تستخدم في تثبيت قيطان الالسيه على الرسمة بخيط الحياكة 

العادي ويفضل أن تكون إبرة من النوع الرفيع وذلك لتجنب حدوث تلف في 
خيوط الالسيه أثناء التثبيت .

:Cotton yarn Barlih  خيوط كتون بارليه

        حيث يفضل مع تصميمات الالسيه استخدام خيوط كتون بارليه 

وهذه الخيوط يشترط فيها التوافق بين لونها ولون قيطان الالسيه .

أحجام مختلفة من المقصات :

خيط قطن DMC كمتطلبات لعمل الالسيه الروماني :

صورة رقم 219 : أشكال مختلفة لخيوط الكتون بارليه

صورة رقم 220 : أحجام مختلفة من المقصات

قطن لخيوط مختلفة أشكال رقم صورة
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إبر كروشية :

خيوط حرير :

اختيار التصميم المناسب لنوع الملبس المطلوب لتنفيذ تصميم الالسيه  .1

الرسم.
تسريج التصميم الورقي مع الخامة المقواة وكيس البالستيك الشفاف من  .2

األطراف مع مراعاة فتح الكيس البالستيك من الجانبين لخروج الهواء.

صورة رقم 222 : أشكال مختلفة إلبر الكروشية

صورة رقم 223 : ألوان مختلفة لخيوط الحرير
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اختيار األدوات المناسبة لعملية التثبيت. .1

تحديد نقاط البداية لتصميم الالسيه .2

تميز نقطة البداية لخيط الالسيه. .3

تجهيز طرف البدء لقيطان الالسيه عند تثبيته. .4

لضم إبرة التطريز بخيط الكتون بارليه. .5

ثني ½ سم من بداية قيطان الالسيه ألعلى. .6

تثبيت الجزء الذي تم ثنيه من قيطان الالسيه باستخدام اإلبرة  .7

الملضومة.
لضم إبرة التطريز بخيط السراجة المغاير للون قيطان الالسيه. .8

تثبت قيطان الالسيه على صورة التصميم المدعم. .9

تثبيت نقطة النهاية لتصميم الالسيه. .10

تحديد نوع ولون خيط التشبيك بحيث يكون مطابقاً للون قيطان  .11

الالسيه. 
لضم أبره التطريز بطريقة صحيحة.  .12

تشبيك خيوط قيطان الالسيه مع بعضها البعض . .13

تحدد نوع ولون الخيوط المستخدمة لملء مساحات التصميم الداخلية. .14

تختار الغرزة المناسبة. .15

تحدد نوع اإلبرة المستخدمة لتنفيذ غرز الالسيه. .16

تحديد نقطة بداية تنفيذ الغرزة المطلوبة. .17

تفك غرز السراجة المدعم بها التصميم بالخامة المقواه. .18

تنظيف التصميم من الخيوط العالقة به. .19

غسل التصميم للتخلص من األتربة. .20

كي التصميم باستخدام فودرة مبللة. .21

تشطب نهائي عن طريق إزالة الخيوط الزائدة في التصميم. .22

4- الشروط الواجب مراعاتها عند تنفيذ فن الالسيه :
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        هناك مجموعة من العوامل أو االعتبارات التي يجب مراعاتها عند 

تنفيذ فنون أشغال اإلبرة بصفة عامة وفن الالسيه بصفة خاصة أشارات 
73, P 118-119; 71, P 61-62; 69, p61-)إليها بعض المراجع منها

. 64 ).

يسرج التصميم مع الخامة المقواة من األطراف فقط لتجنب التأثير على  -

معالم التصميم.
عند تثبيت شريط الالسيه على الباترون الورقي في الزوايا يتم الضغط  -

على شريط الالسيه باألصابع ليأخذ نفس الشكل المطلوب.
يراعى تعدد نقاط البداية والنهاية في بعض التصميمات. -

يراعى أن تكون الخامة المستخدمة في عملية التسريج أو التبطين ذات  -

سمك مناسب لسهولة التنفيذ.
تستخدم إبرة تطريز رفيعة للمحافظة على الخيوط من التنسيل أثناء  -

عمليات التنفيذ.
تستخدم في عملية التسريج خيوط حياكة عادية بلون مخالف للون خيط  -

الالسيه والخلفية لضمان عمليه الفك.
يراعى أن تكون عملية التسريج على حافتي شريط الالسيه للحفاظ عليه  -

من التلف.
يجب التأكد من أن عملية التسريج تتضمن الخامة المقواة وورقة التصميم  -

معاً
يراعى عدم عمل عقدة في خيط الكتون بارليه المستخدم في التنفيذ ،  -

حيث أن تثبيت بداية الخيط تكون داخل شريط الالسيه بطريقة معكوسة 
من نفس المكان.

أن تكون خيوط الكتون بارليه المستخدمة في التشبيك من نفس لون  -

قيطان الالسيه.



313

أن تكون غرزة العروة أو الفستونات مشدودة وذلك للمحافظة على شكل  -

التصميم بعد فكه عن طريق ضبط قوة شد هذه الغرزة أثناء تنفيذها.
يتم البدء في تنفيذ أي غرزة من غرز الالسيه من بداية تكوين الوحدة  -

المراد تنفيذ الغرزة بها حيث يكون حافتي الالسيه في أقرب نقطة لهما 
وبالتالي تبدأ عملية التنفيذ من الداخل للخارج.

عند استخدام خيط جانجاه في عمل غرز الالسيه من المفضل البدء  -

بالدرجة الغامقة ليتدرج اللون للفاتح ليظهر التصميم  بشكل جذاب.
أن يكون تنفيذ غرز الالسيه في اتجاه واحد . -

الفرز المستخدمة للتطريز باللوسية  :

        هناك أنواع متعددة تستخدم لتطريز المساحات داخل الالسيه والبد 

عند حشو المساحات الفارغة بغرز الالسيه يتم البدء دائما من أسفل الوردة 
أو الورقة ( البدء من الجزء الضيق إلى الجزء األوسع) وهناك أنواع أو 

طرق لحشو المساحات الفارغة داخل الالسيه منها  :

النوع األول : تثبيت خيط الكتون بارليه في شريط الالسيه الجاهز من جهة 
اليسار وعمل غرزة فستون كبيرة غير مشدودة على شكل أدوار بحيث 

تثبت الغرزة الجديدة بين غرزتين في الصف العلوي كما هو موضح 
بالشكل التالي  :

الالسيه داخل المساحات تطريز لطرق األول النوع شكل
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النوع الثاني  :   إتباع نفس الطريقة السابقة ولكن يتم عمل الفستونات بعمل 
غرزتين بدل واحدة إحداها تكون مشدودة بحيث تكون عقدة واألخرى تكون 
غير مشدودة كما هو موضح بالشكل (103) ، ويمكن زيادة عدد الغرز في 

كل فستونة لينتج عنها شكل آخر من الزخرفة .

النوع الثالث : ويتم بإتباع الخطوات التالية :

مد خط فردي من الخيط موازى لشريط الالسيه وتنفيذ غرزة الفستون  
عليه مثبتة مع شريط الالسيه.

عند نهاية السطر يتم النزول بمقدار نصف سم إلى أسفل ومد خيط آخر  
إلى شريط الالسيه المقابل .

يتم تنفيذ غرزة الفستون عليه مثبتة مع خط الفستونات السابق ، فيظهر  
الحشو على شكل نسيج مثبت وخاصة عند تضييق الغرز كما هو بالشكل التالي:

شكل (104) النوع الثاني لطرق تطريز المساحات داخل 
الالسيه
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النوع الرابع : ويتم بإتباع الخطوات التالية :

توصيل خيوط عرضية متقاربة بين شريطي الالسيه في المساحة المراد  
تنفيذ الغرزة بها.

إدخال خيوط طوليه بالتبادل مع الخيوط العرضية السابقة لتكون بمثابة  
سداة ولحمة في النسيج مع مراعاة تضييق المسافات فيما بينها.

النوع الخامس :  ويتم فيه إتباع الخطوات التالية :
شكل (224): النوع الرابع لطرق تطريز المساحات داخل الالسيه

صورة رقم 225 : النوع الخامس لطرق تطريز المساحات داخل الالسيه



316

مد خمس أو ست خيوط عرضية متقاربة ونسجها مع خيوط عرضية. -

ترك 2/1 سم ومد نفس عدد الخيوط ونسجها وتكرار العمل لنهاية  -

المساحة المطرزة.
باستخدام خيط جديد يتم التوصيل بين المساحات المنفذة بغرزة رجل  -

الغراب مع مراعاة البدء من اليسار إلى اليمين حتى نهاية السطر ، ثم 
االنتقال للفراغ التالي بتمرير الخيط داخل الالسيه كما هو موضح 

بالشكل التالي، وبعد االنتهاء يتم كي المفرش وهو مثبت على الرسم 
على الظهر ، ثم قص خيوط السراجة برفق وفصل المفرش عن ورقة 

الرسم وتنظيفه من خيوط السراجة جيداً.

غرز فن الالسيه :

أ: غرزه العروة ( الفستونات)  :

   تستخدم هذه الغرزة في تشبيك خيط الالسيه وتثبيته ببعضه البعض لكي يحتفظ 
تصميم الالسيه بنفس شكل صورة التصميم بعد فصله عنه العمل المنفذ.

ويمكن تنفيذ غرزة العروة باتباع الخطوات التالية   :
لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون الخيوط  -1

المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط الملضوم.
تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -2

صورة رقم 226 : غرزة العروة
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على الخطوط المرسومة في التصميم يتم فرد خيطين أو ثالثة خيوط بين حافتي  -1

الالسيه وذلك من نقطة بدء واحدة ، مع مراعاة عدم قص الخيط عند نهاية خط الرسم 
ولكن يتم تمريره داخل الالسيه لالنتقال لخط الرسم التالي وتكرار ذلك حتى االنتهاء 

من فرد جميع الخيوط على خطوط الرسم في التصميم.
تنفيذ غرز الفستونات حول الخيطين أو الثالثة خيوط.  -2

بعد االنتهاء من تنفيذ الفستونات يتم إدخال اإلبرة في حافة الالسيه وخروجها من  -3

منتصف القيطان للوصول إلى أماكن عمل الغرز المتبقية.                                 
صورة رقم 226 الشكل النهائي لغرزة العروة   :

هناك بعض الغرز المبتكرة المستوحاة من غرة العروة يمكن تنفيذها على النحو التالي  :

غرزة العروة في وسطها عقدة  : 

صورة رقم 227 حيث يتم اتباع الخطوات الثالث األولى المتبعة لتنفيذ  
غرزة العروة بدون عقد وأثناء تنفيذ الفستونات في الخطوة الرابعة يتم 

تنفيذ العقد في األماكن المحددة لها كما يلي:

إدخال اإلبرة في رأس غرزة الفستون المطلوب عمل العقدة عندها. o
تنفيذ غرزة فستون أو أكثر وفقاً لحجم العقدة المطلوب تنفيذها داخل  o

الفستونة السابق إدخال اإلبرة بها

صورة رقم 227 : غرزة (1) مبتكرة من غرزة العروة
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غرزة العروة في وسطها روكوكو: صورة رقم 228 حيث يتم اتباع  
الخطوات الثالث األولى المتبعة لتنفيذ غرزة العروة بدون ركوكو وأثناء 

تنفيذ الفستونات في الخطوة الرابعة يتم تنفيذ الركوكو في األماكن المحددة 
لها كما يلي:

غرز اإلبرة في رأس الفستون المطلوب عمل الركوكو عندها : 

لف الخيط على اإلبرة عدة مرات من أسفل إلى أعلى وفقاً لحجم الركوكو  o

المطلوب.
سحب اإلبرة من الخيط الملفوف عليها مع ضغط إصبع إبهام اليد اليسرى  o

فوق الخيط لتثبيت الخيط جيداً في موضعه.
o غرز اإلبرة في آخر فستون من أسفل ألعلى للحصول على الشكل 

النهائي لغرزة الركوكو. 

غرزة العروة في شكل أوراق الشجر :  صورة رقم 229 وتنفذ بإتباع  
الخطوة األولى والثانية المتبعة لتنفيذ غرزة العروة األساسية ثم يتم تنفيذ ما 

يلي:

صورة رقم 228 : غرزة العروة في وسطها روكوكو

العروة غرزة من مبتكرة غرزة رقم صورة
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مد خطين رأسيين في منتصف الوحدة . 
يلف حول هذين الخطين فستونات من الداخل إلى الخارج . 

يلف حول السطر السابق فستونات أخرى فوق الفستونات السابق تنفيذها  
مع مراعاة ترك الثلث األخير بدون تنفيذ فستونات أخرى عليه .

يلف حول السطر السابق فستونات فوق السطرين السابق تنفيذهما مع  
ترك الثلثين العلويين بدون تنفيذ فستونات حولهما ، وبالتالي يظهر خط 

رأسي من الفستونات في منتصف الوحدة سميك من أسفل ويقل هذا 
السمك تدريجياً كلما اتجهنا ألعلى. 

تنفذ غرزة العروة على يمين ويسار هذا الخط المنصف للوحدة بحيث  
تصل خيوط غرزة العروة بين حرفي الالسية والخط المنصف للوحدة 

ليظهر شكلها في النهاية أشبه بورقة الشجر.

غرزة العروة في شكل أشعة : صورة رقم 230 حيث يتم إتباع  أ)
الخطوات األولى والثانية المتبعة لتنفيذ غرزة العروة ثم يتم مد خيوط 
كتون بارليه بين أحرف الفستونات المكونة لغرزة العروة وبين حرف 

شريط الالسيه المكون للوحدة.

ب) غرزه عش النحل ( الغرزة السداسية ) : صورة رقم 231
صورة رقم 230 : غرزة(4) مبتكرة من غرزة 

العروة
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يتم تنفيذ هذه الغرزة وفقاً للخطوات التالية :
لضم إبرة الخياطة بخيط كتون بارليه مع مراعاة أن يكون من نفس لون  -

الخيوط المكونة لقيطان الالسيه وكذلك ال يتم عمل عقدة في نهاية الخيط 
الملضوم.

تثبيت خيط الكتون بارليه داخل قيطان الالسيه بشكل معكوس. -

تنفيذ مجموعة من أقواس الخيط الفردي يبدأ من حرف شريط الالسيه من  -

أحد جانبي الوحدة وينتهي عند الحرف المقابل لشريط الالسيه.
يتم تمرير الخيط في الالسيه لالنتقال للصف التالي بدءاً من حرف الالسيه  -

لعمل صف آخر من األقواس مع مراعاة أن تكون قاعدة كل قوس في 
منتصف انحناء القوس الموجود بأسفله.

شكل (57 ) الشكل النهائي لغرزة عش النحل

جـ : غرزة قشر السمك :
صورة رقم 231 : الشكل النهائي لغرزة عش النحلتمر مراحل تنفيذ غرزه قشر السمك بالخطوات التالية: صورة رقم 232 .

صورة رقم 232 : الشكل النهائي لغرزة قشر السمك
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األدوات المستخدمة في التطريز باإليتامين  :

Needle :  اإلبر .1

           اإلبرة من األدوات الهامة في الحياكة والتطريز لتكوين الغرزة  
وقد عرفت منذ قديم األزل ووجدت في مقابر قدماء المصريون  وكانت 

مصنوعة من العظم ثم ظهرت اإلبر البرونزية في عصر القراصنة وكذلك 
اإلبر الذهبية أما اإلبر المصنوعة من الصلب فقد بدأت صناعتها في انجلترا 
حيث كان يصنعها رجل هندى في عام 1545 وتستعمل حتى الوقت الحالى 
، وتتنوع اإلبر من حيث سمكها وطولها وحجم وشكل ( الثقب) وكذلك من 
حيث شكل سنها أو حافتها واختيار اإلبر يعتمد على النسيج وكذلك أنواع 

الغرز وسمك الخيط ويجب أن تكون اإلبرة مصنوعة من صلب جيد ال 
يصدأ وحادة أو تكون مطلية بالبالتين لسهولة عملية السحب واالحتكاك 

أثناء العمل ولكل إبره رقم وهذا الرقم يدل على الحجم فكلما زاد الرقم كلما 
أعطت إبرة سميكة وكلما قل الرقم أعطت إبرة رفيعة. 

إبر التابستري (Tapestry Needle): (صورة رقم 189 ) 

          تتميز بأنها غير حاد السن مع طول ووسع الثقب وتدخل بين 
خيوط النسيج كأقمشة االيتامين, وتستخدم في أسلوب "الكنفاة". ومنها 

أحجام من (18: 26) الكبيرة منها مقاس (18), وعادة تستخدم إبرة
( صورة رقم 189 : إبر التابستري)
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 التابستري في أنواع الصوف الخشنة والسميكة وتستخدم في تطريز 
المالبس التقليدية والتي تحتاج إلي استخدام "االيتامين", ومقاس (22) 
نافعة ومفيدة في المالبس الصوفية مثل التريكو وبطاطين األطفال وعادة 
تكون سهلة ومالئمة عند استخدامها من (1: 4) فتالت من الخيط نظراً 
لخفتها ومرونتها عند العمل بها على األصواف, وكذلك في عمل غرزة 
الركوكو ألنها أكثر مالئمة نظراً ألن ثقب اإلبرة وتخانتها عادة تكون 
متساوية وتشبه الرمح "السهم" وغرزة الركوكو تحتاج إلي إبرة سمكها 
يتساوى من حيث النصل والثقب, أما مقاس (26) إبرة متعددة 
االستخدامات وتتميز بأنها رفيعة وتالئم استخدامها في غرزة الصليب 
وشرائط التطريز اليدوي وتستخدم في األصواف واألقطان الرفيعة.أما 
باقي األدوات واألدوات المساعدة مثلها مثل األدوات واألدوات المساعدة 

المستخدمة في طرق التطريز المختلفة .

مفهوم الغرزة  :  Stitch   تعرف الغرزة في فنون النسيج بأنها: حلقة 
واحدة أو فتلة واحدة أو قطعة غزل صغيرة جدا يتم تثبيتها على خلفية أو 

تصنع مفردة.

أنواع غرز التطريز باإليتامين المختلفة

صورة رقم 191 : الغرزة المتقاطعةصورة رقم190 : الغرزة المائلة

صورة رقم 193 : غرزة المروحة والشعاعصورة رقم 192  : غرزة العنكبوت أو النجمة

الكاملة الشعاع غرزة رقم صورة
الصغيرة الجزائرية العين غرزة الصغيرة

الكاملة الشعاع غرزة رقم صورة
الصغيرة الجزائرية العين غرزة الصغيرة

ميالنس غرزة ب ، أ رقم صورة غرزة ب أ، رقم صورة
اللهيب ، بارجلو ، الفلورنتين
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: Cross Stitch "الغرزة المتقاطعة "غرزة الصليب : أوالً

صورة رقم 198 (أ، ب ، ج) : تكوينات من الغرزة المتقاطعة 
وغرزة النجمة

صورة رقم 200: الغرزة الجويالنصورة رقم 199: الغرزة البيزنطية
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          تنفذ غرزة الصليب فردية أو في شكل خطوط مكونة من عدد محدد 
من الغرز لملئ المساحات باأللوان . وهي تنفذ على نسيج أيدا بصورة 

شائعة مستخدمة نماذج المربعات لتحفظ الشكل الموحد للتقاطعات في نفس 
الحجم، تنفذ كل غرزة على خيطين أو أكثر من الخيوط في كل اتجاه 

باستخدام إبرة التابستري الغير حادة وذلك لتجنب تمزق خيوط النسيج. 

غرزه الصليب المفردة : أ.

       فيها يتم عمل كل غرزة بمفردها أي يكتمل بناء الغرزة قبل االنتقال إلى الغرزة 
الثانية .

خطوات التنفيذ:

1. يتم عقد طرف الخيط المستخدم. 
2. نبدأ العمل من األسفل جهة اليسار ونخرج اإلبرة في نقطة (1) في الركن األيسر 

العلوي من مربع النسيج لتغطي الغرزة، ثم ندخل اإلبرة ألسفل
 مرة ثانية في نقطة (2) من الركن العكسي ثم نسحب الخيط من خاللها كما هو 

موضح في صورة (201).

صورة 201

صورة
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3. نخرج اإلبرة ألعلى يمينًا في نقطة (3) ثم ندخل اإلبرة ألسفل في نقطة (4) في 
الركن المعاكس كما هو موضح في صورة (202) نالحظ أن الخيط به ميل من 

أعلى يميناً إلى أسفل يساراً.

4. نخرج اإلبرة ألعلى في نقطة (3) جهة اليمين من الغرز الكاملة وذلك 
لنبدأ الغرزة التالية جهة اليمين كما هو موضح في صورة (203).

5. الخط الثاني من الغرز ينفذ فوق الخط األول ولكن من اليمين لليسار. 
ونكرر هذه الخطوات من 2: 5 على حسب العدد المطلوب من الغرز.

ب- غرزة الصليب المنفذة في خطوط :

           هذه الطريقة أسرع طريقة لملئ المساحات الكبيرة وذلك ألنه يتم 

تنفيذ الغرزة في صفوفكما هو موضح بالصورة رقم (204).

صورة رقم 203

صورة رقم 204

رقم صورة
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خطوات التنفيذ:

1. بعد لضم اإلبرة بالخيط  يتم عقد طرف واحد من الخيط .
2. نخرج اإلبرة ألعلى في نقطة (1) في الركن األسفل يميناً من المربع 
األول، ثم ندخل اإلبرة ألسفل في نقطة (2) في الركن المعاكس وتكرر 

الخطوات إلى نهاية الخط المطلوب عمله بغرز مائلة. كما هو موضح فى 
الصورة رقم (205).

3. يتم الشغل من اليسار إلى اليمين غرز معاكسة في االتجاع المخالف.
4. الكتمال كل غرزة متقاطعة البد من العودة بغرز مائلة وذلك بخروج اإلبرة من 

نقطة 3 وإدخالها في نقطة 4 على امتداد الخط. كما هو موضح فى الصورة رقم 
.(206)

5. تكرر الخطوات من 2 إلى 4 للحصول على العدد المطلوب من الغرز.

ثانياً: غرزة النجمة أو العنكبوت  Star Stitch :   تتكون من غرزة صليب 
 .(X ،+ ) وغرزة صليب معتدلة يرتبطوا معاً ليكونوا غرزة النجمة أي عالمتي

Black   ) وغرزة النجمة مثل الغرزة المعتدلة تستخدم غالبا في العمل األسود
Work ) وربما تكون الغرز متفرقة أو مجمعة في النماذج لتملئ المساحة. 

صورة رقم (206)



287

خطوات التنفيذ:

نبدأ بعمل غرزة متقاطعة كبيرة وذلك بأن نخرج اإلبرة من نقطة (1)  .1

وندخلها في نقطة (2) ثم نخرجها مرة أخرى من نقطة (3) وتخلفي 
نقطة (4) كما هو موضح في صورة رقم (207) .

2. يتم شغل الغرزة األفقية وذلك بالغرزة المعتدلة بخروج اإلبرة من نقطة 
رقم 5 وتدخل في رقم 6  كما هو موضح فى الصورة رقم (208).

3. يتم تكملة غرزة النجمة بإضافة الغرزة الرأسية من نقطة 7 إلى نقطة 8. 
كما هو موضح في صورة رقم (209) .

صورة رقم (208)

صورة رقم 207

صورة رقم (209)
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ثالثاً : غرزة الشعاع الكاملة ( الصغيرة والكبيرة) :  تعرف أيضاً باسم 
Enlarged & Small  غرزة العين الجزائرية الصغيرة والكبيرة

Algerian eye stitchشكل 90 (أ، ب).

خطوات التنفيذ: 

Small Algerian Eye Stitchغرزة العين الجزائرية الصغيرة أ.

         تستخدم غالبا في العمل األسود (black work) هذ الغرزة تكون 
تجمع بـ 8 نقاط ذات فتحة واسعة في المنتصف وذلك لصنع نماذج ذات 
حواف جذابة عندما تنفذ خطوط غرزة العين المنفذة الفردية في صفوف 

وعادة ما تنفذ على 4 أو 8 خيوط ويتم تنفيذها في مجموعات من 2، 4، 6 
مربعات من النسيج في كل اتجاهعلي النحو التالي  :

شكل رقم 90 : الصغيرة   ( أ )

شكل رقم  90 : الكبيرة (ب)

صورة رقم (210 ، أ، ب ، ج : غرزة العين الجزائرية الصغيرة)
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1. نبدأ بطريقة غرزة العقدة من أسفل .
2. تخرج اإلبرة ألعلى في أول ركنين من المجموعة في نقطة رقم 1 ثم 

تدخل في المنتصف في نقطة رقم 2 .
3. يتم شغلها في اتجاه عكس عقارب الساعة، فتخرج اإلبرة من نقطة رقم 3 

وتدخل مرة أخرى في نقطة رقم 2 حيث أن رقم 2 هو مركز فتحة الغرزة 
مع العلم أن العمل يدور في اتجاه عقارب الساعة حول المجموعة دائماً ندخل 

اإلبرة في الفتحة المركزية ونخرجها من باقي النقط على التوالي إلى أن 
ينتهي الخط الثامن للغرزة. 

4. فتحة المركز ستتسع قليال بمرور الـ 8 غرز من خاللها ومن هنا أتى 
أسمها "غرزة العين". كما هو موضح فى الصورة رقم (210 ، أ ، ب ، ج)

* عند تنفيذ غرزة العين الجزائرية في صورة خطوط يتم عمل كل غرزة 

على حدى في عكس اتجاه عقارب الساعة وبنفس العدد المطلوب.

Enlarged Algerian eye stitch ب. غرزة العين الجزائرية الواسعة

        تنفذ هذه الغرزة عادة في مجاميع من 4 أو 8 مربعات وذلك بعمل 
16 غرزة في المركز واحدة في كل ركن، أي 3 على امتداد كل جانب. 

وتستخدم هذه الغرزة بكثرة في حواف األعمال الفنيةعلي النحو التالي  :

صورة رقم (211 ، أ ، ب)
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1. نبدأ بطريقة غرزة العقدة ألسفل.
2. ونشتغل في اتجاه عقارب الساعة مثل غرزة العين الجزائرية الصغيرة.

3. نخرج اإلبرة من نقطة رقم 1 وندخلها في نقطةرقم 2 مركز الغرزة. في 
حالة صغر فتحة المركز قومي بتوسيعها باإلبرة بدفع خيوط النسيج إلى 

األركان.
4. نخرج اإلبرة من نقطة رقم 3 وندخلها في نقطة رقم 2 مركز الغرزة 

مرة أخرى.
5.يتم تكرار الخطوة السابقة بدخول اإلبرة في مركزالغرزة وخروجها 

بالنقاط (4، 5 ، .....) إلى الغرزة رقم 16 وبذلك يكون تم انتهاء الغرزة. 
كما هو موضح بالصورة رقم (211).

ممكن تنفيذ الغرزة على 64 فتحة من النسيج لتصنع فتحة كبيرة في 
المنتصف ويمكن أن تعطي مربعات 6×6 أو 8×8 أو 10×10 خيوط 

شبكية.
إعداد قماش اإليتامين قبل العمل عليه  :

مالحظات فنية على خامات الكنفاه :
         الخامات المستخدمة في صناعة نسيج الكنفاه هي الكتان والقطن 

والنايلون والبالستيك ، أما األكثر شيوعاً فتصنع من القطن ألنه أقوى 
ويحتفظ بمظهره جيداً ،  أما الكنفاه المصنوعة من الكتان فتكون لينة مرنة ، 

والكنفاه المصنوعة من النايلون والبالستيك تكون متينة، ولكن المصنوعة 
من البالستيك تكون أفضل في األعمال التي تتطلب الصالبة أوالتسطح أو 

األعمال التي تتكون من قطع مجزأة وتتصل ببعضها . والكنفاه النايلون 
تشبه الكنفاه البالستيك ولكنها أكثر مرونة  ،  أما عن األلوان فاللون 

األساسي لقماش اإليتامين هو اللون األبيض ويوجد أحياناً اللون األسود، 
األحمر، وبعضها بلون البيج أو اللون الخوصي أي اللون األخضر 

المصفر.
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مواصفات قماش اإليتامين الجيدة :

فيما يلي مجموعة من المؤشرات للحكم على جودة قماش الكنفاه  : 

التأكد من أن الكنفاه مصنوعة من خيوط طويلة ناعمة. .1

أن تكون المسافة بين الخيوط واضحة ونظيفة وخالية من الزغب من  .2

خيوط اللحمة والسداء.
يجب أن تكون الكنفاه خالية من العقد واألجزاء الضعيفة أو الخيوط  .3

المقطوعة.
يجب أن يكون النسيج منتظم وبعدد متساو من خيوط اللحمة والسداء في  .4

البوصة.
مراعاة أن يكون خيوط السداء وحافة القماش متوازيتان. .5

مراعاة أن يكون تقاطع خيوط اللحمة والسداء بزاوية قائمة "90 درجة". .6

هناك بعض اإلجراءات قبل البدء في أي منتج من منتجات األشغال الفنية 
المشغولة باإليتامين منها مايلي  :  

: إعداد قطعة اإليتامين للتطريز : أوالً

قم بقص قطعة القماش حوالي 3 بوصة أكبر من المقاس النهائي للتصميم  .1

الذي تنوي عمله.
ومن المهم أن تستخدم قطعة اإليتامين بحيث يكون وجه القماش ألعلى. .2

قم بقياس بمنتصف قطعة اإليتامين أفقياً ورأسياً ثم علم على خطوط  .3

المنتصف بصف من غرز السراجة باستخدام خيط الحياكة واختر لونين 
مختلفين أحد اللونين للسراجة األفقية واللون األخر للسراجة الرأسية وقم 

باختيار األلوان التي تظهر بوضوح على اإليتامين.
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يقص القماش أكبر من حجم التصميم بثالث بوصات في جميع الجهات مع  .1

مراعاة أن يتم القص بين ثقوب القماش وأن يتم بشكل مستقيم.
وللحفاظ على القماش من التجعد أثناء التطريز يثبت على اإلطار في حالة  .2

استخدام إطار أو يتم لف أحد الجانبين وتدبيسه ويلف الجانب المقابل أثناء 
التطريز، ومن المناسب استخدام دبابيس المشبك الكبيرة في لف القماش.

ثانياً  :   طرق الحفاظ على أقمشة اإليتامين  :

يجب شراء أفضل أنواع األقمشة ألنها أساس العمل. .1

االبتعاد عن األقمشة التي بها عيوب في النسيج أو الصباغة والتي بها بقع. .2

يجب تخزين القماش مستويا أو ملفوفا وال يتم تطبيقه حتى ال يؤثر على  .3

الثقوب أو شكل النسيج.
ال يوضع النسيج الملفوف في وضع رأسي ألنه يؤدي الى تشقق التنشية في  .4

الجزء المالمس لسطح األرض.
في حالة وجود تجاعيد في القماش يتم كيها برفق حيث أن وجود التجاعيد قد  .5

يؤثر على شكل وحجم الغرز.
يحفظ القماش بعيدا عن الرطوبة حيث أن الرطوبة قد تؤدي إلى إذابة  .6

المحلول الغروي المستخدم في تنشية القماش.
عدم شد القماش في أي اتجاه حفاظا على أبعاد الثقوب حتى تعطي الحجم  .7

المتساوي للغرز.

ثالثاً  : توصيل القماش  :

          إذا كان المشروع الذي سيتم تنفيذه كبير حجماً فإن هذا سيستدعي 
توصيل قطع قماش اإليتامين ولكن ال نلجأ لهذا إال عند الضرورة القصوى 

وذلك ألن قطعتي القماش الموصولتان ليست بنفس قوة القطعة
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 الواحدة الغير موصولة، والبد أن نحاول أن تكون خطوط الحياكة سليمة 
وعلى نفس خط ثقوب واحد.

رابعاً :  وضع قماش اإليتامين على قماش األرضية : 

في بعض األحيان نحتاج أن نقوم بالتطريز بأسلوب اإليتامين على 
قماش التيل مثالً ففي هذه الحالة يتم االستغناء عن نسيج اإليتامين بعد 

االنتهاء من العمل حيث يكون نسيج اإليتامين مجرد قاعدة غير ظاهرة لبناء 
التصميم عليها  ،  بمعنى آخر أنه يتم تثبيت نسيج اإليتامين على القماش ثم 
يتم تنسيله بعد عمل التطريز فوقه وذلك حسب التصميم الذي يراد ظهوره 

على القماش األساسي (القطعة المنفذة ) وفي هذه الحالة نتبع التالي :

يتم اختيار نسيج اإليتامين المناسب للتصميم وللخيوط المستخدمة في  .1

التطريز.
يتم تثبيت نسيج اإليتامين على القماش بعد قصه بالشكل المراد مع مراعاة  .2

تنظيف حواف القماش المقصوص( للقطعة المراد زخرفتها ) ذلك حتى ال 
يحدث لها تنسيل أثناء العمل ويتم تثبيت نسيج اإليتامين بغرز السراجة 

بحيث تكون على أبعاد متقاربة وذلك حتى ال تتغير األبعاد ويختلف التصميم 
المراد تنفيذه على القماش.

نبدأ بتحديد الشكل المراد عمله ( التصميم ) وذلك على نسيج اإليتامين سواء  .3

كان سوف يتم نقل التصميم من زخرفة جاهزة أو إذا قمت بإعداد التصميم 
بنفسك.

يتم اختيار الغرز المناسبة للتصميم والبدء في تنفيذها. .4

بعد االنتهاء من التطريز تبدأ في تنسيل خطوط الطول والعرض من نسيج  .5

اإليتامين وذلك بحرص شديد حتى ال يتم انفصال إحدى الغرز مما ينتج عنه 
إخالل بالشكل المطلوب حيث أنه ال يمكن تصحيح الغرزة وعودتها
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 للشكل األصلي. هذه الحالة من أصعب طرق التطريز 
باإليتامين ولها عدة شروط هامة جداً البد من االهتمام بها 

سنسردها فيما يلي:

مالحظات قبل العمل  : أ.

عند شراء نسيج اإليتامين يجب أن يكون كمية كافية حتى ال نضطر إلى  .1

شراء كمية أخرى لتكملة العمل الخاص بنا ففي هذه الحالة قد ال نجد نفس 
نوعية القماش المستخدم من قبل أو يصعب وضعه على القطعة المراد 

تطريزها للحصول على الغرز بالشكل المطلوب. فإذا لم يكن النسيج بالكمية 
المطلوبة وتم شراء كمية أخرى لتكملة العمل فيجب الحرص عند تثبيته 
على القماش الخاص بالقطعة المراد تطريزها ويجب أن تكون مربعات 

اإليتامين ( الثقوب ) مالصقة لبعضها البعض جيداً ومراعاة طول وعرض 
نسيج اإليتامين ألنه من الممكن أن يحدث فيه اختالف وهذا سوف يظهر 

عند بدء العمل في الجزء المكمل لنسيج اإليتامين.
الخيط المستخدم لتثبيت نسيج اإليتامين على الجزء المراد تطريزه يجب أن  .2

يكون من نوع جيد يتحمل ومناسب للوظيفة المستخدم لها وهي مجرد 
التثبيت بمعنى أن تكون صباغته ثابتة حتى ال يترك أثر للون الصباغة على 

القطعة المراد تطريزها ويكون سمكه مناسباً حتى ال يترك ثقوب في 
القماش .

يجب كي نسيج اإليتامين حتى يسهل تثبيته على القطعة المراد تطريزها  .3

وأيضاً كي القطعة المراد تطريزها حتى ال يكون بها أي تجعد ينتج عنه 
تشويه لشكل التطريز.

مالحظة عدم العبث بنسيج اإليتامين حتى ال يحدث تغير فقي األبعاد  .4

الخاصة بالثقوب الموجودة به مما ينتج عنه اختالف في أبعاد الثقوب فيؤدي 
ذلك إلى إحداث خلل في الشكل المطلوب عليه.
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يجب عند تثبيت نسيج اإليتامين فوق القطعة المراد تطريزها أن يكون  .1

اإليتامين أكبر من القطعة المراد تطريزها بحوالي من 3: 5 سم وذلك حتى 
يسهل جذب  ( تنسيل ) خيوط اإليتامين بعد االنتهاء منه التطريز.

يجب العناية باختيار الخيط المناسب للتطريز وللخامة المراد تطريزها  .2

بحيث يكون الخيط المستخدم من نوعية جيدة ومالحظة شراء كمية كافية 
من الخيوط حتى ال يؤدي شراء كمية أقل الى االحتياج إلى خيوط أخرى 
مما يصعب الحصول على نفس نوع الخيط أو درجة اللون المراد العمل 

بها.

مالحظات أثناء العمل  : أ.

أثناء العمل يجب مراعاة أن يكون العمل على وتيرة واحدة بمعنى عدم  
الشد والجذب للخيوط أثناء العمل ولكن يجب أن يكون جذب خيط 

التطريز واحد حتى ال يحدث ارتخاء للغرز ويجب مالحظة أن نسيج 
اإليتامين ما هو إال قاعدة يبنى عليها التطريز ويتم االستغناء عنه أي أن 

هناك مسافة ولو بسيطة من الممكن أن تؤدي إلى ارتخاء الغرز وذلك 
بعد تنسيل نسيج اإليتامين ولذا يجب أن تكون الغرز مشدودة، وهذا ألنه 

بعد التنسيل سوف تبقى الغرز فوق سطح القطعة المراد زخرفتها 
بالتطريز فيجب أن تبدو وكأنها قد تم تطريزها على القطعة مباشرة 

بمعنى عدم وجود ارتخاء في الغرز فوق القطعة المطرزة.
عند التطريز بهذا األسلوب تكون اإلبرة المستخدمة في العمل إبرة  

مختلفة عن اإلبر المستخدمة في نسيج اإليتامين ففي هذه الحالة تكون 
اإلبرة التي سيتم العمل بها هي إبرة تطريز وذلك لتتمكن من المرور 

في فتحات نسيج اإليتامين ومخترقة النسيج العادي.
مالحظة كي القماش باستمرار أثناء العمل ألن أثناء الشغل يحدث تجعد  
مستمر للقماش وذلك للحصول على شكل متناسق للغرز على التصميم.
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يجب الحرص عند نقل التصميم المراد عمله على القطعة المراد  
تطريزها والتي تم نقل التصميم إليها عن طريق النسيج اإليتامين وذلك 

حتى ال يحدث خلل في الشكل المراد الحصول عليه.

ج. مالحظات بعد االنتهاء من العمل  :

بعد االنتهاء من التطريز تبدأ في تنسيل نسيج اإليتامين من فوق القطعة التي  .1

يتم تطريزها فيجب الحرص عند جذب خيوط اإليتامين ويتم جذب الخيوط 
واحدة تلو األخرى طوالً وعرضاً بالتبادل حتى يسهل خروحها من بين 

غرز التطريز دون االضرار بها.
التأكد من عدم وجود بقايا من نسيج اإليتامين بين الغرز. .2

يتم كي القطعة باستخدام قطعة شاش حتى ال تؤثر المكواة على الخيوط  .3

المطرز بها.   

إعداد الخيوط واألدوات المستخدمة  :

: إعداد الخيوط للتطريز  : أوالً

1. قص الخيوط الى أطوال قصيرة : 

          إن استخدام الخيوط الطويلة عند التطريز يزيد من عملية االحتكاك 
بين خيط اإلبرة وخيوط نسيج اإليتامين أثناء العمل وهذا يسبب إجهاداً 

للخيوط مما يسبب ظهورها كأنها بالية، ولذلك يكون استخدام خيوط قصيرة 
أفضل ويفضل أن تكون طول الخيوط القطنية 36 بوصة، والصوفية 18 

بوصة، الخيوط المعدنية أقصر قليالً.

2. فصل الخيوط المجدولة إلى فتل :
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إن فصل الفتل من الشلة أو الخيوط المجدولة ثم إعادة ضمها إلى 
بعضها مرة أخرى قبل إدخالها إلى ثقب اإلبرة يعتبر أفضل ألن ذلك يقلل 

من برم الخيط ، ولذلك نمأل الغرز بشكل أفضل وتكون مستوية وناعمة 
ويعتمد عدد الفتل المستخدمة أو سمك الخيوط على حجم الكنفاه.

: إعداد األدوات المستخدمة:  ثانياً

اإلبر :   البد من تجهيز مجموعة من إبر التابستري ويفضل وجود إبرة  .1

لكل لون يتم استخدامه وذلك لتسهيل العمل وأيضاّ البد من وجود إبر 
احتياطي.

2. المقص :   عند بدء العمل البد على األقل من وجود حجمين من 
المقصاتاألول لقص قماش اإليتامين نفسه عند الحاجة ويكون كبير الحجم 

صور رقم 212 ، 213 ، 214. 

          والمقص اآلخر يكون لقص الخيوط ويكون حجمه صغير وله 
شكالن يمكن االختيار فيما بينهما ولكن أهم مايميزه هو صغر الحجم ويكون 

صورة رقم 212مدبب الحرف الخارجي. 

صورة رقم 214صورة رقم 213
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الخيوط  : عند تحضير الخيوط قبل بدء العمل البد من مراعاة التالي: .1

 أ. التأكد من شراء كمية كبيرة من الخيط حتى ال ينفذ من قبل نهاية العمل.
ب. شراء كل األلوان التي ستستخدم وعدم تأجيل شراء أي لون ناقص لما 

بعد خوفاً من عدم وجوده وتأثر المنتج الفني لغياب هذ اللون. 
ج. تحضير علبة من الكرتون أو البالستيك لحفظ الخيوط والمقصات 

واإلبر. 

قراءة الباترون وتفسيره   :
       باترون اإليتامين هو عبارة عن كارت أو رسم ما على ورق 
المربعات وهناك عالمات مميزة على ورق المربعات بحيث تكون كل 
عالمة للون معين وأحياناً يتم تمييز الغرز أيضاً ولكن غالباً العالمات 

المختلفة أللوان مختلفة وسنوضح هذا في المثال التالي: 

النموذج األول (أ) : هذا من أسهل النماذج التي يمكن أن تستخدم في 
التطريز باإليتامين وذلك ألنه على ورق المربعات وملونة باأللوان 

المطلوبة أو المقترحة شكل رقم (91) ، شكل رقم (92) .

شكل رقم (91)

رقم شكل

النموذج األول (ب)  
:
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النموذج الثاني (أ) :

          رسم ما يمثل طائر وفي هذا النموذج أيضاً يرسم على ورق 

المربعات وتكون هناك رموز وكل رمز يمثل لون ما وهناك جدول به أرقام 
األلوان واسم اللون وهي كما يلي: شكل رقم 93 ، 94 ، صورة رقم 212 .

شكل رقم (94)شكل رقم (93)

صورة رقم (212)
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اللون الرقم الرمز
تستخدم هذه الخيوط بفتلتين من الخيط الذي سيطرز به لتنفيذ العينة

األسود 310

رمادي مائل للبترولي 317

بني 434

أحمر صريح 666

سيمون فاتح 738

األبيض الثلجي 5200 B

تستخدم هذه الخيوط بفتلة واحدة فقط من الخيط الذي سيطرز به لعمل 
غرزة النباتة لتحديد العينة :

اللون األسود للخط الخارجي. 310

رمادي يميل للبترولي لجسم الطائر. 317

أحمر للذيل. 738

اللون الرمز
أسود

شكل رقم (95)

النموذج الثاني (ب) :


