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 الالله بأسلوب الكروشيه الفيلية زهرة زخرفةمعاصره الستخدام  رؤية

 علي حسن عبد هللا حسن. د .أ                

   اسماء علي احمد محمد. د

 :الملخص

راودت الباحثان الستلهام عنصر  فكرةكانت بدايات هذا البحث عباره عن        
زخرفي من العناصر الزخرفية النباتية التي استخدمها الفنان المسلم في العصر 

الالله علي المنسوجات بأسلوب  زهرة زخرفةلتنفيذ  جديدةالعثماني البتكار طريقه 
الكروشيه الفيلية، حيث ان احد الباحثان متخصص في مجال االثار اإلسالمية وعمل 

الزخارف اإلسالمية عن  رؤيةبمتحف الفن االسالمي مما اتاح له الفرصة في  امينا
خصصه في مجال المالبس و قرب و تركت اثرا في نفسه اما الباحثة الثانية فمت

و الذي ايضا اتاح لها الفرصة من االستفادة من ( التصميم و التطريز)النسيج 
يذية في هذا المجال و من هنا الزخارف اإلسالمية من الناحية التصميمية و التنف

الالله البتكار اسلوب جديد في تنفيذ  زهرة زخرفةالبحث في استلهام  فكرةظهرت 
 .هذه الزخرفة بأسلوب الكروشيه الفيلية علي المنسوجات

 :الكلمات الدالة

كروشيه فيلية، غرزه السلسة،  توليف الخامات، زهرة الاللة، خزف، بالطات، 
 العصر العثماني، الفن االسالمي رؤية معاصرة، تباين،
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 : مقدمة 

هذا البحث الستلهام عناصر و زخارف التراث االسالمي في مجال  فكرة بدأت
 زهرة زخرفةو التي منها  اإلسالمية النباتيةو بخاصه الزخارف  اإلسالميةالفنون 
 . الفيليةجديد في التنفيذ و هو اسلوب الكروشيه  بأسلوبالالله 

و اشكال  زخرفةولقد تولي الباحث االول االطار النظري للدراسة و المتمثل في 
الالله في الفنون اإلسالمية في العصر العثماني بينما تولت الباحثة الثانية  زهرة
في العصر العثماني  اإلسالميةالالله واشكالها في الفنون  زهرة زخرفةاستلهام  فكرة

 .جديد و هو الكروشيه الفيلية علي المنسوجات و المالبس  بأسلوبو تنفيذها 

االواني و  زخرفةفي  الطبيعةو لقد برع الفنان المسلم في استلهام عناصر 
 ( )النباتيةمن بعض العناصر  اإلسالميةالتحف و قلما تخلو واحده من تحف الفنون 

التي تؤكد مهاره و مقدره الفنان المسلم علي استخدام هذه العناصر والتي توضح 
و  الصالةالتي من خاللها حث الرسول عليه  النبويةالفنان المسلم باالحاديث  تأثر

الفنانين علي استخدام الشجر و كل ما ليس فيه روح في ابداعاتهم لكي  ( )السالم
ذلك ان ابدع الفنان في استخدام  نتيجةمن خلق اهلل او كان  مضاهايبتعدوا عن 
، وبذا يكون الفنان المسلم في من ازهار و اوراق و اشجار النباتيةالزخارف 

  ( )الزخرفيةتحويلها الي ماده خصبه استفاد منها في اثراء موضوعاته 

في استخدام الزخارف  باإلبداعو لقد تميز الفنان المسلم في العصر العثماني 
ان  النباتيةالعناصر  و الملفت للنظر في معظم هذه الفترةالتي سادت هذه  ( )النباتية

في  مرتبةو في نفس الوقت نجدها  للطبيعةمحاك  بأسلوبكل هذه العناصر مثل 
 ( )من قبل مألوفةو مبتكره وغير  جديدةتكوينات زخرفيه 

و  الفترةالتي استخدمت في هذه  النباتيةمن الزخارف  هائلة ثروةو قد وصلتنا 
حيث عمل االتراك  ( )اساسيه الي حب االتراك الشديد للزهور بصفةالتي ترجع 

و زراعتها و الحصول علي  المختلفةعلي استيراد العديد من شتالت الزهور 

                                            
    عفيفي بهنسي، الفن العربي االسالمي،ص ( )
     احمد عبد الرازق ،الفنون االسالميه،ص ( )
 3 ابو الحمد فرغلي ،التصوير االسالمي،ص( ( 
  3 ربيع حامد خليفه ،الفنون اإلسالمية ،ص( ( 
 3 ربيع حامد خليفه، الفنون اإلسالمية ،ص( )

    فارس، سر الزخرفة اإلسالمية ،ص بشر  ( )
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-  )عن مدينه ادرنه في القرن  الرحالة، ولقد ذكر ( )منها جديدةسالالت 
الزنبق و النرجس  زهرةلها من  النهائيةحقول  رؤيةانه يمكن (" م3 -  )،(ه  

  (.3)المدينةو الالله حول 

عظيمه في العصر العثماني  مكانةالالله من االزهار التي حظيت ب زهرةو تعد 
 الزهرةوكانت لهذه  tulip"تيوليب –شقائق النعمان "فلقد اطلق عليها اكثر من مسمي 

عند  الزهرةوفنهم و قد انتشرت زراعه هذه  ، ( )في حياه االتراك عقائدية مكانة
، وفي عصر السلطان ك او السالطين او في اوساط الشعبالعثمانيين سواء االترا

حتي  الزهرةزاد االهتمام بهذه (م7   - 7  ()ـه    -    )احمد الثالث 
حيث ان هذا السلطان  (7 )"لالله دوري"ان عصر هذا السلطان عرف بعصر الالله 

و شجع الناس علي زراعتها و  (طوبقا بو )اهتم بها و مالء بها حدائق السلطان
بألوانها المختلفة  االصفر و االحمر  منها  جديدةاالهتمام بها و استنباط انواع 

في نفوس  الزهرةلهذه  السامية المكانةو تهجينها  مما يدل علي الوردي  االبيض 
 .(  )االتراك

، فيري البعض اإلسالمية بالعقيدةو رسمها  الزهرةالتي تربط هذه  اآلراءوتتعدد 
ان هناك شبه بينها و بين الهالل الذي له اهميه كبيره فيما يتعلق ببدايات الشهور 

، كما يري و الحج و غيرها من عقائد االسالمو معرفه بدايات الصوم  الهجرية
 ةاذا رسمت مقلوب هالل وحروف كلمه الالله هي نفس  زهرةان حروف البعض 

 "اهلل" الجاللةو لفظ  الزهرةو هناك ربط بين هذه ، (  )فإنها تشبه الهالل في الشكل
و  "اهلل" الجاللةالالله تشبه حروف لفظ  ةحيث يري بعض الباحثين ان حروف زهر

رمزا للحب الصوفي فوصفوها بانها الكاس و  الزهرةهذه  الصوفيةلقد اتخذ 
 .(  )الصوفيةالشراب و كان لها تقدير عظيم في اشعار 

السور " ومكانتها نجد ان الفنان عثمان رسم في مخطوطه الزهرةهذه  وألهمية
، كما ان الفنان لوني رسمها علي الالله بحجم ضخم زهرةلوحه تمثل موكب  "نامه

                                            
 33سعاد ماهر ،الخزف التركي ،ص( ( 

   -زكي محمد حسن ،فنون االسالم ،ص (3)
   التأثيرات العقائدية ،ص، نادر محمود عبد الدايم( )
     ،   دعاء مجدي محمد ،عثمان و لوني ،ص ص (7 )

 3 محمد عبد العزيز، الفنون الزخرفية اإلسالمية ، ص (  )
  3اوقطاي اصالن ابا ، فنون الترك وعمائرهم  ، ص ( (  

    محمد عبد العزيز، قصه الفن االسالمي،ص (  )
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، علي النسيج و السجاد و الخشب و العاج و الخزفيةالبالطات و االواني 
التي كانت تزدان بها  الخزفية، و يكفي مثال واحدا و هوان البالطات (  )المعادن

زدان بها العمائر في استانبول العمائر في استنبول في القرن العاشر الهجري كانت ت
 مميزا شكال"   "كانت تشمل زخارفها علي عدد (م  )في القرن العاشر الهجري 

 زخرفة يوضح بعض انواع من( 8)ول االتي رقم دالجوله الال زهرةو مختلفا من 

 (  )(.التيوليب ()شقائق النعمان)الالله زهرة

   

   

 
 

 
 (  )(.التيوليب ) (شقائق النعمان)الالله زهرةزخرفة يوضح بعض انواع من  8جدول االتي 

                                            
   حسن الباشا ،التصوير االسالمي ،ص (  )

(15)
Arsevan (c.ec),les arts decorative,p93.      

(16)
Arsevan (c.ec),les arts decorative,p93.      
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سعديه   كدراسة( الالله)عن زهور  السابقةالدراسات  (  )و هذا ما اكدته بعض
توليف الخامات   بأسلوبالحداد  و التي تضمنت اقتباس زخارف  نباتيه و توظيفها 

patch work ( بالتطريز الزخرفةطريقه االبليك و) ( 3)   هايدي   دراسةكذلك
اهميه التراث في حل  تأكيدو  اإلسالميةالجندي  عن توظيف بعض من الزخارف 

عن استحداث  احمد  اسماء علي دراسةو  (  )مشكالت االنتماء و الحفاظ عليها
من   االستفادةانه البد من ن اوجد الباحث لذلك (7 )اإلعداديةشارات لطالب المدارس 

الن الكروشيه  الفيليةالكروشيه  بأسلوبزخارف العصر العثماني و تنفيذ زخارفه 
من الحرف االكثر سهوله في التنفيذ و مشغوالته تتميز بالتنوع في االشكال و 

ناديه الدقاق  كدراسة (  )و كذلك التنوع في الغرز الكثيرةاالحجام و االستعماالت 
استحداث  في( شقائق النعمان)حاول هذا البحث االستفادة من زهور الالله حيث ي

تصميمات متعددة االشكال ومتحدة الروح وثابتة الجمال وتوظيفها باستخدام أسلوب 
الذى يختلف عن غيره من اشغال  التقنيذلك االسلوب المتميز  الفيليةالكروشيه 

تنفيذه خاصة اذا  فيالموجودة بالسوق المحلية والن له تقنيات محددة  اإلبرة
وضع على أرضيات متميزة سينتج قطع فنية التنفيذ و فياستخدمت خيوط جيدة 

 هايدي الجندي  دراسة فيمتميزة وهذا ما أكدته بعض الدراسات وأشارت اليه كما 
من مهارات التطريز و الكروشيه باعتبار أن الكروشيه  االستفادةمن خالل امكانيه 

 الجماليةمن االمكانات  االستفادة كذلكالراقي  اإلبرةنوع من أنواع اشغال  الفيلية
مجال  فيواالستفادة منها معاصره  رؤيةلفن الكروشيه في تصميم و تنفيذ المعلقات ب

الصناعات الصغيرة حيث أنها تعطى ثراءًا فنيا وتضيف مظهرا جماليا الى 
رهام محمود  على أن تحسين المستوي  (  )المفروشات كما أشارت دراسة

 الناحيةاالقتصادي لألسرة المصرية يكون عن طريق انتاج مفروشات تتوافر فيها 
التطريز اليدوي  و ذلك بأسلوب الكروشيه مع االقتصاديةو  الوظيفيةو  الجمالية

 (.النسيج المضاف)

                                            
     ، اقتباس زخارف نباتيه ،صسعديه الحداد( (  
   توظيف بعض الزخارف اإلسالمية ،ص، هايدي الجندي ( (3 

   استحداث شارات ، ،اسماء علي احمد (  ) 
   ناديه الدقاق، فن التريكو و الكروشيه ،ص( (7 

 3 إمكانيه االستفادة ،ص ،انجي صبري (  )
   توظيف بعض الزخارف اإلسالمية ،ص، هايدي الجندي ( (  

 

   االستفادة من بعض االشغال اليدوية،ص: رهام محمود (  )
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في انتاج  الفيليةن الى االستفادة من اسلوب الكروشيه ااالمر الذى دعا الباحث
 المستمدة من التراث اال وهو العصر العثماني  باألصالةمفروشات تتميز 

 :األتيةيمكن صياغه مشكله البحث في النقاط : مشكلة البحث 

شقائق ( الالله) من زهور المستمدةو  المقترحة الزخرفيةمالئمه الوحدات  - 
 الفيليةالكروشيه  بأسلوبالنعمان في تصميم باترونات مناسبه يمكن تنفيذها 

  المعاصرةو  األصالةفي الجمع بين  المنفذة اليدويةمالئمه المشغوالت  - 

  .يهدف البحث الى: هدف البحث 

 . الفيليةالكروشيه  ال سلوب التصميميةالتعرف على االسس  - 

و  األصالةتجمع بين  الفيليةتقديم مشغوالت يدويه منفذه بتقنيه الكروشيه  - 
 .و تحمل في طياتها رسائل انتمائيه و ابداعيه  المعاصرة

 : أهمية البحث 

في عمل تصميمات مبتكره تثري ( شقائق النعمان )من زهور الالله  االستفادة - 
 .مجال الكروشيه  

 :حدود البحث 

 ( .شقائق النعمان)استلهام تصميمات زخرفية من زهور الالله  - 

عمل  فيتوظيف التصميمات الزخرفية المختارة من قبل االساتذة المتخصصين  - 
 مختلفةمفروشات منزليه 

 .تنفيذ التصميمات  في الفيليةاستخدام أسلوب الكروشيه  - 
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 :فرض البحث 

الكروشيه  بأسلوبيصلح تنفيذها (الالله) زهرةيمكن استلهام تصميمات زخرفيه من 

 الفيلية

 اشتملت عينة البحث على : عينة البحث 

ويقصد بهم السادة أعضاء هيئة التدريس  بقسم (   )وعددهم : المتخصصين  -8
للتعرف على آرائهم تجاه التصميمات ( قسم المالبس والنسيج" المنزلي اواالقتصاد 
 . المنفذةالمشغوالت  –( الالله )من زهور  المستحدثة

 اإلبرة بأشغالمن السيدات المهتمين ( 7 - )يتراوح من وعددهم :المستهلكين  -٢
والقطع ( الالله) للتعرف على آرائهم تجاه كل من التصميمات المستحدثة من زهور

 .الفيليةالمنفذة بأسلوب الكروشيه 

 :أدوات البحث 

 الفيليةاسلوب الكروشيه  - 
التخصصين الختيار افضل التصميمات  األساتذةاستطالع راي  استمارة - 

  المستحدثة

  الفيليةالقطع المنفذة بأسلوب الكروشيه  فياستطالع راي المستهلكين   استمارة - 

 :مصطلحات البحث 

و هو احد اساليب الكروشيه و الذي يعتمد علي العمود  : الفيليةاسلوب الكروشيه 
ودائما ينفذ في شكل ،في تكوين شبكيه مبسطه ذات اشكال متنوعه  السلسلةو غرزه 

 الشبكةحيث يمثل كل مربع مفتوح مساحه واحده في  قراءتهرسم بياني من السهل 
في الرسم  المساحة، وعندما تمال يلها بعمودين يفصل بينها سلسلتينو يتم تشك

 .( (  البياني يتم استبدال السلسلتين بعمودين

 :اجراءات البحث 

و قد  العثمانيةشقائق النعمان ( الالله)عمل تصميمات زخرفية من زهور  - 
 .استغرق عملها عام و نصف

                                            
 .  ناديه الدقاق، فن التريكو و الكروشيه ،ص (  ) 
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تحصل على أعلى متوسط للدرجات من قبل  والتيتنفيذ التصميمات الزخرفية  - 
المتخصصين بأسلوب الكروشيه بحيث تصلح لعمل قطع تالئم مجال المشروعات 

 .الصغيرة 

 :االطار النظري

 :الفيليةالكروشيه 

 القديمةحيث انه من الفنون  المميزة  اإلبرةيعتبر فن الكروشيه من فروع اشغال 
علي  المهارةو  الرغبةمنذ عصور و هو من الفنون سهله التعلم و يساعد ذوي 

  الراقية اليدويةصنع العديد من المنسوجات 

و هي ابره   الصغيرة  باإلبرةاو لف الخيط  الحياكةهو  والمقصود بالكروشيه 
و  متعددة المستخدمةو الخيوط  بالصنارةخاصه لها شكل معكوف نسميها عاده 

العديد في صناعه  التقنيةتتنوع ما بين القطن و الصوف و الحرير و تستخدم هذه 
 . لها ال حصرالتي  المنزليةو المالبس و المكمالت  األغطيةالمفارش و من 

و الكروشيه هو عمليه يتم فيها تكوين نسيج من الغزل او الخيط باستخدام ابره 
و التي  crèche- croc الفرنسية الكلمةالكروشيه و اشتقت كلمه كروشيه من 

 الصنارةو معناها ( م      /ـه7   ) االنتقالية  التاريخية الفترةت في ماستخد
و الذي  الفيليةاساليب عديده منها الكروشيه وللكروشيه  (  )او الخطاف او الكالب

تكوين شبكيه مبسطه ذات اشكال متنوعه و  في السلسلةيعتمد غلي العمود و غرزه 
عاده توجد مربعه الشكل و كل مربع مفتوح يمثل مساحه مفتوحه  الفيليةرسومات 

 ( . )كما توضحه صوره رقم  مشغولةبينما كل مربع مغلق يمثل مساحه 

 

                                            
(25)

http/1000freepattern.ludug.com/filet-crochet-basic-pattern.  
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  الفيليةالكروشيه  بأسلوبتوضح باترون لمفرش سرير و منفذ (8)رقم صوره 

 : الفيليةالتي يقوم عليها اسلوب الكروشيه  التصميميةاالسس 

و  الفيليةالكروشيه  ألسلوب المنفذةللخيوط  المناسبةتستخدم االلوان  :االلوان  - 
و لكن يمكن استخدام الوان  المحليةان سادت اللون البيج او االبيض في السوق 

 .لمناسبتها لهذا االسلوب  التركيةالخيوط 
 بصفة اإلبرة ألشغالتعتبر الخيوط هي النسيج الوحيد المستخدم : الخامات  - 

هي  التركية القطنيةخاصه و تعتبر خامه الخيوط  بصفة الفيليةعامه و الكروشيه 
تضفي علي المنتجات  كذلكالتحمل  بصفةميزها لتلهذا االسلوب و ذلك  المناسبة
 . من الذوق الرفيع  عاليةقيمه 

بين وحدات العمل الفني قد تكون  الموجودةو هو تنظيم الفواصل  : اإليقاع - 
 التصميميةبين مساحات او اشكال او الوان بترتيب درجاتها و تنظيم عناصره 

 شعاع ال الفيليةان االيقاع عامل اساسي في اسلوب الكروشيه  ناو يري الباحث 
و التجديد في المنتج عن طريق التأكيد علي عناصر التصميم كذلك عند  الحيوية

 باالستمراريةتنفيذ اشكال من زهور الالله بذلك االسلوب يؤدي ذلك الي االحساس 
 او سهوله حركه العين علي خطوط و اجزاء التصميم 

سريع من في الواقع انتقال مفاجئ الجمع بين طرفي النقيض فهو : التباين  - 
     . فهو يؤدي الي جذب االنتباه  اإلثارةالي  الرتابةحاله الي عكسها فمن 

 الفيليةالكروشيه  بأسلوبان استخدام زهور الالله و تنفيذها  نايري الباحثو 
 في شكل التصميم  رتابةاو احداث  ي الي تشتتينتج عنه ترديد بصري دون ان يؤد

                                            
(26)

 http:/www.kenanaonline.com  
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 المساحةبين شيئين كتفاصيل الجسم و  العالقةهي  النسبة:و التناسب  النسبة - 
باالنفعال الذي يقود المصمم في  مرتبطةو  األخرىو االجسام و المساحات  الواحدة

عمليه ابداعيه تمر في مراحل من التغير و التحول ام التناسب فهو الذي ينظم 
العالقات بين اجزاء الموضوع و بين المسطحات بعضها و بعض سواء من حيث 

   باألرضيةحجم او اللون او عالقتها ال

من  المنفذةفي االشكال  و التناسب النسبةانه البد من توافر  نايري الباحثو 
و بالتالي يؤدي الي  ثقال ليزداد العمل الفني الفيلية الكروشيه  بأسلوبزهور الالله 

  اإلنسانية الفطرةمع  يتالءمفي النظر اليها ليتحقق االحساس و االنسجام بما  الراحة

وبعد عرض االسس التصميمية ألسلوب الكروشيه الفيلية قامت الباحثة باختيار 
منها و تنفيذها بأسلوب  جديدةالالله الستلهام اشكال  زهرةعدد من اشكال من 

 الكروشيه الفيلية مبنيه علي االسس التصميمية السابق ذكرها 

 :  التطبيقياالطار 

المعرفة باسم ارجوان القرم و  الالله زهرةوحدات من باختيار عدد  الباحثةقامت 
بأدواته  (Adobe photo shop)باستخدام برنامج  جديدةوعمل وحدات  السهم الوردي

المختلفة وفيما يلى عرض لتلك الوحدات  و التصميم المنفذ منها في جدول رقم 
( :) -
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 التصميم المحور             الزخرفية الوحدة        

  

 
          

 التصميم المحور                    الزخرفية الوحدة             
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 يوضح شكل الوحدة الزخرفية و التصميم و المحور ٢جدول 

 :صدق وثبات استمارة االستبيان : أوال  :بناء ادوات التجربة البحثية

 .يعد االختبار صادقا اذا كان يقيس ما وضع لقياسه: صدق استمارة االستبيان  -8

 صدق: الظاهريالصدق  -أ: يد صدق االستمارة بطريقتين هما وقد تم تحد

 :المحكمين

تم من خالل عرض االستمارة على مجموعة من المحكمين المتخصصين 
 فيبنود االستمارة وقد أشار المحكمين الى بعض التعديالت  فيكاستطالع آرائهم 

السادة المحكمين  آلراءصياغة بنود االستمارة قامت الباحثة بتعديالتها طبقا 
 % .  وتوحدت نسبة االتفاق حول بنود االستمارة الى 

لمعامل بثبات  التربيعيبحساب الجذر  الذاتييقاس الصدق : الصدق الذاتى  -ب 
 الذاتيفان معامل الصدق   7،3االستمارة وحيث أن معامل ثبات االستمارة هو 

مارة لقربها من الواحد باالست عاليوهى قيمة عالية تعبر عن صدق    ،7يساوى 
 .الصحيح 

يقصد بثبات االستمارة دقة المقياس أو اتساقه فإذا حصلت : ثبات االستمارة  - ٢
بنود االستمارة على درجات قريب من التكافؤ والمماثلة عند تطبيقه اكثر من مرة 
فإننا نصف االستمارة بأنها على درجة كبيرة من الثبات والهدف من قياس ثبات 

ساب ثبات وقد تم ح، االستمارة هو معرفة مدى خلو االستمارة من االخطاء 
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وهى (  73= ر)االستمارة باستخدام معامل االرتباط بيرسون فكان معامل الثبات 
مما سبق يتضح أن هناك توافق بين اراء .قيمة عالية تدل على ثبات االستمارة 

 التجريبيالمحكمين حول بنود االستبيان وترجع الباحثة ذلك الى أن فكرة التناول 
الضفائر واستخدام برامج الكمبيوتر  فيلعدد محدود من المفردات االسالمية المتمثلة 

االستحداث قد قامت العديد من التصميمات ذات العالقات المتميزة كذلك مناسبة  في
أسلوب التطريز المستخدم بالفكر الجديد قد شجع بعض المنتجين الى الرجوع الى 

 إلعطاءاستخدام أدوات الكمبيوتر المختلفة التراث واحياء بعض من تصميمات ب
 المتميزةمزيد من التصميمات الجديدة 

كذلك قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاق بين المحكمين حول بنود االستبيان : ثانيا 

 : االتيواتضح (  3) الخاصة بكل تصميم مستحدث  من خالل جدول رقم 

توافر  
أسس 
 التصميم

توافر 
عناصر 
 التصميم

حداثة 
الفكرة 
والتميز 

 في
 تنفيذها

ارتباط 
الوحدة 

المستحدثة 
 بالتراث

ارتباط الوحدة 
المستحدثة 

بالبيئة وثقافة 
 المجتمع

مالئمة 
االسلوب 
 المستخدم

مجموع 
الدرجات 

حصل  التي
عليها كل 

 .بند 

 33   3   7   3   7     

بالنسبة 
 المئوية

3 ٪   %   %   ٪   %   % 

 

أن نسبة االتفاق بين المحكمين لكل بنود (  )ويتضح من الجدول السابق  رقم 
من بنود االستمارة مرتفع مما يدل على توافق اراء المحكمين للتصميمات 

ذلك الى أن تراثنا االسالمي المتمثل  ناويرجع الباحث، التجربة البحثية فيالمستحدثة 
و التي ابدع  الدقيقةذات التفاصيل  النباتيةفي العصر العثماني مليء بالزخارف 

استغالل هذه  فيالخالق سبحانه و تعالي في خلقها و ان الفنان العثماني  قد أبدع 
فمع استخدام تكنولوجيا العصر  المختلفةالتطريز  بأنواعالوحدات علي منسوجاته و 

ت كثيرة برامج الجرافيك المختلفة ، تم الحصول على وحدا فيالحديث المتمثلة 
 .الجمال  فيومتنوع غاية 

قامت الباحثة : حكمين على التصميمات المستحدثة حساب نسبة اتفاق الم: ثالثا 
 بحساب نسبة االتفاق بين المحكمين على كل تصميم من خالل بنود االستبيان 

 البنود

مجموعال  
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 وذلك من خالل أن نسبة االتفاق

 عدد مرات االتفاق=                     
       -----------------------------
 77 × عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق       

 :فوجد أن 

 ٪ ،  التصميم المستحدث االول حصل على نسبة اتفاق -  

 ٪  حصل على نسبة اتفاق  الثانيالتصميم المستحدث  - 

 ٪ ،  7التصميم المستحدث الثالث حصل على نسبة اتفاق  - 

 ٪33مستحدث الرابع حصل على نسبة اتفاق التصميم ال - 

 ٪  التصميم المستحدث الخامس حصل على نسبة اتفاق  - 

 ٪3 التصميم المستحدث السادس حصل على نسبة اتفاق  - 

 ٪ ،3 التصميم المستحدث السابع حصل على نسبة اتفاق  - 

كذلك  التحوير فيذلك الى نجاح التكنولوجيا والمستخدمة  ناارجع الباحثوقد 
الالله بأسس وعناصر تصميمه يسهل تطويعها واستخراج منها وحدات  زهرةتمتع 

في  النباتيةان العناصر ، تقنية متميزة ألنه الفيليةتصلح لتنفيذها بأسلوب الكروشيه 
من ناحية وتأثيرات  اإلسالميالعصر العثماني لها طابع مميز يعكس سمات الفن 

أنها تغير مصدر ثرى زاخر يمكن الحصول منه تراثية من ناحية أخرى ، ولذلك ف
تصلح للعديد من االغراض الفنية ذات  التيعلى العديد من التصميمات المستحدثة 

 .الهوية المصرية األصلية 

علي  بالتصميمات  الخاصة الباتر وناتو   المستحدثةو قد تم عرض الوحدات 
 استمارةالراي فيهاو ذلك من خالل  إلبداءالمتخصصين و المستهلكين  األساتذة
الراي فيها  وتعديلها ثم  إلبداءالمحكمين  األساتذةبعد عرضها علي  و استبيان

 .حساب الصدق و الثبات لها 

حساب نسبة اتفاق السادة المستهلكين على التصميمات المستحدثة  و : رابعا 
 :للتنفيذ المقترحةالباترونات 

للتنفيذ على  المقترحة الباتروناتو  ت المستحدثةقامت الباحثة بعرض التصميما
فيها  الرأيالمنيا إلبداء  -بمحافظة اسيوط (  )مجموعه من السيدات  وكان عددهم 



 81جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

611 

من ذلك من خالل استمارة استطالع رأى وقام الباحثين بحساب نسبة االتفاق على 
 .المقدمة  فيالتصميمات 

 عدد مرات االتفاق= نسبة االتفاق                            
                   -------------------------------

 77 × عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق                     
 : فوجد أن 

 ٪ 3  التصميم المستحدث االول حصل على نسبة اتفاق  - 

 %  حصل على نسبة اتفاق  الثانيالتصميم المستحدث  - 

 %  التصميم المستحدث الثالث حصل على نسبة اتفاق  - 

 % 3التصميم المستحدث الرابع حصل على نسبة اتفاق  - 

 %  التصميم المستحدث الخامس حصل على نسبة اتفاق  - 

 %7 التصميم المستحدث السادس حصل على نسبة اتفاق  - 

  ٪ ،3 التصميم المستحدث السابع حصل على نسبة اتفاق  - 

وقد حازت التصميمات المستحدثة اعجاب السيدات لما لها من فكرة جديدة من 
حيث استخدام تصميمات التراث وإعادة برمجتها من خالل  برامج الجرافيك 
 المختلفة للحصول على تصميمات مستحدث ومبتكرة وجديدة كما أن تنفيذها بأسلوب

أو  اليدويمختلفة عن التنفيذ بالطرق التقليدية وهى التطريز  الفيليةالكروشيه 
الن هذا االسلوب تقنى متميز له تقنيات متميزة عن غيره من اشغال  اآلليالتطريز 
  التقليدية اإلبرة

الالله  زهرةمن  المحورةثم قامت الباحثة بتنفيذ عدد سبعه من التصميمات 
مع توصيف وتحليل  الفيليةكل المنفذ بأسلوب الكروشيه والش( شقائق النعمان)

وقد قامت الباحثة بتحكيم القطع المنفذة وذلك من خالل استمارة تقييم ، منفذةللقطعة ال
للقطع المتعددة بعد عرض بنودها على االساتذة المتخصصين وتحكيم بنودها كذلك 

وحساب صدق وثبات اشاروا الى بعض التعديالت بها وقام الباحثين بتعديلها 
 .االستمارة 

صدق استمارة تقييم القطع المنفذة وذلك بهدف التحقق من صدق محتوى  :أوال 
البطالة وبنودها وعندما قام الباحثين بتعديل بعض البنود بناء على بعض مقترحات 
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 فيوتم اعادة صياغتها وأصبحت %(  33 )المحكمين حيث كانت نسبة االتفاق 
المحكمين حول  آلراءيوضح النسبة المؤدية (   ) الجدول رقم صورتها النهائية و

 المنفذةبنود بطاقة تقييم القطع 

المحكمين حول  آلراءأن النسبة المئوية (    )السابق رقمويتضح من الجدول 
 .بنود بطاقة التقييم جاءت مرتفعة وتؤكد صدق بطاقة التقييم 

 :ثبات بطاقة تقييم القطع المنفذة : ثانيا 

تم حساب ثبات بطاقة  التقييم عن طريق ايجاد نسبة االتفاق حيث قام الباحثين 
ى درجات وتم تجميع الدراجات ليصبح لكل بتحويل تصحيح ثالثة من المحكمين ال
 : كاالتيقطع ثالث درجات وجبت نسبة االتفاق 

 عدد مرات االتفاق=                  نسب االتفاق 
                   -------------------------------

 77 × عدد مرات االختالف + عدد مرات االتفاق                     
وتعد هذه النسبة عالية مما يدل على أن بطاقة %(   )وكانت نسبة  االتفاق 

 التقييم ليتمتع بدرجة عالية من الثبات 

بعد حساب صدق وثبات استمارة تقييم القطع المنفذة قامت الباحثة : ثالثا 

 .تحكيمها من خالل بطاقة التقييم بعرض القطع المنفذة  و

تصميمات الذين حصلوا علي اعلي   بتنفيذ عدد الباحثة تقام: البحثية التجربة
 :يوضح االتي ( ) و جدول رقم  متوسط بعد التحكيم

 

 

 

 النسبة المئوية بنود الطاقة م

 ٪3  التصميم  
 ٪   الخامات  
 ٪3  النهائيالتشطيب   
 ٪   المستخدم  الفيليةمالئمه أسلوب الكروشيه   
 ٪3  متوسط النسبة 
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 المنفذة القطعةتوصيف  (8)رقم المنفذة القطعة الزخرفية الوحدة

 

 

في  الزهرةتم استخدام *
المنتصف و الفروع 

 زهرةبجانبها بالتبادل مع 
 الالله 

ابر  المستخدمةاالدوات *
خيوط القطن  –الكروشيه 

 اللون االبيض التركية
* سم     ستاره طولها *

 سم 77 
 القطعةتنفيذ  اسلوب*

 الفيليةالكروشيه 
 
 

 المنفذة القطعة توصيف ( ٢)رقم المنفذة القطعة الزخرفية الوحدة

  

باستخالص  الباحثةقامت *
 الداخليةالالله  زهرة

علي الفرع  الموجودة
  القطعةاالسود لتنفذ 

:  المستخدمةاالدوات *
خيط نير  -ابره الكروشيه
 اللون الكريمي

  مفرش سفره مقاس * 
 سم  3 * م

اسلوب التنفيذ المتبع 
 الفيليةالكروشيه 

 القطعةتوصيف  (3)رقم المنفذة القطعة      الزخرفية الوحدة

 

 

بتحوير  الباحثةقامت 
لتتكون  الزخرفية الوحدة
علي  الموجودة الوحدة
 المنفذة القطعة

ابر  :المستخدمةاالدوات 
 القطنيةالخيوط -الكروشيه

باللون الروز و اللون 
 االصفر و اللون الزيتوني

مفرش سرير طفل 
 م 3 *م 

: االسلوب المتبع في التنفيذ
 .الفيليةالكروشيه 
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 المنفذةالقطعة توصيف  (4)رقم المنفذة القطعة الزخرفية الوحدة

 

 

بتحوير  الباحثةقامت 
للحصول  الزخرفية الوحدة
  المنفذة القطعةعلي 

ابر : المستخدمةاالدوات 
خيط القطن -الكروشيه

 اللون االبيض
 سم7  *م ستاره مقاس 

االسلوب المتبع في التنفيذ 
 الفيليةاسلوب الكروشيه 

 

  المنفذة القطعةتوصيف  (5)رقم  المنفذة القطعة    الزخرفية الوحدة

  

 الزخرفية الوحدةتم تحوير 
 القطعةللحصول علي 

 المنفذ
ابر : المستخدمةاالدوات 
خيط من القطن  –كروشيه 

مفرش  وهو اللون االبيض
 مستطيلمنضده انتريه 

منفذ سم 7 *سم  مقاس 
 .الفيليةالكروشيه  بأسلوب

 (٢)هذا التصميم مستوحى من القطعة المنفذة رقم
 

 
 
 

  

 

بتحوير  الباحثةقامت 
لتكوين  الزخرفية الوحدة
كما اضافت  المنفذة القطع

عليها بعض االشكال 
 الالله زهرةمن  المستوحاة
ابر :  المستخدمةاالدوات 
خيط قطني -الكروشيه

 باللون الكريمي
  3 مفرش سفره طوله 

 .سم  7 *سم
االسلوب المتبع في التنفيذ 

 الفيليةاسلوب الكروشيه 
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بتحوير  الباحثةقامت 
للحصول  الزخرفية الوحدة
  المنفذة القطعة

:  المستخدمةاالدوات 
خيط اللون -ابر الكروشيه

االبيض، وهو مفرش 
بيضاوي  منضده انتريه

باللون االبيض مقاس 
 سم7 *  

االسلوب التبع في 
 الفيليةالتنفيذ الكروشيه 

 
 

 : نتائج البحث وتفسيرها
رى من التراث ثنظرا الن هذا البحث يهدف الى القاء الضوء على جانب 

من القيم الجمالية لها  االستفادةو (شقائق النعمان)زهور الالله  فيمتمثال  اإلسالمي
الكروشيه عند تنفيذها بأسلوب  المالبس و النسيجتصميمات تثرى مجال  تحوير في

زهور  دمج كال من مكن من المانه  فيمشكلة البحث  ينفقد طرق الباحث الفيلية
 ين، كما اشتق الباحثفني متميز بأسلوب  الفيليةالكروشيه  و (النعمانشقائق )الالله 

 فرض البحث الذى يعتبر حل لتلك المشكلة ومن مشكلة البحث 
 

 : فرض البحث
شقائق ( الالله)و ينص علي انه يمكن عمل تصميمات زخرفيه من زهور 

 ضوقد تحقق من صحة الفر الفيليةالكروشيه  بأسلوبالنعمان يصلح تنفيذها 
 -:باالتي
تصميماتها من  ةالمستوحا الفيليةالكروشيه عرض القطع المنفذة بأسلوب تم  

على االساتذة المحكمين من خالل بطاقة تقييم للقطع  (شقائق النعمان )زهور الالله 
االساتذة المحكمين لكل  آلراءضوء البنود الموضوعية وبتحليل النتائج  فيالمنفذة 

للقطع المنفذة من  النسبيبحساب رتب الوزن  ينبند من بنود بطاقة التقييم قام الباحث
 ( :التقييم) خالل المحور االول وهو 
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للقطع المنفذة من خالل المحور االول  النسبييوضح حساب رتب الوزن ( 6 )جدول رقم 

 البطالة التقييم

 م

الول 
حور ا

الم
 :

صميم
الت

 

 عينة البحث رقم القطعة
المتوسط 
 الموزون

بالنسبة 
المئوية 
المتوسط 
 الموزون

ترتيب 
للقطع 

من  المنفذة
خالل 
محاور 
بطاقة 
التقييم 
 االول

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   %77   /3   =ن ( )لرقم  المنفذة القطعة  

للقطع المنفذة من  النسبيويتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن 
خالل المحور االول البطالة التقييم وهو التقييم أن النسبة جاءت مرتفعة جدا بالنسبة 

 في العثمانيالعصر  فيلفنان اذلك الى دقة  يرجعللتصميم المتميز به القطع المنفذة 
جمال  وإبراز واألرضيةالمتضادة بين الشكل  نواأللوا النباتية لزخارفهاختياره 

فقد التحوير أثناء  ينوهذا ما اتبعته الباحث يجذب االنتباهبشكل  الزهور و النباتات
بعمل نوع من التضاد بين الزخارف المختلفة وشكل االرضية كذلك اضافة  واقام

من على أرضية القطع المنفذة أضاف لها نوع  األخرى النباتات بعض فروع من
 فيالزخرفة العشوائية مما حاز على اعجاب االساتذة المحكمين وأعطى نتائج جيدة 

مجال  فيأجريت  التيوتتحقق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة  الحصاد
وكلها أكدت على أهمية دراسة   اسماء علي، سعديه الحداددراسة  مثلالتصميم 
الحياة المعاصرة كذلك رفع كفاءة  في زخارفه نم االستفادةو اإلسالميالتراث 

كما اتفقت نتيجة هذا البند الموجود بالسوق المحلية ،  التقليديالمنتج بالنسبة المنتج 
مجال الصناعات  إلثراء مختلفةمنتجات كروشيه  في هايدي الجندي مع ما أوضحته

 .بين المنتج و نوع الخامه العالقة دراسةعن طريق  الصغيرة
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وهى  الثانيللقطع المنفذة من خالل المحور  النسبيحساب رتب الوزن  - 
 ( )كما موضح بشكل الخامات 

 م

المحور 
الثاني
 

 :
ت
الخاما

 

 عينة البحث رقم القطعة
المتوسط 

 الموزون

بالنسبة 

المئوية 

المتوسط 

 الموزون

ترتيب للقطع 

من  المنفذة

خالل محاور 

بطاقة التقييم 

 الثاني

   ٪77   /3   = ن  ( )المنفذة رقم القطعة   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   %77   /3   =ن ( )رقم  المنفذة القطعة  

للقطع المنفذة من  النسبييتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن 
للتنفيذ جاءت النسبة  المستخدمةلبطاقة التقييم وهو الخامات  الثانيخالل المحور 

لمستخدم ا الكروشيهذلك أسلوب  و يرجعاستخدمت  التيمرتفعة بالنسبة للخامات 
في بعض القطع واستخدام الخيوط المختلفة الجذابة مع استخدامها االلوان المختلفة 

وطريقة التنفيذ كل وذلك ساعد على نجاح طريقة التنفيذ باستغالل الخامات الجيدة 
ساعد على نجاح االسلوب للمستخدم وجاءت مما  المحورةكذلك جودة التصميمات 

 اإلبرةاشغال  مجال فيأجريت  التيلدراسات السابقة هذه النتيجة متفقة مع نتائج ا
أكدت على أهمية توظيف  التي رهام محمودودراسة  نجالء ماضيقبل دراسة  

مجال المالبس والنسيج  فيعمل تصميمات تفيد  فيبعض الزخارف االسالمية 
 .المحلية والعلمية  باألسواقيمكن تسويقها  الفنيةاالشعال  إلثراءوتمثل مصدر 
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للقطع المنفذة من خالل المحور الثالث وهو  النسبيحساب رتب الوزن  - 
- (:3)هو موضح بجدول  كما النهائيالتشطيب 

 م

ث 
المحور الثال

 :
ب 
التشطي

ي
النهائ

 رقم القطعة 
عينة 

 البحث

المتوسط 

 الموزون

بالنسبة 

المئوية 

المتوسط 

 الموزون

ترتيب للقطع 

من  المنفذة

خالل محاور 

بطاقة التقييم 

 الثالث

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   =ن ( )القطعة المنفذة رقم   

   %77   /3   =ن (  )رقم المنفذة القطعة  

القطع المنفذة من خالل المحور الثالث  النسبييوضح حساب رتب الوزن ( 1 )جدول رقم 

 النهائيوهو التشطيب 

للقطع المتعددة من  النسبيويتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن 
جاءت النسبة مرتفعة  النهائيخالل المحور الثالث لبطاقة التقييم وهو التشطيب 

ذلك الى مراعاة االسلوب الذى تم التنفيذ به  و يرجعالقطع  النهائيبالنسبة التشطيب 
عمل باترون اوال تشطيبه من  فيفان له تقنية خاصة  الفيليةالكروشيه وهو أسلوب 

بناء علي  القطعةثم تنفيذ  علي ورق المربعات ثم طباعته علي الكمبيوتر ثم ضبطه
الالله  زهرةات ساعد على ظهور تصميمكل هذا القطعة  انهاءكذلك  باترونال
وهذا ما اتفق مع الدراسات السابقة  العصر العثماني من  المقتبسة( شقائق النعمان )

اثبتت وأكدت على  التي سعديه الحدادمجال المالبس مثل دراسة  فيأجريت  التي
للمالبس والمفروشات كذلك تطويع االنتاج  الوظيفي باألداءارتباط نوع الخامة 

 .العمر االستخدامى للمالبس  إلطالة
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وهو  الرابع للقطع المنفذة من خالل المحور  النسبيحساب رتب الوزن  - 
 ( )كما هو موضح في جدول رقم (الفيليةالكروشيه ) االسلوب المستخدم في التنفيذ 

 م
ع 

حور الراب
الم

 :
شيه 

ب الكرو
سلو

أ
الفيلية

 

 عينة البحث رقم القطعة
المتوسط 
 الموزون

بالنسبة 
المئوية 
المتوسط 
 الموزون

ترتيب للقطع 
من  المنفذة

خالل محاور 
بطاقة التقييم 

 الرابع

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   ٪77   /3   = ن  ( )القطعة المنفذة رقم   

   %77   /3   =ن ( )رقم المنفذة القطعة  

االسلوب للقطع المنفذة المحور الرابع هو  النسبييوضح حساب رتب الوزن ( 9 )جدول رقم 

 . المستخدم

للقطع المتعددة من  النسبيويتضح من الجدول السابق عند حساب رتب الوزن 
المستخدم جاءت النسبة مرتفعة جدا  الكروشيهخالل المحور الرابع وهو أسلوب 

وترجع الباحثة ذلك الى مميزات االسلوب المستخدم وهو أسلوب تقنى متميز يحتاج 
حيث أكدت رهام رضوان تنفيذه وهذا ما اتفق مع دراسة  فيالى يد متخصصة 

وطرق الزخرفة على االقمشة  اإلسالميعلى أهمية االستفادة بالتراث  ةالدراس
الى تحقيق عامل  باإلضافةالى التصميم بالكمبيوتر  باإلضافةالمختلفة  ألساليببا

 .االداء والمظهرية عالية الجودة  فيالدقة والسرعة 

عمل تصميمات وبذلك تم التحقق من صحة فرض البحث والذى ينص على يمكن 
 الفيليةالكروشيه  بأسلوبتصلح لتنفيذها ( شقائق النعمان) ه من زهور الاللهزخرفي

 :و يرجع ذلك الي

كمصدر الستلهام  (شقائق النعمان)الالله  زهرةأهمية الدور الذى لعبته  - 
 . الزخرفيمجال التصميم  إلثراءالتصميمات الزخرفية المستحدثة 
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م حول آرائه في و المستهلكينأهمية دور السادة المحكمين المتخصصين  - 
التصميمات التقليدية الموجودة بالسوق  عنللتغيير  التصميمات المستحدثة كمصدر

 .المحلية 

فهو  الفيليةالكروشيه المنفذ به القطع المختلفة وهو أسلوب  األسلوبأهمية  - 
 اإلبرةاشغال تميزه عن غيره من أنواع  التيأسلوب متميز له تقنياته الخاصة 

 التقليدية 

 : ملخص نتائج البحث

 (شقائق النعمان ) في زهور الالله المتمثلة النباتيةالعناصر امكن االستفادة من  - 
 .برؤية ذاتية مستحدثة  الفيليةالكروشيه نفذت بأسلوب  جديدة عمل تصميمات في

و معرفه سلوك المستهلك تجاه  جديدةمن عمل تصميمات معاصره و  االستفادة - 
 المحليةتلك التصميمات و اسلوب التنفيذ يساهم في رفع جوده المنتجات بالسوق 
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 :عــــــــــالمراج

 :العربيةالمراجع : اوال 
 .    :التصوير االسالمي ، القاهره: ابو الحمد فرغلي  - 
 . 77 ، القاهره،اإلسالميةالفنون :احمد عبد الرازق  - 
مستوحاه من  اإلعداديةتصميمات لشارات طالب المدارس  استحداث: احمداسماء علي  - 

 .  7 القاهرة جامعه عين شمس، ،التربية منشوره كليهاالسالميه،دكتوراه  كوالرن
و الكروشيه  من مهارات التصميم و التطريز االستفادةامكانيه  :انجي صبري عبد القوي - 

 ،جامعه حلوان جستير كليه االقتصاد المنزليما ،ةللمنتجات الملبسي الجمالية اللمسةإلضفاء 
 .القاهرة،
  3  احمد عيسي، استانبول  هفنون الترك و عمائرهم ، ترجم :اي اصالن ابااوقط - 
 .     القاهرة،  اإلسالمية الزخرفة سر :بشر فارس  - 
 7    القاهرةالتصوير االسالمي ، :حسن الباشا - 
ماجستير في مدرسه التصوير العثماني  الفنيةعثمان و لوني و اعمالهم  :دعاء مجدي محمد -3

 .م   7 /ه    ، جامعه  اسيوط  اآلداب كليه
 .  77  القاهرةفي العصر العثماني ،  اإلسالميةالفنون  :ربيع حامد خليفه - 
لتحسين المستوي االقتصادي  اليدويةمن بعض االشغال  تفادةاالس:رهام محمود بسيوني  -7 

   7  المنصورة، جامعه النوعية  التربية، ماجستير ، كليه المصرية لألسرة
 .3   ، القاهرةفنون االسالم ، :زكي محمد حسن  -  
 .    ا لخزف التركي ،القاهره، :سعاد ماهر  -  
 مفروشات حجره الطفل، زخرفةاقتباس زخارف من العصر العثماني ل :سعديه الحداد -  

 .  7 ،مارس  الخامس عشر لالقتصاد المنزلي المؤتمر الدولي العربي االول،
 . 3  الفن العربي االسالمي ،دمشق ،:عفيفي البهنسي  -  
 7   ،بغداد ، لفن االسالمي تاريخه و خصائصه ا :محمد عبد العزيز مرزوق -  
      ، القاهره،العصر العثماني ،اإلسالمية  الزخرفيةالفنون :محمد عبد العزيز مرزوق  -  
 37  قصه الفن االسالمي ،القاهره،: محمد عبد العزيز مرزوق  -  
في الفن العثماني ،ماجستير ،كليه االثار ،  العقائدية التأثيرات: نادر محمود عبد الدايم  -3 

 .  3  جامعه القاهره،
 و النشر، للطباعة، دار الوفاء التطريزيةفن التريكو و الكروشيه و الرسومات : ناديه الدقاق -  

 .  77 االسكندريه،
و  اإلسالميةبتوظيف بعض الزخارف  األقمشةتصميم مفروشات من بقايا :هايدي الجندي  -7 

، جامعه اإلسالمية التربية، كليه ، ماجستيرالصغيرةمنها في مشروعات الصناعات  االستفادة
 .طنطا

 :األجنبيةالمراجع : ثانيا
1-Arsevan(c.ec),les arts decorative turk,Istanbul,1952,p95 

 :الشبكة الدولية للمعلومات: ثالثا
http//:1000freepattern.ludug.com/filet-crochet-basic-pattern   1- 

http//:www.kenanaonline.com 
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 المنفذةبالقطع  الخاصة الباتروناتيوضح ( 8)لحق رقم م
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Contemporary vision to inspire the tulip decoration 

to create a new style of  filet crochet 

Prof .Ali Hassan Abed Allah Hassan

 

Dr .Lecturer of clothing and textiles


  

Abstract: 

The beginnings of this search term for the idea occurred to the 

researchers to create  a new style of filet – crochet by inspiring 

the decoration of tulip flower during ottoman era to invent a new 

way to decorate textiles using crochet fillets, as one of the 

scholars is  specializing in the field of Islamic Archaeology and 

worked as curator at the Museum of Islamic Art ,which gave him 

the opportunity to see the Islamic motifs closely and got amazed 

by these ornaments ,while the second scholar is specialized   in 

clothing and textiles  design and embroidery, which gives her the 

opportunity to benefit from the Islamic motifs of tulip flower to 

execute a new style in the implementation of this tracery style 

filet crochet on textiles. 

Key Words: 

  Tulip, Flower Pottery, Tiles, Patch Work, Filet Crochet,           

Chain stitch, Contrast, Contemporary Vision, Ottoman Period,     

Islamic Art               
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