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 ترميمات لحلي معاصخة مدتمجة من حلي عديخ القجيمة
 شخوق دمحم عبج هللا الدميخي د. 

 جامعة أـ القخى  –كمية التخبية  –قدؼ التخبية الفشية  –محاضخ 

 الملخص:

 أىم أىجاف البحث:

 أنؾاع الحمي القجيسة في مشظقة عديخ واستخجاماتيا.تؾضيح  -1

 دراسة العشاصخ الترسيسية السسيدة لمحمي القجيسة في مشظقة عديخ. -2

استشباط ترسيسات معاصخة لمحمي وتشفيحىا في ضؾء االستفادة مؽ مفخدات العشاصخ  -3
 الترسيسية لمحمي القجيسة في مشظقة عديخ.

 منيج البحث:

السشيج الؾصفي التحميمي في عخض السعمؾمات التي تخص الجانب الشغخي استخجمت الباحثة 
 كسا استخجمت السشيج شبو التجخيبي, لمتأكج مؽ فخوض البحث.

 أىم النتائج:

تشؾع الحمي القجيسة في مشظقة عديخ, ويذسل ىحا التشؾع الدسات, واألشكاؿ, والترسيسات,  .1
 اليجيؽ, والخجميؽ.واالستخجامات في حمي الخأس, والخقبة, والرجر و 

أمكؽ االستفادة مؽ الحمي القجيسة في مشظقة عديخ, باستمياـ الؾحجات والعشاصخ الترسيسية  .2
 السسيدة ليا, وإعادة صياغتيا بخؤى معاصخة.

 أمكؽ إعجاد وحجات ترسيسية لحمي معجنية معاصخة ليا صفة االستخجاـ الؾعيفي الستعجد. .3
 أىم التهصيات:

في السسمكة العخبية الدعؾدية, وقيستيا الفشية التذكيمية, واستثسارىا استمياـ عشاصخ التخاث  -1
كسرجر ىاـ داخل أعساؿ الفشاف الحجيث, وذلػ بتشاوؿ عشاصخ تخاث مختمفة أخخى, تديؼ في 

 الحفاظ عمى أصؾؿ األعساؿ التخاثية, وتدكبيا الظابع العرخي.
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ية بجامعة أـ القخى مؾضؾعات ضخورة أف يتزسؽ مشيج أشغاؿ السعادف في قدؼ التخبية الفش -2
تتشازؿ استمياـ وتؾعيف العشاصخ والسفخدات السدتسجة مؽ الحمي التخاثية, وإعادة صياغتيا 

 بخؤية متججدة ومعاصخة, تديؼ في تعسيق وعي الظالبات بتخاثيؽ.
 :مقجمة وخلفية البحث

يذكل قيسة حزارية أولت كثيخ مؽ الجوؿ الستقجمة اىتسامًا لمتخاث وفشؾنو, حيث أف التخاث 
استؾعبت اإلبجاعات التي حققتيا السجتسعات عبخ التاريخ وتجدجت بالفشؾف بأنؾاعيا, وتذيج 
السسمكة العخبية الدعؾدية دعسًا واىتسامًا بالتخاث متسثاًل في الجيات الؾطشية مثل ميخجاف 

حلػ بعض الجيؾد الفخدية الجشادية الؾطشي لمتخاث والثقافة, والجسعية الدعؾدية لمثقافة والفشؾف, وك
 لبعض الباحثيؽ وجامعي التخاث.

والتخاث الدعؾدي غشي بسؤرثاتو وتشؾع فشؾنو, وتعج مشظقة عديخ مؽ السشاطق اليامة والفشية 
بتخاثيا السسيد نغخًا لسا يجسع بو طابع خاص مؽ مشاخيا وطبيعة أرضيا وعادات وتقاليج وانساط 

عيخ لشا ذلػ أنساط متشؾعة في السباني والفشؾف التقميجية معيذة انعكدت عمى التخاث السحمي فأ
والحخؼ ونغخًا ألف التخاث بذكل أحج مرادر االستمياـ الحي كثيخًا ما يمجأ إليو الفشاف لمبحث 

عمى أىسية األخح واالستمياـ مؽ  م(0541ليلى البدام )عسا يسكؽ أف يثخي مخيمتو, لحا تؤكج 
تي تسيد مجتسعشا الدعؾدي عؽ غيخه مؽ السجتسعات األخخى التخاث خؾفًا مؽ ضياع الدسات ال

ولششزؼ إلى ركب السزادة دوف أف نعقج ىؾيتشا السسيدة, يجب عميشا إحياء التخاث.... في تؾعيفو 
تؾعيفًا عمسيًا مع مخاعاة إعظائو الظابع العرخي السشاسب لمحياة التي نعيذيا عمسيًا مع مخاعاة 

 سب لمحياة التي نعيذيا".إعظائو الظابع العرخي السشا

والحمى القجمي مؽ مشظقة عديخ تسثل إحجى عشاصخ التخاث, تسيدت ىحا الحمى عؽ باقي 
أنؾاع الحمى بسشاطق السسمكة العخبية الدعؾدية بتشؾع أشكاليا, والعشاصخ الترسيسية السسيدة عمى 

اظ عمى ىحا الحمى سظحيا, وأحجاميا واستخجاماتيا, ومؽ ىشا تتأكج الحاجة الساسة إلى الحف
القجيسة مؽ خالؿ تظؾيخىا واالستفادة مشيا في حياتشا السعاصخة, حيث نالحع أف أغمب الحمى 
السعخوضة في أسؾاؽ السسمكة العخبية الدعؾدية يدؾدىا طابعاف: الظابع األوؿ طابع الحجيث 

معالجات ترسيسية  العالسي, والظابع اآلخخ محمي, اكتفى بالشقل السباشخ, والتكخار التقميجي دوف 
متججدة تيجؼ الستمياـ مفخداتو الترسيسية مؽ الحمى القجيسة, وعيؾرىا في طابع معاصخ, مسا 
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انعكذ عمى الستمقي لمحمي, فأصبح يتجو إلى أشكاؿ الحمي السعاصخة والججيجة ونحؽ ىشا ال 
مى القجيسة نقف أماـ الحمى مؽ مؾرثؾنا, وتأتي الجعؾة إلى ذلػ خؾفًا مؽ انجثار أشكاؿ الح

بترسيساتيا السسيدة وحتى ال تربح السخأة في مجتسعشا الدعؾدي أسيخة زيشتيا وحمييا لمسرسسيؽ 
 العالسييؽ وتؾجياتيؼ, يزاؼ إلى ذلػ قمة الجراسات التي تشاولت مؾضؾع الحمي.

ومسا سبق طخحو وججت الباحثة أف باإلمكاف االستفادة مؽ العشاصخ الترسيسية السسيدة 
 قجيسة مؽ مشظقة عديخ, باعتبارىا مجخاًل لعسل ترسيسات حمى, ليا صفة السعاصخ.لمحمى ال

ومسا سبق طخحو وججت الباحثة أنو باإلمكاف االستفادة مؽ العشاصخ الترسيسية السسيدة 
 لمحى القجيسة في مشظقة عديخ, باعتبارىا مجخاًل لعسل ترسيسات حمي, ليا صفة السعاصخة.

 مذكلة البحث:

 مذكمة البحث في الدؤاؿ الخئيذ التالي:تتحجد 

ما ىي العشاصخ الترسيسية السسيدة التي يسكؽ استخالصيا مؽ الحمى القجيسة بسشظقة 
عديخ؟ وكيف يسكؽ االستفادة مؽ مفخداتيا في عسل ترسيسات ليا صفة السعاصخة, وتشفيحىا 

 بإستخجاـ التقشيات الحجيثة؟

 تالية:ويتفخع مؽ الدؤاؿ الخئيذ التداؤالت ال

 ما ىي أنؾع الحمى القجيسة بسشظقة عديخ واستخجاماتيا؟ -1
 ما ىي العشاصخ الترسيسية السسيدة لمحمى القجيسة بسشظقة عديخ؟ -2
 ما ىي التقشيات والخامات السدتخجمة في صياغة الحمي القجيسة بسشظقة عديخ؟ -3
عسل كيف يسكؽ االستفادة مؽ العشاصخ الترسيسية لمحمي القجيسة بسشظقة عديخ في  -4

 ترسيسات معاصخة باستخجاـ التقشيات الحجيثة؟
 أىجاف البحث:

 ييجؼ البحث إلى:

 التعخؼ عمى أنؾاع الحمي القجيسة بسشظقة عديخ, واستخجاماتيا. -1
 وصف التقشيات والخامات السدتخجمة في صياغة الحمي القجيسة في مشظقة عديخ. -2
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 عديخ.دراسة العشاصخ الترسيسية السسيدة لمحمي القجيسة بسشظقة  -3
استشباط ترسيسات معاصخة لمحمي, وتشفيحىا في ضؾء االستفادة مؽ مفخدات العشاصخ  -4

 الترسيسية لمحمي القجيسة بسشظقة عديخ.
 أىمية البحث:

يديؼ البحث في الحفاظ عمى التخاث الفشي, مؽ خالؿ تظؾيخىا, واإلفادة مشيا في إنتاج حمى  .1
 ا يحسمو مؽ قيؼ جسالية.معاصخة, تحافع عمى استسخارية التخاث الفشي بس

يداعج البحث في فتح آفاؽ ججيجة لتؾعيف العشاصخ الترسيسية السدتسجة مؽ التخاث, بسا  .2
 يتفق مع الفكخ السعاصخ, والخخوج مؽ دائخة الشقل السباشخ مؽ التخاث.

 فخوض البحث:

استخالص العشاصخ الترسيسية لمحمي القجيسة بسشظقة عديخ يسكؽ أف يديؼ في إيجاد 
غات مدتحجثة, تعتسج في بشائيا عمى استثسار تمػ الحمؾؿ التذكيمية, مع تؾعيف التقشيات صيا

 الحجيثة في تشفيح حمي ليا صفة السعاصخة.

 حجود البحث:

 يتعجد البحث في الحجود التالية:

حجود مكانية: يقترخ البحث في الجانب الجغخافي عمى مشظقة عديخ في جشؾب السسمكة  .1
 العخبية الدعؾدية.

حجود مؾضؾعية: يقترخ البحث عمى دراسة الحمي القجيسة في مشظقة عديخ وكيفية االستفادة  .2
 مشيا في تشفيح مذغؾالت الحمي بترسيسات معاصخة باستخجاـ التقشيات الحجيثة لتذكيل الحمي.

 مرطلحات البحث:

بو,  "ما يتديؽ ( بأنيا:2001الحمي: عخفت في معجؼ السشجج في المغة العخبية السعاصخة )
 مؽ مرؾغ السعجنيؽ, والحجار الكخيسة.

بأنيا: "ما صشع مؽ الحىب أو الفزة أو معادف أخخى  م(0532زين العابجين )وعخفيا 
 لمتحمي والتديؽ بو, أو الستخجامو في أغخاض أخخى"
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بأنيا: ما تتحمى بو السخأة وتتديؽ مؽ الحىب والفزة وغيخىا مؽ  م( 0545بخاج )وعخفيا 
 ., كالمؤلؤ والسخجاف, والدبخججالحجار الكخيسة

 الحلي القجيمة:

تعخفيا الباحثة إجخائيًا بأنيا: كل ما تتحمى بع السخأة وتتديؽ بو قجيسًا في مشظقة عديخ مؽ 
الحىب والفزة, وغيخىا مؽ السعادف واألحجار الكخيسة, قج تكؾف عمى الجيج أو عمى السمبذ, 

 ىسا.وتذسل: حمي الخأس, واألذنييؽ, واليجيؽ وغيخ 

 منطقة عديخ:

ويقرج بيا: السشظقة التي تقع فيث الجشؾب الغخبي مؽ السسمكة العخبية الدعؾدية وتخجح 
 السخاجع أف مدسى عديخ ندبة لسا عخؼ عشيا في الساضي مؽ عدخ السدالػ والسختفعات.

 حلي معاصخة:

"عائج إلى ( بالقؾؿ: 2001السعاصخة: عخفت في معجؼ السشجج في المغة العخبية السعاصخة )
 عرخنا: مختبط بعرخنا".

 الترميم:

( بأنو: "ما عقج السخء الشية 2001عخؼ في معجؼ السشجج في المغة العخبية السعاصخة )
عميو, ومزى فيو بعـد ثابت, مخظط أو رسؼ إعجاداي مخظط يذتسل عمى ما ىؾ أساس 

 .وجؾىخي لسخ ما"

ة الكاممة لتخظيط شكل شيء ما, بأنو: "تمػ العسمي م(0552عبجالحليم ورشجان )ويعخفو 
وإنذائو بظخيقة ليدت مخضية مؽ الشاحية الؾعيفية فحدب, لكشيا تجمب الدخور إلى الشفذ 

  .9أيزًا. وىحا إشباع لحاجة اإلنداف نفعًا وجسالياص في وقت واحج, ص

 ترميم الحلي:

ؿ نذاط إبجاعي يتزسؽ معظيات مبتكخة في مجا بأنو: م(0552زينب منرهر )عخفتو 
الحمي, مؽ شأنيا أف يفي باالحتياجات اإلندانية لمديشة, والتي قج تكؾف جسالية أو وعيفية, أو 
اقترادية... الخ, ىحا الشذاط اإلبجاعي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ السيارات العقمية, ترحبيا قجرة 
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عالية عمى االحداس, مؽ شأنيا أف تديؼ في تييئة مشاخ مشاسب لتخيل أو ترؾر شكل مبتكخ 
ألحج مرشفات الحمي, ويخزع بشاء ىحا الذكل لعسمية تشغيؼ لسفخدات مؽ الخظؾط والسداحات, 
والكتل, والفخاغات ...الخ, بذكل يرشع ندقًا مخئيًا, في ضؾء القؾاعج الستعارؼ عمييا في بشاء 

 وتتفق الباحثة مع التعخيف الدابق. ،والشدبة. ،واإليقاع ،والستسثمة في: االتداف ،العسل الفشي

 التخاث:

( كالتالي: تخاث: إرث, ميخاث, 2001عخؼ في معجؼ السشجج في المغة العخبية السعاصخة )
 .1517أو ورث: ما يخمفو السيت لؾرثتو, التخاث: إرث الساضي, التقاليج والعادات" ص

أف التخاث في المغة مرجر  http://lexicons.sakhr.comكسا عخؼ في معجؼ السحيط 
مؽ الفعل ورث, وىؾ: مجسؾع ما يخمفو السيت لؾرثتو قاؿ تعالى: وتأكمؾف التخاث أكاًل لسا" )الفجخ 

: (, وىؾ: مجسؾع اآلراء والشساط والعادات الحزارية الستشقمة مؽ جيل إلى جيل, والسؾروث ىؾ19
 كل مشقؾؿ أو متؾاتخ.

بأنو: "يذسل كل ما خمفتو األجياؿ الدابقة لألجياؿ  ىـ(0263أميخة منيخ الجين )وتعخفو 
الالحقة, في مختمف السياديؽ الفكخية والسادية والشغؼ االجتساعية, واالقترادية, والدياسية, التي 

اع إنداني كبيخ, فيؾ تشعكذ في سمؾؾ أفخاد السجتسعات, فالتخاث مشجد تاريخي عغيؼ الجتس
يعشي: كل ما ىؾ مؾجؾد في الحياة, مسا وصل إليشا مؽ تجارب األمؼ الساضية, في كل 

 .8السجاالت"ص

 التقنية:

( بأنيا: "األصؾؿ واألساليب 2001عخفت في معجؼ السشجج في المغة العخبي السعاصخة )
 .150السخترة بفؽ السيشة والحخفة" ص

نيا: "مجسؾعة مؽ العسميات والسيارات والشغخيات العسمية عمى أ م(0545محمهد )ويعخفيا 
 أو السعخفية التي يتشاوليا السرسؼ في إنتاج أي عسل فشي أو صشاعي".

بأنيا: مجسؾعة مؽ العسميات التشفيحية وميارة اآلداء والخبخات  م(6116علي دمحم )ويعخفيا 
  الالزمة إلنتاج أي عسل فشي".

http://lexicons.sakhr.com/
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 التقنيات القجيمة:

بأنيا: "الظخؽ واألساليب التي استخجميا الرائغ في تذكيل  م(6116علياء الفجا )وتعخفيا 
  قظعة السعجف, باستخجاـ أدوات مخررة إلنتاج الحمي الستعجدة األشكاؿ واألحجاـ".

 :الجراسات الدابقة

يتشاوؿ البحث في ىحا الجدء ممخرًا لبعض الجراسات الدابقة, التي تعج أقخب الجراسات 
 .بحث الحالي مجاؿلسؾضؾع ال

 : دراسات تناولت الحلي

م( بعنهان "دراسة الخط الينجسي في الحلي الفخعهنية 0543دراسة الديج، سيام أسعج ) .1
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة". إلقخاء مذغهالت الحلي في التخبية الفنية"

في  ىجفت ىحه الجراسة إلى دراسة الخط اليشجسي في الحمي الفخعؾنية واالستفادة مشو
وتتفق الجراسة الدابقة مع البحث الحالي في تشاوؿ أحج عشاصخ  ترسيؼ وتشفيح حمي مدتحجثو.

التخاث الستسثمة في الحمي القجيسة, واإلفادة مشو بذكل معاصخ, كسا تتفق الجراسة الدابقة والحالية 
 في تشاوؿ أىؼ التقشيات السدتخجمة في تذكيل الحمي.

بحث الحالي في أنيا تشاولت الحط اليشجسي لمحمي وتختمف الجراسة الدابقة عؽ ال
الفخعؾنية، واالستفادة مشو في ترسيؼ وتشفيح حمي معاصخة، باستخجاـ التقشيات اليجوية، أما 
الجارسة الحالية فتشاولت دراسة وتحميل الحمي القجيسة بسشظقة عديخ، بيجؼ اإلفادة مؽ عشاصخىا 

 باستخجاـ التقشيات الحجيثة.الترسيسية في ترسيؼ وتشفيح حمي معاصخة، 

 ىـ( بعنهان "الحلي الندائية التقليجية في عديخ"0201دراسة القحطاني، دليل مطلق ) .2
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة.

ىجفت إلى دراسة الحمي التقميجية في مشظقة عديخ، حيث تشاولتيا بالؾصف والتحميل, مؽ 
الدخارؼ السديشة لمقظعة, وقج تقابمت  حيث الخامات واألدوات السدتخجمة في الرشع, وأنؾاع

الباحثة مع بعض الراغة التقميجييؽ, حيث استفادت مشيؼ في جسع معمؾمات عؽ أنؾاع الحمي, 
 ومدسياتيا والتقشيات وأدوات تذكيل الحمي.
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وأبخز الشتائج التي تؾصمت إلييا الجراسة: أف صياغة الحمي في مشظقة عديخ حخفة قجيسة 
ى األيجي الؾطشية, عمى العكذ مؽ الؾقت الحاضخ الحي أصبح فيو أكثخ متؾارثو واعتسجت عم

الحخفييؽ الحيؽ يعسمؾف في الرياغة مدتقجميؽ مؽ خارج السسمكة العخبية الدعؾدية, وجؾد عالقة 
بيؽ التعجد البيئي في مشظقة عديخ واالختالفات الحاصمة في أسساء الحمي وطخؽ لبديا, وجؾد  

 سخأة في عديخ وحمي السخأة العخبية االسالمية.تذابو كبيخ بيؽ حمي ال

وتؾصمت الجراسة إلى أف حخفة الرياغة تحتزخ في الؾقت الحاضخ, وىي بحاجة إلى 
 الخعاية, حتى ال تختفي مؽ السشظقة.

وتتفق الجراسة الدابقة مع الجراسة الحالية في أف كمييسا تشاولت الحمي القجيسة التقميجية 
لتحميل, والتعخؼ عمى أىؼ األساليب التقشية واألدوات السدتخجمة بسشظقة عديخ بالؾصف وا

 لرياغة الحمي بسشظقة عديخ.

وتختمف الجراسة عؽ البحث الحالي في أنيا تشاولت التحميل والؾصف لمحمي التقميجية 
بسشظقة عديخ بؾجو عاـ, بيجؼ التؾثيق بحكؼ أف الخسالة مقجمة لقدؼ اآلثار والستاحف, دوف 

ومفرل لقظع الحمي, كسا أف الجراسة الحالية تشاولت الحمي القجيسة بسشظقة عديخ, تحميل خاص 
بيجؼ اإلفادة مؽ عشاصخىا الترسيسية في ترسيؼ حمي معاصخة, وتشفيحىا باستخجاـ التقشيات 

 الحجيثة لتذكيل الحمي.

لي م( بعنهان "االتجاىات الفنية الحجيثة وأثخىا على الح0552دراسة منرهر زينب أحمج ) .3
 المعجنية" رسالة دكتهراه غيخ منذهرة.

ىجفت الجراسة إلى الكذف عؽ أثخ االتجاىات الفشية الحجيثة عمى الحمي السعجنية وذلػ 
الستخالص الستغيخات الجسالية والتذكيمية السختبظة بيا، واالستفادة مؽ ذلػ في التجريذ بسجاؿ 

ي مؽ جؾانبو السختمفة، وأىؼ األسذ أشغاؿ السعادف. وقج تعخضت الجراسة لسفيؾـ ترسيؼ الحم
والسقؾمات التي تحكؼ صياغتو. وتتفق الجراسة الدابقة مع البحث الحالي في مفيؾـ الحمي، 

 والعؾامل السؤثخة في أشكاؿ الحمي، كسا تتفق أيزًا في تشاوؿ االتجاىات الفشية الحجيثة.

التجاىات الفشية الحجيثة، في وتختمف الجراسة الدابقة مع الجراسة الحجيثة في أنيا تشاولت ا
االستفادة مشيا في ترسيؼ الحمي السعجنية, أما البحث الحالي فتشاوؿ العشاصخ الترسيسية في 
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الحمي القجيسة في مشظقة عديخ, لإلفادة مشيا في ترسيؼ حمي معاصخة, وتشفيحىا باستخجاـ 
 التقشيات الحجيثة لتذكيل الحمي.

بعنهان "الدمات الجمالية والتقنية للخامات الملهنة  م(0553دراسة سمعان, جخمين فهزي ) .4
 .في الحلي المعجنية بمرخ القجيمة" رسالة ماجدتيخ غيخ منذهرة

ىجفت الجراسة إلى االستفادة مؽ الدسات الجسالية والتقشية لمخامات السمؾنة, لمحمي السعجنية 
ق الجراسة الدابقة مع السرخية القجيسة, في استحجاث صياغات ججيجة في تذكيل الحمي, وتتف

البحث الحالي في تشاوؿ أحج عشاصخ التخاث الستسثمة في الحمي القجيسة, واإلفادة مشيا بذكل 
معاصخ, حيث تشاولت الجراسة الدابقة الخامات السمؾنة لمحمي السعجنية السرخية القجيسة, كسا 

ستسثمة في الخامات السزافة تتفق الجراسة الدابقة مع البحث الحالي في تشاوؿ الخامات السمؾنة ال
مؽ األحجار الكخيسة )العقيق, الفيخوز...( وأىؼ األدوات والتقشيات التي استخجمت في تذكيل 

 الحمي القجيسة في مشظقة عديخ.

وتختمف الجراسة الدابقة عؽ البحث الحالي في أنيا تشاولت الخامات السمؾنة في الحمي 
صياغات تذكيمة ججيجة في تذكيل الحمي, أما الجراسة السعجنية السرخية القجيسة, في استحجاث 

 الحالية فتشاولت الحمي القجيسة بسشظقة عديخ, شاممة الخامات األساس والسزافة.

م( بعنهان "دراسة التأثيخات الجمالية لقطع الحلي 6112دراسة العيجروس, فاطمة عبج هللا ) .5
 .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة التقليجية على الدي الهاحج"

ىجفت الجراسة إلى االستفادة مؽ الحمي التقميجية في السشظقة الجشؾبية والغخبية لمسسمكة 
العخبية الدعؾدية في إثخاء ترسيؼ الدي الؾاحج, باستخجاـ األسذ العمسية في ترسيؼ األزياء, عؽ 

يؼ طخيق تؾليف خامات القظع السكؾنة لمحمي التقميجية, لسدج األصالة بالسعاصخة, إلثخاء ترس
الدي الؾاحج, وإخخاجو في صؾرة متشؾعة مؽ الترسيسات السختمفة. وتتفق الجراسة الدابقة مع 
البحث الحالي في تشاوؿ الحمي التقميجية في مشظقة الجشؾب, واالستفادة مؽ ىحه الحمي التقميجية 

 في ترسيؼ وتشفيح تراميؼ معاصخة مدتؾحاة مؽ الحمي التقميجية.

عؽ الجراسة الحالية في أف الجراسة الدابقة تشاولت الحمي التقميجية  وتختمف الجراسة الدابقة
في حيؽ أف البحث الحالي تشاوؿ جدءًا  ،في السشظقة الجشؾبية والغخبية لمسسمكة العخبية الدعؾدية

 الستسثل في "مشظقة عديخ" فقط. ،مؽ السشظقة الجشؾبية
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ي بؾجو عاـ, دوف الؾصف كسا أف الجراسة الدابقة تشاولت تحميل وتؾصيف قظع الحم
 الخاص لمقظعة, وإيزاح أىؼ التقشيات التي صشعت مشيا قظعة الحمي.

كسا أف الجراسة الدابقة استفادت مؽ الحمي التقميجية في ترسيؼ وتشفيح أزياء معاصخة 
باستخجاـ قظع الحمي أو أجداء مشيا, أما البحث الحالي فتشاوؿ الحمي القجيسة في مشظقة عديخ, 

مؽ عشاصخىا الترسيسية في ترسيؼ حمي معاصخة, وتشفيحىا باستخجاـ التقشيات الحجيثة  لإلفادة
 لتذكيل الحمي.

م( بعنهان: "دراسة الحلي التقليجية بمنطقة حائب 6116دراسة الفجاء, علياء عبج العديد ) .6
 " رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة.واستنباط حلي مبتكخة منيا

ت حمي حجيثة مدتؾحاة مؽ بعض العشاصخ البشائية ىجفت الجراسة إلى ابتكار ترسيسا
ألشكاؿ الحمي التقميجية بسشظقة حائل مؽ خالؿ الكياـ بجراسة تحميمية وصفية عمى بعض 

 العشاصخ التخاثية الستسثمة في الحمي الشدائية التقميجية بسشظقة حائل.

حميمية وصفية لمحمي وتتفق الجراسة الدابقة مع البحث الحالي في أف كمتييسا تشاولت دراسة ت
التقميجية, والتعخؼ عمى أىؼ التقشيات واألدوات السدتخجمة لرياغة الحمي التقميجية, بيجؼ ترسيؼ 

 وتشفيح حمي معاصخة مدتؾحاة مؽ الحمي التقميجية.

وتختمف الجراسة الدابقة عؽ الجراسة الحالية في أنيا تشاولت الحمي التقميجية في مشظقة 
الترسيسات أما الجراية الحالية فتشاولت دراسة وتحميل لمحمي القجيسة في  حائل, دوف تشفيح ىحه

مشظقة عديخ, بيجؼ اإلفادة مؽ عشاصخىا الترسيسية في ترسيؼ حمى معاصخة, وتشفيحىا 
 باستخجاـ التقشيات الحجيثة لتذكيل الحمي.

المعجنية  م( بعنهان "االمكانات التذكيلية للهحجات6116دراسة زنهن, عماد عبج اليادي ) .7
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة. سابقة الرنع في استحجاث حلي معاصخة"

ىجفت الجراسة إلى الكذف عؽ االمكانات التذكيمية لمؾحجات السعجنية سابقة الرشع, لإلفادة 
 في تذكيل الحمي.

كسا تتفق الجراسة   وتتفق الجراسة الدابقة مع البحث الحالي في تشفيح الحمي السعاصخة
 قة مع البحث الحالي في تشاوؿ االتجاىات الفشية الحجيثة وأثخىا عمى فؽ الحمي.الداب
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وتختمف الجراسة الدابقة عؽ البحث الحالي في أف الجراسة الدابقة استخجمت الؾحجات 
مؽ السعادف الحجيجية, والسعادف غيخ الحجيجية في تذكيل حمي   السعجنية سابقة الرشع السرشؾعة

سا تشاولت البحث الحالي السعادف غيخ الحجيجية, مثل الحىب والشحاس... في معجنية معاصخة, بيش
الجانب الشغخي ونفحت الحمي بسعجف الفزة باإلضافة إلى أف البحث الحالي تشاوؿ الحمي القجيسة 
في مشظقة عديخ بيجؼ اإلفادة مؽ عشاصخىا الترسيسية في ترسيؼ وتشفيح حمي معاصخة, 

 ة لتذكيل الحمي.باستخجاـ التقشيات الحجيث

 م( بعنهان "حلي معجنية باستخجام تقنية التنديل"6111دراسة العيدهي, دعاء دمحم رفعت ) .8
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة.

ىجفت الجراسة إلى الكذف عؽ األبعاد التذكيمية لتقشية التشديل في مجاؿ أشغاؿ السعادف, في 
ية تذكيمية مبتكخة يسكؽ تؾعيفيا في ضؾء فمدفة مجارس الفؽ السعاصخ, لمتؾصل إلى حمؾؿ فش

بشاء مذغؾلة معجنية مدتحجثة. وتتفق الجراسة مع البحث الحالي في تشفيح مذغؾالت الحمي, كسا 
 تتفق في تشاوؿ االتجاىات الفشية السعاصخة وأثخىا عمى فؽ الحمي.

تشفيح الحمي وتختمف الجراسة الدابقة عؽ البحث الحالي في أنيا تشاولت تقشية التشديل فقط في 
 السعجنية, بيشسا استخجـ البحث الحالي التقشيات الحجيثة في تشفيح الحمي.

واستخجمت الجراسة الدابقة خامة الشحاس األحسخ واألصفخ في تشفيح الحمي بيشسا استخجمت 
 البحث الحالي خامة الفزة في تشفيح الحمي.

م( بعنهان "فن الخجاع البرخي وإمكان استحجاث 6114سماىخ عبج الخحمن ) ،دراسة فالنة .9
 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة. ترميمات ججيجة للحلي المعجنية"

ىجفت الجراسة إلى الكذف عؽ أثخ فؽ الخجاع البرخي عمى الحمي السعجنية واالستفادة مؽ 
مع البحث الحالي في تشاوليا إحجى ذلػ في تجريذ مجاؿ أشغاؿ السعادف.وتتفق الجراسة الدابقة 

االتجاىات الفشية الحجيثة "الخجاع البرخي" الحي أثخ عمى ترسيؼ الحمي, كسا تتفق أيزًا في 
 تشفيح حمي معاصخ.

تختمف الجراسة الدابقة عؽ البحث الحالي في أنيا تشاولت فؽ الخجاع البرخي, لالستفادة مشو 
لبحث الحالي فتشاوؿ العشاصخ الترسيسية في الحمي في ترسيؼ وتشفيح حمي معجنية فقط, أما ا
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القجيسة بسشظقة عديخ, لإلفادة مشيا في ترسيؼ حمي معاصخة, وتشفيحىا باستخجاـ التقشيات الحجيثة 
 لتذكيل الحمي.

 :منيجية وإجخاءات البحث

 مشيج البحث 
 إجخاءات البحث 
 التجخبة التظبيكية 

 منيج البحث وإجخاءات البحث: :أوالا 

 البحث:منيج 

استخجمت الباحثة السشيج الؾصفي التحميمي, وىؾ مؽ أىؼ السشاىج في الجراسات اإلندانية, 
حيث استشجت الباحثة إلى ىحا السشيج, سؾاًء في جسع السعمؾمات التي تخص الجاني الشغخي, 
مؽ البحث أو تحميميا كسا استخجمت السشيج شبو التجخيبي في تجخبة البحث, لإليجاد صياغات 

ي معجنية معاصخة, تعتسج في بشاء تكؾيشيا عمى استثسار العشاصخ والسفخدات الترسيسية لمحمي حم
 القجيسة في مشظقة عديخ وتشفيحىا باستخجاـ التقشيات الحجيثة.

 إجخاءات البحث:

التعخؼ عمى أىؼ أنؾاع الحمي واستخجاماتيا بسشظقة عديخ باإلضافة إلى التعخؼ عمى  .1
السدتخجمة في صشاعة الحمي بسشظقة عديخ مؽ خالؿ الخجؾع إلى الخامات والتقشيات 

السخاجع والسرادر العمسية وإجخاء السقابالت مع الراغة القجامى وجامعي التخاث التي زودت 
 البحث بسديج مؽ السعمؾمات.

التعخؼ عمى اىؼ األشكاؿ السكؾنة لمحمى القجيسة بسشظقة عديخ والعشاصخ الترسيسية السسيدة  .2
خالؿ الجراسة التحميمية لسختارات مؽ الحمي القجيسة بسشظقة عديخ: )لبة أـ ثالثة  ليا مؽ
 -خخصاف مشخمو –خخصاف شسذ  -معخوي  -ختسة -حخز -شعيخية –طؾؽ  -عقج -حخوز

صفيحة( كسا تؼ التعخؼ عمى أىؼ  -مدػ عديخي  -خخصاف فؾانيذ  –خخصاف مثمث 
 ،الؿ الجراسة التحميمية وىي )الكالبحمقات الؾصل والفؾاصل لمحمى بسشظقة عديخ مؽ خ

حبؾب القالقل( كسا تؼ التعخؼ أيزًا مؽ خالؿ الجراسة  ،الؾردة ،التؾتة ،الحدكة ،الحمقات
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التحميمية عمى أىؼ العشاصخ والسفخدات الترسيسية لحمي عديخ مؽ خالؿ التي زخخفة بيا 
 األسالؾ( ،الؾردة ،الجائخة ،حبؾب السدرعة ،الحمي بسشظقة عديخ وىي: )شسدو

مؽ خالؿ مفيؾـ ترسيؼ الحمى باإلضافة إلى ما تؼ التعخؼ عميو مؽ االتجاىات الحجيثة  .3
الفشية السعاصخة التي تسيدت بفكخىا الخاص, حيث عيخ ذلػ في العجيج مؽ أشكاؿ الحمى 
ذات ترسيسات مدتحجثو ثؼ االستفادة مسا سبق في إجخاءات التجخبة التظبيكية لمبحث والتي 

فييا الباحثة السشيج شبو التجخيبي والتي ىجفت إلى إيجاد صياغات حمى معاصخة  استخجمت
تعتسج عمى استثسار العشاصخ الترسيسية لحمى القجيسة مؽ مشظقة عديخ وتشفيحه باستخجاـ 
التقشيات الحجيثة لتذكيل الحمى, والتي اقترخ فييا عمى استخجاـ معجف الفزة مؽ تشفيح 

 مذغؾالت الحمى.
 التجخبة التطبيقية. :ثانياا 

استثسخت الباحثة, أىؼ األشكاؿ والؾحجات السكؾنة لمحمى, باإلضافة إلى تشاوؿ العشاصخ 
والسفخدات الترسيسية الستشؾعة في عسل ترسيسات معاصخ لمحمى, في ضؾء االستفادة مؽ 

 االتجاىات الفشية الحجيثة, وتشفيحىا باستخجاـ التقشيات الحجيثة لتذكيل الحمى.

 يج التجخبة:من -0

استخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبي في عسل ترسيسات معاصخة لمحمى, وتسكشت مؽ 
األشكاؿ والؾحجات الخئيدية  –فزة  –ضبط متغيخات البحث, وىي متغيخ مدتقل: )معجف 

 –السفخدات والعشاصخ الترسيسية لمحمي القجيشة في عديخ  –السكؾنة لمحمى القجيسة في عديخ 
 لتخسيب الكيخبائي(.الظالء با

السعالجات الدظحية عمى مذغؾالت الحمى التظعيؼ باألحجار شبو  –ومتغيخ تابع: )المؾف 
 الدخخفة باألسالؾ(. –التفخيغ  –الحفخ  –الكخيسة والسيشا 

 ىجف التجخبة: -6

تيجؼ التجخبة إلى إيجاد صياغات حمي معجنية معاصخة, تعتسج في بشاء تكؾيشاتيا عمى 
عشاصخ الترسيسة لمحمي القجيسة بسشظقة عديخ, وتشفيحىا باستخجاـ التقشيات الحجيثة استثسار ال

 لتذكيل الحمى.
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 حجود التجخبة: -3

 )مكاف تظبيق التجخبة: )تشفيح مذغؾالت الحمي في مرشع لمحمي 
 .استخجاـ معجف الفزة في تشفيح مذغؾالت الحمي 
  مذغؾالت الحمي.استخجاـ التقشيات الحجيثة لتذكيل الحمي في تشفيح 
 خطهات تنفيح التجخبة: -2

استثسار تمػ األشكاؿ والؾحجات السكؾنة لمحمي القجيسة في عديخ, والعشاصخ والسفخدات  -أ
 الترسيسية في عسل ترسيسات لمحمي معاصخة في ضؾء االتجاىات الفشية الحجيثة.

 تؼ تقديؼ الترسيسات الحمي إلى مجسؾعتيؽ: -ب

  المجمهعة األولى: -
 االستخجاـ الؾعيفي الؾاحج, وتذتسل عمى:ذات  -
 )حمية لمرجر )عقج 
 )حمية لألذف )حمق أذف 
 )حمية لمكف )خاتؼ 
 )حمية لمسعرؼ )سؾار 
 :المجمهعة الثانية -
 ذات االستخجاـ الؾعيفي الستعجد, وتدتسل عمى: -
 )حمية لمرجر تدتخجـ )عقج, أو دبؾس صجر 
 )حمية لمرجر والخرخ تدتخجـ )عقج, أو حداـ 
  لمكف والسعرؼ, تدتخجـ )سؾار بخاتؼ, أو مشفرمة سؾار أو خاتؼ(حمية 
تشفيح ترسيسات الحمي في مرشع لحمي باستخجاـ التقشيات الحجيثة, حيث تؼ معالجة تمػ  -ىػ

 الرياغات شكميًا, وفقًا لسجسؾعة مؽ التقشيات الحجيثة كالتالي:

 التقنيات المدتخجمة في تذكيل الحلي:

 في تذكيل مذغؾالت الحمي حدب ما يتظمبو. استخجمت تقشيات متشؾعة
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  سباكة الكداء العذخة الحدفية( وتتؼ بإعجاد الشسؾذج مؽ لجائؽ البؾليدتخيؽ ثؼ إعجاد نغاـ
قشؾات الرب يمييا مخحمة بشاء طبقة الكداء "بقذخة الخدفية" يمييا مخحمة إزالة الذسع 

ب وبعج أف يبخد معجف وتحسيص القالي, وبعجىا يرب معجف الفزة مؽ خالؿ فتحة الر
 الفزة يتؼ إخخاج العسل مؽ القالب.

  الجرفمو: وىي عسمية يتؼ فييا حفع وعرخ معجف الفزة بيؽ اسظؾانتيؽ بسكيشة الجرفمة, يتؼ
خالليا اخترار سسػ معجف الفزة وزيادة طؾلو لمحرؾؿ عمى سساكات وقظاعات مختمفة 

 ومتشؾعة.
 ذغؾالت الحمي ذات األشكاؿ اليشجسية, حيث يشقل فخاد: تدتخجـ ىحا العسمية في تذكيل ماأل

السخاد الذكل السظمؾب عمى شخجبة مؽ معجف الفزة ثؼ القظع )الشسؾذج( دوف أف تشفرل 
 مشو ثؼ عسميات العذبشي والتقؾييذ والمحاـ لمحرؾؿ عمى الذكل اليشجسي السظمؾب.

 التقنيات المدتخجمة في المعالجات الدطحية للحلي:

 الجة الدظحية لسذغؾالت الحمي عجد مؽ التقشيات الستشؾعة:استخجـ في السع

 ويتؼ بإزالة أجداء مؽ سظح مذغؾلو الحميالحفخ : 
 يتؼ بإحجاث فخاغات مؽ سظح مذغؾلة الحمي, لمحرؾؿ عمى تأثيخات زخخفية التفخيغ :

 متشؾعة.
 متشؾعة : استخجمت األسالؾ واألشخطة الخفيعة في عسل زخارؼ ومعالجات سظحية األسالك

 لسذغؾالت الحمي.
 كسا استخجمت األسالؾ لتظبيق السيشا داخميا بظخيقة )الكمؾزيشة(
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 ( أصالة0) اسم العمل

 سؼ.(22سؼ, طؾؿ العقج 4× سؼ 4عقج )أبعاده: السجدؼ شبو اليشجسي:  نهع المذغهلة

 فزة, ميشا )أخزخ غامق, كخيدتاؿ )أبيض( الخامات

 التقنية

واألفخاد والحشي, ومعالجة األسظح بإضافة األسالؾ الستعخجة التذكيل بالدجب 
والسشحشية, والحفخ, والتظعيؼ بالسيشا, والتظعيؼ بالكخيدتاؿ )األبيض(, استخجـ في 
عسميات الؾصل حمقات الدالسل ولحاـ الفزة, ومفتاح اإلغالؽ )السذبػ( وفي 

ي بالحىب األبيض, إنياء وتذظيب السذغؾلة تؼ استخجاـ الظالء بالتخسيب الكيخب
 والتشغيف والرقل.

 تحليل العمل

تعتسج صياغة التكؾيؽ في ىحه السذغؾلة عمى جسع واستثسار بعض األشكاؿ 
والؾحجات السكؾنة لحمي الجيج والرجر في عديخ, باإلضافة إلى استثسار أكثخ مؽ 
عشرخ مؽ العشاصخ والسفخدات الترسيسية الستشؾعة التي تديؽ حمي عديخ, مثل: 

لسثمثات, وأنؾاع مؽ الخظؾط السشحشية, والستعخجة, والسائمة, كسا حققت التشؾع في ا
العسل, مؽ حيث: السمسذ, والمؾف, والحجؼ, وتؾعيف ذلػ في صياغة مذغؾلة حمي 

 )عقج( معاصخة.
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 ( قخط مؽ عديخ2) اسم العمل

 سؼ(6قخط )حمقة دائخية قظخىا  نهع المذغهلة

 )بشي أبيض(فزة, كخيدتاؿ  الخامات

 التقنية
التذكيل بالدحب واألفخاد والحشي, ومعالجة األسظح بإضافة األسالؾ الستعخجة 
السبخومة والتظعيؼ, واستخجـ في عسميات الؾصل السذبػ ولحاـ الفزة, و الظالء 
 بالتخسيب الكيخبي بالحىب األبيض, والتشغيف والرقل في إنياء وتذظيب السذغؾلة.

 تحليل العمل

صياغة التكؾيؽ في ىحه السذغؾلة عمى جسع واستثسار شكل نؾع مؽ أنؾاع تعتسج 
حمي األذف في عديخ: ما يعخؼ ب)خخصاف مشخمة( ولمعشاصخ والسفخدات 
الترسيسية لحمي والعسل في مجسمو, روعي فيو الجسع واالستثسار  بيؽ إحجى أنؾع 

ؾاع العشاصخ حمى األذف في عديخ: ما يعخؼ بػ )خخساف مشخمة( وبيؽ بعض مؽ أن
والسفخدات الترسيسة الستشؾعة, التي تديؽ أسظح حمي عديخ, وتؾعيف ذلػ في 
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 صياغة مذغؾلة حمي معاصخة.

 

 
 ( معاصخة3) اسم العمل

 خاتؼ نهع المذغهلة

 فزة, ميشا )أخزخ, أحسخ, أزرؽ( كخيدتاؿ )أبيض(, طال بالحىب األصفخ. الخامات

 التقنية
والسعالجة الدظحية بالتظعيؼ بالكخيدتاؿ األبيض, والسيشا التذكيل بالدباكة )الرب(, 

)األخزخ, األحسخ, األزرؽ( في عسميات الؾصل استخجـ المحاـ, وفي إنياء وتذظيب 
 السذغؾلة استخجـ الظالء بالتخسيب الكيخبي, والتشغيف والرقل.

 تحليل العمل

يعخؼ بخاتؼ مخامي(  تحقيق الجسع واالستثسار بيؽ إحجى أنؾاع حمي الكف في عديخ )ما
وبيؽ بعض مؽ أنؾاع العشاصخ والسفخدات الترسيسية الستشؾعة, التي تديؽ أسظح حمي 

معيؽ ... استثسخت في العسل, بحيث عسمت  –عديخ, مثل: األشكاؿ اليشجسية: دائخة 
عمى تأكيج العالقات التذكيمية مؽ تشؾع, وإتداف, وتؾافق, فحققت بجورىا الؾحجة في العسل, 

 يف ذلػ في صياغة مذغؾلة حمي )خاتؼ( معاصخة.وتؾع
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 ( ذاكخة4) اسم العمل

 سؼ تقخيباً  7سؾار, قظخه  نهع المذغهلة

 فزة, كخيدتاؿ )أبيض(, أحجار مقمجة )أحسخ( الخامات

 التقنية

معالجة األسظح بالتظعيؼ بالكخيدتاؿ  –الحشي والثشي  –التذكيل بالدباكة )الرب( 
السقمجة )األحسخ( التذكيل باألسالؾ: وفي عسميات الؾصل استخجـ األحجار  –األبيض 

المحاـ, وفي إنياء تذظيب السذغؾلة استخجـ الظالء بالتخسيب الكيخبائي بالحىب 
 األبيض, والتشغيف, والرقل..

 تحليل العمل
السعالجة التقشية في إثخاء سظح السذغؾلة, والعسل في مجسمة روعي استثسار شكل نؾع 

ع حمي السعرؼ في عديخ وىؾ )السدػ العريخي( وتؾعيف ذلػ في صياغة مؽ أنؾا 
 مذغؾلة حمي معاصخة, جسعت بيؽ الترسيؼ الحجيث, والبداطة, وسيؾلة االستخجاـ.

 المجمهعة الثانية

 ذات االستخجام الهظيفي المتعجد
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 ( تخاث5) اسم العمل

 سؼ(6× سؼ 2صجر )سؼ(, ودبؾس 22حمية تدتخجـ عقجًا طؾلو ) نهع المذغهلة

 كخيدتاؿ )أبيض(. –ميشا )أزرؽ(  –حجخ مقمج أزرؽ  –فزة  الخامات

 التقنية

السعالجة الدظحية بالتفخيغ  –التشقيب  –التذكيل بالدحب واإلفخاد والحشي والثشي 
استخجـ في الؾصل: الدالسل  –التظعيؼ بالسيشا والكخيدتاؿ )األبيض(  –والحفخ 

إنياء وتذظيب السذغؾلة الظالء بالتخسيب الكيخبائي بالحىب واستخجـ في  –والحمقات 
 األبيض, والتشغيف, والرقل..

 تحليل العمل

تحقيق الجسع واالستثسار بيؽ إحجى أنؾاع حمي الجيج والرجر ما يدسى )حخز( وبيؽ 
بعض مؽ أنؾاع العشاصخ والسفخدات الترسيسية الستشؾعة التي تديؽ أسظح حمي 

ي العسل, بحيث عسمت عمى تأكيج العالقات التذكيمية, مؽ اتداف, عديخ, واستثسارىا ف
وتشؾع وتؾافق, وحققت بجورىا الؾحجة في العسل, باإلضافة إلى تحقيق االستخجاـ 
الؾعيفي الستعجد, حيث تدتخجـ مذغؾلة الحمي عقجًا ودبؾس صجر, وتؾعيف ذلػ في 

 صياغة مذغؾلة حمي )عقج( معاصخة.
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- 010 - 
  6102 ينايخ –(3مدلدل العجد ) –الولاالعجد  –نىالثاالمجلج 

 مجلة دراسات وبحهث التخبية النهعية

 عخاقة( 6) اسم العمل

 حمية تدتخجـ عقجًا أو حداماً  نهع المذغهلة

 فزة, طالء بالتخسيب الكيخبائي الخامات

 التقنية
واألسالؾ, السعالجة الدظحية الظبع, التفخيغ,  –التذكيل بالدباكة )الرب( 

استخجـ في الؾصل أسالؾ والمحاـ واستخجـ في  إنياء وتذظيب السذغؾلة 
 الظالء بالتخسيب الكيخبائي بالحىب األصفخ. 

 تحليل العمل

تعتسج صياغة التكؾيؽ في ىحه السذغؾلة عمى جسع واستثسار بعض األشكاؿ 
كؾنة لحمي الجيج والرجر في عديخ )ما يعخؼ بػ العقؾد السشغؾمة( وكحلػ الس

استثسار بعض العشاصخ والسفخدات الترسيسية السكؾنة لحمي عديخ وتؾعيفيا 
في صياغة مذغؾلة حمي معاصخة, روعى فييا االستخجاـ الؾعيفي الستعجد, 

, وىؾ عبارة حيث تدتخجـ عقؾدًا مجتسعة )عقؾد مشفخدة, عقج, عقجاف( أو حداـ
عؽ عقج يتكؾف مؽ ثالثة أنؾاع مؽ العقؾد, تختمف عؽ بعزيا في الظؾؿ 

 والحجؼ والذكل.

ممؼ, مؾصف 5سؼ, شكل مؽ حمقات دائخية قظخىا 37العقج األوؿ طؾلة 
سؼ, شكل مؽ الكخات  31حمقة, والعقج الثاني طؾلو  55ببعزيا البعض بعجد 

كخات  4دوائخ صغيخة يفرميا  كخة, عؾلج سظحيا بالظبع 43الرغبخة, بعجد 
والتكؾيؽ روعي فيو التشؾع واالختالؼ في الؾحجات واألشكاؿ السكؾنة لمعقج, 
التي تدتخجـ في )العقؾد السشغؾمة( في حمي عديخ, مثل: حبؾب الحذف 
)الكخات الكبيخة السفخغة, والعسمة السعجنية, والدالسل ذات الحمقات السترمة, 

ت مع بعض مؽ العشاصخ والسفخدات الترسيسية وسمدمة الحشيذات, وقج جسع
 السثمثات السفخغة. –الجوائخ الرغيخة السظبؾعة  –في حمي عديخ, مثل: الؾردة 

وجسعت ىحه الؾحجات واألشكاؿ والعشاصخ, والسفخدات مؽ خالؿ عالقات 
تذكيمية متشؾعة, فشالحع استخجاـ التكخار في تشغيؼ الؾحجات واألشكاؿ السكؾنة 

جج ذلػ في  العقؾد الثالثة السكؾنة لمعقج, حيث جسعت حمقات العقج لمعقج, ون
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 األوؿ بالتكخار السشتغؼ, وأيزًا الكخات الستبايشة في الحجؼ والذكل.

 

 

 
 ( األمذ واليـؾ76 اسم العمل

 نهع المذغهلة
 سؼ 7حمية تدتخجـ مترمة بإسؾارة بخاتؼ, ومشفرمة )إسؾرة, خاتؼ( إسؾرة قظخىا 

 سؼ. 18سمدمة طؾليا  –سؼ  3عخض  –ممؼ 2سسػ  –

 طالء بالحىب األصفخ. -أزرؽ( –أحسخ  –فزة, ميشا )أخزخ  الخامات

 التقنية
معالجة األسظح بإضافة األسالؾ  -التذكيل بالدباكة )الرب( والدحب

والتظعيؼ بالسيشا, استخجـ في الؾصل حمقات الدالسل, ولحاـ الفزة, ومفتاح 
إنياء وتذظيب السذغؾلة استخجـ الظالء بالتخسيب الكيخبائي  اإلغالؽ, وفي
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 بالحىب األصفخ, والتشغيف والرقل.

 تحليل العمل

تعتسج صياغة التكؾيؽ في ىحا العسل عمى االستثسار والجسع بيؽ شكل نؾع مؽ 
أنؾاع حمي السعرؼ في عديخ وىؾ سؾار يعخؼ بػ )صفيحة( وبيؽ بعض مؽ 

سية لمحمي في عديخ, وتؾعيفيا في صياغة مذغؾلة العشاصخ والسفخدات الترسي
حمي معاصخة, روعي فييا تحقيق االستخجاـ الؾعيفي الستعجد, حيث تدتخجـ 
مترمة )سؾار بخاتؼ( ومشفرمة )سؾار وخاتؼ( أو )خاتؼ فقط( أو )سؾار فقط( 

سؼ, مقدؾمة 3سؼ, وعخض 6وىؾ عبارة عؽ سؾار يأخح شكل أسظؾانة قظخىا 
ء األوؿ مشو مغمق, والجدء الثاني مغمق بسفتاح متحخؾ يدسح إلى جدأيؽ: الجد 

بإدخاؿ الدؾار في معرؼ اليج, وتترل بدمدمة مكؾنة مؽ حمقات مترمة 
سؼ, تترل 18ممؼ( والظؾؿ الكمي لمدمدمة 3بعزيا ببعض قظخ الحمقة )

  -السثمث –الجائخة  -بأشكاؿ متشؾعة لسفخدات ترسيسية تأخح شكل: السعيؽ
رل في طخفيا بخاتؼ يأخح شكاًل أسظؾانيًا مفتؾحًا مؽ األسفل, عؾلج اليالؿ, وتت

سظحو بشدخة مرغخة مؽ العشاصخ والسفخدات الترسيسية التي عؾلج بيا سظح 
الدؾار حيث نالحع أف سظح الدؾار عؾلج باستثسار مجسؾعة مؽ العشاصخ 

شكل والسفخدات الترسيسية لحمي عديخ ذات األحجاـ السختمفة, الستسثمة في 
معيؽ(  –دائخة حمدونية مفتؾحة  –)دائختيؽ حمدونيتيؽ مترمتيؽ ببعزيسا 

وزعت عمى سظح السذغؾلة تؾزيعًا تكخاريًا, وعفت فيو العشاصخ والسفخدات, في 
تخدادات تعظي االحداس بإيقاعات تؤكج عمى االمتجاد واالستسخارية. كسا يالحع 

 -لستسثمة في ألؾاف السيشا )األحسخفي تكؾيؽ السذغؾلة تعجد التبايشات المؾنية, ا
األخزخ( ولؾف الحىب األصفخ, باإلضافة إلى التبايشات السمسدية, مؽ  -األزرؽ 

خالؿ استخجاـ األسالؾ البارزة في تذكيل العشاصخ والسفخدات, والدظح األممذ 
لمسيشا, وسظح اإلسؾرة. باإلضافة إلى استثسار أكثخ مؽ عشرخ مؽ العشاصخ 

سيسية الستشؾعة, التي تديؽ حمي عديخ, مثل: الجوائخ والسفخدات التر
والحمدونيات, والسعيؽ... كسا حقق العسل االستخجاـ الؾعيفي الستعجد, وتؾعيف 

 ذلػ في صياغة مذغؾلة حمي )عقج( معاصخة. 
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 :النتائج

 تؾصمت الباحثة إلى نتائج أجسمت في الشقاط التالية:

وأساسيًا مؽ السرادر التي يدتشبط مشيا األفكار واالتجاىات إف التخاث ما زاؿ مرجرًا ىامًا  .1
الترسيسية السعاصخة لألعساؿ الفشية التي تؤكج عمى ىؾية السجتسع في مؾاجية عاىخة 

 العؾلسة التي تعسل عمى طسذ التخاث السحمي لمسجتسع.
 اتزح في ىحا البحث تشؾع الحمي القجيسة في مشظقة عديخ ويذسل ىحا التشؾع الدسات .2

 واألشكاؿ والترسيسات واالستخجامات في حمي الخأس والخقبة والرجر واليجيؽ والخجميؽ.
يغمب عمى أشكاؿ الحمي القجيسة في مشظقة عديخ األشكاؿ اليشجسية وشبو اليشجسية  .3

باإلضافة إلى استخجاـ وتؾعيف الؾحجات الدخخفية اليشجسية وشبو اليشجسية باإلضافة إلى 
ت الدخخفية اليشجسية والشباتية, مع مالحغة نجرة استخجاـ الدخارؼ استخجاـ وتؾعيف الؾحجا

 الكتابية إال ما تحسمو وحجات العسمية السعجنية السدتخجمة في بعض أنساط الحمي.
إف الحمي القجيسة في مشظقة عديخ بسا تتزسشو مؽ قيؼ تخاثية وفشية وجسالية وتذكيمية تعج  .4

 عجاد ترسيسات معاصخة في مجاؿ الحمي.مرجرًا خربًا الستخالص وحجات زخخفية إل
يأتي استخجاـ الفزة في السقاـ األوؿ في تشفيح الحمي في مشظقة عديخ تمييا سبيكة السعجف  .5

ثؼ الشحاس, ولؼ يدتخجـ الحىب في الساضي عمى الخغؼ مؽ استخجاـ العجيج مؽ الخامات 
ثل الخخز والفرؾص في الشفيدة مثل األحجار الكخيسة وشبو الكخيسة والخامات الرشاعية م

 تظعيؼ الحمي القجيسة في مشظقة عديخ.
أمكؽ االستفادة مؽ الحمي القجيسة في مشظقة عديخ مؽ خالؿ تأصيل واستشباط العجيج مؽ  .6

الؾحجات والعشاصخ الدخخفية التي أمكؽ تؾعيف عشاصخىا الترسيسة في إعجاد حمي معاصخة 
 مؽ ترسيؼ الباحثة.

ثخ الترسيسي والبشاء الذكمي لمحمي بالعؾامل التقشية السدتخجمة في مؽ نتائج تجخبة الباحثة تأ .7
التشفيح, باإلضافة إلى العؾامل اإلندانية واالقترادية, وججت الباحثة أف إيجيؾلؾجية السرسؼ 

 مؽ أىؼ ىحه العؾامل.
أمكؽ اعجاد وحجات ترسيسية لحمي معاصخة ليا صفة االستخجاـ الؾعيفي الستعجد, مسا يؤكج  .8

 خضية البحث.عمى ف
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 التهصيات:

 في ضؾء ما سبق وما تؾصل إليو البحث تؾصي الباحثة ما يمي:

إجخاء السديج مؽ البحؾث, التي تمقي الزؾء عمى جؾانب التخاث وال سيسا التخاث في السسمكة  .1
العخبية الدعؾدية, بسا يحتؾيو مؽ مذغؾالت تخاثية متشؾعة, تحسل قيسًا فشية وعشاصخ ترسيسية 

 الكذف عشيا بعج.لؼ يتؼ 
استمياـ عشاصخ التخاث في السسمكة العخبية الدعؾدية وقيسيا الفشية والتذكيمية واستثسارىا  .2

باعتبارىا مرجرًا داخل أعساؿ الفشاف الحجيث وذلػ بتشاوؿ عشاصخ تخاث مختمفة أخخى لتديؼ 
 في الحفاظ عمى أصالة األعساؿ التخاثية وتكدبيا الظابع العرخي.
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 لقخان الكخيم. ا
التخاث التقميجي لسالبذ الشداء في نجج ، مخكد التخاث الذعبي  م(:0541البدام ، ليلي صالح )

 لجوؿ الخميج العخبي ، الجوحة ، قظخ. 
دارسو الحمي التقميجية بسشظقو حائل واستشباط ترسيسات  م(:6116الفجاء، علياء عبجالعديد )

 ميو التخبية ، الخياض. حمي مبتكخه مشيا ، رسالو ماجدتيخ ، ك
الحمي الشدائية التقميجية في مشظقو عديخ . رسالو  م(:0201القحطاني ، دليل مطلق )

 قدؼ االثار والستاحف ، جامعو السمػ سعؾد ، الخياض . ،ماجدتيخ
الدسات الجسالية والتقشية لمخامات السمؾنة في الحمي  م( :0553جخمين ، فهزي سمعان )

 السعجنية بسرخ القجيسة ، رسالو ماجدتيخ ، جامعو حمؾاف ، القاىخة . 
فؽ صياغو الحمي الذعبية الشؾبية، اليييو السرخية العامة  م(:0532زين العابجين، علي )
 لمكتاب، مرخ. 

 الترسيؼ في الفؽ التذكيمي .  م( :0552عبجالحليم، فتح الباب ورشجان ، احمج حافظ )
التأثيخات الجسالية لقظع الحمي التقميجية عمي ترسيؼ  م(:6112العيج روس، فاطمو عبجهللا )

 الدي الؾاحج، رسالو ماجدتيخ ، كميو التخبية القتراد السشدلي ،مكة السكخمة.
في مرخ،  الكيؼ الجسالية في الشحت البارز عمي السعادف: م(6116دمحم ، علي عايش )

 ماجدتيخ، جامعو حمؾاف. 
 دار الذخوؽ ، بيخوت ، لبشاف.   م (:6110معجم المنجج في اللغة العخبية المعاصخة ) 

السعظيات المؾنية لسيشا كسجخل ألثخاء السذغؾلة السعجنية لسعمؼ  م(:0551منرهر، زينب احمج )
 رسالو ماجدتيخ ، جامعو حمؾاف ، القاىخة.  التخبية الفشية،

التخاث اإلسالمي والبيئة وتؾجو عسميو تظؾيخ م(: 0263خ الجين، اميخه عبج الخحمن )مني
 السشاىج، الثقافة ، مكة. 

www.lexicons.sakhr.com 
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JEWELERY DESIGN CONTEMPORARY DERIVED FROM 

ANCIENT JEWELERY ASIR 

Dr. Shorouq Mohammed Abdullah Al Sumairy 

Abstract: 

The most important objectives of the research: 

1. Highlighting different types of old jewelries in Asīr region and their 

uses. 

2. Investigating the design elements characterizing the old jewelries in 

Asīr region. 

3. Developing and implementing modern designs of jewelries by 

exploiting design elements characterizing the old jewelries in Asīr 

region. 

Research Methodology: 

The researcher used the descriptive-analytic approach to address the 

information pertaining to the theoretical framework, and the semi 

empirical approach to verify the research hypothesis. 

The most important results of the research: 

1. The old jewelries in Asīr region; notably head, nick, chest, arms, and 

legs jewelries are diversified in specifications, shapes, designs, and 

uses. 

2. Geometrical and semi geometrical shapes dominate the old jewelries in 

Asīr region in addition to geometrical and plant ornaments, however 

letters ornaments are rare except that of coins. 

3. The researcher actually benefited from the old jewelries in Asīr region 

via inspiring their design elements and redesigning them according to 

modern views. 

4. The researcher developed design units for modern metal jewelries 

characterized by multi functional uses. 

The most important recommendations of the research: 

It is important to inspire the heritage elements and artistic values in 

KSA and exploiting them as a vital source of modern art, to maintain the 

originality of these works and adding modern styles to them. 


