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 الملخص:

أهمٌة "فن القط العسٌري" على أنه واحد من الفنون مشكلة البحث التً تتمثل فً ٌركز البحث فً إلقاء الضوء علً 

بالمملكة العربٌة السعودٌة، وهو فن النقش والزخرفة التقلٌدٌة على جدران المنازل الذي برعت فٌه نساء الشعبٌة المعروفة 

منطقة عسٌر، والذي قررت منظمة األمم المتحدة "الٌونسكو" إدراجه ضمن قابمة المنظمة للتراث الثقافً غٌر المادي 

 9إلى  4" بجمهورٌة كورٌا الجنوبٌة فً الفترة من للبشرٌة الذي ٌحتاج لصون عاجل، والذي ُعقد فً جزٌرة "جٌجو

، وكذلك إبراز دور المرأة العسٌرٌة فً تنمٌة ونقل التراث الثقافً الحرفً للقط العسٌري، 7107سبتمبر من العام الحالً 

لمرأة فً باإلضافة إلى تمكٌن ا وأهدافه من حٌث توضٌح فلسفة بنابه، وألوانه الممٌزة، وأشهر فنانات القط العسٌري،

من خالل عمل تصمٌمات خاصة وإنتاج ورش، ودورات، ومتاحف، وقرى سٌاحٌة لتطوٌر هذا التراث المجتمع، وذلك 

السٌاحً والمحافظة علٌه، والوقوف على خصابصه، وكذلك استحداث تصمٌمات تساهم فً تنشٌط التسوٌق السٌاحً 

تحمله من كنوز أثرٌة جعلتها تتصدر الوجهات السٌاحٌة التراثٌة  والكشف عن هوٌتها التراثٌة وماواالرتقاء بالذوق العام، 

وتفترض الباحثة أن الدراسة التحلٌلٌة لنماذج مختارة من زخارف التراث العسٌري سوف تعمل على الوقوف  .فً المملكة

لمنهج التجرٌبً. ، وقد اتبعت لتحقٌق ذلك المنهج الوصفً التحلٌلً واعلى خصابص زخارفها الطباعٌة وسماتها المإثرة

وٌتبلور ذلك فً نتابج البحث من إظهار جمالٌات القط العسٌري من خالل التصمٌمات المبتكرة المستوحاة من القط 

وأثر ذلك على  بالتطبٌق على تجمٌل الفنادق السٌاحٌة بمنطقة عسٌر بمخرجات المعلقات النسٌجٌة المطبوعةالعسٌري 

 عملٌة التسوٌق السٌاحً السعودي.

 الكلمات المرشدة:

  .التسوٌق السٌاحً -المعلقات النسٌجٌة  - الحرف - الموروث الثقافً -فلسفة القط 

Abstract: 

The Research aims at highlighting the problem of the Research, which is represented in the 

“Art of Al-Qatt Al-Asiri” as one of the folk arts known in Saudi Arabia. It is the art of the 

traditional engraving and decorating on the walls of houses, which was mastered by the 

women in Asir region. The UNESCO has added this art to the list of the Intangible Cultural 

Heritage of Humanity, which shall be maintained urgently, whose meeting was held in the 
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Island of Jeju in South Korea during the period from 4
th

 to 9
th

 of September 2017. The 

Research also highlights the role of the women in Asir in the development and transfer of the 

handicraft cultural heritage of Al-Qatt Al-Asiri through the recognition of its philosophy, 

distinguishable colors, and most famous artists. It enables the woman in the community 

through setting special designs, making workshops, courses, museums, and tourist villages to 

develop and maintain this tourism heritage, and know its characteristics. It also creates 

designs that contributes in stimulating the tourism marketing, promoting the public taste, and 

discovering the heritage identity and the heritage treasures, which makes it at the top of the 

heritage tourism destinations in Saudi Arabia. The Researcher assumes that the analytical 

studying of the selected models of the decorations of Asiri heritage will help in recognizing 

the characteristics of the printing decorations and their effective characteristics, for which the 

Researcher used the descriptive analytical approach and the experimental approach. This is 

shown in the Research results through showing the aesthetic aspects of Al-Qatt Al-Asiri 

through the creative designs that are inspired from this art using the application in the 

decoration of the tourism hotels in Asir with the outputs of the printed textile hangings, and 

the impact of this on the Saudi tourism marketing. 

Keywords: 

Philosophy of Al-Qatt Al – Asiri - Artistic Cultural - Handicrafts - Textile Hanging  - Tourism 

Marketing. 
 

 :Statement of the Problemمشكلة البحث 

  ا، وأثره على االرتقاء ًٌ تتحدد مشكلة البحث فً إلقاء الضوء على أهمٌة القط العسٌري على أنه تراث مصنف عالم

 المطبوعة وعملٌة التسوق السٌاحً.بالمعلقات النسٌجٌة 

 ما دور المرأة فً تنمٌة الموروث الثقافً الحرفً للقط العسٌري والحفاظ علٌة من االندثار؟ 

 :Objectivesأهداف البحث 

 تتحدد أهداف هذا البحث فٌما ٌلً:

  الموقع الجغرافً إظهار جمالٌات القط العسٌري ومنطقة )عسٌر( كموقع سٌاحً ممٌز على مستوى المملكة من حٌث

وتنوع التضارٌس والجبال والقرى السٌاحٌة والمناخ وتنوع العادات والتقالٌد والحرف التراثٌة وجمالٌات القط بما ٌثري 

 التصمٌمات النسٌجٌة المطبوعة.

  ف على أشهر فنانات القط العسٌري وموضوعاته وفلسفة بنابه وألوانه الجذابة واالتجاهات الفنٌة الحدٌثة التعرُّ

 والتقنٌات التً اتبعوها فً أعمالهم إلحٌاء التراث العسٌري من خالل تحلٌل نماذج من أعمالهم.

  تحدٌد أوجه االستفادة من جمالٌات القط العسٌري من خالل التصمٌمات المبتكرة للمعلقات النسٌجٌة المطبوعة وأثر

 ذلك على عملٌة التسوق السٌاحً.

 س الجمالً وتؤكٌد الهوٌة الثقافٌة للتراث العسٌري.االرتقاء بالذوق العام والح 

 :Importance of Researchأهمٌة البحث 

 تتحدد أهمٌة هذا البحث فٌما ٌلً:

  استحداث تصمٌمات معاصرة للمعلقات النسٌجٌة المطبوعة مستوحاة من جمالٌات الزخارف التراثٌة للقط العسٌري

ا من منظمة الٌونسكو  كمصدر خصب للتصمٌمات المبتكرة المستمدة من ًٌ التراث األصٌل الممٌز للمنطقة والمصنف عالم

 .للتراث العالمً
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  إبراز دور المرأة فً المجتمع العسٌري ونقل الموروث الثقافً الحرفً من خالل )النقش على الجدارٌات، إنشاء

 متاحف خاصة، قرى سٌاحٌة، الورش الخاصة، إقامة دورات لتطوٌر هذا الفن والمحافظة علٌه من االندثار( 

  م التكنولوجً وتنشٌط عملٌة التسوق السٌاحً المحلً بما حماٌة الحرف التراثٌة من خطر الغزو الحضاري والتقدُّ

 ٌنعكس على حٌاة الفرد والمجتمع.

 :Terminologyمصطلحات البحث 

بة من مقطعٌن هما  :الفلسفة فٌلو" بمعنً حب و"سوفٌا" بمعنً حكمة، وبذلك فإن كلمة "هً كلمة ٌونانٌة قدٌمة مركَّ

ا "حب الحكمة". إن الفلسفة تتضمن الحكمة التً تم تنظٌمها لتشكٌل بناء عقلً استخدامً، أو هً  ""فٌلوسوفٌا ًٌ تعنً لغو

مجموعة من المبادئ والمفاهٌم العامة التً تغطً فرع معرفة معٌن فً التعلٌم أو فرع معرفة عام أو نظام دٌنً عقابدي أو 

 (.م0984محمد عزت، واالبستمولوجٌا واالكسٌولوجٌا ) أي نشاط إنسانً آخر، وتتضمن الفلسفة االنطولوجٌا

هو فن تزٌٌن جدران المنازل فً منطقة عسٌر منذ مبات السنٌن، وٌعتمد على الزخارف الهندسٌة البدٌعة التً  الَقط:

 تستوحً أبعادها ودالالتها من الثقافة المحٌطة، وخصوًصا ألوان الطبٌعة.

ط" أو "النحت" أو "القطع"، وهو ما تفعله المبدعات من نساء منطقة  :َقط" فً معاجم اللغة العربٌة"وكلمة  تعنً "الخَّ

لواجهة االهتمام العالمً ” القط العسٌري” عسٌر فً المنازل، وخصوًصا منازل األثرٌاء ووجهاء المجتمع قدًٌما، وعاد فن

 (.01-منظمة "الٌونسكو" )نتبعد أن تم اختٌاره ضمن القابمة التمثٌلٌة للتراث العالمً غٌر المادي، لدى 

، بعد التوصٌات التً قُِّدَمت 0991: لقد ظهر الموروث الثقافً غٌر المادي بداٌة سنة الٌونسكو والموروث الثقافً

 … ى وقت ٌتجه التراث العالمً أساًسا إلى الجوانب المادٌة للثقافةفحول حماٌة الثقافات التقلٌدٌة،  0989للٌونسكو سنة 

 (. 07-)نت

كلمة عربٌة أصٌلة، ُمشتَّقة فً اللغة من كلمة ورث، وتعنى مجموع ما تركه المٌت لوارثه. ولقد تعدد تعرٌف  التراث:

التراث. ومن خالل القراءات، ترى الباحثة أن التراث هو الهوٌة التً تمٌز أمة أو شعب عن غٌره من قٌم عبر العصور 

ث شعب ما، ٌخصه دون غٌره من الشعوب وقد ٌتشابه فً جزء منه حتى العصر الحدٌث، وبشكل أشمل التراث هو مورو

مع غٌره من الشعوب، ولكنه ال ٌتشابه فٌها جمًٌعا، وٌتضح ذلك فً العادات والتقالٌد والفنون والثقافات الحضارٌة 

 م(7110، المتوارثة عبر األجٌال والتً تحمل فً طٌاتها كافة المعانً الممٌزة لهوٌة الشعب أو األمة. )السالمً

ٌُعلق على الجدران الستخدامه من الناحٌة الجمالٌة إلى جانب وظٌفته المعلقات النسٌجٌة المطبوعة : ُتطلق على كل ما 

النفعٌة. والمعلق المطبوع عبارة عن هٌبة مرنة فً مساحته تسمح باالنسدال لتعلق فوق الجدران تحوي مضموًنا مسجاًل 

  م(.7111، وآخرون، بمعالجة تشكٌلٌة فنٌة )مصطفى حسٌن

: هو تنشٌط السٌاحة بكل أشكالها، ولمعرفة الناس فً كل أنحاء العالم بالمكان السٌاحً وحثهم على التسوق السٌاحً

الذهاب إلٌة وٌتم ذلك بعدة طرق منها تنشٌط شركات السٌاحة والطٌران فً أنحاء العالم بمساعدة ودعم الدولة لهذه 

ق من خالل البرامج المعلنة وهذا الشركات ومنها اإلعالن عن جم ال وروعة المكان السٌاحً من جمال طبٌعً وتسوُّ

 (.06-النوع من التسوٌق له أكبر مردود من الناس للذهاب لألماكن السٌاحٌة )نت

 :Research Limits حدود البحث

 اقتصرت حدود هذا البحث على الحدود اآلتٌة:

: الحدود المكانٌة على منطقة )عسٌر( التً تقع وسط الجزء الجنوبً الغربً من  اقتصرت حدود البحث المكانٌة :أوًلا

 المملكة العربٌة السعودٌة.
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ا: الحدود الزمنٌة: ٌا  اقتصرت حدود البحث الزمنٌة على المابة وخمسٌن عام األخٌرة حتى اآلن. ثان

ا: الحدود الموضوعٌة:  اقتصرت حدود البحث الموضوعٌة لهذا البحث على ما ٌلً: ثالثا

البحث دراسة تحلٌلٌة لمجموعة من نماذج مختارة من التراث العسٌري قدًٌما وحدًٌثا للوقوف على خصابص  ٌتضمن

 زخارفها الطباعٌة وسماتها المإثرة.

تصمٌمه طباعٌة معاصرة للمعلقات النسٌجٌة حٌث تقوم الباحثة بعمل دراسة تجرٌبٌة الستحداث حلول  الجانب التصمٌمً:

 السٌاحٌة.

 :Research Hypothesesفرضٌات البحث 

 تتحدد فرضٌات البحث فٌما ٌلً:

تفترض الباحثة أن الدراسة التحلٌلٌة لنماذج مختارة من زخارف القط العسٌري والوقوف على خصابصها من حٌث الشكل 

التجرٌد ُتعتبر مصدًرا ٌثري تصمٌم المعلقات النسٌجٌة السٌاحٌة المطبوعة  واللون وأسس الزخرفة الهندسٌة القابمة على

وبالتالً ٌمثل عملٌة جذب ألهمٌة المنطقة وجمالٌات الزخارف المنقولة من خالل الحرفٌات ودورها فً تنشٌط وتروٌج 

 التسوق السٌاحً للمنطقة.

 :Research Methodologyمنهجٌة البحث 

 خالل الدراسات السابقة ومصادر االطالع.من  المنهج اًلستقرائً:

 ٌتمثل ذلك فً الدراسة التحلٌلٌة لنماذج مختارة من زخارف القط العسٌري. التحلٌلً: المنهج الوصفً

-RamseteIIIالتطبٌقً(، وذلك من خالل التصمٌمات المبتكرة المنفذة باستخدام برنامج ) )الفنً :المنهج التجرٌبً

AdopephotoshopCs ) والدراسات الفنٌة لزخارف )القط العسٌري( للدراسة موضوع البحث لالستفادة منها

 الستحداث معلقات نسٌجٌة مطبوعة تثري مجال السٌاحة الداخلٌة.

دور الحرف التراثٌة )القط العسٌري( كحرفة ٌدوٌة شعبٌة من زاوٌة وظٌفتها فً الحٌاة االقتصادٌة  المنهج الوظٌفً:

ق السٌاحً للمنطقة.واالجتماعٌة والفنٌ  ة وأثرها على التسوُّ

 :Review of Literature الدراسات السابقة المتعلقة بالبحث

أسماء عبد هللا ثقفان: "جمالٌات الفن الشعبً العسٌري ودوره فً التنشٌط السٌاحً من خالل اللوحة التشكٌلٌة "رسالة  .0

 م.7118الموافق ه 0479جامعة الملك سعود –كلٌة التربٌة –ماجستٌر منشورة 

أحمد محمد آل سنة: "دور الفنون التشكٌلٌة فً تنمٌة السٌاحة الداخلٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة" رسالة ماجستٌر  .7

 م.7118ه الموافق 0478 –جامعة الملك سعود الرٌاض  –قسم التربٌة الفنٌة  –منشورة 

كلٌة التربٌة  –مارة التقلٌدٌة بمنطقة عسٌر" رسالة ماجستٌر علً بن عبد هللا الشهرانً: "العناصر الفنٌة والجمالٌة للع .0

 ه.0471-مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  –الفنٌة 

كمدخل إلثراء القٌم التشكٌلٌة  الزخارف الشعبٌة“نهال عبد الجواد محمد أبو الخٌر إٌمان بهنس أحمد خضٌر:  .4

على المنسوجات المستخدمة فً القرى السٌاحٌة واستراحات والتعبٌرٌة والوظٌفٌة لتصمٌمات المفروشات "" دراسة حالة 

 م.7105–( 5عدد ) –مجلة التصمٌم الدولٌة -بحث منشور  –الطرق فً مدٌنة الطابف بالمملكة العربٌة السعودٌة " 

هانً محمد علً الجواهرة: "وحدة العناصر واألشكال فً النقوش الجدارٌة بمنطقة عسٌر وعالقتها باللباس" بحث  .5

 م.7115 –العدد الثانً  –المجلد الحادي والعشرون  –مجلة جامعة دمشق للعلوم والهندسة -شور من
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 ( موقع منطقة عسٌر فً المملكة1الشكل رقم )

 ( قصر شدا2الشكل رقم )

 :Research Axesمحاور البحث 

 بٌن المقومات الجغرافٌة والطبٌعٌة وبٌن اإلمكانٌات السٌاحٌة والتنموٌة. منطقة عسٌر المحور األول:

 السٌاحً للمنطقة.السٌاحة فً عسٌر وأهم عوامل الجذب  المحور الثانً:

 أشهر فنانات القط ودور المرأة فً نقل الموروث الثقافً الحرفً. المحور الثالث:

دراسة تحلٌلٌة لزخارف التراث الشعبً العسٌري واالستفادة منها فً ابتكار "تصمٌمات طباعٌة" معلقات  المحور الرابع:

ق السٌاحً.نسٌجٌة مستوحاة من جمالٌات زخارف القط العسٌري "الجانب الت  طبٌقً" تجارب البحث وأثرها على التسوُّ

 :Theoretical Partاإلطار النظري للبحث 

 بٌن المقومات الجغرافٌة والطبٌعٌة وبٌن اإلمكانٌات السٌاحٌة والتنموٌة منطقة عسٌرلمحور األول: ا

للحجاج والتجار، ومٌزتها عسٌر هً عروس الطبٌعة وعشق الغٌوم وأنشودة المطر، أعطاها موقعها أهمٌة حٌوٌة 

تضارٌسها بجمال الطبٌعة من جبال وسهول تناغمت مع البٌبة والطبٌعة لتكون مرتًعا للطٌور الجارحة والنادرة. وتتمتع 

منطقة عسٌر بمناخ جمٌل طوال أٌام السنة وخاصًة صًٌفا لتصبح مقصد أهل الجزٌرة العربٌة صًٌفا للسٌاحة، ولها تارٌخ 

 (.75-سبؤ ومدٌن والٌزٌدٌة وما قبل اإلسالم )نتٌمتد إلى حضارات 

( وخطً عرض 44( و)40تقع منطقة عسٌر فً الجنوب الغربً من المملكة العربٌة السعودٌة بٌن خطً الطول ) 

 م عن سطح 0111( وعلى ارتفاع ٌزٌد عن 71.5( و)07.5)

ومنطقة نجران جنوًبا، ومنطقة جازان من  البحر تتوسط بٌن منطقة مكة المكرمة شمااًل وغرًبا ومنطقة الرٌاض شرًقا

ر مساحة منطقة عسٌر بؤربعمابة ألف كٌلومتر مربع )نت ( وتتؤلف 76-الجنوب الغربً وساحل البحر األحمر غرًبا، وُتَقدَّ

من عشرة أقسام إدارٌة ربٌسٌة هً أبها، خمٌس، مشٌط، محاٌل، أحد رفٌدة، النماص، بٌشة، تثلٌث، سراة عبٌدة، سبت 

قرٌة وهجرة وٌتمٌز موقعها الجغرافً بؤنه كان ومازال طرًٌقا  411ٌة، ظهران الجنوب، وتفرع منها أكثر من العال

 (.75-للحجاج القادمٌن من الٌمٌن باإلضافة إلى وقوعها على طرق التجارة الربٌسٌة بٌن الحجاز والٌمن )نت

 

 

 

 عرض ألهم المواقع األثرٌة بعسٌر:وفٌما ٌلً 

ومن أبرز المواقع والمتاحف التً ال تزال قابمة إلى وقتنا الحاضر تستقبل 

زوارها منذ سنوات لتضع أمام زوارها فن البناء والتراث العمرانً لمنطقة 

                                     (:77-عسٌر )نت

 م 0977ه، 0048ٌقع قصر شدا فً مدٌنة أبها، وقد ُشٌد عام  قصر شدا:
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وهً من أشهر وأروع  تقع هذه القرٌة غرب أبها :ألمع رجال ومتحف قرٌة

 (.0انظر الشكل رقم )(، 78-)نتالقرى التراثٌة فً الجزٌرة العربٌة. 

 

 

 

القرٌة مقامة على  المملكة العربٌة السعودٌة جنوب مدٌنة أبها هً واحدة من القرى السٌاحٌة الواقعة فً :قرٌة المفاتحة

وهً عبارة عن مجموعة من المبانً المتالصقة على امتداد  منطقة عسٌر معماري ُمستمد من تراث وحضارةطراز 

 سالٌب التقلٌدٌة للبناء فً مدٌنة أبها.الممرات الداخلٌة والخارجٌة والتً تم بناإها باأل

 أجزاء القرٌة:

 : أصبحت القرٌة تحتضن عدد من مراكز الندوات واألمسٌات وورش العمل والمإتمراتمركز الملك فهد الثقافً

 والدورات. 

محالت الحرف : هو مبنى ٌتؤلف من ثالثة أدوار تضم أعداًدا كبٌرة من القطع األثرٌة العسٌرٌة، ومقر المفاتحة األثري

 والمركز اإلعالمً.

من ثالثة ٌتسع ألكثر  الشرق األوسط : أصبحت قرٌة المفاتحة تضم بٌن أحضانها أكبر مسرح ُمغلق فًمسرح المفاتحة

 آالف متفرج استُّخِدَمت فٌه أحدث التقنٌات الصوتٌة واإلضاءات.

: وفً الجانب اآلخر من المفاتحة ٌتربع سوق الثالثاء الشعبً الذي ٌعتبر من أقدم األسواق الشعبٌة فً منطقة سوق الثالثاء

مً بهذا االسم نسبة لٌوم انعقاده وهو ٌوم الثالثاء من كل أسبوع،   م(.7119 –لطان )سعسٌر وسُّ

 

 

 

 

 

الرابعة فً تقع هذه القرٌة  :التراثٌة حمسان بن قرٌة

ألنها  مدٌنة خمٌس مشٌط وٌجُدر بكل سابح زٌارتها

من األماكن المملوءة بالمعلومات التراثٌة والثقافٌة 

 الخاصة بمنطقة عسٌر.

 

 

 

 ( قرٌة ومتحف رجال ألمع3الشكل رقم )

سوق الثالثاء  ( لسوق6الشكل رقم ) ( لقرٌة المفاتحة5( و)4الشكالن رقم )
 بقرٌة المفاتحة الشعبً

( قرٌة بن حمسان 8الشكل رقم ) ( خمٌس مشٌط7الشكل رقم )

 التراثٌة

http://www.ars.gov.sa/AsirRegion/AsirAntiquities/Pages/Torass.aspx?mid=25
http://www.ars.gov.sa/AsirRegion/AsirAntiquities/Pages/Torass.aspx?mid=25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://www.ars.gov.sa/AsirRegion/AsirAntiquities/Pages/Torass.aspx?mid=22
http://www.ars.gov.sa/AsirRegion/AsirAntiquities/Pages/Torass.aspx?mid=22
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 ( متحف النماص األثري9الشكل رقم )

 ( قصر أبو ملحة10الشكل رقم )

 النماص: متحف

المتحف فً الحً القدٌم من قرٌة المقر فوق جبال  عسٌر. ٌقع ( هو أحد متاحف9فً الشكل رقم ) متحف النماص

السروات وٌجاوره عدد من القصور والحصون األثرٌة القدٌمة ذات التصمٌمات اإلبداعٌة. وٌحتوي المتحف على كل ما 

 (قطعة أثرٌة. )متحف النماص األثري 70111ٌتصل بتراث المنطقة، كما ٌحتوي على أكثر من 

                                                  

                         

  

 

 
 

 قصر أبو ملحة

 (.01ٌقع هذا القصر على أطراف ساحة البحار وسط مدٌنة أبها وهو أحد المعالم الممٌزة فً المنطقة. انظر الشكل رقم )

 

 

 

 شمسان قلعة

متوسط االرتفاع  المملكة العربٌة السعودٌة على جبل المعالم األثرٌة فً مدٌنة أبها وتقع فً مدٌنة أبها بجنوب هً من أقدم

وهً قرٌة جبلٌة بناها األلمعٌون "قبابل رجال ألمع" من الحجارة الصلبة. وٌعود تارٌخها إلى 

. وتضم منطقة عسٌر عدد كبٌر (00(. انظر الشكل رقم )79-المٌالد )نت قبل األلف الثالث

-منتزه عسٌر الوطنً -من األودٌة الصخرٌة والجبال والمنتزهات مثل منتزه األمٌر سلطان 

منتزه السودة... وغٌرهم( –منتزه الحبلة -منتزه جبل مرٌر –منتزه المحفار -منتزه الشرف 

ٌر من المتاحف العامة والخاصة وٌمكن حصر أهم وآالف القرى السٌاحٌة وعدد كب-

 المتاحف بالمنطقة من خالل الجدول التالً:

 

 الموقع بمنطقة عسٌر اسم المتحف م

 وسط مدٌنة ابها متحف قصر شدا 0

 فً قرٌة ألمع التراثٌة متحف رجال ألمع 7

 فً مركز بنً عمر متحف بنً عمرو 0

 الجنوبفً مدٌنة ظهران  متحف ظهران الجنوب 4

 فً بٌشة متحف إدارة التعلم 5

 فً محافظة بلقرن متحف سبت العالٌة 6

 وسط مدٌنة النماص متحف النماص 7

 فً خمٌس مشٌط متحف بن حمسان التراثً 8

 قرٌة المقر السٌاحٌة فً النماص متحف قرٌة المقر 9

 النماص متحف بن سالم 01

 أهم المتاحف بمنطقة عسٌر

( قلعة 11الشكل رقم)

 شمسان
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 السٌاحة فً عسٌر وأهم عوامل الجذب السٌاحً للمنطقةالمحور الثانً: 

 م(.7107عبد الرزاق، ).   لغًة هً التجوال فً البالد للتنـزه أو الفرجة أو غٌر ذلك Tourismالسٌاحة  تعرٌف السٌاحة:

نسان. كما أنها ٌسكنه اإل والسٌاحة فً مفهومها الواسع هً ممارسة عطلة عن العمل بعًٌدا عن مكان اإلقامة المعتاد الذي 

كما أن األنشطة السٌاحٌة  ،اإلنسان اإلقامة به( من ناحٌة أخرى عبارة عن زٌارة مكان آخر غٌر مكان السكن الذي اعتاد 

واقتصادٌة  لفترة تزٌد عن أربع وعشرٌن ساعة تنتج عن دوافع طبٌعٌة  (Mclntosh et al., 1994)بصفة عامة 

 (.06، ص0990)كفافً،  واجتماعٌة وبشرٌة ونفسٌة.

 

 وٌمكن تقسٌم السٌاحة إلى نمطٌن أساسٌٌن:

االنتقال المإقت لألفراد من دولة اإلقامة الدابمة إلى دولة أخري لٌوم  تتمثل حسب المفهوم الدولً فً  السٌاحة الخارجٌة:

 العمل، إنما بهدف االستجمام أو ممارسة الرٌاضة والتروٌح وخالفه من أنشطة ترفٌهٌة. واحد على األقل، لٌس بهدف 

داخل الدولة خالف مكان اإلقامة  شرٌن ساعة إلى مكان آخر هً االنتقال المإقت ألكثر من أربع وع السٌاحة الداخلٌة: 

 م(.0990الدابمة ولنفس األسباب السابقة )ٌونس فضل أحمد، 

 

  على التنمٌة وأثرها:أهمٌة السٌاحة 

ا  ًٌ لتوفٌر فرص العمل.  تعتبر السٌاحة صناعة مهمة سرٌعة النمو، ومصدًرا مهًما للدخل فً معظم الدول ومجااًل متنام

كونها أكبر الصناعات الناشطة على مستوى العالم فً الوقت الحاضر، وهو ما  عامة، ٌمكن لمس أهمٌة السٌاحة من  بصفة

حٌاة الكثٌر من الدول والشعوب ومسٌرتها، والكم الهابل  ٌمكن مالحظته عبر تزاٌد أهمٌة السٌاحة وحضورها الفعال فً 

رات والبرامج التً تتناول السٌاحة على ُصعد ومستوٌات متعددة )أبو والنش من األبحاث والكتب والمقاالت والتحقٌقات 

 م(.0986قحف، 

 

 عسٌر السٌاحٌة:

ٌتوافر فً منطقة عسٌر العدٌد من اإلمكانٌات التً ٌمكن استثمارها فً التنمٌة السٌاحٌة، والتً تشمل المناخ المعتدل، 

اطق المفتوحة، والمحمٌات الطبٌعٌة، والجبلٌة، واألودٌة، واألماكن والمعالم الطبٌعٌة كالمتنزهات، والغابات، والمن

والشواطا البحرٌة الغنٌة بالشعب المرجانٌة الممٌزة والمعالم البحرٌة العجٌبة والتراثٌة والحضارٌة، والقرى القدٌمة ذات 

األثرٌة، والنقوش، الطابع المعماري الممٌز، والقالع، والحصون، والقصبات، والقصور التارٌخٌة، والمساجد القدٌمة 

والزخارف، والمتاحف. وذلك إضافًة إلى توافر العدٌد من الخدمات والمرافق المساندة لحركة السٌاحة كالبنٌة األساسٌة 

 .التً ٌحتاج لها أي سابح كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السٌاحٌة والخدمات الرٌاضٌة والصحٌة والثقافٌة

 

قات التً توا  جه التسوٌق السٌاحً بمنطقة عسٌر:أهم المعوِّ

على الرغم من توافر خدمات البنٌة األساسٌة والتحتٌة فً عسٌر إال أنها ال تزال فً حاجة ماسة للتطوٌر، ومن هذه 

الخدمات التً تحتاج إلى التطوٌر ضعف البنٌة السٌاحٌة المهنٌة، وضآلة خدمات النقل السٌاحً، وعدم وجود جهات 

وٌق السٌاحً، وافتقار المنطقة لألنشطة الجدٌدة الجاذبة للسٌاحة الخارجٌة، ، وتهدٌد المعالم مخصصة لتطوٌر التس

م(، وبالتالً حرمان المنطقة من أهم معالمها ومن المحاوالت 7107باالندثار لعدم االهتمام والحفاظ علٌها )زاٌد وأٌمن، 

( التً تناولت المفاهٌم المختلفة للسٌاحة ومناهج 0997، الجغرافٌة المهمة لدراسة السٌاحة السعودٌة )القحطانً وآخرون

وخصابصها فً منطقة عسٌر  ( عرض لمقومات السٌاحة 0997ودوافعها ومعوقاتها للسٌاحة كما قدم )إبراهٌم،  دراستها 
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لمنطقة وبناًء على ذلك كانت االتجاهات لتنشٌط الخدمات السٌاحٌة والجذب السٌاحً لتروٌج عملٌة التسوٌق السٌاحً ل

 . وسوف تتناول الباحثة التعرٌف أهم عوامل الجذب السٌاحً

 

 :وتنقسم عوامل الجذب السٌاحً إلى ثالثة أقسام وكل قسم ٌندرج تحته العدٌد من العوامل

 المؤتمرات والمعارض(-عوامل جذب ترفٌهٌة وتسوٌقٌة -عوامل جذب تراثٌة وشعبٌة -)عوامل جذب طبٌعٌة 

المناخ( ونجد منطقة عسٌر تتمٌز  –وتعتبر أهم عوامل الجذب السٌاحً وتشمل )المناظر الطبٌعٌة : عوامل جذب طبٌعٌة

والمدرجات الخضراء والهضاب والصحاري واألودٌة كما باألشكال رقم  والتضارٌسبالمناظر الطبٌعٌة الخالبة والجبال 

     ( والمناخ المعتدل الممطر وخاصًة فً فصل الصٌف والربٌع.04( و)00( و)07)

 

 

  

 

 

 
  عوامل جذب تراثٌة وشعبٌة:

وتتمثل فً القالع والحصون األثرٌة والمتاحف الخاصة والعامة، والتً تحوي الحٌاة والتراث العسٌري القدٌم والحدٌث، 

( والفنون الشعبٌة والحرف التراثٌة وعلى رأسها القط العسٌري 00إلى  7وقد تم تناولها بالتفصٌل سابًقا كما باألشكال )من 

ٌن الجدران الداخلٌة للبٌت العسٌري والمتاحف الخاصة التً كانت من أهم وسابل حفظ الذي استخدمته المرأة العسٌرٌة لتزٌ

 التراث والجذب السٌاحً للمنطقة.    

 

 

 

 

 

 
 

 عوامل جذب ترفٌهٌة وتسوٌقٌة:

ق وساعد على ذلك طبٌعة المنطقة التً تشتهر بالجبال  وتتمثل فً عوامل الجذب الرٌاضٌة واأللعاب الترفٌهٌة والتسوُّ

والسحاب والتنومة...  –والحبلة  –( فً )السودة 06والمدرجات الخضراء حٌث تقام رٌاضة "تسلق الجبال" شكل )

(، ورٌاضة الطٌران الشراعً شكل 09شكل )( ورٌاضة سباق الدرجات 08وخالفه( والعربات المعلقة )التلفرٌك( شكل )

( وغٌرها  وعروض الطابرات وعروض الصوت والضوء على بحٌرة سد أبها والمنتزهات والحدابق واأللعاب 07)

ق شكل ) ق السٌاحً باإلضافة إلى األسواق الشعبٌة للمنطقة )سوق الثالثاء 71المتنوعة ومهرجانات التسوُّ ( ومتعة التسوُّ

 م(.7118رفٌدة( )أسماء عبد هللا، واألثنٌن وأحد 

 ( السودة13الشكل رقم ) ( أبها12الشكل رقم )

 
 ( الحبلة 14الشكل رقم )

 

( القط العسٌري داخل متحف النماص ابداع الجذب التراثً والتأثر 15الشكل رقم )
 بالفن اإلسالمً
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مت مة لمهرجان أبها للتسوق  وقد نظَّ الدعوة للرعاٌة والمشاركة من  بتوجٌه العشرٌن 2018- 1439اللجنة العلٌا الُمنظِّ

أجل المشاركة والمساهمة فً تنمٌة السٌاحة الداخلٌة من خالل هذا المهرجان الذي ٌضم إلى جانب صاالت التسوق 

(، باإلضافة إلى المإتمرات 06-للمعارض )نت الوطنٌة والدولٌة فعالٌات عابلٌة مختلفة على أرض مركز أبها الدولً

 عرٌة واالحتفاالت.واألمسٌات الش والندوات

 

 

 

 

 

 

 المحور الثالث: أشهر فنانات القط ودور المرأة فً نقل الموروث الثقافً الحرفً

–األرضٌات –وأسس زخرفة جدران العمارة الداخلٌة للبٌت العسٌري )الجدران المرأة العسٌرٌة 

 األسقف(

ٌقول مرزوق إن فً منطقة عسٌر التً تمتاز بغنى فنً وثراء تشكٌلً زخرفً شغل إنسان المنطقة للواجهات والجدران 

دة والعناصر الداخلٌة لمبانٌه التقلٌدٌة بوحدات زخرفٌة جمٌلة نابعة من معطٌات بٌبته وقابمة  على الوحدات الهندسٌة المجرَّ

ة من النباتات والجمادات. ونجد مراحل تجمٌل المنازل فً عسٌر كما ٌوضح  الزخرفٌة النباتٌة واألشكال الرمزٌة الُمستمدَّ

الدكتور مرزوق تبدأ بالقط، رسم القط، تغطٌة الحوابط الداخلٌة بطبقة جصٌة تسمى عند أهالً المنطقة صهرا، وبعد 

 .تجمٌلها بشتى أنواع الرسوم والزخارف وتسمى تلك الزخارف بالقطة جفافها تقوم النساء المختصات

( أن القط ٌتكون من ( مراحل عملٌة القط وقد ذكر لنا األستاذ والشاعر الكبٌر )محمد األلمع70ًوٌوضح الشكل رقم )

بعاد متقاربة، حٌث ٌرى أن الحالة األفقٌة خطوط أفقٌة طوٌلة متوازٌة تصاحبها خطوط رأسٌة عامودٌة بمسافات وأ

ا، فنقلتنا من الحالة البصرٌة إلى حالة  ًٌ نت الجبال الشكل الرأسً بصر متواجدة فً المدرجات الزراعٌة المتتابعة، بٌنما كوَّ

ات م(، وقد استخدمت المرأة األلمعٌة أدو7118التجرٌد وهو أساس فً بناء زخارف القط العسٌري )أسماء عبد هللا، 

ومكونات موجودة فً بٌبتها بٌن ٌدٌها وحَولَّتها إلى رٌشة، فقد استخدمت ذٌل األغنام بشكل أشبه بالرٌشة للتزٌٌن والنقش 

 م(.7105)نهال وإٌمان، 

 

 

 

( رٌاضة الطٌران 17الشكل رقم )
 الشراعً

 

 

( مسابقة 19الشكل رقم )
 الدراجات

  

( رٌاضة تسلق 16الشكل رقم )
 الجبال

 

 ( التلفرٌك18الشكل رقم )

 

 التسوق متعة( 20) رقم الشكل
2018 التسوق ومهرجان  
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وال ٌقتصر فن الزخرفة والتزٌٌن على الحوابط المعمارٌة بل تعدى ذلك إلى توظٌف هذا الفن على أغلب مصنوعات 

بؤسلوب زخرفً تقلٌدي ُمكتسب عن طرٌق المشاهدة والممارسة وقد اتسمت بدقة الزخارف وجودة األداء المنطقة التقلٌدٌة 

 األلوان األساسٌة األحمر واألصفر واألزرق واألسود المستخلصة من الطبٌعةتظهر فٌه براعة المرأة العسٌرٌة فً مزج "

 .والموارد الصدٌقة للبٌبة لتزٌٌن الجدران كمرآة تعكس ذوق المرأة العسٌرٌة فً تزٌٌن بٌتها

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

ح مراحل عملٌة القط أو النقش من الجص ثم التخطٌط ثم التلوٌن ُتسمى قط او 21الشكل رقم ) ٌُّوضِّ  )

 تقطٌط

( زخارف الهندسٌة والنباتٌة المجردة للقط تزٌٌن الدرج واألرضٌات 23الشكل رقم )
 الهندسٌة 

( الزخارف 24الشكل رقم )
الهندسٌة المجردة فً تزٌٌن 

 األبواب  

( زخارف هندسٌة 25الشكل رقم )

 ومنحنٌات مجردة من القط لتزٌٌن األسقف  
( استخدام المرآة العسٌرٌة زخارف 26الشكل رقم )

 الخط العربً فً القط على الجدران. 

( تزٌٌن الجدران الداخلٌة والنوافذ واألبواب وامتد إلى الصناعات 22الشكل رقم )

 التقلٌدٌة 
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وبشكل عام كانت النقوش الجدارٌة فً المنطقة عبارة عن منظومة متكاملة من الخطوط واألشكال الهندسٌة والمساحات 

 م(.0988اللونٌة )عمرو، 

 

 أشهر رائدات القط العسٌري ودور المرأة فً نقل التراث:

عاًما، جحاحة بنت برٌدي وفاطمة بنت امسباع، وآمنة 051من أبرز رابدات "القط" الالبً اشتهر بعضهن منذ حوالً 

(، وهً 00-بنت محمد بن هادي، فاطمة بنت محمد الزهر، شرٌفة بنت أحمد األلمعً، وفاطمة بنت علً أبو قحاص )نت

 الرابدة األولى لفن القط وأبرزهن على الساحة.

. من أشهر محافظة رجال ألمع من عسٌر " هً فنانة سعودٌة من قبٌلة"رائدة القط العسٌري أبو قحاص فاطمة علً

( اشتهرت بفنها على الرغم من عدم حصولها على أي م 7117-)محمد القوٌز . القط العسٌري الفنانات التشكٌلٌات لفن

أشرفت على الكثٌر من الدورات التدرٌبٌة لفن القط وزٌنت كثٌر من المزارات م( 7100-)هٌفاء (05)شهادة تعلٌمٌه 

 )عبد هللا عام 91عن عمر ٌناهز  7101توفٌت عام  (.07-)نتبرسوماتها التشكٌلٌة  وعسٌر أبها السٌاحٌة فً منطقة

إن فاطمة أبو قحاص تعد رابدة النقش األلمعً، وقد فازت بإحدى جوابز ملتقى أبها »وٌذكر مغاوي: م(. 7101، المسلمً

 (:77وفٌما ٌلً نماذج من أعمال الفنانة شكل ). (01-)نت، مبًٌنا ضرورة تخلٌد هذا الفن بتعلٌمه للفتٌات «ًضاأٌ

    

     

    

 

 

 

 

قطعة من  411أشهر مبدعة فً النقش العسٌري، تفتح متحف ٌضم  طمة فاٌع األلمعً "متعهدة  القط العسٌري":فا

تعلمُت هذا الفن من فنانة كبٌرة بالمنطقة، وهً فنانة بالفطرة تدعى فاطمة أبو قحاص، " وقالت فاٌع: لشعبً،االموروث 

ٌُسمى النقش األلمعً، من خالل تلقٌنها لهذا الف ن لعدد من السٌدات"، كما التً كان لها دور كبٌر فً تخلٌد هذا الفن، الذي 

، مشٌرًة إلى أن دعم زوجها الكاتب «إن هذا الفن ٌمثل هوٌة المنطقة، وإنَّ ُحبها لهذا النقش جعلها تُّصر على تعلُُّمه»قالت: 

ُثه لبناتها، وحذرت من اندثار هذه النقوش بم وت علً مغاوى جعلها تزداد إصراًرا على تعلُّم هذا النقش الذي ُتِحب أن ُتورِّ

قُّمن بالتدرٌب على هذا الفن فً رجال ألمع  ٌَ ٌُّتقّن هذا الفن، مشٌرًة إلى أن عدد النساء الالتً  السٌدات كبٌرات السن الالتً 

(، وتضٌف فاطمة إنَّها شعرت بؤنَّ فن 01-قلٌل، وذكرت منهن زهرة فاٌع، وشرٌفة محمد مهدي، وفوزٌة بارزٌق )نت

ٌر بدأ فً االنحسار، كما أنَّ المالبس لم تُعد ُتمثِّل الحس الفنً للبٌبة فً عسٌر، وأنَّها لم تعد القَّط والمالبس التقلٌدٌة فً عس

ْت لذابقة المجتمع بؤي فن ال من الداخل وال من الخارج.  تمُّ

 

 

 

 

 ( تمازج من أعمال رائدة فن القط العسٌري فاطمة بنت على أٌو قحاص 27الشكل رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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المتحف، ٌضم تفاصٌل زٌنة المرأة من جمٌع مناطق المملكة، قبل أن تختتم حدٌثها بقولها إنَّ فً المتحف وتوضح فاطمة أن هذا 

ا عن تارٌخ هذا النقش ونماذج من األلبسة التقلٌدٌة )نت ًٌ  (.01( كما بالشكل رقم )00-عرًضا مرب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن هنا ترى الباحثة دور المرأة العسٌرٌة فً حفظ التراث ونقله عبر األجٌال وحماٌته من االندثار من خالل إنشاء 

 المتاحف األثرٌة والقرى السٌاحٌة وممارسة النقش وإقامة الدورات التدرٌبٌة والندوات والمإتمرات والعمل كمدربات مما

 كان له أثر كبٌر انعكس على رفع قٌمة الموروث الشعبً حتى وصل إلى العالمٌة.

 القط العسٌري ٌصل إلى العالمٌة

وخالل العقد األخٌر ارتبط فن "القَّط" بالجانب السٌاحً فً منطقة عسٌر ولعل الحدث األهم فً مسٌرة هذا الفن العرٌق 

فنانة من منطقة عسٌر  00م، نَفذتها 7105المتحدة بنٌوٌورك فً أواخر عام هو عرض جدارٌة لـ "القط" فً مبنى األمم 

(، وحظٌت حٌنها بإقبال بإعجاب كبٌر من زوار المكان، الذي 01متًرا شكل ) 08تحت اسم "منزل أمهاتنا" بطول 

ادها الباحث علً استقبلهم وشرح لهم أسرار الجدارٌة صاحب فكرة العمل الفنان الدكتور أحمد ماطر والمشرف على إعد

 .(00-نتمغاوي )

ٌُقدم معرض فنً بهدف إٌضاح دور المرأة فً تكوٌن وأرشفة التارٌخ  ولن تقتصر مهمة الفنانات على الجدارٌة، بل س

 م(.7105-للواجهة والتعرٌف بذابقة اإلنسان العسٌري، )سلطان « فن القط»المحلً من منطقة عسٌر مغاوى: هدفنا إعادة 

 

 

 

–التقلٌدٌة للجنوب "عسٌر ( ٌضم متحف فاطمة األلمعً جزء خاص بالمالبس 29الشكل رقم )
 جازان"–نجران 

 

( أول متحف للمرأة العسٌرٌة "متحف فاطمة 28شكل رقم )

  األلمعً"
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 المحور الرابع: دراسة تحلٌلٌة لزخارف التراث الشعبً العسٌري واًلستفادة منها فً ابتكار

جمالٌات زخارف القط العسٌري "الجانب "تصمٌمات طباعٌة " معلقات نسٌجٌة "مستوحاة من 

 التطبٌقً" تجارب البحث

 ألوانه(–تحلٌل مفردات النقش وأسس بناءه  –القط أو " النقش " )تعرٌفه 
 

ٌان أو النقش أو القط العسٌري  الزَّ

تقوم به النساء لتزٌٌن بٌوتهن، حٌث ُتختار أنماط  السعودٌة فً منطقة عسٌر التً نشؤت فً الفنون التجرٌدٌة هو أحد

لخطوط والرسمات لكل منها هندسٌة وتصمٌمات مختلفة متناسبة إلنجاز طبقات فوق بعض تتشكل فٌها العدٌد من ا

ن بعدد من األلوان كاألسود واألزرق واألحمر واألصفر )عبد هللا مرٌع  لنساء ا م(. كانت7101-مصطلحها الخاص ثم ُتلوَّ

تقوم بجمٌع النقوش الداخلٌة للبٌت العسٌري، أما عن النقوش الخارجٌة كان ٌقوم بها الرجال وفٌما ٌلً توضٌح لمكونات 

 ل عنصر وداللته. النقش ورمزٌة ك
 

 تحلٌل مفردات القط أو النقش ودًللته:

 أنواع هً "البنات" و"األرٌاش"  01ٌضم فن "القط" مفردات بصرٌة ٌقسمها الباحث فً التراث علً إبراهٌم مغاوى إلى 

 و"الشبكة"و"المحارٌب" و"الركون" و"البلسنة" و"األمشاط" و"التعذٌق" و"سنكرولً" و"المثالث" و"المخامس" و"الكف" 

 م
مفردات 

 النقش
 الرمز )الدًللة(

 الَبَناهْ  0

ٌرمز هذا الشكل إلى األنثى، وٌؤتً غالًبا فً أعلى القط سواء كان فً البترة أو الجدار فً 

الختام أو الِحظٌة، وٌُرِمز إلٌه بما ٌشبه الشجرة المستندة إلى قاعدة مثلثة وترها أفقً ورأسها 

 ترمز إلى الجبال المتراصة.إلى األعلى وكؤنها أٌضا 

 
 تؤتً على شكل نباتات بٌن البناة. األرٌاش 7

ا  18( جدارٌة األمم المتحدة بعنوان "بٌوت أمهاتنا" بطول 30الشكل رقم ) فنانة مختصة بالنقش  13شارك بالعمل بها –مترا
 العسٌري 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 المحارٌب 0

اهتمامات ، ٌمثُّل فً شكله الناحٌة الدٌنٌة وحضورها ضمن المحراب وهً ترمز إلى

 النقاشات، المحارٌب فً النقش تؤتً على شكل ٌشبه تتالً أمواج البحر.

 

 الركون 4
هً أشكال مثلثة كبٌرة متجاورة تختلف فً شكلها وقد تحوي أشكااًل مختلفة من تصمٌمات 

 النقش.

 البلسنة 5

ْقْط، وهً قوالب  ٌَّنة الشكل متماشٌة مع تؤتً فً الحظٌة وفً الختام وُتَحلَّى بما ٌسمونه النَّ مع

 امتداد الحظٌة، تتمثل البلسنة فً دوابر صغٌرة ومنقوطة.

 

 األمشاط 6

هً خطوط متوازٌة تتجه لألعلى أو إلى األسفل فً نهاٌة الحظٌة، تشبه فً شكلها أسنان 

 المشط.

 
 فً نهاٌة البناة ٌنتهً رأس المثلث بثالث نقاط تشبه عذوق الذرة. التعذٌق 7

 هو شكل لمحارٌب متجاورة متوازٌة، لكنه ٌؤتً فً اتجاه الٌمٌن غالًبا سنكر ولً 8

9 
المثالث 

 والمخامس

هً ثالثة خطوط أو خمسة خطوط متوازٌة، تؤتً فً أسفل النقش كفاتحة له، وقد تؤتً 

َدمْ   منفردة فً بٌوت الدرج أو الرَّ

01 

 الغرفة وفً أروقة الساللم.هً خطوط متوازٌة مختلفة األلوان فً أسفل جدار  الكف

 الشَّبكة

 هً معٌنات أو مربعات هندسٌة متداخلة تؤخذ لوًنا موحًدا، وٌندر أن تتعدد األلوان فٌها.

 
 

 القط العسٌري، فن "ألوان الطبٌعة" الذي تخطى الحدود لٌصل إلى العالمٌة

أهم ما ٌمٌز النقش األلمعً، أنه ٌتمٌز باأللوان الطبٌعٌة الزاهٌة  مثل األزرق، والبرتقالً، واألخضر، واألبٌض، 

د الحس الفنً للمرأة فً  ٌِّن منزلها، مما ٌإكِّ واألسود، وكانت المرأة قدًٌما تستخرج هذه المواد اللونٌة من الطبٌعة لُتز

وعن طبٌعة األلوان المستخدمة فً "القط " فالفنانة ( 01-ٌات الطبٌعة )نتعسٌر، وشعورها المرهف، وتحسسها لجمال

الشعبٌة )القطاطة( فً منطقة عسٌر كانت تتعامل مع ثالثة أنواع من األلوان هً األلوان المستخلصة من مساحٌق األحجار 

تقوم بتحضٌرها بنفسها وذلك بإضافة  الكلسٌة أو من الطٌنات الملونة أو من بعض النباتات والثمار، وهذه األلوان الطبٌعٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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المواد المثبتة والملمعة إلٌها، والنوع الثانً من األلوان المستخدمة هً ألوان جاهزة الصنع على شكل مساحٌق )بودرة( 

األلوان كانت ُتستورد من بعض الدول المجاورة، وبإضافة الماء والمواد المثبَّتة إلٌها ٌتم التلوٌن بها، أما النوع الثالث فهً 

الزٌتٌة الحدٌثة وقد لوحظ أن هذا النوع من األلوان الحدٌثة لم ٌستعمل إال فً وقت قرٌب مضًٌفا أنه قد تعاملت القطاطة 

مع األلوان األساسٌة وهً األحمر واألصفر واألزرق بشكٍل ربٌس إضافًة إلى األلوان الثنابٌة مثل األخضر والبرتقالً. أما 

 (.00-متها فً الوقت الحاضر )نتاأللوان الثالثٌة فاستخد

 

 :Practical Partالجانب العملً للبحث "التطبٌقً" 

لقد قامت الباحثة باختٌار مجموعة من الزخارف الممٌزة للقط العسٌري التً ُنِقشت على جدارٌات العمارة العسٌرٌة التً 

الزخرفٌة المختارة من حٌث التحلٌل اللونً والشكلً تم تناولها باإلطار النظري للبحث، وتم إجراء دراسٌة تحلٌلٌة للوحدة 

وأسس بناء الوحدة الزخرفٌة واالستفادة منها للتطبٌقات العملٌة للبحث فً بناء المعلقات النسٌجٌة وتوظٌفها فً مجال 

 العمارة الداخلٌة )الفنادق السٌاحٌة بمنطقة عسٌر( وفٌما ٌلً تجارب البحث:

 

 :(1الفكره التصمٌمٌة رقم )

الخطوط  –قوام هذه الفكرة األشكال الخطوط وهً العناصر األساسٌة المكونة لألحزمة اللونٌة )الخطوط األفقٌة الرفٌعة

ٌَّن -الخطوط األفقٌة المتكسرة "أسنان المنشار" -األفقٌة السمٌكة ... إلخ( الخط األفقً العمودي( واألشكال الهندسٌة )الُمع

 واألمشاط المتوازٌة باإلضافة إلى األلوان الممٌزة للقط العسٌري تم االستفادة منها الستحداث معلَّق نسٌجً مطبوع.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحلٌل الخطى لعناصر الوحدة   التحلٌل اللونً   الموتٌفا )مصدر اًلستلهام(

 الزخرفٌة
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 :(2الفكرة التصمٌمة رقم )

ا فً حزم لونٌة فً محٌط الغرفة، إلى جانب الخطوط  ًٌ دة المتكررة أفق قوام هذا النقش قابم على األشكال الهندسٌة المجرَّ

مع إدخال عنصر جدٌد للجذب "الحرف العربً" الطولٌة المتكررة أسفل النقش، تم االستفادة من الهندسٌات المتكررة 

وتحقٌق بناء المعلق باإلضافة إلى التحلٌل اللونً القابم على التضاد وتم التؤثر باللون األخضر أكثر فً بناء المعلق وكان 

 ضافة لتؤثٌر الثقافة اإلسالمٌة.من أكثر ألوان القط المتوفرة بالطبٌعة باإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوظٌف المقترح إلحدى الوجهات الخارجٌة للفنادق     المبتكرة للمعلق النسٌجً المطبوع 1الفكرة التصمٌمٌة   

التحلٌل الخطى لعناصر الوحدة الزخرفٌة   
 التحلٌل اللونً  

 اًلستلهام(الموتٌفا )مصدر 
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التحلٌل الخطى لعناصر الوحدة الزخرفٌة   

 

 

 (3الفكرة التصمٌمٌة رقم )

العشة )البٌت التقلٌدي العسٌري(، وقوام الزخرفة قابم على التكرار الشبكً ٌمثل هذا النقش أحد المقاطع التً تزٌن أسقف 

، نجد أن والدابرة باإلضافة إلى التحلٌل اللونً-والمعٌن –الدابري لألشكال الهندسٌة المجردة )المثلث المتساوي األضالع 

ٌكثر فٌها إستخدام األلوان الحارة نتٌجة  أغلب البناء اللونً قابم  على اللون البرتقالً بدرجاتة واألحمر واألصفر التى

التبادل الثقافى بٌن بالد النوبة وشرق أفرٌقٌا وجنوب غرب الجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم، كما كانت العشة الوحدة الربٌسٌة 

لبناء المعلق للبناء فى قلب أفرٌقٌا وطبٌعى ٌؤتى تشابه فى النقوش المكملة للبناء، وتم االستفادة من تحلٌل تلك العناصر 

 (789م، ص7115هانً، بشكل معاصر. )

 

 

 

المبتكرة للمعلق النسجى  2الفكرة التصمٌمٌة   

 المطبوع 
التوظٌف المقترح إلحدى أجنحة النوم بالفندق      

 التحلٌل اللونً  

المبتكرة للمعلق النسٌجً  3الفكرة التصمٌمٌة 

 المطبوع

 الموتٌفا )مصدر اًلستلهام(

الفندقٌة األجنحة إلحدى المقترح التوظٌف     
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 :(4التصمٌمة رقم )الفكرة 

جد أنها تتكون من الخطوط األفقٌة متنوعة الُسمك وتمثل المحاور لبناء العمل  من خالل التحلٌل البصري لوحدة النقش وُّ

وتؤتى الخطوط الرأسٌة بالقاعدة، والرموز من األرٌاش والبناة ذات القاعدة المثلثة وٌعلوها الرٌشة وهً من المكونات 

 الممٌزة 

 لوحدات القط العسٌري والدابرة ومن خالل تلك العناصر إلى جانب التحلٌل اللونً تم بناء عناصر المعلق. 

 

 

 

 
 :(5الفكرة التصمٌمٌة رقم )

النقوش الجدارٌة العسٌرٌة عبارة عن منظومة متكاملة من الخطوط واألشكال الهندسٌة والمساحات اللونٌة، وكان أغلبها 

قابم على وحدة المثلث والخط وتم دمج الخط العربً الُمستخدم فً إحدى الجدارٌات معهما وتم استخدام الخطوط متنوعة 

لث وبشكل كرف مع الحروف مما أكسب التصمٌم زٌنًة مع التؤثٌرات اللونٌة الُسمك بطرٌقة رأسٌة مع توزٌعات رأسٌة للمث

 وساعد على إبراز بناء المعلق النسٌجً. 

 الموتٌفا )مصدر اًلستلهام(
 التحلٌل الخطى لعناصر الوحدة الزخرفٌة

 

 التحلٌل اللونً  

التوظٌف المقترح إلحدى األجنحة الفندقٌة      

المبتكرة للمعلق  4الفكرة التصمٌمة   

 النسٌجً المطبوع 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

479 

 

 

 

 :(6الفكرة التصمٌمٌة رقم )

اعتمدت الفكرة البنابٌة على تحلٌل الوحدة الزخرفٌة التكرارٌة لعنصر البناة ذات القاعدة المثلثة وتعلوها األرٌاش لبناء 

 علق مع استخدام اثنٌن من البدابل اللونٌة والمرٌاجات اللونٌة لنفس الفكرة إلعطاء رإٌة جدٌدة.  الم

 

   

 

 

 

 

 

التحلٌل الخطى لعناصر الوحدة   الموتٌفا )مصدر اًلستلهام(
 الزخرفٌة

 التحلٌل اللونً  

 التوظٌف المقترح إلحدى األجنحة الفندقٌة )غرف طعام(    المبتكرة للمعلق النسٌجً المطبوع  5الفكرة التصمٌمة   

 
 التحلٌل اللونً  

التحلٌل الخطى لعناصر  
  الوحدة الزخرفٌة

 الموتٌفا )مصدر اًلستلهام(

 التحلٌل اللونً  
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 :(7الفكرة التصمٌمٌة رقم )

اعتمدت بنابٌة الفكرة على الدمج بٌن العناصر الهندسٌة والحروف العربٌة، فاعتمدت بشكل عام على األشكال الهندسٌة 

ردة مع الحرفٌات مع استخدام مبدأ التضاد اللونً لٌعبر هنا عن طبٌعة المنطقة ورمزٌة العناصر المستمدة من البٌبة  المجَّ

 ( وتم توزٌعها وكؤنها تخرج من مركز إشعاع لتحقق سمة المعلق. 74-دها. )نتالمحٌطة بعد تجرٌ

المبتكرة للمعلق  6الفكرة التصمٌمة   

 النسٌجً المطبوع 

 

التحلٌل الخطى لعناصر  
  الوحدة الزخرفٌة

 التحلٌل اللونً  

 التوظٌف المقترح إلحدى األجنحة الفندقٌة    

 الموتٌفا )مصدر اًلستلهام(
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 :Research Resultsنتائج البحث 

التصمٌمٌة المستحدثة والمستوحاة من جمالٌات زخارف القط ( تجارب من األفكار 7قامت الباحثة بإجراء سبع ) .0

العسٌري من خالل الدراسة التحلٌلٌة لوحدات الزخارف والوقوف على خصابصها من العناصر المكونة للزخارف 

واأللوان الممٌزة للقط العسٌري وتطبٌق ذلك من خالل التوظٌف المقترح لتجمٌل العمارة الداخلٌة لمجموعة من أشهر 

 قصر أبها ... وخالفه(.-فندق انتر كونتٌننتال بؤبها –ادق عسٌر. )فندق قصر الحمراء بؤبها فن

ق السٌاحً من خالل زٌادة الدراسات البحثٌة على  .7 كشفت النتابج عن أهمٌة التراث الشعبً وأثره على عملٌة التسوُّ

المرأة فً حفظه واالستفادة من جمالٌاته  منطقة عسٌر وأهمٌتها وطبٌعتها السٌاحٌة وما تمتلكه من تراث ثقافً ودور

 بالتطبٌق على تجمٌل الفنادق السٌاحٌة بمخرجات المعلقات النسٌجٌة المطبوعة.

 :Recommendationsالتوصٌات 

توصً الباحثة بإجراء العدٌد من الدراسات على التراث الشعبً العسٌري لما ٌحمله من المقومات والسمات المتنوعة  .0

ات وحلول فنٌة متنوعة للتصمٌم المنسوجات بشكل عام وتصمٌم المعلقات النسٌجٌة بشكل خاص وتنشٌط من أسالٌب وتقنٌ

ق السٌاحً وأثر وأهمٌة تلك الدراسات لالرتقاء بحٌاة الفرد والمجتمع.  التسوُّ

أعمالهم ودورهم توثٌق أسماء أشهر رابدات القط العسٌري بالدراسة والبحث تخلًٌدا لدورهم فً حفظ التراث من خالل  .7

 لنقل وحفظ الموروث الثقافً.
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