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Abstract:  

 The fashion is the interface of the world for human communication 

and the overlap of cultures, and globalization in contemporary 

fashion can have a positive impact as it is important in the 

development of design and executive awareness to achieve the job 

through economic and cultural development, stressing that the role 

of the contemporary designer artist is the continuous communication 
between the global heritage and the new visions used in the present 

and the aesthetics of design.   Fashion and clothing are considered 

as the language full of symbols, which reflects the (identities) of 

human societies, because of the different environments in which they 

are present, as the costume is the title of world cultures as each 
environment of the world has special costumes that distinguish it, 

although it shares the fact that it is inspired by the traditional 

heritage of that region, and expresses the environment in which 

women live, and this is reflected in many forms of executive model 

technology carried by different costumes. Although they vary from 

region to region due to the demographics of the environment, tastes 
are multiplied by media communication with different peoples and 

civilizations.   They are any costumes that tell the history of human 

beings from the beginning to the present. In recent times, a 

phenomenon has emerged characterized by a                      return to 

heritage and typical. 
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ي ال  يزاء األ
 
 اتصءليء لتمثيل الحضءرات ف

ً
 المعءرص لعاممحورا

 

 2يزانب لعبد لعلي محسن 

 
 الملخص

ي وتداخل الثقءفءت يزاء تعد األ ي األ، نءفذة العءلم للتواصل البشر
 
المعءرصة  يزاء والعولمة ف

ي فهي ذات أثر  ن يكون لهء أيمكن  ي تنمية الوعي التصميمي والتنفيذي  أهميةايجءب 
 
ف

ي مؤكدة عىل
 
 ان دور الفنءن المصمم لتحقيق الوظيفة من خالل التطور االقتصءدي والثقءف

ي يستخدمهء 
المعءرص هو التواصل المستمر بي   الموروث العءلمي وبي   الروئ الجديدة الت 

ي الحءرص  وجمءلية التصميم
 
  .ف
ي تعكس )هواءت( المجتمعءت ، والمالبس تعتب  كءللغة المليئة بءلرمويز  يزاء فءأل

هي الت 
اة ن أإذ  يعد الزي عنوانء للثقءفءت العءلميةذ ، إوذلك الختالف البيئءت المتواجدة بهء ، البشر

هء  أيزاء لكل بيئة من منءطق العءلم  ي كونهء مستوحءة من ، خءصة تمب  
 
ك ف رغم أنهء تشب 

اث التقليدي للمنطقة تلك ي تعيش فيهء المرأة، الب 
ي عدة ، وتعب  عن البيئة الت 

 
واظهر ذلك ف

ي تحملهء األ
 إىلورغم إختالفهء من منطقة ختلفة، يزاء  الماشكءل تقنية طرايزاة تنفيذية الت 

كيبة السكءنية للبيئة تتعددت األذواق بفضل التواصل ال  آخرى  م  عاليي بحكم الب 
 .الشعوب والحضءرات المختلفة

ي األإذ  .اآلنتحكي تءرا    خ البشر من البداية وحت   يزاء ي األأفهي 
 
ةونة األ بريزت ف ظءهرة  خب 

اث والمخزون الحضء رمويز الموروث  اعتمءد فبدأ المصمم يعي أهميه ، ريتتسم بءلعودة للب 
ي تتمثل بمعطيءت جمءليه وأبداعيه لتكوان رؤاء مستقبيله تتداخل فيهء 

والدالالت الت 
كه تبدأ بءلمورث الحضءري العءلمي وتنتهي بءلتطور واالبداع ممء يؤكد ان  عوامل مشب 

ة أول الرمويز الموروثة المتدالمعءرصة يمكن ان يعتمد عىل مء يستقيه من  يزاء تصميم األ
  .الحضءرة المدنيةإليه  حديث ومبتكر يتمءشر م  مءوصلت أسلوبعءلميء ب

 يزاء ن كل األأيزاء  إذ تجءه األالمختلفة عىل توحيد الذوق العءم ل  عالملقد عملت وسءئل ال 
ي تصءميمهء ومدلوالتهء من خالل عمل دمج بي   الثقءفءت 

والموضءت المعءرصة تستق 
 .ممء قد ينتج عنه تصميمءت حديثة، ضءرات المختلفةوالح

 .الحضءرات، الحصء  ، العالم المعءرص ، األيزاء  : الكلمءت المفتءحية
 

 

 : المقدمة
 لو  الفصل األ

 )منهجية البحث(
 :مشكلة البحث

 السة للبلد تمثل انعكءس للبيئة الطبيعية والعقيدة الدينية واألوضءع االجتمءعية و إرثن الرمويز المتو إ
ً
يءسية فهو ليس عمال

 مءديء، 
ً
من مؤثرات يزخرفية ورمويز  جيءلتدل عمء ورثته األ ، ولكنه يمثل وحدة عضواة تجم  بي   الروحي والمءديرصفء

ي والحضءرات  إىلذات قيمة معنواة بريزت  ي صورة جمءليه يمكن منهء ان نستدل عىل التءرا    خ العرب 
 
العيءن وهي تتمثل ف

ي ولذلك أخذ الفنءن المصمميه والعءسالمالعربيه ال 
ي الزخءرف والرمويز واالشكءل والمعءب 

 
ي الوقت  لمية بصورة عءمة ف

 
ف

ي تكوانءت مبتكره تتالئم م  الذوق العءم. 
 
 الحءرص  يستنبط هذه الزخءرف والرمويز ف

ي األإ
 
ي وتداخل الثقءفءت والعولمة ف

 
ي إ أثر المعءرصة يمكن ان يكون لهء  يزاء ن التطور االقتصءدي والثقءف

 
ي ف ي وسلت  يجءب 

ي للموروث فضال عن قلة اال ضعف ال إذ أدى نفس الوقت
 
ي والثقءف

 
عىل ذوي  عتمءد لمءم واالهتمءم بءلجءنب المعرف

وط الطءغيه من قبل المؤسسءت المنتجه و  ة من الدراسءت االكءديميه والشر اد أل  اعتمءد الخب   غرا السوق عىل االستب 
كفن جمءىلي م  القيم   يزاء كل هذه العوامل م  صفة التصميم وتصميم األ  تظءفر  أدىنفعية واقتصءدية ووظيفيه 

 الزخءرف.  أنواعالمعءلم الزخرفيه الهندسيه والنبءتيه والخ من  إبرايز الوظيفية فضال عن 
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ودراستهء الميدانيه فقد صءغت البءحثة مشكلة البحث بءلتسءؤل  يزاء ومن خالل االطالع عىل التصءميم المعءرصة لأل
ي اآل
 : ب 
ي األ -

 
 محوران يكون أومعءرص يمكن  حديث أسلوبب المعءرصة يزاء هل مء نشهده اليوم من استخدام الرمويز الموروثة ف

ي 
 
ي ال  حضءراتلوتمثيل ا القيمة المعنواة إبرايز ف

 
  ؟المعءرص  عالمف

  :البحث أهمية
 قد يفيد البحث: 

ي كليءت ومعءهد الفنون ا-1
 
ي التصميم ف

 
 لجميلة. جمي  المختصي   ف

ي دور األ-2
 
يز جمءلية األ يزاء جمي  البءحثي   والعءملي   والمصممي   ف ي كونه يغذي واب 

 
المعءرصة للجهءت  يزاء المختصة ف

كءت ذات العالقة بتصميم و  يمة نهأل  يزاء نتءج األإوالمؤسسءت والشر
ّ
 .يتسم بمسءحة جمءلية ق

 :هداف البحثأ
  :مءيىلي  إىليهدف البحث الحءىلي 

ي ال  نأمن الممكن  وهل يزاء اف بمدى فءعلية األالتعر -1
 
 اتصءليء للحضءرات ف

ً
 .المعءرص عالمتمثل محورا

 :حدلود البحث
ي ال  يزاء حدود موضوعيه: األ -1

 
 اتصءليء لتمثيل الحضءرات ف

ً
 .المعءرص عالممحورا

ي تضمللمصمم أيزاء حدود مكءنية: تصءميم -2
الحضءري  رثمة من المستله مفردات ة العراقية هنء  صءدق* والت 

 .إرثالمتو 
 (2020-2017) :حدود يزمءنية -3

 *هنء  صءدق
تهء  نبذة لعن سير

ي عراقية تتمب   تصءميمهء بءلطءب  ال أيزاء مصممة 
اب  ة ب   .يزاء لهء الكثب  من عرو  األ ،لكن بطراقة متحض 

اث فحءرصتهء  ي مدينة بغداد لعءئلة عراقية تعشق الب 
 
ي بيت ولدت الفنءنة هنء  صءدق ف

 
منذ الطفولة روائح البخور ف

ي مدرسة الراهبءت حيث تعرفت هنءك عىل ثقءفءت جديدة 
 
اث.. أمء سني   الدراسة فقد قضتهء ف

بغدادي ينطق بروح الب 
ي جءمعة بغداد كلية اللغءت. 

 
 ودرست اللغة الفرنسية بعدهء أكملت دراسة اللغة الفرنسية ف

د فنءني   عراقيي   عظءم منهم خءلد الجءدر. وعملت العديد من المعءر  تتلمذت عىل أي، بدأت هنء  كرسءمة تشكيلية
ي بغداد.. 

 
 الفنية التشكيلة ف

مثل النحت والتصميم. وهنء نصحهء أحد اسءتذتهء بأن تتجه  خرىفرنسء لتدرس فروع الفن اآل  إىل 1970وسءفرت عءم 
. عدة امءكن للبحث وال إىل. وهذا تطلب منهء السفر يزاء  نحو تصميم األ  تقصي

ي أمن أول  كءنت  سنة. من خالل رحالتهء البحثية الجمءلية تمكنت الفنءنة  25المالبس منذ  إىلدخل الحرف العرب 
اث  5000من  أكب  العراقية هنء  صءدق وعىل حسءبهء الخءص من جم   قطعة فضية عربية تعكس مختلف مرجعيءت الب 

. كمء جمعت  ي ي والمغرب 
 
ف ي المشر . ولحبهء وشغفهء قطع 300من  أكب  العرب  ي ي العرب 

اب  ة مالبس تعكس خصب التنوع الب 
ي بغداد..  إىلبجم  المجوهرات الفضية قصة تعود 

 
 ايءم الطفولة والصبء ف

ات حول األ المصممة هنء  عدة لقتأ  ي وأوروبء  يزاء محءرص  ي كل من العءلم العرب 
 
، العربية الفلكلوراة وحىلي الفضة ف

كمء قءمت بتصميم المالبس ألفالم ومسلسالت ،  ي  للمجالت والصحف العربيةوكتبت عدة مقءالت حول هذه المواض
ي مهرجءنءت ثقءفية عربية وعءلمية

 
ة وشءركت ف ات و نسء  من ،  تلفزاونية كثب  كمء قءمت بتصميم فسءتي   للملكءت واألمب 

ي كل من الدول العربية واألجنبية من ضمن قءئم العمال 
 
الملكة نور و الملكة رانيء و  ،مهء المعجبي   بتصءمي أو أرس حءكمة ف

 العديد من عءئلة آل سعود..... 
ي األ 

 
ت عديد الكتب منهء "رمزاة الوشم للمرأة األردنية" و"يزانة المراة العربية ف القراب". وبعد وفءة يزوجهء  مسوقد نشر

 طالقتهء الحقيقة. دخول ميدان التصميم والخيءطة وتسواق أعمءلهء الفنية. وهنء كءنت ان إىلاضطرت ، الفرنسي 
ي عمءن منذ العءم 

 
 .......اآلنولحد  1981وقد استقرت ف
 :حصلت عىل

ي موسكو ) يزاء * جءئزة فخراة لأل
 
 (1987العءلمية ف

ي العراق ) األوىل* الجءئزة 
 
ي للموضة ف  1989للمؤتمر العرب 

ي أثينء )
 
ي ف  (1989* وسءم أفضل مصمم عرب 
ي مؤتمر األ

 
ي إيطءليء ) يزاء * الميدالية الذهبية ف

 
ي الدوىلي ف

 
 (1998الثقءف

ي األردن ) 4* 
 
ي جرش ف

 
ي المهرجءن الدوىلي للفن والثقءفة ف

 
ف ف  (2000-1999-1998-1997شهءدات رسر

ي مض )
 
 (1999لميدالية الذهبية ألفضل ممثل للموضة العربية ف
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ي أجزا  مختلفة من ايطءليء ) 4* 
 
 (2001-2000-1999جوائز فضية ف
ي البحران ) أيزاء فضل مصمم * الجءئزة الذهبية أل

 
 (2001-2000ف

ي ) أيزاء * الجءئزة الذهبية ألفضل مصمم  ي دب 
 
 (2002-2001ف

ي فرنسء )بءريس 
 
ف ف  (2002وسءنت اتيءن بينءىلي  1998* شهءدة رسر

ي أسبوع ألتء رومء )
 
 (2003* المشءركة ف

ي 
 
ي بءريس ف

 
 .2009* مكءفأة من منظمة اليونسكو ف

ة األ* ومنحتهء إيطءليء لقب )  العربية(..  يزاء سفب 
ي 
 
ي مدينة أكءدير المغربية ف

 
رمت ف

ُ
وذلك بءعتبءرهء المصممة  ،للمهرجءن الدوىلي للفنون األوىلفعءليءت النسخة  إطءر ك

ي تصءميم األوىلالعربية األ
 
ي ف ي ادخلت الحرف العرب 

 والمالبس.  يزاء  الت 
  

ي 
 
 الفصل الثءن

 النظري اطءر ال 

 تمثيل الرمويز الحضءراة الموروثة أهميةبذه عن ن :ولالمبحث األ  

  : ي
ي تصءميم أأل محورا جمءليء واتصءليء  توظيف الرمويز الحضءراةالمبحث الثءب 

 
 المعءرصة يزاء ف

 
 لو  المبحث األ
 ة المورلوثالحضءراة  الرمويز تمثيل أهمية نبذه لعن

اثية لوالبيئية-1  :الرمويز الير
ي نشأ منهء ارتبط مفهوم الموروث الحضءري بءلبي

 للحضءرة. إذ  ئة المحيطة الت 
ً
 مهيمنء

ً
حمل ي يزاء تصميم األف يكون محركء

ي رمزاة فءلرمز أداة ذهنية
ي وعندمء ينجح أو  معءب  ي توصيل فكرته اآلنمظهر من مظءهر فءعلية العقل البشر

 
 إىلسءن ف

، التصميمية هي نقل رسءلة اليزمن لهء فءلعملية  .اآلخران عن طراق الرمويز فءنه يكون قد أحسن التعبب  عن تلك الفكرة
ه ي قءدت إال  غب  أنه اليمكن تفسب 

يتمكن المصمم من خالل ربطهء ، إذ ظهوره إىلبوسءطة معرفة المرجعيءت الت 
ي التصميمي وحوارهء م  بعضهء و 

هء من العنءرص البنءئية لعمله الفت  التعبب  والجمءلية  إبرايز بءلخطوط واألشكءل وغب 
ي تظهر نتيجة أنفعءالت نفسية  ،ك التعبب  بءلحءلة النفسية )السءيكولوجية(وبءلتءىلي ربط ذل

كمء توجد الرمويز الخءصة والت 
اكمة لدى أو  ثقءفيةأو  أجتمءعيةأو  وجود قيود معينة سيءسيةأو  مختلفة كءلكبت والحرمءن هي نتيجة التجءرب المب 
ي أدت 

ي تحمل تكوان نوع من الرمويز الجدي إىلالفنءن المصمم والت 
ة وخءصة به. والت  ي و مضءمي   مستب 

دة ذات معءب 
ي الخءص ومشءعره وأحءسيسه

ي عىل أ، إذ تراكمءته الفكراة والثقءفية ووعيه الفت 
ي موض  تأثب  حقيق 

 
ن المخزون المعرف

 والقءئم بي   الرغبة والهدف فيعمل الزمءن عىل شحذ وتغذية عواطفنء ، الذاكرة الفكراة الذي تنطب  به الشخصية
ي والحءرص  والمستقبل. 

    وانفعءالتنء بي   المءض 
 من النفس عىل الجسد  يزاء تعتب  األ

ً
هي النءفذة  يزاء فال بد أن يكون هنءك توافق بي   النفس ومء ترتديه كمء إن األ ،جز ا

ي نستطي  أن نتطل  منهء 
 شخصية الفرد ومجتمعه.  إىلالت 
ي الحءرص  وجمءلية ن دور الفنءن المصمم هو التواصل المستمر بي   إ 

 
ي يستخدمهء ف

 الموروث وبي   الروئ الجديدة الت 
ي تنمية الوعي التصميمي والتنفيذي لتحقيق  أهميةذات  يزاء فءأل، التصميم

 
ف

التصميمية إن تستمد قوتهء من  فكءر وبذلك يمكن لأل ،الوظيفة والغءية منهء 
ي الموروث وقيمته الحضءراة و 

 
 ية. سءناآلنخالل التطور والتجديد ف

ي السنوات األ   
 
ةبريزت ف اث والمخزون  خب  ظءهرة تتسم بءلعودة للب 
ي  اعتمءد بدأ المصمم يعي أهميه ، إذ الحضءري

رمويز الموروث والدالالت الت 
بداعيه لتكوان رؤاء مستقبيله تتداخل فيهء إتتمثل بمعطيءت جمءليه و 

كه تبدأ بءلمورث الحضءري وتنتهي بءلتطور واالبداع مم ء يؤكد عوامل مشب 
المعءرص يمكن ان يعتمد عىل مء يستقيه من الرمويز  يزاء ن تصميم األأ

ي أو  يمثل واجهةحديث ومبتكر  أسلوبالموروثة ب
معب  تواصىلي اليزمءب 

 للتعراف بحضءرات الشعوب. 
 :ةإرثالمتو  رفيةالزخالعءمة للتصءميم  خصءئصال-2
 التكرار:  -1
عءمة والجداراة خءصة هي  يةسالمال  أهم خءصية تمتءيز بهء الزخءرف 

ي 
ي جمي  االتجءهءت سءسرسم الوحدة اال  إعءدةخءصية التكرار وتعت 

 
هء ف  Figure 1ية ونشر
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ي تعجز الوحدة الزخرفية الواحدة عىل 
 جمءليءته الفنية الت 

ً
 يزخرفيء متصال ومتنءغمء

ً
 هء. إبرايز بمء يحقق نسيجء

ي نمءذج البحث الهندسية أنواعومن 
 
ي ا  التكرار المستخدم ف

 
ي تجءور  (1لشكل رقم )كمء ف

هو )التكرار المتجءور واعت 
ي وض  ثءبت واحد. وهذا ينطبق عىل الوحدات سءسالوحدات الزخرفية اال 

 
كة من جمي  الجهءت ف ية بأضالع مشب 

ي يبت  نظءمهء الهندشي عىل سءساال 
التكرار المنتظم للدوائر بءلتقءط  كذلك الوحدات المسدسة  اسءسية المربعة الت 

ي تبت  عىل المنتظمة 
ي انتشءر الوحدة اال  اسءسوالت 

ية سءسالتكرار السداشي للدوائر المتقءطعة أمء التكرار المتعءكس يعت 
ية المستطيلة. أمء التكرار التبءدىلي سءسبءلتغلب لكل جهة بمء ينءظرهء وعىل جمي  الجهءت وهذا ينطبق عىل الوحدات اال 

ي شكل رقم ) .ءه واحد أمء االتجءه األخر فهو ثءبت(ية بءتجسءسبءتجءه واحد بمعت  تكرار الوحدة اال 
 
إذ  (1كمء نالحظ ف

ممء حقق ايقءعء غب  منتظم ضمن فعله ، اعتمد التكوان التصميمي عىل اظهءر نظءم التويزا      المنفرد غب  المنتظم
 .التكراري الختالف الفواصل بي   الوحدات المحققة لالستمراراة واالمتداد عىل مسءحة القمءش الكلية

ات القيم  ي اظهءر مؤرسر
 
ي ف

امتءيزت الخطوط بءظهءر التشءبه الشكىلي بي   المحءور التصميمية الشكلية والبنءئية والفعل التقت 
ي تصميم الزي. الضوئية وان

 
 عكست عىل القمءش وف

 الظل لوالضو  مفهوم البءريز لوالغءئر:  -2
ا أن الزخرفة الجصية تمتءيز بخءصية البءريز والغءئر لكن هذا لم يكن  ي العض العبءشي نجد أن حفر إال  واضحء كثب 

 
ف

ي المرحلة 
 
ي الزخرفة وانعدام األرضيءت  األوىلاألرضيءت وبرويز العنءرص عن األرضية ف

 
وتكبب  حجم العنءرص المستخدمة ف

 من الظالل والتجسيم(
ً
ي الطرايز الثءلث أضفت عليهء شيئء

 
 .ف

ويز لألشكءل وعمق األرضيءت أعىط الشك ي أن عملية الب 
 
ي الجصي جمءلية خءصة من خالل التبءين والتدرج ف

 
ل الزخرف

ي مءلية 
لألشكءل الزخرفية فحركة الشمس وانعكءس  آخرىعملية الظل والضو  كمء أن عملية اختالف الليل والنهءر تضق 

ي المسء  لذا نجد أن الزخرفة تأخذ ألوانء مختلفة كمء أن البعد 
 
ي الصبءح عمء هو عليه ف

 
والقرب للشخص أشعتهء تختلف ف

ي  الذي يعد مسءفة احسءسالواقف يجعل درجءت العمق و 
ي القرب والبعد )فءلسر

 
نء بحركة الظالل والضو  تختلف ف

ف سوف تميل اآلن( مب  عن 15ف مثال سوف تتكون له صورة عىل شبكية كل عي   بينمء الجسم صغب  )اآلنسم من 3
م العيني   االثني   يعىطي النءظر القدرة عىل تميب   األجسءم وعىل هذا فءن استخدا، منتصف شبكية العي    إىلصورته 

ي اآلنالمنظورة مء أذا كءنت قرابة وبعيدة كمء أن الظل والضو  الطبيعي يعىطي 
 
سءن معلومءت عن صالبة الجسم وعمقه ف

 عن المشءهد قراب من الحءئط
ً
ي كمء أن  فراغ فكلمء بعد الجسم عن خلفيته كلمء كءنت ظالله أكب  ممء لو كءن بعيدا

الخلق 
ي اال  أسلوباختالف سقوط الضو  و 

 
ي الفضء  عىل األجسءم ف

 
ي  حسءستويزا      الظالل ف

 
بءلتجسيم فكلمء يزاد التبءين ف

( ضء ةال  ي
 

 .ايزداد الشعور بءلعمق فراع
 االيقءع:  -3

ي بنية الزخءرف و 
 
ي ه )االيقء أنواعيعد االيقءع نءتج من نواتج التكرار وهو ذو عالقة تصميمه فءعلة ف

ع بصورة المتعددة يعت 
سمءت هذه  إدراكترديد الحركة بصورة منتظمة تجم  بي   الوحدة والتغيب  لذا االيقءع يوحي بءلقءنون الدوري للحيءة و 

ورة توافر قءنون ألي سلسلة فكراة منتظمة تكسبهء تأكيد واضح أو  التوترات الدوارة عالمءته يعىطي الفرد بءلشعور بض 
ة والكون بكل مظءهره يخضعءن لعءملي   رئيسي   همء الحركة والتغيب  اللذين يمثالن السمة ورصءنة واتزان فءلحيء

ي تحكم انتظءم واطراد العالقءت واألشكءل الطبيعيةسءساال 
الفنءن المصمم أول  األعمءل الفنية وعندمء يحأو  ية الت 

ي الحيواة والدينءميكية والتنوع والجمءليءت بءلنسب ال
قءئمة عىل التوايزن داخل نظءم التصميم بمء قد تحقيق االيقءع يضق 

تيب درجءتهء أو  يحوي قيم العنءرص كءلنقطة والخط والمسءحة والحجوم واأللوان تنظيم اتجءهءت عنءرص أو  يكون بب 
. أن هذا االيقءع نجده متوايزنء من خالل عملية التكرار الذي هو استثمءر ال  ي

ي بنء  صيغ مجرد أكب  العمل الفت 
 
ة من شكل ف

 إىلتلك األشكءل خالل ترديدات دون خروج ظءهر عن األصل حيث يشب  أو  تمثيلية قءئمة عىل توظيف ذلك الشكل
وهذا االيقءع قد خلقه الفنءن  .مظءهر االمتداد واالستمراراة. المرتبطة بتحقيق الحركة عىل سطح التصميم ذي البعدين(

ي الزخء
 
 رف وتكرارهء. المسلم عىل سطوح الجدران من خالل التنوع ف

 :الوحدة لوالتنوع -4
 هو التقرب 

ً
 واحدا

ً
كءن يؤمن بوحدانيته وأراد أن يجسد يزهده وخوفه   تعءىلهللا سبحءنه و  إىلأن المزخرف كءن يملك هدفء

ي هذا أول  وكءن هذا هدفه وطمأنينته لذا ح، الزخرفة التجرادية إىل أتجهمن هللا ف
 
أن يكرس جهوده وطءقءته الفنية ف

كة بي    أهمية)فءلمفردة الزخرفية  المجءل
ة لتكون الصفة المشب  من عنض تصميمي والوحدة تتم من خالل  أكب  ممب  
ر لجو  بعض المصممي    خرىانتظءم صفء  المفردات الزخرفية م  المفردات التصميمية اآل  بءلفضء  الداخىلي وهذا مء يب 

ي موحد لفضء  مء. يوحد بي    اعتمءد  إىلالداخليي   
 
ي ال نمط يزخرف

 عنءرصه التصميمية المختلفة والمتنءقضة أحيءنء والت 
ي )االكثءر من اضءفة العنءرص المرئية واختالف صفءتهء وهنء  .يوحدهء سوى ايجءد لغة تصميمية بينهء(

أمء التنوع فهو يعت 
ي اسءسواعد )التنوع  تكمن معءدلة التصميم(

 
ي التصميم الزخرف

 
ي أحداث قوى مؤثرة حيواة ف

 
ا ف لمء يحتوا  هء من ء ممب  

ي بنءئية عنءرص هذا التنوع لتحدث سطوح ذات غت  بءلنسبة للتجربة البضاة(
 
كمء أنه يمنح عنءرص   .حركة داخلية ف
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ة وبي   ، إذ المفءجأةأو  الفضء  الداخىلي التفرد للتصميم ذات  آخرىيمكن للتنوع أن يصن  الفرق بي   غرفة مبهمة ومثب 
ي يحققهء التنوع أحيءنء يمكن أن تدمر وحدة المكءن وان لم يستخدمولكن بءلطب  فءن ، خصوصية معينة

هذا  الفءعلية الت 
 النوع من التحفظ والتقييد(. 

كيب السطحي )الملمس(:  -5  الير
تعبب  يدل عىل الخصءئص السطحية للمواد وهذه الخءصية نتعرف عليهء من خالل الجهءيز البضي ونتحقق منهء عن 

السطح يظهر كنتيجة للتفءعل بي   الضو  وكيفيءت السطح من حيث النعومة والخشونة طراق حءسة اللمس. وملمس 
ة األضوا  المنعكسة عن سطح المواد وكيفيءت انعكءسهء تعكس الصفءت الجس مية للخءمة ودرجءت الثقل. ثم أن كب 

ي نظر البعض مبدأ لدراسة الجمءل فنحن ننظر 
 
هء من صفءت جعلتهء ف  إىلمثل الصالبة والليونة والخفة والثقل وغب 

ولكن القيم السطحية أيضء هي ملمس السطوح كمء يحسهء ، القيم السطحية عىل أنهء ملمس السطوح كمء تحسه اليد 
ي العقل مبال لوصف السطوح المرئية

 
نءعمة وأن يربط هذه الصفءت المرئية بءلحركة فقد أو  عىل أنهء خشنة العقل ألن ف

ي ذا داللة فعلية حقيقية عىل خءمة معينة
ي العمل الفت 

 
ي أو  يكون الملمس ف

قد يكون تقليد ملمس الخءمة المطلوبة فق 
 بءل 

ً
 مرتبطء

ً
س وندركه كنتيجة لالختالف كل البضي واالرتبءط له حس اللم دراكالفنون الثنءئية األبعءد يكون الملمس أمرا

ي يستخدمهء بءلملمس الذي يراده فملمس  خرىمنهمء عن اآل 
ي خصءئصهء البضاة كمء يرتبط اختيءر الفنءن للخءمة الت 

 
ف

ي جمءل الفنون التشكيلية ذات األبعءد الثالثة كءلنحت والعمءرة فهو 
 
ي يختلف عن ملمس الرسم بءلفحم. أمء ف

الرسم الزات 
 فملمس الطي   يختلف عن  دراكالنءتج عن الملمس وذلك النءتج عن ال  حسءسمن اال خليط يجم  كل 

ً
البضي أيضء

ي ال ترتبط أهميته المءدية بءلشكل فقط بل هو وسيلة التعبب  
ي العمل الفت 

 
ونز والحجر واتضح أن الملمس ف ملمس الب 

)
ً
 .عن المضمون أيضء

 اللون:  -6
ل )يزاد اللون من فعل التنسيق يستعمله  هءن أنه يعزل اضءفة بعضهء عن بعض وكذلك يب   المنقش المسلم لذاته ولب 

ي  اللون موفور الشبءع...أن اللون عنض كرام وان من خصءئص األلوان ال  لة الغءية أن قيم مقءم وهكذا يج  ية هي سالممب  
 .تصب سحرهء عىل السطوح مبسوطة(، مواجهة، أنهءيزاخرة وفيءضةإال  معدودة
ي )تركيب الملمس ومء يعكسه من ضو  بءلغ األكمء أن الل

 
ي نعومة اللون وخشونته  هميةون تأثب  ف

بءلنسبة للتشكيل الفت 
ة مشبعة أمر يتوقف عىل الغر  الذي من أجله تض  الجسم بهذه الحءلة...)كمء أو  وامتصءصه للضو  عكسه بكمية كبب 
ي األبعءد تعىطي أو  أن تسطح األجسءم

ي الملمس( تعقدهء وتكوانهء الثالب 
 
 .تبءينء ف

ي يزخرف ة هنء  صءدقالفنءن خدمتلقد است 
 
ي ف

ي الشكل الة التنوع اللوب 
 
زي كمء ف

 تقد اعتمدفلمل  الفراغ واضفء  روح التجديد والحركة عىل السطوح  (2رقم )
ي اعتبءره عملية الظل والضو 

 
 ف

ً
 واضعء

ً
من خالل  وخءمة النسيج لونء واحدا

ي تكوان الزخروال ملمس الخءمة
 
 تدرجءت لونية مختلفة كمء أن انعكءس اعىط ف

ي ي الضو 
 
أيضء. )والملمس أمء أن يكون حقيقيء  يةاللونالدرجة عىطي اختالفء ف

اءواء  ملمسء وهميء أو  البض  إدراكملمسء بضاء وذلك بأو  واعكس صفة المءدة فب  
والذي تؤدي فيه الصفءت المظهراة للمءدة )لون وشكل( والمبءدئ التصميمية 

ي الصفءت المظهراة لخءمة المءدة ا
 
ي تشكلهء )التمءثل والتنءظر والتكرار...( ف

لت 
الحقيقية ودرجة ملمسهء والملمس أمء يكون خشنء يمتص الضو  وانشر الظالل 
بي   أجزائه )جز  وجز ( )وجز  وكل( وبمستواءت ظلية تعتمد عىل درجة خشونة 

ي وبرويز أجزائه لهذا تبدو السءحة ا
 
لزخرفية الخشنة مغلقة واقل السطح الزخرف

ي أملس يعكس لون مءدته 
 
اتسءعء وذات ويزن بضي ثقيل. وهنءك ملمس يزخرف

انفتءحء واتسءعء  أكب  بشكل واضح وحينئذ تبدو المسءحة الزخرفية الملسء  
ضدية م  أو  وذات ويزن بضي خفيف وهذا بدوره قد يحدث عالقءت متجءنسة

ي الالم  يعكس الضو  ملمسيءت كم المفردات المجءورة أمء ا
 
لملمس الزخرف

ة ممء يفقده الكثب  من صفءته كءللون فءلمسءحة الزخرفية المصنوعة  بدرجة كبب 
ي حولهء(

 .من قط  المرايء عىل سبيل المثءل تعكس لون وشكل األشيء  الت 
 

ي 
 
 المبحث الثءن

ي  توظيف
 
 المعءرصة يزاء تصءميم أأل الرمويز الحضءراة محورا اتصءليء لوجمءليء ف

ي األ والجمءلية الحءجة الوظيفية-1
 
 Figure 2 :يزاء ف
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 يزاء ينبثق فن تصميم األإذ  عءدهء وحءالتهء بأ ن للنفسأكمء  ،يزاء  سءن فن تصميم األاآلنواتذوق  ،أن الفن تعبب  عن النفس
 
ً
 وابتكءرا

ً
 الن ارتدا  تصميمءت المالبس الجيدة متعة لن ،عن النفس إبداعء

ً
 وامتءعء

ً
فس مرتديهء وإمتءعء واعود إليهء تذوقء

 عن خوالج شعوراة يزاء وقد يكون تصميم األ ،لمن يراهء 
ً
ا ي ، تعبب 

ي الثقءفءت الت 
 
ب بهذا التعبب  من حيءة البشر ف

واقب 
ج منهء المعءنءة الال شعوراة بءلوعي الشعوري   .تمب  

ي فن تصميم األ
 
 فخلق التصميمءت المبتكرة من  يزاء والعب االبتكءر ف

ً
ا  كبب 

ً
ي حيءدورا

 
وتدل أقدم ، ة المصمماألمور الهءمة ف

ي مفهومهء الحديثول  سءن األاآلناثأر 
 
 لكل مء تعنيه الكلمة ف

ً
ه بءلتصميمءت والشكءل احسءسفكءن ، عىل انه كءن مبدعء

 
ً
ته نفءذه،  مرهفء  وتحولت فيه من فن، وقد كءنت حيءته اليومية صعبة وملحه تتطلب الكثب  ، قواة حءدة، كمء كءنت بصب 

ي 
 
ه أسلوبذي نطءق ضيق ف فن شءمل ذي طبيعة إنسءنية عءمة وهي وثيقة الصلة بءلحيءة والمجتم   إىله ووظيفته وتعبب 

. اآلن ي الكبب 
 سءب 
ي عض محدد  يزاء األوتمدنء 

 
، سءناآلنتفكب   أسلوبلغة صءمتة تتكلم بفصءحة عن  فهي بمعلومءت ثمينة عن المجتم  ف

ي المجتم  الذي تعيش فيه. وتسلط األضوا  عىل اعمءق شخصي
 
 ته وتعكس صورة الحضءرة ف

ي تصميم األ يعتمد المصمم 
 
يستلهم من الموروث الحضءري أو  مخيلته الفنية امء ان تكون منفكرة البأستدعء   يزاء ف

بواسطة اختيءر المواد المنءسبة لتنفيذ الفكرة إال  واق  مءدي ملموس وال يتم ذلك إىلليقوم بتحوالهء للشعوب 
إذا إن عملية تصميم المالبس تتطلب من المصمم اختيءر المواد المنءسبة  .المطلوب تنفيذهء يزاء لتصميمية داخل األا

ي التصميمي منفذا البداع المصمميزاء  للتنفيذ عىل األ
غنء ه بءلحءجءت والمتطلبءت الوظيفية وا . وتعد عنءرص العمل الفت 

 .والجمءلية
ي مجءل تصميم األسءشي اال بل ول  مصمم المحرك األواعد ال

 
 كر حمو  ،والموضة يزاء  ف

ً
ي  للموضة ء

ي إقبءال وتصبح  الت 
 
تالف

التصميم أو  فءلموضة الجديدة، بعضهء من بعض فكءر . وهكذا تتولد األآخرىفكرة  إىلوكل فكره تؤدي  ،موضة سءئدة
ي شكل رقم)الحضءري الغزار كمء نال  رثمن الأو  السءبقةأو  الجديد ينب  من الموضة السءئدة

 
هنء   مةءلمصمف (4حظ ف

ي هذا الزي صءدق
 
صل تان  تأول متعة التجديد ونزعة االبتكءر وح ادخلت ف

 يةصورة تصميم هء ميقدتجديدة واستعمءالت حديثة من خالل  أفكءر  إىل
ي م   تهء قيم تتجل

ي النفس احسءسبءالبتكءر والتجدد واأب 
 
،  إذ بءلثقة ف

جمعت بي   روح إذ  جمءل الزي المعءرص  إبرايزعىل  تهءخب  عملت من خالل 
والتكنولوجيء للعض بءبتكءر  الجمءليةاالصءلة للزخرفة والحداثة بءلتصميم و 

  .الفرد تصميمءت رمزاة ذات قيمة جمءلية ورؤاة جديدة لشخصية
ات بيئة فضال   وال يمكن النظر للمصمم بمعزل عن تنشئته االجتمءعية وتأثب 

ي ال يمكن ان نحددهء عن المدركءت الحسية للفنء
ن وخيءالته وتصوراته والت 

مصمم مختلف عن  البيئة أنواعن لكل نوع من أإذ  عن واقعهء االجتمءعي 
 .اآلخر كمء ان لكل فنءن تصور ومخيلة يختلف عن االخر

 أو  
ً
ي يتكون من عنءرص تجعل منه موضوعء

ن تصميم الزي كأي عمل فت 
 يتصف بءلتمءسك و 

ً
موضوع  إىلمدلولهء البءطن يشب  سجءم وكمء ان اآلنحسيء

ي ال بد وان يتكون أخءص يعب  عن حقيقة روحية أي 
ن العمل التصميمي الفت 

ه مظهر  الجي الذي يتجىل فيه الموضوع الجمءىلي وبنية  همن بيئة مكءنية تعتب 
والشخصية الفنية حينمء يصبح ، تعب  عن الحركة والمدلول الروحي  يزمءنية

 يجعل
ً
ا  ممب  

ً
هء منفردة يمكن التعرف عليهء من بي   شخصيءت فنية لهء طءبعء
 أسلوبلمء تحمله من معءلم ذاتية ودقءئق يسهل مالحظءتهء تعكس ب آخرى

ي 
 من خالل العنءرص الت 

ً
 عءمء

ً
ي نمط ممب   يصبح طرايزا

 
 كون منهء. يتخءص ف

ي األ الحضءراة الموظفةلرمويز ل المحور االتصءلي -2
 
 :المعءرصة يزاء ف

ة محيطة به من ضمنهء الرمويز  أفكءر مصمم يستمد ال   تصميمه من مصءدر كثب 
ي مصدر االستلهءم، المبتكرة فكءر تمده بءألإذ  ةإرثالحضءراة المتو 

 
قد أو  ووقد يستلهم المصمم فكرته من جز  بسيط ف

ي حسب رؤاة المصمم واأل اثية لهء مكءنة بءريزة كمصدر لالستلهءم ومحفز  يزاء يأخذ الشكل الخءرح  قوي لالبتكءر لدى الب 
 مء يستوح المصممون اليوم ، ومصدر متجدد ال ينضب للهءم المصممي   المعءرصان، المعءرصان يزاء مصممي األ

ً
ا وكثب 

ي لتصميمءتهم والخطوط الداخلية للزي من تصميمءت نفذت عىل مر العصور  هذه  إىلوارج  المصمم ، الشكل الخءرح 
اث يشب  ، المراج  من الكتب التءراخية والمتءحف

ات الشعوب من عءدات  إىلمن جهة اخري فإن الب  حصيلة خب 
اثية هي واجهة اتصءلية أوتقءليد وقيم وأعرف وأسءليب حيءتية وأنمءط سلوكية. ولهذا يمكن القول  ن المالبس الب 

 للتعراف به عب  التءرا    خ. 

Figure 3 
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ي تصميم األن إ
 
ي تتكون من عنءرص تشكيلية ت  يزاء الرمويز ف

 كأي عمل فت 
ً
 حسيء

ً
يتصف  ومحورا اتصءليء  جعل منه موضوعء

ي البد ، وحيةموضوع خءص يعب  عن حقيقة ر  إىلوكمء إن مدلولهء البءطن يشب   بءلوضوح والمعت  القوي
أي إن العمل الفت 

ه مظهره الحسي الذي يتجىل فيه الموضوع الجمءىلي وبنيه يزمءنية تعب  عن الحركة  وان يتكون من بيئة مكءنية تعتب 
 يجعلهء م والرمويز الحضءراة، لمدلول الروحي وا

ً
ا  ممب  

ً
فردة لمء تحمله من معءلم ذاتية يسهل تحينمء يصبح لهء طءبعء

  أسلوبتعكس ب ،مالحظءتهء 
ً
 عءمء

ً
ي نمط ممب   يصبح طرايزا

 
لغة خءصة من خالل  حضءراة لهء والرمويز ال، معءرصا  خءص ف

ي يتكون منهء
 .العنءرص الت 
مءدته والمءدة ال تكتسب صيغة فنية  معي   تمثيل حضءري إن لكل 

 
ً
 جمءليء

ً
جمءلية قيمة  تبعد أن تكون قد اكتسبإال  فتصبح محسوسء

ه عن الرمويز  هأسلوبو لمصمم لبفعل المهءرة الفنية  ي تعبب 
 
الحضءراة ف

  .من البيئة المحيطة به لكل
ات الحضءراة والرمويز  تتدرج تحت الفنون عىل انهء تشمل التعبب 
ي فنون التشكيل وعنءرصهة والواج

 
لذا ، الثقءفة بشكل روحي وف

ي ان يسجل
 
 للمصمم ف

ً
ي تشكل مصدرا

 فءلرمويز كأحد العنءرص الت 
، يخدم الوظيفة بشكل جمءىلي مء  ومن وحي بيئة محورا اتصءليء بحت

ي الشكل رقم)
 
ي الرمويز  وظفت الفنءنة هنء  (5فكمء نالحظ ف

 
هذا  ف

هندسية ن أشكءل وتصميمءت عن طراق مء ينطوي عليهء مالتصميم 
بيئية وحضءراة تنب  من العءدات والتقءليد والمفءهيم حسب و 

مقومءت فنية  عىل عتمءد بءال االتجءهءت السءئدة )الموضة( 
ة تنب  من هيئة بنءئية ذات قيمة جمءلية تفرضهء يوبيئ ةوتكنولوجي

  .تكنولوجية تتمب   بءلدقة والمهءرةو وظيفية  أغرا 
ن يكون أيجب  الحضءراةرمويز موضوعة الأول  تنحيت يمصمم الو 

ة الجمءلية والتكنولوجية وان يكون شخصي  متطلعة ةلديه الخب 
ي طيءتهء  بءبتكءر تصميمءت ذات جمءلية جديدة .المعءرص م تمجالو  الحضءراة بيئةاليربط بي    ابتكءراة

 
ة تحمل ف ومعب 

ي وهواءت الحضءرات
 .زاةالرم معءب 
ي  يةسءساال ن الوظيفة إ

ي تصميم األ للتعبب  الفت 
 
أو  تحمل طءب  الطرايز  تواصلجعل المحسوس لغة بإنمء هي  يزاء ف

ي التعبب   سلوباأل 
ي به إنتءج ابتكءري ، الخر  وتختلف من مصمم، ي عن الحضءراتالفت 

فرد بمقءييس متوهذا مء نعت 
ي الشكل والمضمونتختلف جمءلية 

 
ي شكل رقم)  ف

 
ي التعبب   تمب   فقد  (6كمء ف

 
بصيءغتهء  الزخرفية واسءليبهء  رمويز العن ف

ي  وتوظيفهء معءرص يتمءشر م  العض  أسلوبب
ي الزي النسءب 

 
تطوا      خءمءته  من الممكنجمءىلي  ابداع تواصىلي ليحقق  ف

ي 
جم  بي   الصالبة والخفة والثقل والنعومة تالمتنوعة الت 
ي  ييفهء تكو والخشونة 

 ذو م  الشكل المطلوب لبداع عمل فت 
ةوشخصية مم ي تحديد  خدامبءست ب  

 
الخطوط المتنوعة ف

ديد والتنءظر  ،المسءحءت واأللوان كمء استخدام التكرار والب 
  .والتمءثل من موضوعءته

ي  محءورتعتب  من أهم الحضءراة إن الرمويز   
 
التواصل الثقءف

ي التصميم  الموضوعي والتعبب  
 
هو انعكءس للبيئة ف المعءرصف

 االجتمءعية والسيءسية فهو ليس الطبيعية والعقيدة واألوضءع
 تصميمء  مجرد

ً
 ولكنه وحدة عضواة تجم  بي   الروح أو  رصفء

ً
مءديء

  ي والواجهة المرئية الي حضءرة مدنية. المءدالموضوع و 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 

Figure 5 
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 ثءلثالفصل ال
 التوصيءت   االستنتءجءت  النتءئج
 النتءئج: 

ي تصءميم -1
 
 صفة التجراد لألشكءل الهندسية وصفة الشفءفية م  تحمل صفتي   مع بءنهء  الفنءنة هنء  ظهرت األشكءل ف

ً
ء

 عن تنوع استخدامهء وسهولة تنظيمهء وتكوان أشكءل مركبةاآلنعدم 
ً
 .تظءم لبعض األشكءل الطبيعية فضال

ي الحجوم -2
 
ي تصميم الزي واالشكءل لقد حصل تنوع ف

 
ظهور تنءسب بينهمء نتيجة لفءعلية  إىل أدىوالقيم اللونية ممء  ف

 قءت التصميمية المدروسة. العال
ي بنية النظم التصميمية كي تعرف عن نفسهء فجء ت  تظهر  لقد -3

 
هء الواحدة عن اآل  ذاتالهواة ف  خرىمالمح تمب  

ي التصميم بءلمزاوجة بي   إدراكي وتعىطي معت  
 
ي الوحدة التصميمية لتحقق  أكب   لجمي  العالقءت الداخلة ف

 
من عالقة ف

 استمراراة وحدة شكلية. 
ي أمء التطءبق فقد ظهر  اسءسهر استخدام ظ -4

 
ي الوحدة التصميمية الواحدة عىل نحو كبب  كمء ف

 
التشءبه بي   المفردات ف

 
ً
 أمء التنءفر فلم يكن له وجود بمفرده وإنمء جء  مرافقء

ً
ي بعض األحيءن م  التطءبق معء

 
بنسبة أقل كمء جء  التشءبه ف

 .للتشءبه والتطءبق
ي نتءجءت األن توظيف الرمويز الحضإ-5

 
اث  يزاء ءراة ف  بقيم الموروث المجتمعية كءلب 

ً
تكنولوجيء  –العقءئد  -يكون محمال

 .ثقءفءت-فنءن  أسلوب –
 

 االستنتءجءت: 
حلول تصميمية  إىلبمء تحتواه من قيمة فنية وجمءلية ومعنواة يمكن تطواعهء للوصول  ن استخدام الرمويز الموروثةإ-1

  .نيءت الحديثةبرؤاة جديدة وتوظيفهء بءلتق
ي األأيمكن -2

 
ات العءلمية يزاء ن يصل صدى الرمويز الحضءراة الموظفة ف وبءلتءىلي تكون محورا اتصءليء  المعءرصة للتأثب 

 .للتعراف بءلحضءرات
ات الوظيفية للموروث هي من المتطلبءت اال إ-3 وتعمل بمثءبة حلول ابتكءراة مستلهمة  يزاء لتصميم األ يةسءسن المتغب 

ي المءدة التصميمية لأل ءسءسك  تعمل  .المعءرصة  يزاء يب 
 دا  الجمءىلي وتكون حلقة وصليمثل الرمز الحضءري نقطة انطالق وواجهة معرفية اتصءلية ينهل منهء المصممون األ -4

ي البيئءت المعءرصة
 
 .تعرافية ف

 
  :التوصيءت

  :توضي البءحثة بمء يىلي 
واتمءشر م  كل يزمءن ومكءن بمعت   جيءلعب  األ  إرثفنية ومخزون تصميمي متو  الحضءري كونه قيمة رثبءلاالهتمءم  -1

 .محورا اتصءىلي لكل يزمءن ومكءن
ورة  -2 ي والحضءري من مختلف البلدان واالطالع عىل العءدات والعقءئد المجتمعية الحضءراة رص 

 
نشر الوعي الثقءف

ي ة للشعوب و إرثالتصميمية المتو ظمة اآلنو 
ي الت 

ي والجمءىلي  من شءنهء تغت 
وتفتح بوابة  التصميم وترف  من شأنه الوظيق 

اة من جهة واغنء  التصءميم من جهة ثءنية   .ومحورا اتصءليء معرفيء للتعراف بءلحضءرات البشر
 

 المصءدر العربية
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