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مـلـخـص البــحـــث
تصممي الامقشة النسائية فن من الفنون التطبيقية هل قواعد و أأصول وقوانني مرتبطة ابلفرد وهو الفكرة الاكمةل والعنرص
الزخريف للقامش  .وهنا يمت اظهار اجلوانب امجلالية والوظائفية اليت حتقق الغرض الاساس من وجود التصممي  ,وللتصممي
دوافع منحت املصمم القدرة عىل اس تنباط وابتاكر نظم وعالقات جديدة من حتسسه اذلايت ابملكوانت اليت يس متد مهنا
الفكرة التصمميية .
اىل جانب املس توى الثقايف والفلسفي اخلاص به واليت تعد مقومات ودوافع يعمتد علهيا املصمم يف تصممي الامقشة النسائية
وقد حتددت مشلكة البحث عىل فرض التساؤل االتـــــي :هل ميكن توظيف املفردات الزخرفية الاسالمية يف التصاممي
الزتيينية ألمقشة الالكبيات ؟ وهيدف البحث اىل الكشف عن مفردات الزخرفية الاسالمية النباتية والهندس ية ودورها
يف تزيني تصاممي امقشة الالكبيات النسائية وكذكل تطبيق تصاممي مقرتحة توظف هبا مفردات الزخرفية الاسالمية لزتيني
امقشة الالكبيات النسائية  .وقد حدد البحث بتناول مناذج تصمميية زخرفيه تزيينية ألمقشة الالكبيات النسائية فقد تضمن
املبحث الاول  /املفردات الزخرفية مع العنارص الزتيينية يف تصاممي امقشة الالكبيات  -1/مفردات الزخرفة الاسالمية يف
العرص العبايس  -2 .العنارص الزتيينية يف تصاممي امقشة الالكبيات  -3.الزخرفة وارتباطها بتصممي الزي  ,اما املبحث الثاين
 /التنوع يف تصاممي الامقشة وعالقته جبسم الانسان  -1/التنوع يف تصاممي الامقشة وا ألزايء  -2 .العوامل املؤثرة يف تصاممي
الامقشة وا ألزايء -3 .تصاممي الامقشة وعالقهتا جبسم الانسان .اما املبحث الثالث فقد تضمن تنفيذ فكرة التصممي وعرض
مقرتحات تصمميية تزيينية لالكبيات نسائية مث ييل ذكل نتاجئ البحث ومن مث قامئة املصادر وملخص البحث ابللغة
الانلكزيية
الــمـقـدمـة
يعد تصممي الامقشة ال س امي النسائية ( انجتا فنيا جامليا يـظهر خبصائصه املرئية بوضوح كـونه يـحقق تعبريا او فـكرة من
خالل الناجت الفين للوصول الـى هدف حمدد ومضن وظـيفة معـينة تتحقق عىل وفـق اسـلوب معني  ,وهو بذكل ميثل
الفكرة الاكمةل او العنرص الزخريف للقامش الـذي يوحض تكرارا واحدا عـىل املساحة اللكـية للـنسيـج ) .
واتـسم الفن الاسـاليم بصورة عامة ابلسمة الزخرفية اذ صارت الزخرفة بأأنواعها ( الهندس ية والـنباتية والـخطـية فـضال
عـن الـحيوانية ) عنرصا اساس يا يوظف بغزارة فـي معظم النتاجات الـفـنية وتعـد الـطبـيعية ومـا فيـها من مرئيات اساس ية
للك زخرفة فهيي من ويح الفنان ومصدر الهامه ومـهنا يسـمتد اسـسها ونـظمها وعـنارص تـكويناهتا واستـنباط الزخرفة
وكـيفـية تشكيلها  ,ومن خاللها يـمـكن احلصول عىل التحوير الـزخريف والـتجريد والـتنوع التساع رقعة ادلوةل الاسالمية
وانضامم عدد كبري مـن الـشعوب حتت الـحمك الاسـاليم واتصال الـناس مع بعضهم بدون قيود  ,واكن الفنان املصمم يعطي
قامي جاملية عالية مبا يضيفه علهيا من همارات و أأفاكر ومعتقدات .
مشلكة البحث واحلاجة اليه :
يشلك الزي وتنوعه أأمهية كبرية للمجمتع العرصي كلك ول إالنسان املعارص بشلك خاص والس امي انه يشمل الصورة
احلضارية لتطوره من الناحية اذلوقية والاجامتعية والثقافية فضال" عن كونه يعد انجتا" فنيا" جامليا" يظهر خبصائصه املرئية
جوانب جاملية ووظائفية حتقق الغرض ا ألساس من وجود التصممي وهو رفع قمية القامش ومس توى ا ألداء واجلذب امجلايل
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مما يعكسه من حتقيق القمي امجلالية للزي واملالبس بصورة عامة وصوال" اىل ا ألانقة اليت تعد مطلب لك خشص وتسهم يف
أأخراج معل خالق من خالل ابتاكر تصاممي جديدة وحديثة يس تخدم فهيا املصمم لك ما دليه من خيال وخربة .
وذكل لكه يظهر بوضوح يف الفن االإساليم اذلي بلغ أأوج اس تخدام املهارات التصمميية التشكيل والتنفيذ
للمفردات عىل ا ألمقشة اإذ أأتسم بصورة عامة ابلسمة الزخرفية اليت متزيت تصاممي ابلتطور الكبري يف جماالت التحوير والتجريد
والتنوع التساع رقعة ادلوةل االإسالمية وانضامم عدد من الشعوب حتت احلمك االإساليم واتصال الناس مع بعضهم بدون
قيود  ,واكن الفنان املصمم يعطي للخامات الفقرية الرخيصة المثن قمية جاملية عالية مبا يضفيه علهيا من هماراته و أأفاكره
ومعتقداته وإارجاعها اىل بيئته بروح قابةل للتكيف مطبقا" ما ورد من العقيدة االإسالمية دون املساس جبوهرها فبد أأ الفنان
املصمم بتطوير ا ألشاكل الطبيعية اىل اشاكل هندس ية زخرفية مث حتولت هذه الزخارف اىل مقاش و أأزايء اإذ برزت تشكيالت
زخرفية متنوعة منتقاة من أأصول متنوعة بدت مامتزجة ومندجمة وممكةل لبعضها البعض وقد متزيت الزخرفية ابلتكرار الالهنايئ
للوحدات ويف مجيع الاجتاهات دلرجة يصعب معرفة الوحدة ا ألساس ية مع ملئ السطوح لكها ابلزخرفة املتداخةل وذكل
لكراهية املصمم ترك أأي مساحة بدون تزيني كذكل شغل العنرصان الزخرفيان النبايت والهنديس دورا" كبريا" يف الفن
االإساليم فقد ظهر النبايت الزخريف احملور وهو نسق عريب زخريف يتأألف من فروع أأغصان حلزوين متشابكة متتاز ابلتكرار
والتقابل والتناظر .
أأما الوحدات الزخرفية الهندس ية فأأساسها املثلث واملربع وادلائرة فضال" عن أأشاكل بس يطة من اخلطوط
املتباينة والنقط و أأشاكل النجوم املس تخدمة عىل املالبس وعىل هذا ا ألساس حددت مشلكة البحث عىل فرض التساؤل
الآيت :
هل ميكن توظيف مفردات الزخرفية االإسالمية يف التصاممي الزتيينية ألمقشة الالكبيات ؟
أأمهيـــة البحــــث :
تتجىل أأمهية البحث يف دراسة واعداد تصممي عدة الكبيات نسائية وبيان أأمهية تكل الالكبية من خالل تصممي يتسم
ابإبرازه القمي امجلالية من حيث الرتاث وقمية ودالالته االإبداعية والفكرية وعىل هيئة تصممي معارص اإذ تتلخص أأمهية البحث
ابلآيت :
 -1االإسهام يف تطوير التصاممي الزتيينية ألمقشة ا ألزايء النسائية ذلا يعد هذا البحث ضوراي" لسد حاجة الباحثني
واملصممني واملعنيني يف صناعة ا ألمقشة وا ألزايء .
 -2االإسهام يف تمنية الوعي التطبيقي دلى هجات ذات عالقة ومهنا املعامل ودور ا ألزايء وكذكل اجلهات الصناعية
ذات العالقة .
هــــــدف البحــــث :
هيدف البحث اىل حتقيق ما ييل :
 -1الكشف عن مفردات الزخرفية االإسالمية النباتية والهندس ية ودورها يف تزيني تصاممي أأمقشة الالكبيات النسائية
.
 -2تطبيق تصاممي مقرتحة توظف هبا مفردات الزخرفية االإسالمية لزتيني أأمقشة الالكبيات النسائية .
حــــدود البحــــث :
يتحدد البحث مبا ييل :
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 -1احلدود املوضوعية  :املفردات الزخرفية االإسالمية يف تزيني أأمقشة الالكبيات.
 -2احلدود املاكنية  :مناذج لتصاممي زخرفية تزيينية ألمقشة الالكبيات النسائية .
احلدود الزمانية  )1( :الزخرفة االإسالمية يف العرص العبايس (656-132هـ) ( ) 1258-753م  )2( ,الامنذج
املقرتحة ل ألزايء مضن املدة . 2013-2012
حتديــــد مصطلحــــات :
وردت يف س ياق البحث بعض املصطلحات ومن مماييل تعريف ألمهها .
 -1املفردات الزخرفية :
تعرفها (زينا) بأأهنا" نتاج تصمميي متكون من تفاعل املكوانت الزخرفية عىل وفق تنوعاهتا الشلكية الهندس ية والنباتية
واحليوانية عىل وفق أأسس بنائية تنطوي عىل نظم يبتكرها املصمم ألحداث بنية تصمميية مامتسكة وتوليفة برصية منسجمة
يف تنوعاهتا الزخرفية ومظهرها الرتكييب متضمنه أأبعاد ًا وظيفية جاملية وتعبريية "(. )1
وعرفها محزة " بأأهنا الش ئي اذلي يضاف للأش ياء النافعة املعدة للأس تعامل فيحملها وجيعلها مقبوةل من خالل
وصنع مكية من امجلال علهيا المتلكها بطريقة أأخرى " (.)2
وقد تبنت الباحثة تعريف زينا و أأعمتدته كونه يتناسب والبحث احلايل .
 -2التصميـــم :
" ويعرف التصممي بصورة عامة بأأنه التخطيط أأو الفكرة اللكية للعمل الفين " .
ويعرف التصممي ابلنس بة للفن عىل أأنه " أأنتخاب وتنظمي اخلطوط وا ألشاكل واملساحات أأو احلجوم وا أللوان وامللمس
واملادة للحصول عىل ش ئي مجيل فريد من نوعه " ()3
 -3تصميـــم ا ألمقشــة :
عرفته العاين " أأعطاء هيئة القامش الهنايئ ش ً
الك مبتكر ًا مبواصفات اكمةل من خالل حتقيق فكرة وتنفيذيه جملموعة من
الوحدات والعنارص املمتزية وربطها بعالقات و أأسس مدروسة مكونه تصماميً خيدم الناحيتني الوظيفية وامجلالية " (. )1
وجاء من تعريف العامري " الصيغة اليت حتقق انجت ًا أأظهار ًاي لقوى مرسومة مدركة ذهني ًا وفكر ًاي  ,ويقع ذكل مضن أأسس
وعالقات حتددها الفكرة التصمميية للتكوين أأو ا ألبتاكر أأو التطوير مما حيقق أأفرتاض ًا تصماميً لتحقيق غاية وغرض وظيفي
وجاميل  ,ابلنتيجة تكون فكرة تطبيقية متاكمةل "(. )2
أأعمتدت الباحثة تعريف العاين كونه يتناسب وخيدم البحث احلايل .
الـــــــزي :
)
3
(
عرفته املعامج العربية يف (الزي) وابلكرسة  .ومجعه أأزايء وهو اللباس والهيئة " .
()1
()2

زينا رحمي نعمة  :التكوينات الزخرفية ألبواب املراقد املقدسة من العراق رساةل ماجس تري (غري منشورة )  ,جامعة بغداد  ,لكية الفنون امجليةل . 2004
محزة  ,منهتيى  :برانمج تعلميي لتمنية همارات طلبة التصممي يف الزخرفة الهندس ية  ,رساةل ماجس تري منشورة  ,جامعة بغداد  ,لكية الفنون امجليةل  2004ص

4
شريين أأحسان شريزاد  :مبادئ يف الفن والعامرة  ,ادلار العربية للطباعة بغداد  ,1995ص.6
( )1الفريوز ابدي  /قاموس احمليط  ,مؤسسة الرساةل  ,ط  , 3بريوت  , 1993ص . 1668
( )2املعش ين  ,أأمحد بن حماد  /زينة و أأزايء املر أأة يف ظفار  ,وزارة الرتاث والثقافة ( ,مسقط  ) 2008ص. 25
( )3العاين  ,هند محمد حساب  :القمي امجلالية يف تصاممي أأمقشة ا ألزايء وا ألطفال وعالقهتام اجلدلية  ,أأطروحة دكتوراه  ,جامعة يغداد  /لكية الفنون امجليةل  /بغداد
, 2002ص. 12
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" فالزي اذا مايلبسه ا ألنسان ويزتين به  ,وقد أأخذ الزي أأمناط ًا عده و أأشاك ًال متعددة بتعدد اجملمتعات والعصور  ,وخضع
لتغريات مس مترة الس باب معروفة مهنا ا ألقتصادية والثقافية وا ألجامتعية وادلينية"(.)4
عرفته رجاء العاين " بأأنه املظهر اخلاريج ل ألنسان وهو تكوين يح الينسلخ عن التفكري بكونه وضع ًا عام ًا لتصوير فين
ممتكن من حتقيق وحده اكمةل من معرفة اذلوق والتحسس اللوين واحلاجة البدائية املعارصة لكونه غطاء يغطي اجلسم من
مقة الر أأس اىل أأمخص القدم " (. )5
كام ويعرف تصممي ا ألزايء عىل أأنه " معلية خلق و أأبتاكر و أأبداع و أأدخال أأفاكر جديدة عن طريق وتنظمي العالقات الشلكية
اليت تشمل تكوين الشخص من مقة الر أأس اىل القدم أأي تنظمي العالقات امجلالية املنشودة بأأس تخدام القامش ونوع اجلسم
املراد التصممي هل " (. )6
وقد أأعمتدت الباحثة تعريف هند العاين تعريف ًا أأجرائي ًا مبا يتناسب والبحث احلايل .
" أأن لك ما يف تصممي ا ألزايء عالقات ويه تمكن يف بنية تصممي القامش وبنية تصممي الزي وعالقهتام مع بعضها واخلروج
بفكرة جديدة عىل أأساس املوضوع أأي أأعطاء الهيئة العامة ش ً
الك هنائي ًا مبتكر ًا يفيد من الناحية الوظيفية وامجلالية " (. )7
املبحـــــــــث ا ألول
املفردات الزخرفية مع العنارص الزتينيه يف تصاممي أأمقشة الالكبيات
أأوالً  :مفردات الزخرفة الاسالمية يف العرص العبايس
متزيت تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء يف العرص العبايس للمدة ( )1258-753( )656-132ابلتطور الكبري نتيجة
ألتساع رقعة ادلوةل االإسالمية وانضامم عدد من الشعوب حتت احلمك االإساليم واتصال الناس ببعضهم بدون قيود  .ذلكل
ترتبط احلضارة يف العرص العبايس ابلقمي االإنسانية .
ودالالهتا  ,والفن أأحد مظاهر احلضارة والس امي التصممي ألنه يرتبط ابجملمتع وحتوالته اخملتلفة ابختالف الزمان واملاكن .
وتش متل احلضارة اوجه خمتلفة من العلوم والفنون وتعد الفنون من ا ألنشطة اليت تتفاوت بنسب خمتلفة من منطقة
اىل أأخرى  ,وال بد من التعرف عىل بعض احملطات املضيئة يف اترخي تصممي ا ألزايء اليت شهدت تطور ًا كبري ًا خالل احلقب
التارخيية اليت مرهبا العراق ( )1فقد متزي العراقيون القدماء بفخامة تصاممي ازايهئم والس امي ا ألشوريني اذ اكنت مالبس الوزراء
مشاهبة ملاليس امللوك  ,ا أل أأهنا اكنت أأقل هباء ًا " و أأقل اس تعامال" ملواد الزينة من احليل وا ألجحار الكرمية .
كام اختلفت ا ألزايء يف العراق القدمي تبعا" الختالف احلضارات و أأتساعها جغرافيا" بفعل الرصاعات اليت شهدهتا
تكل احلضارات فقد ظلت املالبس تزين اب ألجحار الكرمية لالك اجلنسني الرجال والنساء أأما يف العصور االإسالمية اليت
شهدت حتوال" كبريا" يف تصممي ا ألزايء والس امي ا ألزايء النسائية اليت بد أأت تأأخذ جزء ًا همامً يف معلية احلفاظ عىل مفاتن

( )4العامري  ,فاتن عيل حسني  :التاكمل بني تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء والعالقات الناجتة يف املنجز اللكي  ,أأطروحة دكتوراه  ,جامعة بغداد  /لكية الفنون
امجليةل  2005م .
( )5العاين  ,رجاء ايسني  ,تصممي ا ألزايء حماضة القيت عىل طلبة ادلراسات العليا  ,ماجس تري تصممي أأمقشة  ,نيسان . 1995
( )6كفاية سلامن امحد وجنوى شكري محمد مؤمن  :تصممي ا ألزايء والتشكيل عىل املانياكن دار الفكر العريب  ,مدينة نرص  1993 ,م .
( )7العاين  ,مصدر سابق ص . 13
( )1فؤاد زكراي  /ا ألنسان واحلضارة  ,مكتبة مرص (القاهرة 1991:م  ,ص  20وينظر حسن حالق  /مقدمة يف اترخي احلضارة  ,دار الهنضة العربية (بريوت
) 2010:ص9
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املر أأة فقد متزيت تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء يف العرص العبايس ابلتطور الكبري نتيجة ا ألتساع رقعة ادلوةل االإسالمية وانضامم
عدد من الشعوب حتت المك االإساليم وإايصال الناس مع بعضهم دون قيود (. )2
برزت تشكيالت زخرفية متنوعة مس تقاة من أأصول متعددة لكهنا بدت مامتزجة ومدجمة وممكةل لبعضها البعض
وبصفة متوادلة وقد متزيت زخرفة املنسوجات ابلتكرار الالهنايئ مع ملئ .
السطوح ابلزخرفة املتداخةل وقد شغل العنرصان (الزخارف النباتية والهندس ية ) دورا" كبريا" من الفن االإساليم  ,اذ
ظهر الزخريف النبايت احملور وهو نسق عريب يتأألف من أأغصان حلوزين متشابكة متتاز ابلتكرار والتقابل والتناظر وتبدو
علهيا مسة هندس ية تدل عىل س يادة مبد أأ التجريد والرمز  ,أأما الوحدات الزخرفية الهندس ية املس تخدمة عىل املالبس
أأساسها املثلث واملربع وادلائرة فضال" عن ا ألشاكل البس يطة مثل اخلطوط املتباينة والنقط و أأشاكل النجوم .
أأن اس تخدام املصمم للمفردات النباتية والهندس ية يف الزتيني اكن هل ا ألثر الواحض واملمزي يف تفرد الفنون االإسالمية
بأأسلوب رائع يف تزيني املالبس ومهنا الالكبيات.
أأن من أأمه العنارص الزتيينية يف تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء :
 -1الزخارف ا ألدمية واحليوانية -2الزخارف النباتية والهندس ية -3الزخارف الكتابية
وعىل الرمغ من التعددية الاس تعاملية لهذه الزخارف املتنوعة الا أأن املفردات النباتية والهندس ية اكنت لها أأولوية
وتفضيالت عن بقية ا ألنواع  .فضال" عن اس تخدام للزخارف اخملتلفة اليت تعد مزجيا" من نوعني أأو أأكرث .
اثني ًا  :العنارص الزتيينية يف تصاممي امقشة الالكبيات :
متثل الزخارف النباتية والهندس ية املوظفة يف تزيني الالكبيات النسائية حاةل منجزة من خالل التنوع احلاصل فهيا من
مفردات ووحدات زخرفية فض ًال عن التنوع يف الانشاء الزخريف سواء اكن انشاء ًا زخرفي ًا واحد ًا يعمتد عىل اشغال الفضاء
املتاح بزخارف نباتية لنوع زخريف واحد او النوعني من الانشاء الزخريف اذلي يعمتد عىل احتاد نوعني زخرفيني يفصل
احدهام عن الاخر يف اشغال الفضاء املتاح وتوظيفهام بشلك يضمن الانسجام بني مكوانت التصممي واماكنية استيعاب
الشلك املفردات الزخرفية واخراهجا بصورة تتالءم وال تتعارض مع الاشاكل الزخرفية من التوظيف والاخراج الفين
ومن حيث موضوعاهتا واساليهبا " فالبناء الشلكي هو اذلي يبني احلدود اخلارجية للتصممي وحيدد املساحة اليت تنشأأ فهيا
عنارص التصممي " (. )3
ومن خالل ما تقدم فأأن الوحدات الزخرفية الزتيينية يف تصاممي الالكبية النسائية ميكن تنظميها وفق ًا ملا ييل-:
 -1تكوينات الزخارف النباتية  :وتتضمن التكوينات الزخرفية النبايت ما ييل :
 -1التعتمي املسايح للفضاء-2.التنوع يف الاغصان النباتية وتنظميها -3.التنوع يف بنية املفردات الزخرفية النباتية
ويمت تقس مي الفضاء بعدة اشاكل مهنا تقس مي الفضاء عىل حماور افقية وحمورية وكذكل عىل حماور متقاطعة وبذكل يمت
تأأسيس نقاط مركز التصممي ( )1كام يقسم الفضاء عىل مجموعة من اخلطوط املتقاطعة والعامودية والافقية شلك يش به

( )2تيجانية عدانن عبد الرمحن ,مصادر الاش تقاقات التصمميية وإاماكنية توظيفها يف تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء النسائية املعارصة ,جامعة بغداد ,لكية الفنون امجليةل
 2002ص26
( )3محودة – حسن عيل  /فن الزخرفة  ,ب  .ذ (,بريوت  ) 1980 :ص 42
( )1عبد اجمليد – محمد عبد الفتاح وحامد جاد محمد جاد  /الزغارف للصناعات الزغرفية والنس يجية  ,مطابع ا ألحرام املرصية (القاهرة  1996 :م ) ص 25
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الش بكة يساعد هذا التقس مي عىل توزيع املفردات الزخرفية لتغطية الفضاء املراد زخرفته عن طريق التكرار مضن الش بكة
(.)2
ويمت تصنيف الاغصان النباتية عىل اساس احلركة احللزونية و احلركة املمتوجة وتتكون من حركة واحدة عىل شلك
متوجات متتالية بصورة مقعرة وحمدبة او هبيئة خطني متناظرين اما ابلنس بة للحركة ادلورانية املعكوسة فمتثل يف وصفها
حركة رصف التيين مقلوب يوظف بشلك اساس يف الزخارف النباتية الزهرية املرتكزة عىل حمور التناظر او اليت تعمتد
عىل الانشاء احلر كام وتمتثل احلركة املفصصة من تسلسل وتتابع يش بة الفصوص النباتية بصورة مقعرة وحمدبة توظف يف
دمج غصنني مع ًا.
كام واعمتد ت املفردات الزخرفية النباتية عىل عنارص كأس ية اكمةل وتكون بشلك حمور من كأس الزهرة البس يطة الواقعي
وتوظف كنقطة ارتباط غصين  ,كذكل التقاء الاغصان النباتية وتفرعها (ذات قاعدة املغلوقة واملس تقمية واجملموعة واملزدوجة
)(.)3
-2تكوينات الزخارف الهندس ية -:
الزخارف الهندس ية يه من التصنيفات املتعددة حبسب نوع الزخرفة املعمتدة يف لك تكوين من التكوينات الزخرفية ,
إاذ اخذت هذه الزخارف يف ظل احلضارة الاسالمية امهية خاصة ال نظري لها يف اية صفارة اخرى  ,وتعد الزخارف
الهندس ية من اقدم الاساليب الزخرفية  .وقد تطورت عهنا بقية الاشاكل الزخرفية وتش متل الزخارف الهندس ية عىل
اخلطوط املس تقمية واملائةل واملنحنية واملتكرسة واملقوسة واملتوجة وامللفوفة واليت مبجموعها تكون وحدات هندس ية تعطي
بعضها طابع التجريد والرمز (. )4
ان التكوينات الزخرفية متثلت برتاكب هندس ية حممكة نشأأت من تقاطع اخلطوط املس تقمية وغري املس تقمية والقابةل .
لالنتشار يف مجيع الاجتاهات عن طريق تكرار الوحدة الهندس ية اليت يبىن مبوجهبا لك إامنوذج من الامنذج النجمية وغري
النجمية  ,وقد نفذت الامنذج الهندس ية بعناية ودقة ()5
ان أأي منوذج للزخرفة الهندس ية ال ميكن تصممية ورمسة مبارشة وامنا يمت التوصل اىل ذكل عن طريق رمس ش بكة
اساس ية هتئي اجملال لرمسة وإاظهاره بعد الاس تغناء عن اخلطوط اليت ادت هممهتا ( , )6وتعد هذه الش بكة مؤلفة من العديد
من اخلطوط وتقاطعاهتا يه الاساس الفين لتنفيذ الامنذج الهندس ية واذلي ميكن التحمك يف خصائصه العامة والتفصيل من
خالهل ومعد املصمم الزخريف اىل اس تخدامه اساليب تقنية وتوظيفها يف تصاممي امقشة الالكبية النسائية .
-3تكوينات الزخارف الكتابية -:
يمتزي احلرف العريب بشلكه املرن اذلي حيمل الصفة الزخرفية التشكيلية شانه شأأن الفنون الاسالمية الاخرى فهو جذر
اصيل يعرب عن روح حضارتنا الاسالمية وفلسفهتا (. )1

( )2نصيف جامس  ,مدخل يف تصممي الاعالن  ,بغداد 2001 ,
( )3عبد الرضــا هبيه داود  ,اســس تصــممي الزخارف النباتية احمللية املعارصة عىل الاطر املزجج  ,جمةل الااكدمية  ,لكية الفنون امجليةل  ,جامعة بغداد , 1996 ,
ص88
( )4احلسيين  ,هامش خضري حسن  ,واقع الاسس الفنية لرايزة قباب جوامع بغداد  ,رساةل ماجس تري غري منشورة  ,لكية الفنون امجليةل  ,جامعة بغداد
( )5سايم رزق  ,مبادئ التذوق الفين والتنس يق امجلايل  ,مكتبة منابع الثقافة العامة  , 1982 ,ص24
( )6زينا رحمي نعمة  ,التكوينات الزخرفية البواب املراقد املقدسة يف العراق  ,رساةل املاجس تري  ,لكية الفنون امجليةل  ,جامعة بغداد  , 2004 ,ص 35
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وهو يتقبل التأأليف والتشكيل حبسب املساحة والشلك املراد سواء اكن ش ً
الك هندس ي ًا او تكوين ًا تصوير ًاي  .واذلي يعطي
معاين حمددة ( )2وقد اكن الزتيني ابملفردات اخلطية ادلور املهم يف تطوير الفن الزخريف فض ًال عن اعتباره كواسطة ايصال
املعىن املتضمن فهيا الفكرة من هجه ووس يةل تزينية من هجه اخرى وقد خص العرص العبايس فن اخلط برعايته النه وس يهل
الوحيدة اليت يكتب هبا القر َان الكرمي وكذكل ألغراض الزتيني ومن انواع اخلطوط :
أأ -اخلط الكويف  .ب -خط النسخ ج -خط الثلث
اثلث ًا  - :الزخرفة وارتباطها بتصممي الزي :
ان وجود الزخرفة يثري التأأمل  ,فالشلك اذلي حيظى بقدر كبري من الاهامتم لزخرفته يعلق يف اذلهن اكرث .
كام ان بعض املصممني جتذهبم الزخرفة ويتصورون الشلك عىل انه جمرد مساحة من القامش او سطح للجسم يصلح إالبراز
الزخرفة يف احسن صورها  ,وهناك اخرون يلجؤون للزخرفة حيامث يشعرون اهنا تؤكد اخلطوط الرئيسة للشلك او لتخفيف
من العنارص غري املتناسقة املكونة لهذا الشلك واليت متنعهم الطبيعة او املنفعة من حذفها فأأن اس تخدام الزخرفة يظهر اجلسم
اقل او اكرث جحامً مث ًال فالزخرفة تشغل مساحة او فراغ ًا خيدم الشلك العام للزي ويؤكد مالحمه املمزية وخيفي من عيوب
اجلسم .
ذلكل اكنت هناك احلاجة اىل الاليه حىت تتكيف مع تكل الوظائف اليت اكتسبهتا حواس نا  ,ف إالنسان يبغي حتقيق اجلانب
الزخريف واجلانب الشلكي البنايئ مما قد يوقعه يف نوع من الاضاابت والتذبذب بني الهدفني وليحقق التوازن املطلوب
ذلكل جيب ان يسعى دامئ ًا اىل توفري اكرب قدر من القوة والوضوح يف الشلك مع توفري التناسب الفين بنفس القوة ولتصممي
مالبس جيدة وجعلها مطابقة ملقاييس اجلسم .
والزخرفة لها امهيهتا يف ابراز تصممي الزي من خالل جذب الانتباه .
ويالحظ ذكل يف نوعيات املالبس اجلاهزة واليت تلعب الزخرفة دور ًا همامً يف ابرازها مجيةل ومتنوعة)1(.
املبحـــــــث الثـــانــــــــي  :تصاممي الامقشة والازايء
اوال ً :التنوع فـــي تصاميـــــم الامقشـــة والازيـــــاء :
يعد التنوع من املبادئ املهمة يف تصاممي الامقشة والازايء اإذ (يعد أأساس ًا حركي ًا ديناميكي ًا فهو همم يف مجيع
ا ألعامل الفنية وهمم كأمهية الوحدة يف التصممي كونه يبعث تأأثريات غري منظمة اك ألاثرة والنشاط احليوية ))2(.
أأن أأحداث احلركة من خالل التنظمي الشلكي للزي حيتاج اىل جر أأة كبرية من قبل املصمم كذكل احلال ابلنس بة اىل
الزخرفة ألهنا تسهم الحقا" لقيادة عني الرايئ اىل مركز الاهامتم اللكي للزي واىل تفاصيهل ويعد هذا ابلتايل فعال" توجهيا"
حلركة العني  , )3(.كام و أأن التحمك يف مسار العني حيتاج اىل مصمم ابرع ليك يوازن بني العنارص املؤلفة للشلك بوعي
و أأدراك للك عنرص وتأأثريه عىل التصممي مفن املمكن للتقس اميت الفضائية واعامتد التكرارات املتنوعة للعنارص الشلكية والقمي
اللونية بيهنم هل ا ألمهية ألن اللون يسهل ترمجة ا ألشاكل وحتراكت الكتل وجيعل أأدراك الشلك واملعاين امللموسة للحركة أأكرث
كذكل يضمن عىل شلك العام صفات التنظمي الس امي عندما تعمتد مساحة للون موحد يف زي معني ويوصف فيه قمي لونية

()1
()2
()3

حسني  /حتية اكمل  :الازايء لغة لك عرص  ,طبع مبطابع دار املعارف (ج .م  .ع ) القاهرة 2002
الكبييس ,طراد  :جامليات النرث العريب – الفين  ,املوسوعة الصغرية العدد  , 442دار الشؤون الثقافية العامة  ,بغداد  ,1985,ص .120
شريين أأحسان شريزاد  :مبادئ يف الفن والعامرة  ,ادلار العربية للطباعة بغداد  1995م  ,ص .283
235

مفــــردات الزخرفــــة ا ألسالميــــة فــي التصاميــــم الزتينيــــه ألمقشـــة الالكبيـــات العراقيـــة .......................................................الهـــــام طــــاهـــــر حسيــــن

متنوعة وشلك مدروس اإذ ( أأن لون الفضاء أأساس وجوهري يف خلق تأأثريات جاملية وابالإماكن أأن يكون جحم املنطقة اليت
يشغلها لون معني عامال" يف طاقهتا املؤثرة وجحم فضاهئا ) (. )1
ميثل تصممي ا ألزايء أأكرث أأوجه النشاط االإنساين اذلي ميتكل شالك" أأو نظاما" معينا" ويقوم ابإيصال التجربة ا ألنسانية
ويتأأثر بنوع املواد املس تخدمة يف تشكيةل من أأجل اإبراز النتاج التصمميي وإايصاهل اىل ا ألخرين  )2( .فالوعي ابملواد والتقنيات
وطرائق صياغهتا يتيح للمصمم اإظهار تنويع تقين يس تخدم فيه خامات مواد أأو أأدوات عده وهنا يربز دور املصمم الناحج
فأأن اعامتد الامتثل يف تصممي الزي فالتنوع يظهر فن الزخرفة وابلعكس أأن ظهر الامتثل يف الزخرفة اإذ يفضل اعامتد التنوع يف
الزي و أأن تعادل الكهام)3( .
اثنيـــا"  :العوامل املؤثرة تصاممي الامقشة والازايء :
الشك يف أأن ا ألزايء لها امهية كبرية حلياة ا ألنسان املعارص والس امي عند مزاولته ألعامهل اليومية وماكنته الاجامتعية والثقافية
من اجملمتع  ,فضال" عن أأضافة الهبجة والسعادة من سلوكه اليويم  ,اليت تنعكس بدورها عىل معلية انتقاء الزي ومالمئة
اذلوق وتمنيته ذاتيا" .
والبد من مراعاة عدة عوامل هممة يف حتديد النشاط الوظيفي ل ألزايء من الناحيتني املوضوعية وا ألدائية وكام يأأيت -:
 -1الاختالف يف املراحل العمرية ل ألفراد .
 -2العوامل املرتبطة ابلطبقة الاقتصادية والاجامتعية .
 -3منط الشخصية (املتلقي) .
أأما تعدد ا ألفاكر الوظيفية فتتطلب صياغات جديدة بفعل متغريات شلكية تنطبق عىل البناء التنظميي ومعليات
ا ألدراك لتصممي الزي فا ألفاكر تقود وحتول وتغري من شلك الزي من وظيفة اىل اخرى تبعا" للخامة وتشلك تعبريا" عن
الفكرة والوظيفة يف أأن واحد )4(.
اذ ختضع الوظيفة اىل تأأثريات البيئة بعواملها الاجامتعية والثقافية والاقتصادية اليت تظهر من حيث جودة الزي يف صناعته.
أأن كامل التصممي ال ميكن قياسه أأو حتديده ا أل بوجود عاملني هممني والس امي يف الفنون التطبيقية ومهنا تصممي ا ألزايء وكام
يأأيت :
أأوال"  :الظاهرة الفنية اليت تتضح من خالل فعل حتويل الفكرة والنظرية وإاجراءات متعددة لعملية أأنتاج التصممي بلك
تقنياته  ,تتبلور لكها وتربز لنا يف العملية االإبداعية اليت يقوم هبا املصمم .
اثنيا"  :يه ظاهرة جاملية بعيدة عن الاس تخدام والنفع الوظيفي  ,ومن خالل أأدراك الشلك املصمم وتقدير مقة امجلال منه
عىل ضوء اخلربة امجلالية ومن مث تذوقه والاس متتاع به  ,وهذا غالبا" ما يقوم به املس هتكل )5(.اذلي يعد متذوقا"
حملتوى ومضمون التصممي (تصممي الزي ) فالتصممي مينح الشخصية اليت ترتدي الزي معقا" يكشف عن جوانب موضوعية
وفكرية  ,بيامن يكشف الزي عن ذاتية الشخصية(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

قامس حسني صاحل  :س يكولوجية أأدراك اللون والشلك  ,دار العربية للنرش  ,بغداد  1982م  ,ص .94
نويلر ,اناثن  :حوار الرؤية  ,ت خفري قليل  .مراجعة جرب أأبراهمي جرب ,دار املأأمون للرتمجة والنرش  ,دار  ,بغداد  1987م  ,ص .38
أأمرية اكظم  :القوالب واخلياطة النسائية  ,دار الكتب للطباعة والنرش جامعة املوصل  2001,م  ,ص .272
العامري  ,فاتن  :تصممي ا ألزايء وتعدد الرؤى البنائية  ,سهري أأمني للطباعة (بغداد  2010 :م) ص 54
عبد هللا أأايد احلس ين  :فن التصممي  ,ج, 1دائرة الثقافة وا ألعالم ( الشارقة 2008:م ) ص6-
العامري  ,مصدر سابق ,ص 56
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أأن هناك عالقة متبادةل ما بني الزي والتصممي يؤثر ويتأأثر أأحدهام ابلآخر والس امي املالبس اليت ختضع لعاملني هممني هام
التصممي البينوي للزي تصممي ا ألمقشة اذ يشمل التصممي البينوي للزي مجع التفصيالت املشرتكة يف مجيع أأقسام املالبس
و أأجزاهئا مثل طيات اخلياطة والثنيات.
مما تقدم نس تطيع أأن نؤكد أأن تصممي ا ألزايء يأأيت يف كونه فنا" جتريبيا" حيايك اذلوق من خالل ا ألفاكر والتقنيات
وجامل العنارص الفنية ملكوانت الزي وجناح رواجه من حيث الوظيفة امجلالية لتصممي الزي.
فتصممي ا ألزايء خيدم غرضه امجلايل  ,علام" أأن امجلال حمسوس وملموس  ,فالعالقة ليست جاملية حفسب بل
عالقة تعمتد عىل طبيعة التفاعل بني املصمم واملتلقي وبني تصممي ا ألزايء .مييل مصمموا ا ألزايء اىل أأجياد عالقة ما بني االإرث
احلضاري من هممة وتصممي الزي من هجة أأخرى .
مما تقدم البد تطبيق اكفة التجارب الفنية وامجلالية اليت تطرقنا الهيا أأعاله يف تقيمي الالكبية النسائية اليت تعد من
ا ألزايء النسائية املتداوةل يف اجملمتع الرشيق عىل وجه اخلصوص اذ حياول مصمموا ا ألزايء أأبراز ادلوار احلضاري والس امي
الاساليم يف تصممي الالكبية من حيث اخلطوط والزخارف والرسوم الاسالمية املعروضة ابملنخامت  ,بيد أأن تكل التصاممي
أأتسمت ابلمنطية والتقليد يف خمتلف العامل الاساليم.
كام وتعددت التنوعات التقنية يف تصممي الالكبيات النسائية لتشمل اكفة املساحة اللكية للالكبية وتوزعت
الزخارف بشلك متناظر .
اذ يعد هذا المنط من اس تخدام الزخارف واخلطوط والفروع النباتية اليت متتد مع ا ألزهار وا ألوراق مضن الزخرفة
الاسالمية املرسومة أأو املنقوشة فوق الالكبية من ا ألمناط اليت تعمتد عىل التحوير الزخريف اذلي خيزتل الشلك الطبيعي
مبكوانته الفنية وامجلالية يف التصممي بشلك يعمتد الاخزتال الشلكي يف الوحدة الواحدة  ,حبيث اليؤدي التحوير أأو الاخزتال
اىل تشويه معامل الزخرفة  ,أأمنا يضفي علهيا البساطة وامجلال مبا يتفق مع الغرض أأو الهدف من التحوير الزخريف  ,فضال"
عن التناسب ما بني الوحدة الزخرفية وابيق مكوانت التصممي ( . )1والس امي يف تصممي الالكبية كام البد من اعامتد التوازن
من خالل التناظر ادلقيق لتحقيق الاتزان يف تصممي الالكبية اذ يشمل التوازن لك مكوانت ومقومات العمل الفين ()2
بني تصممي الامقشة والازايء عالقة متبادةل تؤثر احدهام عىل الاخر الس امي ان اذلي خيضع لعاملني التصممي البنيوي (
الفصال ) والتصممي الزتييين ( زخرفة القامش) أأي تصممي القامش يشمل التصاممي املنفذة عىل الامقشة والتصاممي التطبيقية
املنفذة عىل مناطق حمددة يف الزي .
ان لك معل تصمميي عبارة عن مجموعة من الانطباعات املامتسكة يف تزيهنا تعرب عن وحدته بصورة متاكمةل مبثابة
ان التصممي ميثل جزء ًا متاكم ًال غري منفصل( )3سواء يف التباينات احلاصةل يف املفردات التصمميية ل ألمقشة (كأبعاد الاجزاء
التفصيلية ) مث ًال الا ان اللك التصمميي والاسلوب املتبع حيد ان من تكل الاختالفات .
اثلث ًا :تصممي الامقشة وعالقهتا جبسم الانسان
ويمتزي التصممي املنجز بقدرته وتفاعهل مع الاساليب التقنية التنفيذية والاخراجية مما يتطلب ضورة معرفة لك ماهو قامئ
عىل الفعل التصمميي الاظهاري ويتوقف ذكل عىل ما توصيه من اشاكل متنوعة تنوعت ابختالف القوام من خشص اىل
اخر عىل وفق مقاييس عامة خمتلفة للقوام وما يناسب خطوط الازايء للتوصل اىل تكوين جذاب وكام ييل :
()1
()2
()3

العامري  ,فاتن  :تصممي ا ألزايء وتعدد الرؤى البنائية  ,سهري أأمني للطباعة (بغداد  2010 :م) ص 54
عبد هللا أأايد احلس ين  :فن التصممي  ,ج, 1دائرة الثقافة وا ألعالم ( الشارقة 2008:م ) ص6-
زكراي ابراهمي  ,فلسفة الفن يف الفكر املعارص  ,مكتبة مرص  ,د ت  ,ص190
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 -1القوام الطويل املتناسق  /يعد هذا القوام الانسب والاسهل يف معل التصاممي اخملتلفة اإذ تتالءم معه معظم القصات
واخلطوط والثنيات .
 -2القوام النحيف الطويل /يفضل هنا الرتكزي عىل اخلطوط اليت تقلص من حدة الطول وتعطي اجلسم املظهر املمتلئ
وينصح ابالبتعاد عن اخلطوط الطويةل واملالبس ذات القصات الامامية )4(.
-3القوام الطويل البدين  /ينبغي الابتعاد عن اخلطوط الافقية واملالبس امللتصقة ابجلسم كوهنا تظهر عيوب وخفامة الهيئة
مبعىن الابتعاد عن لك ما هو مبالغ فيه الإعطاء رشاقة نوعية لهذا القوام .
-4القوام املتوسط الطويل  /تتناسب معه اغلب التصاممي ولكن املهم ان يكون امللبس غري ضيق وواسع جد ًا او قصري
جد ًا .
-5القوام املتوسط البدين  /يراعي اس تخدام القصات الطويةل الواسعة نسبي ًا أأي غري ضيقة
-6القوام املتوسط النحيف  /يفضل اس تخدام القصات العريضة يك تزيد الاحساس ابالمتالء ومن الرضوري جتنب املالبس
امللتصقة عىل اجلسم ذات القصات الطويةل والامقشة السميكة .
-7القوام القصري البدين  /تس تعمل هل اخلطوط العامودية واملائةل كوهنا الانسب ويفضل الرداء املكون من قطعة واحدة كونه
من طول اجلسم .
 -8القوام القصري النحيف  /من الرضوري اختيار القصات الطويةل مع اس تخدام الامقشة السميكة الإظهار اجلسم ممتلئ ًا .
املبحث الثالث  :تنفيذ فكرة التصممي .
مت تصممي وتنفيذ عدة مقرتحات من ا ألزايء النسائية ( الالكبية) كام يف التصاممي املقرتحة لالشاكل () 5 , 4 , 3 , 2 , 1
املبينة يف قامئة املالحق واليت حتمل من مكوانهتا الزخرفة النباتية والهندس ية والكتابية وفامي يأأيت عرض مفصل وحتليل
ملكوانت الامنوذج ادانه .
أأن الهيئة العامة ل ألمنوذج متثل الكبية نسائية اإذ ظهر توزيع املفردات النباتية بشلك أأزهار وتوريقات و أأغصان
حمورة عن الواقع وقد صيغت بأأسلوب يقرتب من الواقع الطبيعي مت تكثيف املفردات الزخرفية يف وسط حاش ية الالكبية
وكذكل الأكامم وقد وظفت املصممة الشلك أألزخريف مبا خيدم العرص كون املفردات الزخرفية مس متدة من احلضارة العربية
االإسالمية العباس ية وقد عربت املفردات الزخرفية الزتيينية عن احلداثة كام واس تخدمت املصممة املمكالت الزتيينية املمتثةل
(ابلتوش يه) التطريز خبيوط اللكبدون واملمنامنت ( السرتاس ) ابالإضافة اإىل الطباعة (الرمس ابليد ) لغرض تزيني الالكبية
وإاظهارها بشلك يؤدي الغرض الوظيفي وامجلايل للتصممي .
القياسات املتبعة يق رمس القالب الاساس للالكبية

()4

تيجانية عدانن  ,املصدر السابق  ,ص 42-41
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 -1حميط البدن 96مس
 -2حميط اخلرص 75مس
 -3حميط الورك 104مس
 -4طول اجلانب 20مس
 -5طول الصدر 36مس
 -6ارتفاع الصدر 20مس
 -7طول الظهر  38مس
 -8حميط اذلراع  31مس
 -9حميط الرخس  81مس ويعرض حسب املوديل
 -10طول اذلراع  60مس
 25 = 1+ 24 , 24 = 4 ÷ 96ل ألمام
 23 = 1 _ 24 , 24 = 4 ÷96للخلف
حميط اخلرص  19 = 4 ÷ 75ربع اخلرص ل ألمام ,
 18 = 1 _ 19للخلف
حميط الورك 26 = 4 ÷ 104
 27 = 1 + 26قياس الامام ,
 25 = 1 _ 26قياس اخللف
مالحظة  :يمت تعريض القالب الاساس بتنفيذ املوديل املطلوب ويضاف  8مس اىل حميط البدن وكذكل اخلرص
واما اذليل فيمت تعريضه ابإضافة  7مس من لك جانب ارتفاع  2مس لتعديل خط اذليل .
(قالب الامام)
(قالب اخللف)
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النتاجئ
 -1متثل املفردات الزخرفية النباتية والهندس ية والكتابية حاةل منجزة من خالل التنوع يف الانشاء الزخريف داخل الوحدة
التصمميية .
 -2اعمتد البناء لزخريف عىل اس تخدام املفردات والوحدات الزخرفية املتنوعة فظهرت منفردة اترة ومدجمة اترة اخرى فالبناء
الشلكي هو اذلي يبني احلدود اخلارجية للتصممي وحيدد املساحة اليت تنشأأ فهيا عنارص التصممي
 -3يعد البعض العالقة بني تصممي الامقشة وا ألزايء عالقة تنافس ية حيددها نوع التصممي املس تخدم مبعىن ملن س تكون
الس يادة البنيوي ام الزتييين ويف حاةل التعادل الكهام س يفقد التصممي تركزي ًا وجاملية
 -4ان قمية العمل الزخريف تظهر من خالل الوحدات الزخرفية املنفذة عىل الامقشة وا ألزايء النسائية الاسالمية
 -4خلق حاةل من الربط بني الاسس والعالقات التصمميية فال تكون منفصةل وإامنا يمت تشكيل العالقات عىل اسس
جاملية تصمميية ل إالشاكل سواء اكنت طبيعة او حمورة او هندس ية جتريدية
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قامئة املصــــــــــــادر
 -1الاسدي  ,اسعد غالب حسني  :الزخرفة يف العامرة الاسالمية  ,دراسة يف رايضيات بناء الشلك الزخريف  ,رساةل
ماجس تري غري منشورة مقدمة اىل لكية الهندسة قسم الهندسة املعامرية  ,جامعة بغداد . 1990
 -2أأمرية اكظم  :القوالب واخلياطة النسائية  ,دار الكتب للطباعة والنرش جامعة املوصل  2001,م
 -3تيجانية عدانن عبد الرمحن ,مصادر الاش تقاقات التصمميية وإاماكنية توظيفها يف تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء النسائية املعارصة
,جامعة بغداد ,لكية الفنون امجليةل . 2002
 -4حسني  /حتية اكمل  :الازايء لغة لك عرص  ,طبع مبطابع دار املعارف (ج .م  .ع ) القاهرة 2002
 -5محزة  ,منهتيى  :برانمج تعلميي لتمنية همارات طلبة التصممي يف الزخرفة الهندس ية  ,رساةل ماجس تري منشورة  ,جامعة
بغداد  ,لكية الفنون امجليةل . 2004
 -6محودة – حسن عيل  /فن الزخرفة  ,ب  .ذ (,بريوت . ) 1980 :
 -7زينا رحمي نعمة  :التكوينات الزخرفية ألبواب املراقد املقدسة من العراق رساةل ماجس تري (غري منشورة )  ,جامعة بغداد ,
لكية الفنون امجليةل 2004
 -8السوداين  ,عبد هللا واخرون  :همارات اخلط العريب  ,بغداد  ,رشكة الفنون للطباعة احملدودة 1980
 -9شريين أأحسان شريزاد  :مبادئ يف الفن والعامرة  ,ادلار العربية للطباعة بغداد  1995م .
 -10العامري  ,فاتن  :تصممي ا ألزايء وتعدد الرؤى البنائية  ,سهري أأمني للطباعة (بغداد  2010 :م) .
 -11العامري  ,فاتن عيل حسني  :التاكمل بني تصاممي ا ألمقشة وا ألزايء والعالقات الناجتة يف املنجز اللكي  ,أأطروحة
دكتوراه  ,جامعة بغداد  /لكية الفنون امجليةل  2005م .
 -12العاين  ,رجاء ايسني  ,تصممي ا ألزايء حماضة القيت عىل طلبة ادلراسات العليا  ,ماجس تري تصممي أأمقشة  ,نيسان 1995
.
 -13العاين  ,هند محمد حساب  :القمي امجلالية يف تصاممي أأمقشة ا ألزايء وا ألطفال وعالقهتام اجلدلية  ,أأطروحة دكتوراه  ,جامعة
بغداد  /لكية الفنون امجليةل  /بغداد . 2002
 -14عبد هللا أأايد احلس ين  :فن التصممي  ,ج, 1دائرة الثقافة وا ألعالم ( الشارقة 2008:م ) .
 -15عبد اجمليد – محمد عبد الفتاح وحامد جاد محمد جاد  /الزخارف للصناعات الزخرفية والنس يجية  ,مطابع ا ألحرام املرصية
(القاهرة  1996 :م ) .
 -16فؤاد زكراي  /ا ألنسان واحلضارة  ,مكتبة مرص (القاهرة 1991:م  ,ص  20وينظر حسن حالق  /مقدمة يف اترخي
احلضارة  ,دار الهنضة العربية (بريوت ) 2010:
 -17الفريوز ابدي  /قاموس احمليط  ,مؤسسة الرساةل  ,ط  , 3بريوت . 1993
 -18قامس حسني صاحل  :س يكولوجية أأدراك اللون والشلك  ,دار العربية للنرش  ,بغداد  1982 ,م .
 -19الكبييس ,طراد  :جامليات النرث العريب – الفين  ,املوسوعة الصغرية العدد  , 442دار الشؤون الثقافية العامة  ,بغداد
 1985,م .
 -20كفاية سلامن امحد وجنوى شكري محمد مؤمن  :تصممي ا ألزايء والتشكيل عىل املانياكن العاين.
 -21املعش ين  ,أأمحد بن حماد  /زينة و أأزايء املر أأة يف ظفار  ,وزارة الرتاث .
241

مفــــردات الزخرفــــة ا ألسالميــــة فــي التصاميــــم الزتينيــــه ألمقشـــة الالكبيـــات العراقيـــة .......................................................الهـــــام طــــاهـــــر حسيــــن

 -22نويلر ,اناثن  :حوار الرؤية  ,ت خفري قليل  .مراجعة جرب أأبراهمي جرب  ,دار املأأمون للرتمجة والنرش  ,دار  ,بغداد
 1987م

242

مفــــردات الزخرفــــة ا ألسالميــــة فــي التصاميــــم الزتينيــــه ألمقشـــة الالكبيـــات العراقيـــة .......................................................الهـــــام طــــاهـــــر حسيــــن

الشلك رمق ()1

الشلك رمق ()4

قامئة املالحق
الشلك رمق ()2

الشلك رمق ()5

243

الشلك رمق ()3

 الهـــــام طــــاهـــــر حسيــــن.......................................................مفــــردات الزخرفــــة ا ألسالميــــة فــي التصاميــــم الزتينيــــه ألمقشـــة الالكبيـــات العراقيـــة

ITEMS OF ISLAMIC DECORATION IN DECORATIVE DESIGNING OF
IRAQI ALKLABIAT (GOWN) CLOTHES
ILHAIM TAHIR HUSSEIN
Abstract
Designing women clothes is one of the application arts has rules and fundamentals and
also laws connected the individual , and it is the whole thought and the decorative element
for the cloth, in this way it highlighted the aesthetic and functional aspects which achieving
the basic objective of existing the design, and the design has motives of designer chisel of
the ability to deduct and device new systems and relations of his self sense of the
components from which one could sustain the designing thought.
Besides, the cultural and philosophy level to him which considered elements and motives
, the researcher depending on them in designing women clothes, and the research problem
is limited on the imposing the following question: Could the decorative ,plantation
decorative engineering items be mobilized in the decorative designs for the Alklabiat
(Gown) clothes ?
And the research aims at detecting detecting decorative ,plant decorative engineering items
and their role in decorating the designing Alklabiat (Gown) clothes also applying
suggested designs in which decorative and the first category included / the decorative
items with the decoration elements in designing Alklabiat (Gown) /
Details of Islamic decoration in the Abbasian age, -1
The decoration elements in designing Alklabiat (Gown) cloth, -2
Decoration and its connection with designing fasions and the second category / -3
diversity in designing clothes and its relation with the human
body as for the third category which displays implementation of the designing designs and
presenting designing, decorative suggestions then followed by the research results and
lastly list of references and abstract in English language.
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