
 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٨٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

   مكمالت مالبس لزخرفة العباءاتاستحداث
 ى من الفن النوبمستوحاة

 هديل حسن ، هبة عاصم ، شيماء صابر ، ثناء مظهر

 :ملخص

واالنتعاش  التقدم الحضاري  تعتبر مكمالت المالبس من العوامل الهامة التي توضح 
حضارة  ابتصميماتها وزخارفها وألوانه فهي تعكس ،االقتصادي لزي بلد من البلدان

أصبح تصميم مكمالت الملبس اآلن من الفنون التي و . اليهومعتقدات المجتمع الذي تنتمي
العالقة بين المكمل الملبس هي عالقة جزء  التصميم وأصبحت مركزًا هامًا في ميدان حتلتا

فالمكمل جزء من الملبس والملبس جزء كلي من الجسم الذي يرتديه، والجسم جزء من ل، وك
 اللمسة النهائية وجاذبية وتعطي تضيف لمظهر الشخص بريقًا ، فهيخارجي للفردالمظهر ال

الفن النوبي هو فن شعبي غني بالوحدات ، و االنتباهمنفردا وتجذبالتي تجعل الشخص 
ويسهم هذا البحث في إحياء ا، الزخرفية البسيطة المتباينة التي تجسد المعتقدات بكل وجوهه

اإللمام بالتقنيات النسجية القديمة المستخدمة في الفن الشعبي وتراث الفن الشعبي النوبي 
االهتمام بالنواحي الجمالية في الشعبية النوبية و العناصر الزخرفية ىالتعرف علبي  والنو

 امتداد ىعمل عليا، ويهدف هذا البحث للتصنيع مكمالت المالبس بشكل يحقق لها طابعًا قوم
تنمية الذوق الجمالي في مكمالت المالبس  معاصر ول واستمرار الفن الشعبي النوبي بشك

ابتكار تصميمات حديثة لمكمالت المالبس مستوحاه من زخارف الفن الشعبي النوبي وتساير و
.  من خالل تصميم وتنفيذ مكمالت زي للعباءة الفن الشعبي النوبيىتسليط الضوء علر والعص

ستلهمة من زخارف الفن الشعبي  تصميمات ومنتجات ماستحداثإمكانية البحث  ويفرض
 البحث العباءات ويتبع معاصرة لزخرفة  ومتصلةمالبس منفصلة  النوبي في إنتاج مكمالت

 .يبيالتحليلي والمنهج التجروالمنهج المنهج الوصفي 

   الفن النوبى ، التراث ، مكمالت المالبس ، العباءة :الكلمات الدالة 

 

 : والمشكلة البحثيةمقدمةال

مكمالت المالبس من العوامل الهامة التي توضح التقدم تعتبر 

 بتصميماتها بلد من البلدان فهي تعكس لزيالحضاري واالنتعاش االقتصادي 

وتعتبر مكمالت  وزخارفها وألوانها حضارة ومعتقدات المجتمع الذي تنتمي إليه

التفاصيل السحرية للموضة والتي يمكن عن طريقها تغيير الشعور " الزينة 



 

 

 ء  إا / ا

)  ٢٨٦  ( 
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يقول جراهام ، و) Joseh,London 1968,( "دلكلي بالمظهر الخارجي للفرا

تكون الحلي من أقدم الفنون فهي دائماً تعني شيئاً هاماً لبني  ربما: "هيجز

يقول  و".اإلنسان، وهي في الغالب انعكاساً للشخصية ومشاركته في الجمال

يم سحر مرتديها أيضاً أن الحلي نتيجة اتحاد مجموعة من الدوافع هدفها تعظ

 .ألطف، وأجمل، وأكثر جاذبية، وأكثر بهجة وأكثر شموالً و،ىليبدو أغن

 مركزاً احتلتوأصبح تصميم مكمالت الملبس اآلن من الفنون التي 

 النواحي االقتصادية، حيث ىنعكس ذلك علاهاماً في ميدان التصميم وأيضاً 

صبح له مصممون  وأالملبسيأصبح المكمل من وسائل الترشيد في المجال 

متخصصة ) أنتونيال جالسو( متخصصون مثل المصممة اإليطالية المشهورة 

 العالقة بين المكمل الملبس هي عالقة جزء وأصبحتفي تصميم المكمالت،  

وكل، وعلي ذلك فإن هناك سلسلة ال حصر لها من الكليات أو األجزاء الكلية 

ل جزء من الملبس والملبس في الملبس والتي يحيط كل منها باآلخر، فالمكم

جزء كلي من الجسم الذي يرتديه، والجسم جزء من المظهر الخارجي للفرد 

وبالتالي من مظهره الملبس فالمظهر الخارجي للفرد يكتسب شخصيته 

ار زخارف الفن النوبي ألنها فيها ياختتم وقد . الخاصة نتيجة لترابط مكوناته

يمات حديثة لمكمالت المالبس، وهذا  في إيجاد وابتكار تصمالرغبةما يشبع 

إلي اختيار موضوع البحث لالستفادة من تراث الفن النوبي المصري ى ما دع

 . الذي يعتبر نواه صالحة للعطاء الفني لالبتكار في مجال مكمالت الملبس

وتعتبر البيئة النوبية من المجتمعات التي تتميز بزخارفها الموروثة 

ويذكر   خاصة تعبر عن ثقافة وعادات مجتمعهاوالمتجددة والتي تحمل سمة

المجتمع النوبي كان وما زال جزء من المجتمع "علي زين العابدين أن 

العريض ارتبط وعاشا معاً حضارات عريقة استمرت آالف العربي المصري 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٨٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

السنين وقد شاركها في ذلك السودان الشقيق العزيز، لقد آمنوا منذ أشرقت 

ه البالد، فإن المصير واحد، والمستقبل واحد شمس الحياة علي أرض هذ

علي زين ( .يربطهم جميعاً شريان الحياة األزلي النيل العظيم

 ) م١٩٨١،العابدين

ونجد أن الفنان النوبي استلهم وحداته الزخرفية مما يحيط به من 

 في زخرفة الواجهات الخارجية هامامظاهر الحياة الطبيعية والعقائدية واستخد

 غير ذلك مما يتزين بها العروس ى والحلي، واألطباق إلطالحوائللمنازل و

 ىبيتها وغيرها من منتجات الحرف التي تستفيد بها في حياتنا اليومية وير

هيربرت ريد أن الجمال هو الوحدة والتناغم والتناسق بين مجموع العالقات 

فالباحثة ، )م١٩٩٠،هيربرت ريد(التشكيلية  بين األشياء التي تدركها حواسنا 

تحاول من خالل ما سبق اإلفادة من معطيات الزخارف الشعبية إلي النوبية 

وإبرازها في استخدامات جديدة تتفق مع متطلبات مكمالت الملبس في العصر 

   .الحديث

 ما إمكانية تاليالتساؤل ال يمكن تناول مشكلة البحث من خاللو

 ملبس تتسم بالحداثة ؟ استخدام الوحدات الزخرفية النوبية لعمل مكمالت 

 : ة البحثأهمي

 . في إحياء تراث الفن الشعبي النوبياالسهام -١

التعرف على الثقافات والمعتقدات التي أثرت على مجتمع النوبة  -٢

وتقاليده وعاداته وضمن هذه التقاليد والعادات ممارسة هذا الفن الشعبي 

 . وأساليب تنفيذه

 . عبيمستخدمة في الفن الشاإللمام بالتقنيات النسجية القديمة ال -٣



 

 

 ء  إا / ا

)  ٢٨٨  ( 
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 العناصر الزخرفية الشعبية النوبية التي تنتج رؤية ىالتعرف عل -٤

منها الخطوط والمحاور التي سيقام عليها  جديدة يمكن أن يستنبط

 حضور الموروث الشعبي ىتصميم مكمالت المالبس مما يساعد عل

 . اجتماعياً بصورة أكبر

 مكمالت المالبس بشكل يحقق االهتمام بالنواحي الجمالية في تصنيع -٥

   .لها طابعاً قومياً

 : داف البحثأه

 امتداد واستمرار الفن الشعبي النوبي بشكل معاصر يتفق ىالعمل عل -١

 . مع طبيعة البيئة المصرية ومتطلبات العصر الحديث

تنمية الذوق الجمالي في مكمالت المالبس الرتباط هذا الذوق  -٢

 . المرأةباإلنسان وأكثرها ارتباطاً بزي 

ابتكار تصميمات حديثة لمكمالت المالبس مستوحاه من زخارف الفن  -٣

 .  الشعبي النوبي وتساير العصر الحديث

 الفن الشعبي النوبي ليصبح واقع في مجال تصميم ىتسليط الضوء عل -٤

 . المالبس ومكمالتها لتحمل مالمح وروح تراثنا الشعبي

 : حدود البحث

 . زخرفية الالفن الشعبي النوبيوحدات  -١

 – القالدات – األحزمة –الصدريات ( مكمالت مالبس تتمثل في  -٢

 ). وغيرها... الجوارب 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٨٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

 – الجلود –األقمشة ( فيمثل تت مكمالت الملبس تنفيذخامات مختلفة ل -٣

 – الخرز واألحجار –والحريرية بأنواعها ة الخيوط القطنية والصوفي

 ) . القواقع 

خارف مختلفة مستوحاه من عباءات بمكمالت وز) ٩(تصميم عدد  -٤

 .الفن النوبي

 :أدوات البحث

 .إستمارة إستطالع رأي -١

 . إستمارة لتقييم التصميمات -٢

 : منهج البحث

 .التحليلي والمنهج التجريبي والمنهج يتبع البحث المنهج الوصفي 

 : فروض البحث

 من زخارف الفن وحاهإمكانية إستحداث تصميمات ومنتجات مست -١

معاصرة لزخرفة المنفصلة النتاج مكمالت المالبس الشعبي النوبي في إ

 . العباءات

 من زخارف الفن توحاهإمكانية إستحداث تصميمات ومنتجات مس -٢

معاصرة لزخرفة المتصلة المالبس الالشعبي النوبي في إنتاج مكمالت 

 . العباءات 

 

 



 

 

 ء  إا / ا
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 :مصطلحات البحث

    Heritageالتراث    )١(

لفلكلور التراث بأنه يعرف قاموس مصطلحات االنثرولوجيا وا

عناصر الثقافة تتناقل من جيل إلى آخر، كما أنه يعرف التراث بأنه شكل 

 . ثقافي يتناقال اجتماعياً ويصعد عبر الزمن

    Ornaments الزخارف  )٢(

يعرف قاموس المنجد الزخرفة بأنها التحسين والتزيين، كما يذكر 

 وتعني decusتينية عبد الغني الشال أن كملة زخرفة مأخوذة من كلمة ال

الزينة والتحلية فتكون وحدات وعناصر الشكل الفني في تكرار ونسق يسر 

 .الناظرين

    Apparel Accessoriesمكمالت الملبس    )٣(

يطلق على المكمالت الحليات المصاغة من المعادن والخامات 

بمعني الحق أو ) accessory(ومفردها ) accessories( المختلفة اسم 

بمعنى شئ كمالي ) accessary( مساعد ، وكذلك يطلق عليها اسم إضافي أو

مكمالت الملبس ) . Laccessoruis(يضاف للزينة، واألصل الالتيني للكلمة 

تعني الكمال وتكامل الشئ وكمله، أتمه وجمله، ومكمالت الملبس تعني أشياء 

وقطع تصاحب أشياء رئيسية وتعمل علي زيادة تأثيرها، أي إضافات 

 –الحقائب ( ب األزياء وتجعلها أكثر جماالً، ومن هذه المكمالت تصاح

 ).وغيرها ... - القفازات – حليات الصدر –الصدريات 

 Nubian Art  الفن النوبي  )٤(

 هو فن شعبي غني بالوحدات الزخرفية البسيطة المتباينة التي تجسد 

عبية أو المعتقدات بكل وجوهها في الطقوس، أو ما هو وارد في الثقافة الش



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٩١  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

المعتقدات العامية، وهي توضع في مناسبات معينة، وفي أماكن معينة من 

. البيت ألن لها دوراً هاماً تقوم به مثل درء العين وجلب البركة والفأل الحسن

 )م٢٠١٦سلوي ماهر أحمد،/ د(

 Abayaالعباءة   )٥(

و أو العباء وجمعها عباءات واعبئة ويطلق عليها عباية أالعباءة 

و الجبة وهي رداء فضاض خارجي تلبسه المرأة والرجل أ الدراعة وأالثوب 

 المنتصف ي القدمين ولها مرد فىعلى حد سواء والعباءة يصل طولها ال

و سوستة وذات اكمام طويلة أزرار وعراوي أ يغلق ب،طول العباءةباالمامي 

و أفي كثير من االحيان يكون المرد والكولة مزخرفين بالتطريز االلي 

.    العديد من األقمشة أشهرها الحرير والشيفونتصنع من وائط الزخرفية الشر

 )م٢٠١٥ماجدة عبد الجليل عشماوي، (

 : الدراسات السابقة المرتبطة

تناول البحث دراسات عن الفن النوبي، ومكمالت المالبس، ومالبس  

مريم زكريا محمد، (دراسة : السيدات، والخامات المستخدمة المرتبطة مثل

ساندي (، ودراسة )م٢٠١٥رماس عبد الحميد مصطفى، (، ودراسة )م٢٠١٠

، ودراسة )م٢٠٠٨ايمان محمد حنفي، (، ودراسة )م٢٠١٢سمير محمد، 

رؤى أحمد حسن (، ودراسة )م٢٠١٦الشيماء فتحي عبد الفتاح الشيشيني، (

 ). م٢٠١٦سلوى ماهر أحمد، (، ودراسة )م٢٠١٨أونسة، 
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 :االطار النظري

 ةتاريخ وحضارالنوبــة 

ومعناها باللغة المصرية القديمة والنوبية "نب"كلمة منالنوبة مشتقة 

 أن بالد النوبة كانت مصدراً هاماً لوجود معدن ىولعل هذا يرجع إل" الذهب"

الذهب؛ وإذا تتبعنا تاريخ بالد النوبة نجد أنها مرت بأحداث تاريخية تركت 

 وأن هذا االستمرار الثقافي بدأ . ثقافتها وتنظيمها االجتماعيىبصماتها عل

 بالد النوبة جزءاً من مصر لها بيئتها باعتبارمنذ عصور ما قبل التاريخ 

الطبيعية والجغرافية وخصوصيتها الثقافية، ومن المعروف أن بالد النوبة 

 امتصاص العناصر الغربية التي دخلتها، وتمثلها ىكان لديها مقدرة كبيرة عل

ندمج اندماجاً تاماً في سائر سكانه، وهذه الخاصية إذا تمثيالً كامالً حتي ت

 ىومما يدل عل. كانت معروفة في مصر، فإنها أكثر ظهورها في بالد النوبة

هذا أنه علي الرغم من هذه الغزوات والهجرات، ظل النوبيون في تاريخهم 

 ىإن أكثر األدلة برهاناً عل. الطويل متمسكين بثقافتهم ولغتهم الخاصة

مرار في الثقافة النوبية هي اللغة النوبية ونظام النسب، فالنوبيون الكنوز االست

والفاديجا ال يزالون محتفظين بلغتهم، وقد اكتسبت الجماعات العربية التي 

دخلت بالد النوبة، مثل بعض بطون قبيلة ربيعة وقبيلة جهينة،اللغة النوبية 

 إقليممستقل عن  اصعلي خالف عرب العليقات الذين استقروا في إقليم خ

النوبيون في القرن الثامن عشر،وقد عرف ذلك اإلقليم بوادي العرب،ولم 

يكتسب عرب العليقات اللغة الكنذية أو الفاديجية نظراً لعدم اندماجهم في 

 . الجماعات النوبية



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٩٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

ومع ذلك تنتشر المعتقدات النوبية بينهم في قراهم، ولها نفس 

ا ما يؤكد استمرار وثبات تلك المعتقدات المظاهر السلوكية الفعلية وهذ

 .)م١٩٩٨، ثريا نصر( .وأهميتها

 الفن الشعبي 

 فن ذو تعبير تلقائي وعفوي، وخلفية ثقافية شعبية مألوفة بين هو

العامة تختصر مفاهيمهم وتقاليدهم وعاداتهم وأفكارهم ويتميز الفن الشعبي في 

فنون الشعبية في مصر نجد  للالتنوعمصر بالتعددية والتنوع ومن خالل هذا 

أنها تضم الفن الشعبي النوبي الذي يعد من أكثر الفنون مقدرة علي االنتشار 

والتعبير عن عادات وتقاليد وثقافة مجتمع النوبة فهو يحمل في طياته مالمح 

سلوى  ( .تراث وسمات بيئة ورموز عقيدة، وأساليب وفكر وتذوق مجتمع

  )٢٠١٦ماهر احمد زهران، 

 : النوبي الفن

هو فن شعبي غني بالوحدات الزخرفية البسيطة المتباينة التي تجسد 

المعتقدات بكل وجوهها في الطقوس، أو ما هو وارد في الثقافة الشعبية أو 

المعتقدات العامية، وهي توضع في مناسبات معينة، وفي أماكن معينة من 

. البركة والفأل الحسنالبيت ألن لها دوراً هاماً تقوم به مثل درء العين وجلب 

وقد كانت منطقة النوبة تمثل مصدراً هاماً للعمال ، )م ٢٠١٦، ماهرسلوى(

المهرة الذين أتقنوا طريقة بناء السفن والنحت وعمل الفخار، وقد أجمع 

المؤرخون أن هؤالء العمال كانوا وال زالوا يتمتعون بذوق ورفيع ويملكون 

 شيدوه من مدن ومباِن، وما نقشوه قدرات فنية ومواهب جمالية ظهرت فيما

، )م ٢٠١٨  أحمد حسن أونسة،ىرؤ. (من زخارف وما صنعوه من فخار
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وحداته الزخرفية مما يحيط به من مظاهر م ونجد أن الفنان النوبي استله

الحياة الطبيعية والعقائدية، واستخدم هذه الوحدات الزخرفية في زخرفة 

مادلين أنور ( ، والحلي، واألطباق الواجهات للمنازل والحوائط الداخلية

  )م٢٠٠٣، رياض

    :ومن خصائص ومميزات الفن الشعبي النوبي

 ىال يمكن إنكار تميز فنون تلك المنطقة باألصالة الممتدة إل :األصالة –١

أعمق الجذور، والنابعة من خالصة حضارات عديدة مرت بها بالد 

 . النوبة، باإلضافة إلي أنها فنون وليدة بيئتها

بالرغم من أن هذه الطبقة مشتركة في كثير من  :االنطالق والفطرية –٢

 أكثر اعتباره، إال أن الفنان النوبي يمكن االخرىالفنون الشعبية 

فطرية، حيث أنه ظل فترة طويلة بمعزل عن التأثر بالتجديد والتغيير 

 . بحكم موقعه

 سواء في جميع الفنون الشعبية النوبية متقاربة :وحدة الفنون النوبية –٣

ألوانها الصريحة وفي زخارفها ورموزها، أو في معانيها الجمالية 

 . التعبيرية

للفنون النوبية قدرة : قدرة الفنون النوبية علي التوليف بين الخامات –٤

علي التوليف بين خامات مختلفة من البيئة مع االحتفاظ بقيمتها 

 . التعبيرية والمرتبطة بثقافتها وميولها المحلية

ويرجع ذلك إلي أن أغلب هذه :  الفنون النوبية بالرقة والنعومةتميز –٥

الفنون تقوم بها المرأة النوبية، فهي تزخرف الجدران وترسم عليها، 

وتصنع أطباق الخوص والحصير والسالل وتزخرفها بحسها الفطري 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٩٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

 في بالد النوبة حديثاً، تمتاز المرأة ىوحت. وألوانها البراقة الصريحة

رتها علي الرسم والزخرفة ولكن في مجال جديد وحديث النوبية بقد

 . وهو رسم الحناء في ليالي العرس النوبية

عنصر التكرار المتنوع له درجة من السيادة والتميز في غالبية الفنون  –٦

، فالفنان رتابةومع ذلك فهو تكرار ال يكسب العمل الفني : النوبية

لون وتباينها، ليخلق يغير درجات ال النوبي بحسه الجمالي الفطري،

 )م٢٠١٤، القادر محمود عمرو عبد(   .نوعاً من التجديد واالبتكار

العوامل األساسية في تصميم من : مكمالت المالبس والعباءات

 المختلفة ، واألساليبخواص الخامات المستخدمة في التنفيذ المالبس مكمالت

االقتصادية، لجوانب وا، القيم الجمالية والوظيفي، والغرض والتقنية المتنوعة

     .العوامل البيئية، وأخيرا العوامل اإلنسانيةو

  :أهمية مكمالت المالبس

 .تضيف لمظهر الشخص بريقاً وجاذبية -

  .تعطي اللمسة النهائية التي تجعل الشخص منفرداً متكامل المظهر -

 واأللوان من خالل توافق الخطوط األنيقتجذب االنتباه إلي المظهر  -

  .والمالبس

تزيد دوالب المالبس ثراء وبشكل اقتصادي وسهل حيث تجعل الفرد  -

تبدو كما لو كان يمتلك العديد من المالبس بفضل التبديل والتغيير في 

  . المكمالتأنواع

  .أنيقة مالبس جذابة ىيمكنها تحويل المالبس البسيطة إل -
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 )م١٩٩٩،  احمد نورىمن(     أسس تصميم المكمالت

 التي تحقق الرواج الفني اإلشكاليئة ومعرفة انسب دراسة ثقافة الب -

  .األصيلوالتي تعبر عن روح التراث المصري 

 ."للحفاظ على جودة المنتج"التزام الدقة في عمليات اإلنهاء  -

 .ختيار انسب الخامات حسب المواصفات والجودةا -

  . وطبيعة الجسمالزىتوافق الشكل والوظيفة مع  -

  . المرتبطة بتنفيذ المكملدراسة الجوانب االقتصادية -

 إلضفاء بعض والزى وضع المكمالت بالنسبة للجسم أماكندراسة  -

  .التأثيرات الجمالية

تظهر القيمة االقتصادية لمكمالت المالبس في تمويل مالبس العام و

 مالبس حيوية وأنيقة، كما أنه يمكن عن طريق تغييرها استخدام ىالماضي إل

ة؛ ويجب مراعاة الفطنة والدقة واالقتصاد في  واحد في أكثر من مناسبزى

اختيار مكمالت المالبس، بإضافة قطعة واحدة ذات ذوي جميل يمكن أن 

 .  مظهر مشرق ومثيرىتحول المظهر الخارجي الممل إل

 ذلك فالمكمالت إذا أحسن اختيارها فإنها تعمل علي التعبير ىوعل

مرأة، لذا فإن المكمالت يجب عن الفردية والتميز في سلوك الملبس بالنسبة لل

أن يكون لها دوراً هاماً في تشكيل وتجديد في دوالب المالبس فهي ليست 

مجرد مصاحبة للقطعة الملبسية بل هي نفسها جزء ضروري من المظهر 

 . العام

ويشير توافق المالبس ومكمالتها إلي حسن االختيار الذي يجعل 

 يكتسب الفرد طرازاً شخصياً بسبب الفرد متميزاً ومتفرداً عن اآلخرين، فقد



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٩٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

 المكمالت مع المالبس اختياراختياره لمالبسه أو لفطنته الخاصة في 

 الموضات والمكمالت األكبر مناسبة له ولبيئته، ىوموهبته في التعرف عل

نادية (   . وهذا كله يكون الطراز الشخصي الذي يميز الفرد عن المجموعة

 )م١٩٩٩محمود خليل، 

 :الت  المالبسأنواع مكم

وهي مفردات مثبتة بالملبس وال ): Trims ( المكمـالت المتصلـة  )١(

 .تنفصل عنه

وهي مفردات يمكن إضافتها : ) Accessories ( المكمالت المنفصلة )٢(

 .أو خلعها عن المالبس

تشكل المكمالت المتصلة جزءاً أساسياً من  : المكمالت المتصلة

 يتطلب اختيارها وشراؤها عند مخطط قطعة المالبس حسب تصميمها وهذا

 قطعة المالبس إذ أن تركيبها في معظم األحيان يتم أثناء خياطة قماششراء 

 األزرار قطعة المالبس أو بعد االنتهاء من ذلك ومن المكمالت المتصلة

 ) م٢٠١٤، شيماء محمد عامر( .واألشرطة والتطريز والترقيعاالبليك و

ت المالبس كبير ومتنوع مما إن مجال مكمال :المكمالت المنفصلة

 الذي سوف يرتدي معه فتشمل الزي يالءم بما لالختياريعطي فرصة واسعة 

 : تلك المكمالت

  الجوارب- ٣                األحذية– ٢            حقائب اليد- ١

  الجابوهات- ٦              اإليشارب– ٥              األحزمة– ٤

  الحلي بأنواعها- ٩           أغطية الرأس-٨             القفازات - ٧
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 :العباءة

هي رداء فضاض خارجي تلبسه المرأة والرجل على حد سواء 

 يصل األماميالمنتصف في  القدمين ولها مرد إليوالعباءة يصل طولها 

 طويلة أكمام وذات سوسته أو وعراوي بأزرار نهاية العباءة يغلق ىطوله حت

 أو اآلليكون المرد والكولة مزخرفين بالتطريز  ياألحيانفي كثير من 

ماجدة عبد (.     الصناعيةاألقمشة أوالشرائط الزخرفية تصنع من الحرير 

 )م٢٠١٥ ،الجليل عشماوي

    العباءاتأنواع

 :  العباءات العربية-١

هي عباءات خاصة بالدول العربية وتمتاز بالستر والحشمة وامتالكها 

 سبيل المثال تمتاز العباءة في المملكة ىالرمادي فعل وكاألسود حيادية ألوان

العربية السعودية بكونها محتشمة وتغطي جسم المرأة بالكامل وتكون 

 ممتازة مثل الدانتيل والحرير تلبسها أقمشةفضفاضة وليست رقيقة ومن 

 المناسبات المتنوعة وحتىالمرأة في شتي مجاالت الحياة كالعمل والدراسة 

 .عيادواأل كاألفراح

 :األجنبية العباءات -٢

هي عباءات قام بعض المصممون العالميون بتصميمها وعرضها في 

 مستوحين ذلك من العباءة العربية المشهورة تحديدا في الدول األزياءصاالت 

 صارخة الوان شفافة وتصف الجسم وتحتوي على بأنهاالخليجية لكنها تختلف 

 والشيفون وعمل الستان مثل قمشةاأل خاصة من أنواعوتستخدم لتصميمها 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٩٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

 مفتوحة من الجوانب أو أكمامالمصممون على التغيير في شكلها فجعلوها بال 

  عليها بعض الرسومات                                     وأضافواوضيقة 

 : العباءاتأقمشةأنواع 

 التي تدخل في تصميم العباءة بحيث تتناسق األقمشة أنواعتختلف 

قماش ، وقماش الكريب:  مع المناسبة الخاصة لها وهذه األقمشةوتنسجم

، وقماش الكتان، وقماش الترتر وقماش توب بالنك، قماش الشيفونتان، والس

  .        وقماش الحرير

 : التجريبياإلطار

 عباءات) ٩(عدد تصميمات مقترحة لمكمالت مالبس على تم عمل 

النوبي بخامات مختلفه مثل من قماش الكريب مزخرفه بزخارف من الفن 

الجلد الطبيعي والقماش الشمواه والخيوط القطنيه والخرز واألحجار وتوضع 

على أماكن متفرقه مثل منطقة الصدر والذيل واألكوال والمرد، وأيضا 

 للربط بين القديم مكمالت منفصله مثل األحزمه والقالدات وغيرها، وذلك

 الرأي من قبل المتخصصين في مجال  تم اعداد استمارة استطالعوالمعاصر،

إعداد تم  المالبس والتصميم واألشغال الفنية الختيار أفضل التصميمات، ثم

 بهدف التحقق من المختارة من استطالع الرأي لتقييم التصميمات استمارة

نجاح استحداث مكمالت مالبس على الطراز النوبي، وإمكانية عمل 

 في إنتاج االستفادةلتصميم  مما يحقق تصميمات تتوفر فيها عناصر وأسس ا

 .مكمالت مالبس لزخرفة العباءات تتسم بالقيم الجمالية
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 صدق استمارة التقييم

 عدد من األساتذة المحكمين المتخصصين ى علاالستمارةتم عرض 

، وقد أسفرت نتائج التحكيم عن  والتصميم واألشغال الفنيةفي مجال المالبس

ة عبارات أخرى ونقل بعض العبارات لمحاور حذف بعض العبارات وإضاف

 في صورتها االستمارةأخرى من وجهة نظرهم المتخصصة، وأصبحت 

 :النهائية تحتوي على أربع محاور

يهدف إلى التعرف على توافر و ،   المكمالت وأسس التصميم:المحور األول

 .أسس التصميم في المنتج

 .  تحقق التنوع اللونيى التعرف علإلىيهدف ، و اللون:المحور الثاني

يهدف إلى التعرف على ابتكار تصميمات النوبية، والزخارف :المحور الثالث

 . بشكل معاصرة نوبيةمن وحدات زخرفي

 جمع امكانية التعرف على ىيهدف إلالعباءات، وتصميم : المحور الرابع

 .المعاصرة بين الفن النوبي واألزياء المقترحةالتصميمات 

  :مناقشتها ونتائج البحث 

 وبعد االنتهاء من ،تطبيق االستبيان كامال دون تجزئته إلى محاورتم 

 ومن ثم توزيع استجابات ،تطبيقه، تم توزيع العبارات على المحاور المقترحة

 وفيما يلي ،المفحوصين عليها لالستعداد إلى تحليلها للوصول إلى النتائج

 .عرض للفروض ونتائجها والتعليق عليها

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٠١  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

 :علىالبحث فرض ينص  

 استحداث تصميمات ومنتجات مستلهمة من زخارف الفن إمكانية"

 معاصرة لزخرفة ومتصلة مكمالت مالبس منفصلة إنتاجالشعبي النوبي في 

 ."العباءات

حيث التجريبية،  هذا الفرض من خالل الدراسة صحةتم التحقق من 

مجال تدريس في  هيئة الأعضاءوتقييمها من قبل عباءات ) ٩(تم تصميم عدد 

محققة  نتائج استمارة التقييم جاءت والمالبس والتصميم واألشغال الفنية

 .تصميمات) ٣(وتم االتفاق على أعلى  للفرض

                  

 

 

        

 

 

 

  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائيةالرسم البياني السابقيتضح من و

، ثم يليه التصميم الثاني )٩٨،٨٢(فقد حصل التصميم التاسع على أعلى نسبة 

وبعدها يأتي التصميم ) ٩٨،٦١(والسابع الحاصالن على نسبة مماثلة وهي 

ثم التصميم ) ٩٨،١٥(ثم التصميم الرابع بنسبة ) ٩٨،٣٠(السادس بنسبة 
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والتصميم  ) ٩٧،٨٤(  ثم التصميم الخامس بنسبة ) ٩٧،٩٩(الثالث بنسبة 

 ).٩٦،٩٠(يم األول بنسبه ، وأخيرا التصم)٩٧،٠٧(الثامن بنسبة 

  التصميم الثالث       التصميم الثاني       األولالتصميم      

   

 

 

 

 

 

 

 التصميم السادس         التصميم الخامس         التصميم الرابع     

                                     

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٣٠٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 استحداث مكمالت مالبس لزخرفة العباءات مستوحاة من الفن النوبى

 التصميم التاسع         التصميم الثامن         لتصميم السابع     ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :      قائمة المراجع

امكانية االستفادة من زخارف الف�ن الهن�دي ف�ي        ، الشيماء فتحي عبد الفتاح الشيشيني     )١(
 .م٢٠١٦تصميم وتنفيذ مكمالت مالبس للنساء جامعة المنوفية كلية االقتصاد المنزلي 

ات التطري�ز االل�ي   مكمالت المالبس في ض�وء تكنولوجي�ا ماكين�    ايمان محمد حنفي ،    )٢(
 .م٢٠٠٨واثرها في عروض االزياء جامعة حلوان كلية االقتصاد المنزلي 

 . م١٩٩٨تاريخ أزياء الشعوب، عالم الكتاب،  ، ثريا نصر )٣(
عباي���ات الس���يدات المطبوع���ة ب���ين الهوي���ة الثقافي���ة والتق���دم  ، جيه���ان محم���د الجم���ل )٤(

 العم��ارة والفن��ون والعل��وم التكنول��وجي، جامع��ة دمي��اط، كلي��ة الفن��ون التطبيقي��ة، مجل��ة 
 .م٢٠١٧اإلنسانية، 

دراس�ة العوام�ل الم�ؤثرة ف�ي تطري�ز بع�ض الخام�ات            رماس عبد الحميد مص�طفي ،      )٥(
المستخدمة للمالبس ومكمالتها واثر ذلك على مستوى ج�ودة المن�تج جامع�ة بنه�ا كلي�ة                 

 .م٢٠١٥التربية النوعية 
توحاه م�ن الت�راث   توظي�ف الخ�زف ف�ي ص�ناعة حل�ي مس�         ، رؤى أحمد حسن أونس�ة     )٦(

 . م٢٠١٨النوبي، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،
المكم��الت المعدني��ة وامكاني��ة توظيفه��ا ف��ي ازي��اء الس��هرات      ، س��اندي س��مير محم��د  )٧(

 .م٢٠١٢للمرأة المصرية جامعة طنطا كلية التربية 



 

 

 ء  إا / ا

)  ٣٠٤  ( 
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المعطي��ات التش��كيلية ل��بعض الوح��دات الزخرفي��ة للف��ن الن��وبي    ، س��لوى م��اهر أحم��د )٨(
خل إلث��راء اللوح��ة الزخرفي��ة لط��الب المرحل��ة اإلعدادي��ة، جامع��ة المني��ا ، كلي��ة      كم��د

 .م٢٠١٦التربية النوعية، 
م��درس المالب��س والنس��يج ، جامع��ة األزه��ر، كلي��ة االقتص��اد    ، ش��يماء محم��د ع��امر  )٩(

 .م٢٠١٤ ،١٦المنزلي، مجلة العمارة والفنون، العدد 
نوبي�ة، الق�اهرة، الهيئ�ة المص�رية        ف�ن ص�ياغة الحل�ي الش�عبية ال         ، علي زين العابدين   )١٠(

 .م١٩٨١العامة للكتاب، 
فنون بالد النوبة عراق�ة وت�راث وحض�ارة، ع�الم الكت�ب            ، عمرو عبد القادر محمود    )١١(

 .م٢٠١٣للنشر والطباعه والتوزيع، 
العب�اءة  "مشكالت تصنيع المالبس الخارجية للسيدات       ، ماجدة عبد الجليل عشماوي    )١٢(

 .م٢٠١٥القتصاد المنزلي، العدد الحادي والثالثون، ، المجلة المصرية ل"الحريمي
ص�ياغات تش�كيلية لمكم�الت المل�بس مس�تلهمة م�ن الزخ�رف         ، مادلين أن�ور ري�اض     )١٣(

 .م٢٠٠٣النوبي في ضوء نظرية التحديث، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، 
أث��ر الق��يم الجمالي��ة ف��ي الفنالش��عبي عل��ى الف��ن المص��ري ف��ي الق��رن      م��ريم زكري��ا ، )١٤(

العش��رين إلس��تحداث تص��ميم أقمش��ة التأثي��ث المطبوع��ة جامع��ة حل��وان كلي��ة الفن��ون        
 .م٢٠١٠التطبيقيين 

رؤي���ة معاص���رة للتص���ميم بالوش���اح عل���ى المانيك���ان باس���تلهام     ، من���ى أحم���د ن���ور  )١٥(
 .م٢٠٠٦الزخارف الشعبية الفلسطينية، جامعة حلوان كلية االقتصاد المنزلي، 

س إلكسس��وار ف��ن األناق��ة والجم��ال، جامع��ة   مكم��الت المالب��  ، نادي��ة محم��ود خلي��ل  )١٦(
 .م١٩٩٩حلوان، كلية االقتصاد المنزلي، 


