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إننا نعیش األن فى عصر أشتد فیھ زحف وسائل اإلعالم الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة من أقمار صناعیة 
وقنوات فضائیة وشبكة المعلومات والتى تعمل جمیعھا على إذابة الذاتیة الثقافیة وإزالة الموروثات الشعبیة 

مع ولیس لھا اى عالقة بحضارتنا وأصالتنا لتحل محلھا القیم الثقافیة الغربیة وأنماط السلوك الواردة التى 
وقوع المجتمع العربى فى أسر التیارات والمذاھب الفكریة األجنبیة الوافدة التى سیطرت على العقول دھرا 
طویال وطمست ھویتنا وغیبت اإلبداع الناتج من أنفسنا وثقافتنا الى عملیات من النقل والمحاكاة ال تتفق مع 

یتطلب التأكید على التراث الشعبى المصرى وإحیاؤه ومن ھنا ترى الباحثة  مما ,العربیة طبیعتنا وشخصیتنا 
واحده من أھم النوبى ث عد التراوی . التراث النوبى من خالل تصمیمات مستوحاة معاصرةضرورة إحیاء 

كد ؤحد أھم الموروثات الشعبیة التي تو یمثل التراث الشعبي النوبي أصادر اإلبداع التصمیمي و الفني م
نصفھا في جمھوریة مصر العربیة ، و النصف األخر في جمھوریة السودان ، والنوبة یقع ھویتنا المصریة،

القومي إذ أنھ یتمیز بالبساطة و الفطریة و االعتماد على  و یمثل ھذا التراث قیمھ ھامة و مؤثرة في  تراثنا
البیئة المحیطة بھ  ، و یعد الحفاظ على ھذا الموروث الشعبي و إعادة صیاغتھ بصورة تتواكب مع الواقع 

قدان الفكر تتمثل إشكالیة ھذا البحث في فو. د خصوصیتنا الثقافیة و العربیةالمعاصر ھو خیر وسیلھ لتأكی
التیارات وطغیان وسیطرة ثقافة عصر األلة و تصمیم األزیاء المصریةالتصمیمي للتراث النوبي في 

إبتعاد المصمم وكذلك والمذاھب الفكریة األجنبیة الوافدة وتحطیمھا للروح اإلبداعیة النابعة من الثقافة الشعبیة 
  .فى أعمالة واللجوء الى مذاھب فنیة حدیثة  النوبى المعاصر عن تناول خصائص وسمات التراث الشعبى

إبتكار وكذلك الى  ستنباط أھم المالمح التي میزت الفكر التصمیمي للتراث النوبيإ إلىیھدف ھذا البحث 
  .  ٢٠١٧مستوحاه من التراث النوبى لصیف "  collection" مجموعة من التصمیمات المصریة المعاصرة 

" المحور األول "  –اتخذت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي كوسیلة بحثیھ من خالل محورین رئیسیین 
الفكر التصمیمي التي تمیز بھا  سماتستنباط أھم إوالنوبة وموقعھا یتناول لمحة موجزة عن مفھوم التراث و

كذلك تم تناول المنظومة الرمزیة  "وظیفیة و شكلیة وثقافیة  و بیئیة "سمات  التراث الشعبي النوبي  من
الزى یتضمن دراسة تحلیلھ ألھم مفردات " المحور الثاني " ،للتراث النوبى واأللوان الممیزة للتراث النوبى 

  . ٢٠١٧طبقا إلتجاھات الموضة لصیف التراث النوبي  النوبى وابتكار تصمیمات مستوحاه من
التراث الشعبى النوبى فى إعداد  مجموعة من التصمیمات ذو الطابع المصرى اإلستفادة من تمت وقد 

"  بالعدید من السماتیتمیز التراث النوبي وتعكس ان  ومتالئمة مع اإلتجاھات العالمیة المعاصرة والحدیثة
" تحقیق سمات الفكر التصمیمى وأن  التي اكتسبتھ تمیزه و أصالتھ "  الوظیفیة و الشكلیة و الثقافیة و البیئیة
فى تصمیمات األزیاء المصریة والمعاصرة طبقا إلتجاھات الموضة " الوظیفى والشكلى والثقافى والبیئى 

  . ول األخرى األجنبیة والمصریة وھو یمثل میزة تنافسیة لصناعة الموضة المصریة عن الد ٢٠١٧لصیف 

 التراث النوبى  
 Nubian Heritage 
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 :Introductionالمقدمة 
إننا نعیش األن فى عصر أشتد فیھ زحف وسائل اإلعالم الحدیثة 
 والتكنولوجیا المتطورة من أقمار صناعیة وقنوات فضائیة وشبكة
المعلومات والتى تعمل جمیعھا على إذابة الذاتیة الثقافیة وإزالة 
الموروثات الشعبیة لتحل محلھا القیم الثقافیة الغربیة وأنماط 

مع و, لیس لھا اى عالقة بحضارتنا وأصالتنا السلوك الواردة التى 
وقوع المجتمع العربى فى أسر التیارات والمذاھب الفكریة األجنبیة 
الوافدة التى سیطرت على العقول دھرا طویال وطمست ھویتنا 
وغیبت اإلبداع الناتج من أنفسنا وثقافتنا الى عملیات من النقل 

یتطلب  مما ,لعربیة والمحاكاة ال تتفق مع طبیعتنا وشخصیتنا ا
ابتسام دمحم عبد " التأكید على التراث الشعبى المصرى وإحیاؤه 

 التراثومن ھنا ترى الباحثة ضرورة إحیاء   " ٢٠١٤  -  الوھاب
         .                                                                                                 معاصرة النوبى من خالل تصمیمات مصریة 

واحده من أھم مصادر اإلبداع التصمیمي و النوبى عد التراث یو  
حد أھم الموروثات الشعبیة و یمثل التراث الشعبي النوبي أ. الفني 
نصفھا في جمھوریة والنوبة یقع  ، كد ھویتنا المصریةؤالتي ت

مصر العربیة ، و النصف األخر في جمھوریة السودان ، و یمثل 
ھذا التراث قیمھ ھامة و مؤثرة في  تراثنا القومي إذ أنھ یتمیز 
بالبساطة و الفطریة و االعتماد على البیئة المحیطة بھ  ، و یعد 
 الحفاظ على ھذا الموروث الشعبي و إعادة صیاغتھ بصورة

د خصوصیتنا تتواكب مع الواقع المعاصر ھو خیر وسیلھ لتأكی
  . الثقافیة و العربیة
   Statement of the problem مشكلة البحث

 للتراث التصمیمي الفكر فقدان في البحث ھذا إشكالیة تتمثل - 
  . المصریة األزیاء تصمیم في النوبي

 والمذاھب التیارات وأسر األلة عصر ثقافة وسیطرة طغیان - 
 من النابعة اإلبداعیة للروح وتحطیمھا الوافدة األجنبیة الفكریة
  الشعبیة الثقافة

 التراث وسمات خصائص تناول عن المعاصر المصمم إبتعاد - 
  . حدیثة فنیة مذاھب الى واللجوء أعمالة فى النوبى الشعبى

  :Objectivesأھداف البحث 
  - :یھدف ھذا البحث بصورة رئیسیة إلى

 للتراث التصمیمي الفكر میزت التي المالمح أھم ستنباطإ - 
 . النوبي

 " المعاصرة المصریة التصمیمات من مجموعة إبتكار - 
collection " ٢٠١٧ لصیف النوبى التراث من مستوحاه .     
  :Methodologyمنھج البحث 

اتخذت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي كوسیلة بحثیھ من خالل 
یتناول لمحة موجزة عن " ر األول المحو"  –محورین رئیسیین 
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الفكر  سماتستنباط أھم إوالنوبة وموقعھا مفھوم التراث و
سمات  من  ي النوبيالتصمیمي التي تمیز بھا التراث الشعب

كذلك تم تناول المنظومة  "وظیفیة و شكلیة وثقافیة  و بیئیة "
المحور " ،الرمزیة للتراث النوبى واأللوان الممیزة للتراث النوبى 

بتكار الزى النوبى وإمفردات یتضمن دراسة تحلیلھ ألھم " ثاني ال
طبقا إلتجاھات الموضة التراث النوبي  تصمیمات مستوحاه من

  . ٢٠١٧لصیف 
  "أھمیة البحث "

التراث الشعبى النوبى فى إعداد  مجموعة من اإلستفادة من 
التصمیمات ذو الطابع المصرى ومتالئمة مع اإلتجاھات العالمیة 

 .المعاصرة والحدیثة

 :Literature Reviewسات السابقة الدرا
  " التراث مفھوم "
التراث ھو ترسانة المعرفة اإلنسانیة التى تتسلح بھا الجماعة  

وتتوارثھا جیال بعد جیل لتنتج مجموعھ من القیم والفنون التى تمیز 
التراث في اللغة و ."  ٢٠١٣–مھا محمود ابراھیم " ھذه الجماعة 

فالتوارث ، والمیراث ، والموروث ، " ورث " مشتق من مـادة 
ً واإلرث ھي ألـفاظ عرب یة مترادفـة تعني ما یورث سواء كان مادیـا

، وجاءت كلمة التوارث في  " ١٩٩٤ -ابن منظور  "   أو معنویاً 
الـقران الـكریم لتشمل الـعلـم والـحسب كما وردت في سورة مریم 

یرثیني ویرث آل یعقوب " على لـسان زكریا علیھ السالم في قولھ 
والـمقصود ھنا "  ٦اآلیة " سورة مریم  "ویجعلھ ربي رضیا 

الشامل ھو ما تركھ  وراثة النبوة والعلم والحكمة ، والتراث بمعناه
  السلف للخلف 

وذلك نظرا لما إحتواه من , فى مصر لھ مذاق خاص بھ التراث و
زخم حضارى متعدد نتج عن تأثر مصر بالعدید من الحضارات 

كما أن شخصیة اإلنسان , الھامة والقویة التى مرت علیھا 
بة المصرى صاحب الثقافة المتراكمة ساعدت على تكوین تركی

یدولوجیة خالصة كونت تراثا ثقافیا أخاصة من الثقافة التى صنعت 
فریدا من نوعة أثر على كل عناصر اإلرث القومى المصرى 

  "  ٢٠١٤ –ابتسام دمحم عبد الوھاب " .وصنع التراث الشعبى الممیز 
  " تراثھا و موقعھا – النوبة" - 

منطقة النوبة بوجھ عام جزء من وادي النیل و أجمع العلماء تمثل 
 و معناھا " noubنب " أن النوبة أصلھا كلمة 

تشكل منطقة " علوي و سفلى " بالد الذھب و تنقسم إلى جزئیین 
النوبة المصریة الجزء السفلى فھي تقع أقصى جنوب وادي النیل و 

یھا بالدراسة أما كم جنوب أسوان و ھي ما نعن٣٢٠تمتد بطول 
الجزء العلوي یقع في بالد السودان ، و نجد أن ھذه البالد عاشت 

حسن " في عزلھ عن باقي وادي النیل فاحتفظت بطابعھا الممیز
د النوبة ثالث مناطق مختلفة على وتضم بال, "  ٢٠٠١ –فتحي   

           - :وھم  متداد وادي النیلإ
 في االسم بھذا سمیت و النوبة شمال في تقع : الكنوز منطقة 

 هللا ھبھ المكارم أبو األمیر " إمارتھا تولى حیث الفاطمي العصر
 , كنوزال أسم علیھا أطلق الحین ذلك منذ و الدولة بكـنز الملقب "

                                                                                . جبلیة منطقة ھي و " الموتوكیھ "  اللغة یتكـلمون أھلھا
 نزحوا سـكانھا معظم و الوسطى المنطقة في تقع : العرب منطقة

 أھـلھا یتـحدث و عشر الثامن نالقر منذ العربیة الـجزیرة من
                                                                                      ". العربیة اللغة"

 من المنطقة ھذه تعد و الجنوبیة المنطقة في تقع : الفادجا منطقة
 الزراعیة األراضي كثرة إلى ذلك یرجع و النوبة مناطق أغنى
                                                                                . " الفادیجا " لغة أھلھا یتحدث و بھا
  "صمیمي للتراث النوبي الفكر الت سمات" -:أوالً 

یالحظ تمیزه بالعدید من  حاید في التراث النوبيإن المدقق بفكر م
التي " بیئیة  –ثقافیة  –شكلیھ  –وظیفیة " السمات سواء أكانت 

تشكل أھم مبادئ الفكر التصمیمي لتلك التراث مما أكسبھ تمیزه و 
  .   أصالتھ حتى اآلن 

  
مالمح الفكر التصمیمي للتراث النوبي  و سماتالعالقة بین " ١"  شكل 

  .و جوانب عملیة  التصمیم
  . للتراث النوبىلفكر التصمیمي ل السمات الوظیفیة -١

للتراث النوبي على المبادئ األسـاسیة  منفعة الوظیفیةتعتمد ال
البد  و،  كمبدأ عام "الشكل یتبع الوظیفة"قائمة للنظریة الوظیفیة الـ

 نطباعات المرتبطةد مجموعة من اإللدى الفر التصمیم أن یثیر
  .بوظیفتھ النفعیة

  . للتراث النوبىلفكر التصمیمي ل السمات الشكلیة -٢
تعد الجوانب الشكلیة في التراث النوبي أحد أھم جوانب العملیة 

ما ھو إال وعاء یستوعب الوظیفة  التصمیمیة ، فالشكل الخارجي
ً و یحمل دالالت معنویة تنبع من فكر المجتمع و ً رمزیا یشكل جانبا

الذي تدركھ حواسنا  و یعبر عن  و بیئتھ ، فھو ذلك الكیان 
ً صادقا،   .  " ١٩٩٥ – -يالجاد رج رفعة" المضمون تعبیرا

  . للتراث النوبىلفكر التصمیمي السمات الثقافیة ل -٣
التي یتمیز بھا المجتمع النوبي  الثقافة النوبیة تشكل السمات

ُ ، كما أنھا محاطة بالعدید من القیم و إ ً و فكریا جتماعیا و روحیا
كننا إغفال أثر الحقب ال یمو, د لتلك المجتمع و التقالی  العادات

" قبطي  –إسالمي  –مصري قدیم " ء أكانتالسابقة سواالتاریخیة 
ومما ال شك  في تكوین الجذور الثقافیة لبالد النوبة بقدر أو بأخر،

فھو , فیة أن األبعاد التاریخیة لعبت دورھا فى صیاغة الفن النوبى 
فن لیس باإلرتجالى أو العفوى ولیس فقط من صنع الجماعة 

بل ھو یظھر بشكل تراكمى متفاعال مع , الشعبیة فى حقبة ما 
التاریخیة للحضارات السابقة والقیم الثقافیة السائدة معطیات األبعاد 

فإذا حاولنا البحث عن أصول ھذا التراث   .والمتوارثة فى المجتمع 
                                                                             - :في تلك الحضارات نالحظ ما یلي 

 وشغفھم بحبھم النوبیون تمیز : القدیمة المصریة الحضارة أثر 
 یذكرنا والذى الجمیلة والزخارف الجذابة المتباینة باأللوان
 من طرائفب جدرانھا كسیت والتى الفرعونیة والمقابر بالمعابد

 التى األسالیب من الحیوانات لیقتعو , القدامى المصریین حیاة
 مداخل على المنقوشة الرسومات نم النوبى الفنان ستعارھاإ

 ستلھمإ النوبى فالفنان , القدیمة مصریةال والقصور عابدالم
 الحضارة فى والطیور الحیوانات لتمثیل والفكرة الشكل مضمون
 فى الشخصیة وتصوراتھ لمساتھ أضاف ولكنھ القدیمة المصریة

    . الرسم ومكان األلوان إختیار
 عشر ةالثامن األسرة عھد الى جذورة عودی الھالل شكل إستخدامو

 . الشریرة والعین السحر ضد الفرعونى القمر إللة كتمیمة
 الفراعنة ملوك تاج فى او أمون اإللھ قالدة فى یظھر الذى فالھالل

 المختلفة الوظیفة طبیعة لیناسب مختلف بشكل إستخدامھ تم
 أھل وقایة فى لھ الرمزى المفھوم نفس توظیف مع للتزیین
      . الحسد من المنزل

 أسلوبة فى القدیم المصرى بالفن النوبى الفن تأثر عام بشكلو
 األزرق اللون النوبى الفنان إستخدم حیث الرسومات فى الفنى
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 المعابد فى مستخدمة ألوان وكلھا واألصفر الغامق واألخضر
 كال أن من ناتج وھذا . جھة كل من بالنوبة تحیط التى الفرعونیة

 مھا ". المحیطة الطبیعیة البیئة من نھاألوا استلھمتا قد الحضارتین
     ."٢٠١٣- ابراھیم محمود

 الصلیب أشكال بعض النوبى الفنان إستخدم : القبطي األثر •
 التي النخیل سعف و السمك و الطیور رسوم و القبطي

 النوبي التراث أخذ كما بكثرة القبطي العصر في استخدمت
  . "   ٢٠١٠ –  بابا ناھد " . البساطة القبطي الفن عن

 أثره النوبة بالد في اإلسالم لدخول كان :اإلسالمي األثر •
 الھالل فكرة رسوخ فنالحظ ، الحیاة مظاھر في الواضح
 ھتماماإل وكذلك اإلسالمیة بالحضارة التأثر من الناتج والنجمة

 اإلسالمي الفكر في یمثل فالمثلث تكرارھا و المثلثات برسم
 هللا بذكر التسبیح یعنى المثلث تكرار أن كما العلو و السمو
 . تعالى

  :السمات البیئیة للفكر التصمیمى للتراث النوبى  -٤
ً على قدراتھ  منذ قدیم الزمان و اإلنسان یتفاعل مع بیئتھ معتمدا

ت تلبى حاجاتھ المختلفة ،               و كان الشخصیة لتطویر تقنیا
ً و یرجع ذلك إلى كل ما یصنعھ  ستخدام مواد و إاإلنسان طبیعیا

، و ھذا ما نراه بوضوح في التراث  خامات من بیئتھ الطبیعیة
معالجھ  النوبي فأعتمد على تطویع الخامات البیئیة المحیطة بھ في

خیة في الحیاة النوبیة  نافمن أھم الظواھر المالمناخ الخارجي 
                            .رتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و خاصة في فصل الصیفإ

  : "نظومة الرمزیة في التراث النوبي الم : "ثانیا 
یعد الرمز من أھم عناصر التراث الشعبي بشكل عام و النوبي 

كما یتصف الرمز بالمرونھ لكى یتعایش مع التغییر ,  بشكل خاص
. "٢٠١٣ ––بحث اشرف حسین ابراھیم "الثقافى وتنوع المفاھیم 

لفنان و فالرمز من الناحیة الفنیة ھي لغة تشكیلیة یستخدمھا ا
و معتقدات ، و كلما تعرفنا على تلك  المصمم للتعبیر عن أفكار

دراسة الفنون الشعبیة ، و اللغة أصبحنا أكثر قدرة على فھم  و 
یتخذ الرمز العدید من األشكال المتنوعة فقد یكون الرمز شكالُ 
لطیر أو نبات أوخطوط ھندسیة و ربما مصطلحات أخرى تنتشر 
لدى أفراد المجتمع ، فالمجتمع ھو الذي یحدد  قیمة الرمز بل و 

 ً   أكرم قنصوه"  .یضفى على األشیاء المادیة معنى فتصبح رموزا
– ١٩٩٥ . "                                                                                     

إلیفاء أھداف رمزیھ  ارف في التراث النوبي أستخدمتفالزخ
یسعى الفنان إلى تأكیدھا من خالل العدید من المعتقدات و التي 

عتقادات في رات زمنیة مبكرة ، و تظھر تلك اإلیرجع تاریخھا لفت
عتقاد في وجود ظاھر الحیاة النوبیة ، و یمثل اإلكثیر من م

مساحة كبیرة في الثقافة " الحسد " أشخاص یمتلكون القدرة على 
النوبیة حیث تتخذ كافة التدابیر لدفع أذى العین الحاسدة ، و فیما 
یلي نتناول أھم الرموز المستخدمة في المنظومة الرمزیة للتراث 

  . خالل التعرف على معناھا و داللتھا  النوبي من 
  : الرموز الھندسیة : أوال 
 ، المركز نقطة حول متوازنھ عالقات المربع یمثل : المربع - ١

 فھو مربع أساس على بنیت " المقدس البیت" الكعبة فنجد
 ھو كما , الحظ لجلب وأستخدم " , والقدسیة التوازن یمثل

 . "٢ " بالشكل موضح

  
  المربع فى التراث النوبى" ٢" شكل 

 كالشمس المقدسة األشكال من مستلھم الدائرة شكل : الدائرة - ٢
 فى المسلمون ھیرسم الذي الشكل ھي الدائرة أن كما القمر، و

 ھو كما , القدسیة عن تعبر فالدائرة الكعبة حول طوافھ
       . "٣" بالشكل موضح

  
  الدائرة  فى التراث النوبى" ٢" شكل 

 على األحجبة صنعت حیث الروح رمز المثلث یعد : المثلث - ٣
 أھل حمایةو الشریرة الروح إبعاد و للحمایة المثلثات شكل

 یمثل كما ، النوبیة المعتقدات حسب والعین الحسد من المنزل
 ألعلى المتجھة األرضیةو , العال و للسمو رمزاُ  المثلث

 بین اإلتصال الى ترمز ألسفل المتجھة المفرغة ثلثاتموال
 , أبد دائماً  التسبیح یعنى المثلثات تكرار و واألرض السماء

 . " ٤" بالشكل موضح ھو كما

  
  المثلث فى التراث النوبى"  ٤"شكل 

  .الرموز نباتیة  -:ثانیاً 
 مصدرا ویعتبرونھ النخیل بأشجار النوبیون یتفاءل : النخیل - ١

 اإلنتاج على یدل و زدھاراإل رمزو والنماء والبركة للخیر
 تاریخیة جذور لھا النوبي التراث في النخیل قیمھ و ، والوفرة

 "   . مره ٢٠ الكریم القران في النخیل ذكر فقد قدیمھ دینیة و
      " ٢٠١٣ – سمیر احمد

 ویدل القدیم القبطى الطراز من للنخیل األساسى والمصدر 
 الى أدت التى المؤثرات ومن , والقدسیة والعرس البھجة على

 النوبة لبالد الجفرافیة البیئة ھى النوبى التراث فى وجوده
 , النوبیة الحیاة فى وأساسى ھام كنبات النخیل یتوافر حیث
  . "٥ " بالشكل موضح ھو كما

  
  النخیل فى التراث النوبى " ٥"شكل 

  . حیة كائنات رموز - : ثالثاً 
 القدیم المصرى الطراز من األساسى مصدرة : األسد - ٢

 واإلقدام والبسالة القوة رمز وھو األشوریة والحضارة
 النوبیة الزخارف فى ھیئات بعدة تناولة وتم والشجاعة
 الى أدت التى المؤثرات ومن واألقمشة األثاث على وكرسوم
 فقد اإلجتماعیة البیئة ھى النوبى الشعبى التراث فى وجوده
 عظمة تحكى والتى القدیمة الشعبیة والسیر القصص عبرت
 والبطولة واإلقدام للشجاعة كرمز باألسد األجداد وبسالة
 فى ھو كما , " ٢٠١٤  – الوھاب عبد دمحم ابتسام "  والقوة
                                   . "٦" شكل

  
  األسد فى التراث النوبى " ٦" شكل 
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 و بالقوة التزود و لشره تقاءإ العقرب رسم : العقرب - ٣
 موضح ھو كما , علیھ السیطرة و التغلب بإمكانیة اإلحساس

 .  " ٢٠١٣ – سمیر احمد " . "٧" شكل فى

     
  العقرب فى التراث النوبى " ٧" شكل 

 یقوم ": الھدد– الثعلب-التماسیح " الحیوانات تعلیق - ٤
 وجودب منھم إعتقادا المحنطة الحیوانات تعلیقب النوبیون
 والثعلب فالتمساح, الحیوانات لھذة الخاصة القدرات بعض

 فیتم, الحسد ومنع الشریرة األرواح صد فى القدرة لھم
 والتعویذات التمائم من كنوع المداخل فوق وتعلیقھا تحنیطھا
 المداخل فوق یضاأ فیعلقونة بالھدھد النوبیون فائلیت وكذلك
 محمود مھا".روالخی البركة یجلب أنھ فى منھم إعتقادا
     "٢٠١٣- ابراھیم

 العیش و الخیر وتعنى ، التكاثر رمز السمكة :  السمكة - ٥
 النوبي التراث في نراه و الفرعونیة األساطیر في وجد الرغد

   .  "٨" شكل فى موضح ھو كما ,

  
  شكل السمكة فى التراث النوبى" ٨"شكل 

 عتبرتھاإ و الطیور بتربیة النوبیة المرأة عتنتإ : الطیور - ١
 في الكبرى الحارسة القوه "الحمام" ویعد للخیر مصدر

 فى موضح ھو كما , للسالم ترمز وھى النوبیین معتقدات
        ."٩" شكل

  
  شكل الطیور فى التراث النوبى" ٩"شكل 

  .رموز متنوعة -: رابعا
 األصل في ھماو النوبیة الرموز أھم من : والنجمة الھالل - ١

 ینتظرون فالمسلمون التفاؤل، على یدالن إسالمیان رمزان
 ھالل أساس على أعیادھم أوقات یحددون و الشھر أول ھالل
 او المثمنة السماء صفحة على لیال البراقة والنجوم.القمر

 على اإلسالمي التأثیر عن تعبر والھالل فالنجمھ , الخماسیة
 ."١٠" شكل فى موضح ھو كما , النوبي التراث

  
  شكل الھالل والنجمة فى التراث النوبى" ١٠" شكل

 ، الحسد من للوقایة والعین الكف استخدم : والعین الكف - ٢
 معظم بھ أمنت الشریرة والعین بالحسد عتقاداإل حیث

 ٢٠١٣ – سمیر احمد " . الیوم حتى األزل قدیم من الشعوب

 من للوقایة بالدماء والممزوج المطبوع الكف فإستخدام , "
 كما , القدماء المصریین عند الوقایة كف یماثل ووھ الحسد

    ".  ٢٠١٣ – ابراھیم حسین اشرف ." "١١" شكل فى ھو

                                           
  شكل الكف والعین فى التراث النوبى" ١١"شكل 

 ففي ، النوبیین لدى خاصة مكانھ السفن تمثل : السفینة - ٣
 من خطابات تحمل كانت حیث لھم وبشرى خیر وصولھ
 استخدمت كما ، المال و الھدایا و المھاجرین النوبیین
 على واقعةال النوبیة القرى بین التنقل في الشراعیة المراكب
                . "١٢" الشكل فى موضح ھو كما النیل جانبي

  
  شكل السفینة فى التراث النوبى" ١٢"شكل      

 شكل تأخذ التى الرسوم بعض استخدام : والماء النیل - ٤
 وذلك النیل ماء تشبھ والتى والمنحنیة المنكسرة الخطوط

     " ٢٠١٣– ابراھیم محمود مھا" لھ وتقدسیا بھ تبركا
  : "لون فى البیئة النوبیة ال":  ثالثا

یعبر عن الطابع الفطرى اللون فى البیئة النوبیة بصفة عامة 
الواضح لإلنسان النوبى البسیط الذى یبھرة كل ماحولة من ألوان 

ومن تلك األلوان , طبیعیة نابعة من عناصر البیئة المحیطة بھ 
األحمر واألصفر والبرتقالى واألخضر واألزرق وكلھا الوان قویة 

, "  ١٣" وشكل , "  وصریحة تعبر عن صدق الشخصیة النوبیة
   ."  ٢٠١٣ –مھا محمود إبراھیم "   " ١٤"

         
 ولھا جذور إسالمیھ   األلوان التى إستخدمھا النوبیون" ١٣"شكل 

                                      ومصریة قدیمة                      

  
  األلوان التى إستخدمتھا الحضارتین المصریة القدیمة" ١٤"شكل  

  النوبى        واإلسالمیة كمصدر للتراث الشعبى
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مصدرة األساسى من الطراز القبطى القدیم ویدل  :اللون األحمر 
وتم تناولة فى المؤثرات التى أدت , على البھجة والعرس والقدسیة 

لبالد الى وجوده فى التراث الشعبى النوبى ھى البیئة الجغرافیة 
  .النوبة الحارة التى أدت الى حبھم لمثل ھذا اللون 

ومصدرة األساسى من الطراز اإلسالمى القدیم  :اللون األخضر 
ویدل على الخیر وھو رمز للشعائر الدینیة لدى المسلمین نسبة الى 

وتم تناولة فى األماكن الدینیة , لون قبة المسجد النبوى الشریف 
ومن المؤثرات التى أدت الى . والنماء  وتعبیرا عن الخیر الوفیر

وجوده فى التراث الشعبى النوبى ھى البیئة الجفرافیة لبالد النوبة 
  .اللون األخضر رمز الزرع والخضرةف

ومصدرة األساسى من الطراز اإلسالمى القدیم  :اللون األبیض 
ویدل على الصفاء والنقاء والحب والراحة وھو رمز للعالقة النقیة 

عبد وربة والتى یملؤھا الرحمة فإن المسلم یحج الى هللا تعالى بین ال
وتم ,  مھ نقیا بال ذنوببمالبس اإلحرام البیضاء فیعود كما ولدتة ا

تناولة فى التعبیر عن النقاء فى أفراح العرس وفى األماكن الدینیة 
فى التراث الشعبى ومن المؤثرات التى أدت الى وجوده , وغیرھا 
الجغرافیة لبالد النوبة بطبیعتھا الحارة والتى بطبیعة  البیئةالنوبى 

الحال تؤثر على إختیار السكان لأللوان الفاتحھ التى تعكس أشعة 
وأیضا من المؤثرات ما ھو إجتماعى یعكس شخصیة , الشمس

  .اإلنسان النوبى البسیط النقى 
ومصدرة األساسى من الطراز المصرى القدیم  :اللون األزرق 

الخیر والنقاء وھو رمز للوفرة والكرم حیث كان النیل ویدل على 
العظیم یمثل ألھالى النوبة منذ عھد الفراعنة الخیر ویعبر عن 
العطاء والنماء كما أنھ یعكس زرقة السماء التى كانت ھمزة 

ومن المؤثرات , الوصل بین النوبى وربة فى أحلك لحظات حیاتة 
النوبى المؤثرات التى أدت الى وجوده فى التراث الشعبى 

الجغرافیة نتیجة لوجود نھر النیل كشریان حیاة أساسى لبالد النوبة 
التى تحیا على ضفتیھ ومالة من قدسیة وما یعطیھم من خیر فھو 

  .مصدر أساسى لحیاتھم 
ومصدره األساسى من الطراز اإلسالمى  فیروزىاللون ال

والعین  والمصرى القدیم وھو رمز للنیل العظیم ولمقاومة الحسد
ومن المؤثرات التى , وتواجد بكثرة فى المسكن النوبى , الشریرة 

تماعیة أدت الى وجوده فى التراث الشعبى النوبى ھى البیئة اإلج
أن اللون الفیروزى ھو المقاوم للحسد والعین التى تقضى بإعتبار 

والطارد لألرواح الشریرة من البیوت ونتج ذلك ایضا لما لنھر 
ھ األزرق والفیروزى من سحر خالد لدى اإلنسان النیل بألوان

  "  ٢٠١٤ –ابتسام دمحم عبد الوھاب " المصرى القدیم 
. رمز لكل ما یحیط بھم من بیئة صحراویة طبیعیة  : صفراللون األ

مھا . " یدل على إرتباطة بالبیئة وتعایشة وانسجامھ معھا  مما
  " ٢٠١٣ –محمود إبراھیم 

  "النوبیة األزیاء ": رابعا 
واءم مع تراث النوبة الثقافي للزي النوبي أسراره التي تت

جتماعي ومن ینظر إلى أزیائھم یشعر فورا بحبھم وإقبالھم واإل
على الحیاة بشتى صورھا، ویبدو ھذا واضحا في أثواب النساء 

وتفتخر كل واحدة بعدد األثواب . الالتي یتفنن في تطریزھا بأیدیھن
تأثر و , سواء لھا أو ألي من أفراد أسرتھا التي قامت بإعدادھا

"  ١٥" الزى النوبى بالحضارات القدیمة كما ھو موضح فى شكل 
 ا من الحضارة اإلسالمیة القدیمة حیث أزیاء نوبیة مصدرھ

ویحظى الزي النوبي بجاذبیة خاصة لدى المصریین واألجانب 
على حد سواء، فمفرداتھ وأشكالھ تعكس الكثیر من مالمح 

كما أنھ زي خاص یشبھ طبیعة أھل النوبة، . الحضارة الفرعونیة
وقراھم البیضاء الواقعة في أقصى الجنوب على ضفتي نھر النیل، 

حب النوبي لھذه أللوان . وتتخللھا أشجار النخیل من كل جانب
اتھ، وظھر ھذا جلیا في مالبسھ، انعكس على كل شيء في حی

ھتمامھ بھا، إلى حد انھ كان ال یرتدي بعضھا إال في مناسبات إو

ناء ستثإد زي الرجال في أغلب المناسبات بیتوحو .معینة 
البسھا على حسب العمر فتتنوع م أما بالنسبة للمرأة. األعراس

والحالة االجتماعیة، فنجدھا قبل الزواج ترتدي الجلباب مطرزا 
باأللوان الخفیفة والھادئة، حتى ال یكون الفتا لألنظار، وبعد 

لیھا األحمر، الزواج ترتدیھ بتطریزات غنیة وبألوان زاھیة یغلب ع
تدیھ في أما الجلباب الذي تر. رتدائھ قبل الزواجإالذي ال یسمح لھا ب

» الجرجار«وترتدى المرأة ,  المنزل فیكون من القطن وبال تطریز
عبارة عن ثوب محاك من  والجرجار بفتح الجیم. فوق المالبس

قماش التل األسود الرقیق، ومزین برسومات منمنمة بنفس اللون، 
  .أشھرھا ورق العنب والھالل والنجمة قدیما

 

   

بعض األزیاء من التراث الشعبى النوبى ومصادرھا من " ١٥" شكل 
 "  ٢٠١٤  –ابتسام دمحم عبد الوھاب "  الحضارة اإلسالمیة القدیمھ

  
  الجرجار النوبى"  ١٦"شكل 

http://www.mandaraonline.com  
تفاصیل خاصة على الصدر والجرجار یمتاز في تصمیمھ بأنھ ذو 

وقصة واسعة فضفاضة أشبھ بالعباءة غیر أنھ لیس مفتوحا من 
 ١٠وابتداء من منطقة الخصر إلى ما قبل الركبة تضم من . األمام
ویجب أیضا . كسرة بالعرض، وباقي الثوب یكون واسعا  ١٥إلى 

أن یكون أطول من مقاس صاحبتھ بحوالي شبر لكي تجره خلفھا، 
ویقال إنھ صمم على ھذه الشكل . »الجرجار«اسمھ  ومن ھنا جاء

. قدیما لمسح أثر أقدام المرأة أثناء سیرھا فال یتتبع خطواتھا احد
وترتدیھ المرأة النوبیة فوق أي ثوب، كما أنھا ال ترتدي األحذیة إال 

,  ذو األصبع» أسودخف  «لبرد القارص، فالسائد ھو في أیام ا
ففي األعراس نجد . لمشغوالت الذھبیةوالمرأة النوبیة من عاشقات ا

http://www.mandaraonline.com
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العروس وقد غطاھا الذھب من رأسھا إلى قدمیھا كعالمة على 
« وأذنھا بـ» الجاكید« الثراء، فھي تزین رأسھا بأساور تعرف بـ

، وھو قرط »الزمام«وأكثر ما یمیز الذھب النوبي . »البارتوى
ف یعلق في الجزء األعلى من األذن والطرف اآلخر یوضع في طر

وأخیرا یوضع في القدم زوجان من . األنف ویجمع بینھما سلسلة
رتفاع أسعار الذھب لم إ، وبرغم »الخلخال«ل یطلق علیھما الحج

تندثر ھذه العادة، وقد تلجأ بعض األسر إلى اإلستعارة من القریبات 
. حتى تكتمل الصورة» الذھب القشرة« أوإستخدام ما یطلق علیھ
اف العروس إال وھى تشع ذھبا، مصداقا والصورة ھنا أال یتم زف

، وسمیت كذلك نظرا »الذھب« ، التي تعني فرعونیا»نوبة « لكلمة
  .لوفرة مناجم الذھب بأرضھا منذ العصور القدیمة

ثوب «وأھم ثوب في خزانة المرأة النوبیة وكان یطلق علیة قدیما 
ألنھ یستغرق وقتا  وھو أھم ثوب تقوم بحیاكتھ المرأة، »الدس

طویال في إعداده وتطریزه، وقد یصل إلى عدة أشھر، ویكون 
باللون األحمر واألخضر أو الفوشیا والزھر، وال تستعملھ إال في 

لتي تتنوع خامات تطریزھا ما بین األعراس وتعد أثواب زواجھا، ا
وكذلك . خیوط الحریر والفضة الرقیقة وغیرھا من الخیوط الملونة

وھو شال أبیض خفیف تطرز » الشاش«أغطیة الرأس فھناك 
أطرافھ ببعض الرسومات البسیطة، ویوضع على الرأس وینسدل 

في العادة ترتدیھ المرأة في المنزل، أما عند . لیغطى الظھر
  .ترتدي الشال وھو غطاء أسود، مطرز بألوان زاھیة خروجھا ف

ما یطلق علیھا في اللغة النوبیة ك» الكوفریة « أو» للیلة الحناء«و
فھي تبدأ من صباح یوم . ھتماما خاصا من العروسین وأھالیھماإ

الزفاف وتمتد لسبعة أیام، وتكرس للمالبس التي یرتدیھا 
ض من القطن وشاال من العروسان، حیث یرتدي العریس جلبابا أبی

الحریر وعمامة بیضاء على الرأس، ویضع في قدمیھ خفا أحمر 
فھو ال  أما في الحیاة الیومیة. العربیةب» مركوب«اللون یسمى

  .یرتدى سوى اللون األبیض أو البني منھ
أما العروس فتتحلى بثالثة أنواع من األغطیة، واحد شفاف للوجھ 

یر من القماش األبیض الثقیل والثاني ملون فوق الرأس، واألخ
ومن أبرز المصممین الذین قدموا . یغطى بھ الرأس بالكامل

تصمیمات مستوحاة من الزى النوبى ھى المصممة شمس اإلتربى  
حیث عبرت عن ھویتھا المصریة والتأكید على عروبتھا 

  .وإعتزازھا بالتراث النوبى
ا وأصحابھا، بعد أن األزیاء التراثیة النوبیة لم تعد حكرا على بیئتھو

أصبحت مجال إھتمام السائح األجنبي والعربي على السواء 
فمن الجرجار . بجمالھا، إضافة إلى تأثیراتھا على ساحة الموضة

والجلباب النوبي انشقت مئات المودیالت ، وظھرت أثواب غایة 
في األناقة أكثر ما یمیزھا الخامات المصریة، سواء كانت من 

ً أو مصنوعة من خیوط الحریر الطبیعي  المغزول والمنسوج یدویا
وفیما یخص خیوط التطریز في الزي النوبي، فھي إما من . القطن

د، األبیض، األحمر، القطن أو الحریر، وتتباین بین ألوان األسو
، األصفر والبرتقالي، مع إدخال بعض األلوان الجدیدة بین البني

ویساعد ھذا التنوع على إدخال . لونا ٢٣الحین واآلخر، لتصل إلى 
أكثر من لون في الجلباب الواحد داللة على التمیز النوبي، حیث 

سیدات یرتدین الجلباب في بیوتھن عند استقبال الأصبح األن بعض 
وإن لم تكن العدیدات منھن یعرفن ضیوفھن، ویحرصن على ذلك، 

جلباب  أن ھذه العادة تختص بھا السیدة النوبیة، التي تعد أكثر من
  http://archive.aawsat.com .» ستقبال الضیوفإل

مجموعة من التصمیمات المصریة المعاصرة المستوحاه :  خامسا
"  ٢٠١٧من التراث النوبى طبقا إلتجاھات الموضة لصیف 

  " تصمیمات الباحثة 
بي و التعرف على خالل دراسة الفكر التصمیمي للتراث النو من

 ةالباحث تالتي تمیز بھا تلك التراث قام والرموز النوبیةالوحدات 
"  Collection"  المالبس تصمیمات من مجموعھبتصمیم 

مبتكرة ذات الطابع الشعبي النوبي بشكل للحصول على تصمیمات 
ثم ,  ٢٠١٧وسنتناول إتجاھات الموضة لصیف . معاصر 
مجموعھ من التصمیمات مكونة من "   Collection" سنعرض 

  : ثالثة خطوط فیما یلى 
spring –  " ٢٠١٧ صیف / خریف موضةال إتجاھات •

2017 summer "   
حیث   " Mega trends "   لشركة التنبؤ بإتجاھات الموضةطبقا 

عرضت إتجاھات الموضة وھى مستلھمھ من األشكال المعماریة 
وبعض ھذه , بقصات وخطوط واضحھ ذو شكل بسیط بمواد خام 

وجد أن ,  ومنظمھ وھندسیھ , األشكال تحتوى على ثنیات واضحھ 
  : تتمثل فى  ٢٠١٧تجاھات الموضھ فى صیف إ

   " Explosion  " نفجاراإل -١
اإلنفجار الناشئ عن عدم الراحة وعدم الرضا بالعالقات التقلیدیة 

واألساس فى المجتمع ولكن االنفجار  الطاقةلرجل التى تعطى ل
, " ١٧"كما ھو موضح بالشكل بشكل جدید  یعبر عن رؤیة المرأة

واألشكال الھندسیة والخطوط المستقیمة إلعطاء الثقة للسیدات فى 
  .."  Explosion ٢٠١٧"موضة "
,  الطباعة الرقمیة ألشكال الزھور واألشكال الھندسیة مع إستخدامو
م ستخداللعب بالخامات البراقة بالملمس مستوحاة من المرءأة مع إوا

وھى الخامات المستخدمة فى  خامات الستان والحریر والشیفون
  . ٢٠١٧صیف 

  
  "  Explosion" اإلنفجار " ١٧"شكل 

  "  implosion"   نھیاراإل  -٢
نولوجیا السریعة نتیجة دوران العالم بشكل سریع وبسبب التك

الخامات الممثلة واأللوان ومثال لمصدر اإللھام "  ١٨"وشكل 
ستخدام خامات إحیث  " "implosion ٢٠١٧لموضة صیف 

اما بالنسبة للطباعة . القطن والجلد والحجر والذھب والخشب
 "   "implosion ٢٠١٧والرسومات الخاصة بموضة صیف 

ل العضویة فى المالبس وابتكار رسومات اوجد ان طباعة األشك
’ جدیده مع اللعب بھم فى دوائر وشكل الحلقات وشكل الحفر

, المتألقة المبتكره بالمواد الخام  الخطوط والقصات الواضحھو
بعض من ھذه األشكال تحتوى او تضمن ثنیات واضحة منظمھ و

  .وبشكل ھندسى 

http://archive.aawsat.com
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  ٢٠١٧ لصیف األلوان إتجاھات - 
"   collaborative "شركة  لموضة طبقا لاأللوان ل تجاھاتوإ

وھى شركة تنبؤ  "  ١٩"شكل  كما ھو موضح فى ٢٠١٧لصیف 
  . بالموضة لمالبس السیدات والرجال 

  
" ٢٠١٧یوضح اتجاھات األلوان لصیف " ١٩"شكل 

-spring-s-women-forecasts-trend-collaborative
2017 "  

   " Collection " حةرمقت تصمیمات - 
أھم المصادر التي تقوم بإمداد یعد الموروث الشعبي النوبي أحد 

المصمم بالعدید من الحلول و األفكار التصمیمیة التي یستطیع أن 
من خالل المعارف و الخبرات  بالتاریخ  یثرى بھا تصمیماتھ

الثقافي لتلك المجتمع فیستطیع أن  ینتج تصمیمات متمیزة تعتمد 
  .على مبادئ الفكر التصمیمي لتلك التراث 

وقامت الباحثة بعمل مجموعة من التصمیمات ذو الطابع المصرى 
المستلھمة من التراث النوبى والمعاصرة طبقا إلتجاھات الموضة 

مكون من "  Collection" وھذة التصمیمات ,  ٢٠١٧لصیف 
تم إستلھامھم من الرموز الھندسیة من "  Lines" ثالثة خطوط 

,  ٢٠١٧التراث النوبى والتى تتوافق مع إتجاھات الموضة لصیف 
"   Implosion" حیث إستخدمت الباحثة الجزء الخاص باإلنھیار 

حیث البساطة وإستخدام المواد الخام مثل من إتجاھات الموضة 
القطن وإستخدام أشكال الدوائر والحلقات واإلعتماد فى التصمیم 
على الشكل الھندسى وذلك لإلستلھام من الرموز الھندسیة لفن 

والتصمیمات  وخاصة الشكل الدائرى والمثلث, التراث النوبى 
 "  Line"  وسنتناول كل خط , سنھ  ٤٥إلى  ٢٠للفئة العمریة من 

  : فیما یلى 
 " first Line" الخط األول 

من "  Collection" یتكون الخط األول من المجموعة التصمیمیة 
والمودیل ,  "فستان طویل "المودیل األول  ثالثة تصمیمات وھم

 "  بلوزه وبنطلون " والمودیل الثالث  , " فستان قصیر" الثانى 
جمیعھا مستوحاه من الرموز الھندسیھ للتراث النوبى بما یتالئم مع 

" ٢١" , " ٢٠" كما ھو موضح فى شكل  ٢٠١٧موضة صیف 
وسنتناول جوانب الفكر التصمیمى لھذه التصمیمات وھى .  " ٢٣"

  : كالتالى 

  
من تصمیم الدارسة مستلھم من التراث  فستان قصیر"  ٢٠" شكل 

  النوبى
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فستان طویل من تصمیم الدارسة مستلھم من التراث "  ٢١" شكل 

  النوبى

  
من تصمیم الدارسة مستلھم من التراث  بلوزه وبنطلون"  ٢٢" شكل 

  النوبى
 من بالعدید التصمیمات ھذه تتمیز : الوظیفى الجانب •

 المساء فترة فى أو الصباح فترة فى إرتداؤھا یتم فقد الوظائف

 التصمیمات ھذه أن باإلضافة , مع الفترتین مع تتناسب فھى
 مع متالئمة وتكون العرق تمتص التى القطن خامة من

  . الشدید الصیف حرارة
 الرمزى نبالجا من التصمیمات إستلھام تم : الشكلى الجانب •

 فى والمثلث الدائرة مابین الباحثة دمجت حیث النوبى للتراث
 ٢٠١٧ صیف موضة مع تتالئم الشكل دائریة محددة  وحدات

.   
 العصر عن یعبر الذى المثلث إستخدام : الثقافى الجانب •

 فى وكاملة التصمیمات بعض فى والدوائركأجزاء اإلسالمى
 یعبر الذى األحمر لونال إستخدام إلى بالنسبة أما .تصمیمات

 الطراز عن یعبر الذى األبیض واللون الشمس حرارة عن
   .والراحة والحب والنقاء الصفاء على ویدل القدیم اإلسالمى

 ألنھا التصمیمات فى القطن خامة إستخدام تم : البیئى الجانب •
 للخامات النوبى التراث إلستخدام تأثرا مصریة طبیعیة خامة

  . المحیطھ البیئة من الطبیعیھ
 ولون بارد كلون واألبیض األحمر اللون إستخدام تم : األلوان •

 سبق كما النوبى التراث فى دالالت ذو ألوان وھى ساخن
 إتجاھات من ألوان ھى وكذلك الثقافى الجانب فى وذكرنا
   . قبل من عرضھ تم كما ٢٠١٧ لصیف الموضة

 : " line Second " الثانى الخط •
 Collection" من المجموعة التصمیمیة  یتكون الخط الثانى

"  بلوزة وبنطلون" المودیل األول  من ثالثة تصمیمات وھم" 
مكون من ثالثة قطع جاكیت وبلوزه " والمودیل الثانى , 

 "فستان طویل"المودیل الثالث مكون من , " وبنطلون طویل 
جمیعھا مستوحاه من الرموز الھندسیھ للتراث النوبى بما 

" كما ھو موضح فى شكل  ٢٠١٧موضة صیف  یتالئم مع
وسنتناول جوانب الفكر التصمیمى .  "  ٢٥, " ٢٤" ,  "٢٣

  : لھذه التصمیمات وھى كالتالى 
 ھى التصمیمات لھذه ظیفىالو الجانب  : الوظیفى الجانب •

 األوقات من العدید فى اؤھاإرتد یتم " Casual " سمالب أنھا
 المستھلك إحتیاج حسب على الظھیره بعد أو صباحا سواء

 خامة وإستخدام للجسم كغطاء  الحمایة وظیفة باإلضافة
 الصیف حرارة مع متالئمة وتكون العرق تمتص التى القطن
  . الشدید

 الرمزى الجانب من التصمیمات إستلھام تم : الشكلى الجانب •
 من مستوحاة وحدات فى والمثلث الدائرة حیث النوبى للتراث

   . ٢٠١٧ صیف موضة مع ومتالئمة النوبى لتراثا
 الروح رمز عن یعبر الذى المثلث إستخدام : الثقافى الجانب •

 إبعاد و للحمایة المثلثات شكل على األحجبة صنعت حیث
 المتجھة األرضیةو ، النوبیة المعتقدات حسب الشریرة الروح
 اإلتصال الى ترمز ألسفل المتجھة المفرغة ثلثاتموال ألعلى

 أھم من فھو الھالل شكل وإستخدام . واألرض السماء بین
 والھالل التفاؤل، على یدل إسالمي رمزوھو النوبیة الرموز

 .النوبى التراث عن المعبره الرموز أھم من
 ألنھا التصمیمات فى القطن خامة إستخدام تم : البیئى الجانب •

 تللخاما النوبى التراث إلستخدام تأثرا مصریة طبیعیة خامة
  . المحیطھ البیئة من الطبیعیھ

 وھى واألزرق واألخضر األحمر اللون مإستخدا تم : األلوان •
 على یدل األحمر فاللون النوبى التراث فى دالالت ذو ألوان

 تناولة وتم الخیر على یدل مصدرة األخضر واللون ,البھجة
 رمز األزرق واللون .الخیر عن وتعبیرا الدینیة األماكن فى

 منذ النوبة ألھالى یمثل العظیم النیل كان حیث والكرم للوفرة
 لصیف الموضة إتجاھات من ألوان ھى وكذلك الفراعنة عھد

   . قبل من عرضھ تم كما ٢٠١٧
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من تصمیم  بلوزة وبنطلون"  ٢٣" شكل 

  الدارسة مستلھم من التراث النوبى

  
جاكیت وبلوزه وبنطلون طویل "  ٢٤" شكل 

  تصمیم الدارسة مستلھم من التراث النوبىمن 

  
فستان طویل من تصمیم الدارسة "  ٢٥" شكل 

  مستلھم من التراث النوبى
 

 " Line Third   " الثالث الخط
"  Collection" من المجموعة التصمیمیة  یتكون الخط الثالث

والمودیل , "  فستان قصیر" المودیل األول  وھم تصمیمان من
جمیعھا " مكون من ثالثة قطع فیست وبلوزه وبنطلون " الثانى 

مستوحاه من الرموز الھندسیھ للتراث النوبى بما یتالئم مع 
. "  ٢٧" , "٢٦" كما ھو موضح فى شكل  ٢٠١٧موضة صیف 

 : میمى لھذه التصمیمات وھى كالتالىوسنتناول جوانب الفكر التص
 أنھا ھى التصمیمات لھذه الوظیفى الجانب  : الوظیفى الجانب •

 باإلضافة الصباح فترة فى إرتداؤھا یتم " Casual " مالیس
 تمتص التى القطن خامة وإستخدام للجسم كغطاء  الحمایة وظیفة
  . الشدید الصیف حرارة مع متالئمة وتكون العرق

 الرمزى الجانب من التصمیمات إستلھام تم : الشكلى الجانب •

 موضة مع تتالئم وحدات فى والمثلث الدائرة حیث لنوبىا للتراث
   . ٢٠١٧ صیف

 الذي الشكل تمثل التى ھمستلھمال الدائرة إستخدام : الثقافى الجانب •
 المثلث إستخدام وتم , الكعبة حول طوافھ فى المسلمون ھیرسم
 .أبد دائماً  التسبیح عنىت المثلثاتف ركرم بشكل

 خامة ألنھا التصمیمات فى القطن خامة إستخدام تم : البیئى الجانب •
 الطبیعیھ للخامات النوبى التراث إلستخدام تأثرا مصریة طبیعیة

  . المحیطھ البیئة من
 واألصفر واألزرق واألخضر األبیض اللون إستخدام تم : األلوان •

 من ألوان ھى وكذلك ,النوبى التراث فى دالالت ذو ألوان وھى
   . قبل من عرضھ تم كما ٢٠١٧ صیفل الموضة إتجاھات

  
فیست وبلوزه وبنطلون من تصمیم الدارسة مستلھم من "  ٢٦" شكل 

  التراث النوبى

  
من تصمیم الدارسة مستلھم من التراث  فستان قصیر"  ٢٧" شكل 

  النوبى

  : Resultsالنتائج
 - :من خالل ما سبق ذكره في ھذه الدراسة التحلیلیة یتبین ما یلي 

 و الشكلیة و الوظیفیة " السمات من بالعدید النوبي التراث یتمیز -

 . أصالتھ و تمیزه سبتھاك التي " البیئیة و الثقافیة
 والثقافى والشكلى الوظیفى " التصمیمى الفكر سمات تحقیق -

 طبقا والمعاصرة المصریة األزیاء تصمیمات فى " والبیئى
 ةتنافسی میزة یمثل وھو ٢٠١٧ لصیف الموضة إلتجاھات
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 األجنبیة األخرى الدول نع المصریة الموضة لصناعة
  . والعربیة

 أصیل طابع ذو مصریة " Collection  " تصمیمات تواجد -
 مما والعالمى المحلى ستخداملإل النوبى التراث من مستلھمھ
 مصرى طابع ذو عالمیة مصریة ماركة بناء على یساعد
 . عالمیا أو محلیا سواء وممیز مختلف

  واألشكال الرموز من بالعدید النوبي الشعبي ثالترا زخر -
 مرجع تعد التي و السابقة، التاریخیة الحقب من بالعدید المتأثرة

 على تحافظ مبتكرة تصمیمات إلنتاج المصممین لجمیع قیم
  الثقافیة خصوصیتنا

 حیث النوبي الشعبي التراث عناصر أھم من الرمز یعد -
  .معتقداتھ و أفكاره عن للتعبیر المجتمع أستخدمھ

 دقة أكثر بشكل البیئة عن المعبرة األلوان وظھور اللونى الثراء -
 والبنى والسماء للماء السماوى واألزرق للرمال األصفر "

 الحیوانات ودماء الشمس وغروب شروق من واألحمر للجبال
 كرمز األبیض الى باإلضافة للنباتات واألخضر والطیور
 . للطھارة

 عن بصدق تعبر التى التراثیة الفنون أھم من النوبى التراث عدی -
 یحمل تراث وھو , مصر فى الشعبیة البیئیة المجتمعات ماھیة
   . المصریة للشخصیة القومیة والسمات الخصائص من الكثیر

 قابل تجعلھ وخصائص سمات بعدة النوبى الشعبى الفن یتمتع -
 بل الحدیث العصر وفنون مدارس مع والمعاصرة للتطور
  . أیضا لھا منافسا تجعلة

 خالل من وذلك بالبیئة واإلرتباط بالبساطة النوبى الفن یتسم -
 أشكال الى المحیطة النوبیة البیئة فى الموجودة العناصر تجرید
 الناتجة الزاھیة واأللوان الخامات واستخدام , بسیطة ھندسیة

  . النوبى الفن مجاالت معظم فى الطبیعة من

 :Discussionالمناقشة 
 من مستلھمة تصمیماتھا جمیع عالمیة مصریة ماركة بناء -

 . األصلیة النوبیة الثقافة عن ومعبرة النوبى التراث
 یعد حیث  عام بشكل الشعبي التراث بدراسة االھتمام ضرورة -

  . القومي التصمیمي اإلبداع مصادر أھم من
 العربیة مصر جمھوریة فى الموضة مصممى على یجب -

  ثقافتنا عمق لنؤكد النوبیھ الشعبیة السمة تحمل مالبس بتصمیم
  . القومي تاریخنا و

 التیارات أسر من للخروج الشعبى التراث بدراسة اإلھتمام -

 من نابع  إبداع وإنتاج العقول على رتھاوسیط الوافدة األجنبیة
   . القومیة الھویة

 فى الدراسات ھذه وتوظیف النوبة عن ودراسات ابحاث عمل -
 لإلبداع صالحة متمیزة بیئة آلنھا الموضة تصمیم مجال

 . والمعاصرة
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