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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ا وحةديتيا باعتبار ةا تمتة  البوابةة الجنوبيةة  احتلت النوبة مكانة خاصةة فةح حيةاص مصةر والمصةرييم اةديمي

ا ثقافية وحضا رية تشهد علةى مةا  لمصر،  ذا مم ناحية ومم ناحية أخرى فقد كانت وما تزال تضم كنوزي

ا وتميةزت النوبةة بطةراز فنةى فريةد فةح إبةداعاتها د يسةتطي  أحةد  وصلت إليةه الحضةارص المصةرية اةديمي

تجا له أو أنكاره  فالموروث الضخم للفم النوبح مديم بالفض  أل لها التح  يأت لهم العوام  الجغرافيةة 

اعيةةة ولعةة   ةةذا كلةةه مةةا جعةة  إبةةدا  النةةوبييم والبيئيةةة والمجتمعيةةة التربةةة الصةةالحة لتفجيةةر طةةااتهم ا بد

يتصف بالتنو  والتراء فح الزخارف واأللوان التح تعتمد على تنو  الخامات وكذلك تعدد أساليب األداء 

التح نفذت بها مشغودت خاصة أشغال الخوص والعناصر الزخرفية الجدارية الملونة فح العمارص ، ولقد 

خارف  ندسية وزخارف رمزية وزخارف طبيعيةة ولقةد تميةزت  ةذه تنوعت الزخارف النوبية ما بيم ز

ومةم  ةذا المنطلة  الزخارف بالغنح والتراء الشكلح والجمالح سواء كانت بةارزص أو غةاهره أو مرسةومة 

يسعى البحث إلى محاولة ادستفادص مم   ذه الزخارف والتى تعد مصةدرا ثريةا مةم التةراث النةوبح الةذ  

 بةةدا  الفنةةح والتصةةميمح، فهةةو يمتةة  أحةةد أ ةةم الموروثةةات التةةح ت كةةد  ويتنةةا يعتبةةر أحةةد أ ةةم مصةةادر ا

ومم  ذا المنطل  يسةعى  المصرية، لما يتميز به مم البساطة والفطرية وادعتماد على البيئة المحيطة به

الةى امكانيةة األسةتفادص مةم  الزخةارف الهندسةية بشةك  خةاص وكيةف نسةتطي  توميفهةا فةى عمة   البحث

لها طاب  مميز فى طباعة أزياء السهرص للسيدات وتتمت  مشكلة البحةث فةى وةرورص اد تمةا  تصميمات 

بةالتراث الشةةعبى المصةةرى دسةةتلها  تصةةميمات أزيةةاء السةةهرص  للسةةيدات فةةى مجةةال طباعةةة المنسةةوجات 

  ويتنا وخصوصيتنا التقافية النابعة مم تراثنا المصرى لتواكب المووة العالمية م  الحفام على 

 الفم النوبى    
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  Introductionمقدمة 
العديد مم النواحح الجمالية والفنية النوبة مم المناط  التح تميزت ب

حيث تأثرت بالبيئة المحيطة وأفرزت إبداعات حقيقية فح الفنون 

ا أصيالي مم مكونات الهوية والصناعات  و  يمت  التراث النوبح جزءي

ولقد عبر ا نسان النوبح عم أفكاره الفنية مم خالل المصرية 

له ما جع  إبدا  معتقداته وعاداته وايمه ادجتماعية ولع   ذا ك

ا نسان النوبح يتصف بالتنو  والتراء فح الزخارف واأللوان التح 

تعتمد على تنو  الخامات وكذلك تعدد أساليب األداء التح نفذ بها 

، ولقد عش  الفنان النوبى التراث والفنون والتح يعبرون مشغودته   

أتقم مم خاللها عم جمال بالد النوبة العظيمة وتراثها األصي  و

أيضا  فنون الزخرفة التى مهرت فى العديد مم جوانب حياته و ى 

علو  الفنون التح تهدف إلى البحث فح فلسفة النسبة والتناسب أحد  

والتجريد والكتلة والفراغ والتكويم والخط واللون، حيث تعتبر  ذه 

الزخارف الوحدص الفنية التح يختار ا الفنان مم بيئته لكح يجم  بها 

ا فريديا فح نوعه انعكاسيا للقيم إنتاج ه الفنح ويكسبه طابعيا خاصي

التقافية وادجتماعية لبيئته. كما أنها تعبر عم أحاسيسه ومشاعره، 

وتعكس عقاهده وأفكاره ولكم بلغة األشكال لتدخ  فيما بعد فح 

ا طار التشكيلح المناسب لها  و ذه الزخارف  إما أن تكون وحدات 

باتية أو حيوانية أو وحدات  ندسية وتتنو   ذه طبيعية آدمية أو ن

الوحدات الهندسية مم حيث أشكالها فمنها المتلث والداهرص والمعيم 

والمستطي   وفى  ذا البحث نتناول  ذه الزخارف الهندسية النوبية 

وكيفية األستفادص منها فى استلها  تصميمات ألزياء السهرص للسيدات 

 (13،2012محمد بابكر عمر، عمر برؤية معاصرص وجديدص .)

 Statement of the Problemمشكلة البحث 
التراث النوبى كان على مر العصور مصدرا ثريا بالزخارف على 

اختالف أنواعها ووحداتها التى يمكننا ادستفادص  منها فى عم  

تصميمات معاصرص ألزياء السهرص للسيدات مستوحاص مم  ذا التراث  

ولها  ذا البحث لكى تعكس التمسك بالهوية المشكلة التح يدور ح

 المصرية ومم  نا تكمم مشكلة البحث فح التساؤل اآلتح:

كيف يمكم ادستلها  مم الزخارف الهندسية النوبية كقيمة تراثية 

تحم  الهوية المصرية وابتكار تصميمات طباعية ألزياء السهرص 

 للسيدات تواكب المووة العالمية.

 Objectivesأهداف البحث 
تسليط الضوء على رموز الفم النوبح وما يحم   ذه الرموز  -1

مم دددت ومم صيغه جمالية وايم ثقافية وخصاهص فنية 

يمكم أن تسهم فح خل  أعمال إبداعية متميزص فح مجال 

تصميم الملبوسات المطبوعة والتح تحم  مالمح وروح 

 وخصاهص تراثنا وثقافتنا الشعبية.

والمختصيم فح مجال األزياء بضرورص  تنبيه مجتم  التكيليم -2

تفعي  ا رث القومح مم خالل مرونة وتلقاهية  براز الهوية 

 المصرية.

ابتكار تصميمات مستوحاه مم أحد جوانب التراث المصر   -3

الذ  يتمت  فح الزخارف النوبية والرموز التابعة منها لتواكب 

 المووة العالمية فح تصميم أزياء السهرص للسيدات.

 :Importanceميه البحث أه
يسهم  البحث فح إثراء مجال دراسات تصميم طباعة أزياء السيدات 

مم خالل دراسة الزخارف النوبية الهندسية كأحد ادتجا ات التراثية 

فح تصميم طباعة أزياء السيدات.  و التعرف  أيضا على أحد 

ا جوانب التراث المصر  مم خالل بالد النوبة والزخارف الفنية له

وكذلك الرموز الدالة على الزخارف النوبية  الهندسية والتح لم تلقى 
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اد تما  الكافح لنشر ثقافة ورموز منطقة  امة مم األرض 

 المصرية على مر العصور.

 :Methodologyمنهجيه البحث  
المنهج الوصفح التحليلح: و ذا المنهج يتناول بالوصف والتحلي  

ية ورموز ا والتحلي  الفنح نماذج مم عناصر الزخارف النوب

 لألعمال المبتكرص وكذلك تجارب التنفيذ.

المنهج التطبيقح: مم خالل تنفيذ طباعة  ذه التصميمات بتقنية 

 الطباعة الرامية وتطبيقها على أامشة السيدات ذات القطعة الواحدص.

المنهج التجريبح: مم خالل التجارب ادبتكارية لتصميمات تصلح 

  الواحدص ألامشة السيدات. لطباعة القطعة

 The Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
تظ  األشكال والرموز عند الفنان النوبى تعبير مجاز  بعيد عم 

الواا ، حيث يتم اختزال أغلب معالم الواا ، ويتم التركيز على 

حقاه  مرتبة تعبر عم فلسفة الفنان لذلك فإن ك  الرموز الشعبية 

 ة مجردص.وخاصة الزخرفي

 الزخرفة: -1

 ح مجموعة مم الخطوط والنقاط واألشكال الهندسية وعدد مم 

الرسو  للنباتات والحيوانات، وتعتبر الزخرفة أحد علو  الفنون التح 

تهدف إلى البحث فح فلسفة النسبة والتناسب والتجريد والكتلة 

والفراغ والتكويم والخط واللون، )محمد زكح العشماو  

إما أن تكون وحدات طبيعية آدمية أو نباتية أو (و ح 18،1981،

حيوانية أو وحدات  ندسية تحولت إلى أشكال تجريدية، وتركت فيها 

 المجال لخيال وإبدا  وإحساس الفنان.

 وتعددت أنواعها

و ح الزخرفة التح تعتمد على العناصر  الزخرفة النباتية: .1

 النباتية.

 لعناصر الحيوانية.و ح التح تعتمد على ا الزخرفة الحيوانية: .2

و ح التح تعتمد على البناء والعناصر  الزخرفة الهندسية: .3

 الهندسية.

وفى  ذا البحث نتناول الزخرفة الهندسية وما تضمه مم أشكال 

 ندسية كالداهرص والمتلث والمستطي  والمعيم ومدلودتها وكيف 

تناولها الفنان النوبى فى أعماله وكيفية توميفها لعم  تصميمات 

 عاصرص لفتيات الجامعةم

 -الزخارف الفنية النوبية : -2

الفم النوبح كغيره مم الفنون يتأثر باألجواء السياسية، وتعد 

الزخارف التح عبرت عم عصور متفاوتة  الزخرفة النوبية مم أكتر

فم   منذ زمم الفراعنة مرورا ي بالمسيحية وحتى دخول ا سال 

ت مت  رسو  األز ار دخول المسيحية مهرت العديد مم الرسوما

والحيوانات والطيور، وا  اد تما  باألساطير فح الرسومات، 

وأصبح ادتجاه نحو التحوير والزخرفة والطاب  الشعبح، واستخدا  

األلوان الزا ية، ومهر على شوا د القبور مجال التصوير 

الدينح،واد استُخدمت فيه زخارف الصلبان المحفورص، وز ور، 

وم  دخول ا سال  بدأ النوبح فح تغيير .محوربأسلوب  ودواهر

رسوماته، لتتناسب م  الديانة الجديدص، فاتجه لكتابة كلمات "هللا 

أكبر"، و"الحمد "، كما اتجه لرسم الهالل والنجمة و ما رمزان 

إسالميان يوحيان بالتفاؤل، فح حيم أنه استخد  رسومات الز ور 

ا ا بري  وسجادص الصالص والورود لتدل على الصدااة والمحبة، أم

والنقاء ) زوزو عمر عبد العزيز أميم  فكانا دليال ي على الطهارص

( وبعد مرور النوبة بظروف ااسية على مدار أربعة 25،1997،

ارر النوبح أن يستخد  مو بته الفطرية للتعبير عم  عمليات تهجير

ذ  مرارص  ذه الهجرات، فلجأ إلى التعبير عنها وعم تراث وطنه ال

 كاد أن ينتهح بالصخر والطيم والرسو  والمخطوطات والتصوير

( منها 16،2010فاستخد  النوبح زخارف شبه غاهرص، )نا د بابا ، 

ما يتخذ شك  المربعات والمتلتات وادسطوانيات المجوفة، فتبدو 

أحيانا ي على  يئة أ لة أو أعمدص أو نجو ، بجانب طاهفة مم الرسو  

تأتح على شك  وحدات زخرفية تمت  بعضها تنقش بلون أبيض، و

 .أشجار ا ي أو طيور ا ي أو إب  وأحيانا ي عراهس

 تصنيف وتحليل الزخارف الفنية النوبية  -أ:

تميزت النوبة بطراز فنى متميز وفريد فال يستطي  أحدا تجا له أو 

انكاره  ذا الطراز يلخص ك  المراح  التاريخية التى تعاابت عليها 

لتقافة النوبية ولقد حرص الفنان النوبى على اد تما  ممتزجة با

بالزخارف الفنية فى جمي  جوانب حياته والمهم التى تفوق على 

)مريان نفسه فيها حيث مهرت تللك الزخارف على المنزل النوبى 

وفى الحلى وأطباق الخوص وتعددت وتنوعت  ( 59،2007،ونزل

سية وسوف نتناول  ذه الزخارف ما بيم حيوانية ونباتية و ند

الزخارف الهندسية فى مووو  البحث ووو  تصورا لهذه 

الزخارف وكيفية توميفها فى عم  تصميمات معاصرص لفتيات 

 الجامعة.

 -الزخارف الفنية ذات اشكال هندسية: -ب:

و ح الزخارف التح على أشكال  ندسية مكونة مم خطوط أو 

وط منكسرص أو منحنيات، والزخارف الهندسية تتكون مم عدص خط

متوازية أو متقاطعة ومم منحنيات ودواهر منتظمة أو لولبية و ح 

ا ما تتكون مم أشكال المعينات أو المربعات، واد تفنم  كتيري

المزخرفون وأبدعوا فح  ذه الناحية وخلقوا لنا عدديا د حصر له مم 

 (12،2008شاكر إدريس محمد علح،  ذه الرسومات الهندسية )

 
 ( بعض أشكال المتلث فح الزخارف النوبية1شك  رام )

 .153 ، ص 2007ماريان ونزل، ف اد عكود، س 

 
 ( الزخارف الهندسية للمنزل النويى2شك  رام )

International Design Journal, vol. 6, Issue. 2. 

 
 ( دناء مم الخزف3شك  رام )

-https://www.pinterest.com/faahnor23/ramadan

karim 
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 ( الزخارف الهندسية على أطباق الخوص4شك  رام )

https://www.pinterest.com/pin/64176363429251047 

 -ا :اشكال الزخارف الهندسية ومدلوالته -ج 

 (:[ المثلث )1]

له مدلول مقدس، وفح بعةض األحيةان يقةال إنةه فةح صةورص الحجةاب 

يمن  الحسد، وإذا ُرسم ورأسه ألعلى يرمز إلى السماء، أمةا إذا رسةم 

 ورأسه ألسف  فيمت  األرض.

 

 
 ( المتلث فى التراث النوبى 5شك  رام )

https://alchetron.com/Nubian-architecture  

 (:[ الدائرة )2] 

الةةداهرص  ةةح شةةك  لةةه صةةلة بأشةةكال كتيةةرص كةةالقمر والشةةمس، واةةد 

اسةةتخدمت علةةى نطةةاق واسةة  وبكافةةة أشةةكالها فةةح الفنةةون العربيةةة 

ا سالمية وعلى وجه الخصوص فح الزخارف والهندسة المعمارية، 

يرسمه المسلمون فةح تةراثهم حةيم تةوجههم  والداهرص  ح الشك  الذ 

فةح الطةةواف حةةول الكعبةة المشةةرفة وفةةح تةوجههم فةةح صةةالتهم نحةةو 

 و تعنح القدسية ألن لها صلة بالشمس والقمر.الكعبة المشرفة 

 
 ( الداهرص فى التراث النوبى  6شك  رام )

https://www.pinterest.com/pin/351912452505718 

 (:[ المربع )3] 

يعتبر المرب  الشك  المسطح األول بالنسبة للمسلم أنه يحق  عالاةات 

متوازية بالنسبة للنقطة )المركةز( أنةه الشةك  المتةالح لالسةتقرار بةيم 

الخطةةةوط، فالكعبةةةة و ةةةح البيةةةت المقةةةدس األول بالنسةةةبة للمسةةةلميم 

ى أسةاس مربة  وأن المة ذن فةح الجوامة  ا سةالمية وابلتهم بنيةت علة

( كمةا انةه أسةتخد  38،1966بنيت على أسةاس مربة  )سةعد الخةاد ، 

 لجلب الحظ كما  و فى الشك .

 

 
 ( المرب  فى التراث النوبى7شك  رام )

https://alchetron.com/Nubian-architecture [4  المعيييييييييي ]

(:) 
يمت  المعيم شةك   ندسةح مجةرد أو مختصةر للعةيم ويبةدو أن معنةاه 

مةةةأخوذ مةةةم كلمةةةة عةةةيم و ةةةو كةةةالمرب  غيةةةر أن زوايةةةاه متعامةةةدتان 

محسةةةم محمةةةد عطيةةةة، ومتناصةةةفتان، ولكنهمةةةا غيةةةر متسةةةاويتان، )

ويتكةةون المعةةيم مةةم متلتةةات متقابلةةة ويسةةتخد  بأحكةةا   (2004،93

رص تةةةزيم بهةةةا واجهةةةات المنةةةازل، وذلةةةك لةةةدرء العةةةيم كبيةةرص وصةةةغي

 الحاسدص والوااية مم شر ا.

 
 ( المعيم فى التراث النوبى8شك  رام )

 .153 ، ص 2007ماريان ونزل، ف اد عكود، س 

 -تصميم طباعة أقمشة السيدات : -3

يهتم مصمم طباعة المنسوجات بمتطلبات التصميم الطباعى مم 

 –أسلوب التكرار  –مجموعات األلوان  –)إختيار للوحدات المناسبة 

وذلك وفقا دسس  -وو  تصميم مبتكر –مراعاص خطوط المووة 

ويعتبر تصميم أامشة السيدات مم أكتر األغراض  واواعد التصميم

الوميفية التى يجب أن تستجيب للتغيير السري  فى المووة 

ير ولمتطلبات صناعة المالبس الجا زص وللمستهلك مم ناحية التغي

والتنوي  وأيضا للعادات والتقاليد الخاصة بك  أمة ولمصممى طباعة 

المنسوجات وادزياء دور  ا  فى تقديم األزياء التى تناسب ايم 

المجتم  الدينية والخلقية.  ذا مم ناحية ومم ناحية اخرى اذا نظرنا 

الى التصميم النسجى فانه دبد ان ت خذ عدص اعتبارات عند تنفيذه 

بصورص ناجحة ومتكاملة األركان حيث دبد أن يعتمد  دخراجه

التصميم النسجح الطباعح علح عده عناصر و ح النقطه والخط  

والشك  واللون والملمس والفراغ وربطها باألسس الجماليه للتصميم 

كا تزان وا يقا  والتأكيد والتناسب , والوحده م  التنو  وذلك 

الغرض أو الوميفه التى  للحصول علح تصميم متكام   لتحقي 

 وو  مم أجلها.

 -ثانيا االطار التطبيقى :
 -األفكار التصميمية للدارسة :

 ( والتوظيف المقترح لها1الفكرة التصميمية رقم )
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 (9شكل رقم )

 (1التحليل الفنى للتصميم )

أعتمد التصميم على أستخدا  الوحدات الزخرفية الهندسةية  

لها دددت مختلفة فأستخدا  المتلث الذى فى الفم النوبى والتى كانت 

كةةان لةةه مةةدلول مقةةدس، وفةةح بعةةض األحيةةان يقةةال إنةةه فةةح صةةورص 

الحجاب يمن  الحسد، وإذا ُرسم ورأسه ألعلى يرمز إلى السماء، أمةا 

إذا رسةةم ورأسةةه ألسةةف  فيمتةة  األرض فأسةةتخدا  المتلةةث بأتجا ةةات 

ا حقةةة  وأحجةةةا  مختلفةةةة أحةةةدث تنةةةاغم بةةةيم عناصةةةر التصةةةميم أيضةةة

التصميم التبايم مم خالل المزج بيم ادلوان الباردص والسةاخنة تحقة  

أيضةةةا التجةةةانس وذلةةةك مةةةم خةةةالل التقةةةارب بةةةيم مسةةةاحات وحةةةدات 

 التصميم فى المتلث والهالل والمعيم.

 (1-1التوظيف رقم )

 
 (10شكل رقم )

 ( والتوظيف المقترح لها2الفكرة التصميمية رقم )

 
 (11شكل رقم )

 (2ل الفنى للتصميم )التحلي

 ذا التصميم أعتمد على الوحدات الهندسية أيضا و ى الداهرص والتى 

كانت تمت  رمز مقدس عند الفنان النوبى حيث كانت ترمز الى 

الشمس والقمر واد تحق  اديقا  فى  ذا التصميم مم خالل تكرار 

 الوحدات بأحجا  متباينة ايضا حق  التصميم التناغم وذلك مم خالل

بناء الوحدات وترتيبها واختالف الوانها وأختالف ادنماط الزخرفية 

 المستخدمة بداخ  ك  وحدص.

 (1-2التوظيف رقم )

 
 (12شكل رقم )

 ( والتوظيف المقترح لها3الفكرة التصميمية رقم )

 
 (13شكل رقم )

 (3التحليل الفنى للتصميم )

ات بشك  رأسى تحق  األتزان فى  ذا التصميم نتيجة استخدا  الوحد

ووجود خط أفقى فى أروية التصميم  و ذا خل  نوعا مم الراحة 

النفسية عند النظر الى التصميموتباينت الوحدات الهندسية ما بم 

أنصاف الدواهر الخطوط المستقيمة على أختالف اتجا اتها  ذا 

 التبايم اواف جودص للعم  الفنى 

 (1-3التوظيف رقم )

 
 (14شكل رقم )
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 (2-3رقم ) التوظيف

 
 (15شكل رقم )

 ( والتوظيف المقترح لها4الفكرة التصميمية رقم )

 
 (16شكل رقم )

 (4التحليل الفنى للتصميم ) 

تحققت السيادص فى  ذا العم  الفنى والسيادص  ى احد عناصر العم  

الفنى واد تححقت فى  ذا التصميم عم طري  وحدص الشك  التى 

تى تم تكرار ا فى اتجا ات مختلفة مهرت فى المتلث والمعيم وال

 ايضا تكرار العناصر نشأ عنه حركة على سطح التصميم.

 (1-4التوظيف رقم )

 
 (17شكل رقم )

 ( والتوظيف المقترح لها5الفكرة التصميمية رقم )

 
 (18شكل رقم )

 (5التحليل الفنى للتصميم )

أعتمد  ذا التصميم على استخدا  الواهر وانصاف الدواهر فى 

أتجا ات مختلفة أحدثت حركة على سطح التصميم والداهرص عند 

الفنان النوبى رمز مقدس حيث أنها ترمز للشمس والقمر ايضا مهر 

التبايم واوحا فى  ذا التصميم مم خالل أستخدا  ادلوان الباردص  

 كاألزرق واألخضر والساخنة كاألحمر واألصفر .

 (1-5التوظيف رقم )

 
 (19شكل رقم )

 ( والتوظيف المقترح لها6رة التصميمية رقم )الفك

 
 (20شكل رقم )
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 (6التحليل الفنى للتصميم )

أعتمد التصميم علح الزخارف الهندسية  فى النوبه فهى تعبر عم 

مجموعة مم الدواهر متباينة فى الحجم , م  أوافه بعض العناصر 

 الزخرفيه  الهندسية داخ   ذه الدواهر , مت  الدواهر الصغيرص

والمتلتات لعم  تصميم مبتكر يمزج بيم جماليات الزخارف النوبية 

وادزياء المعاصرص , وتشم  العناصر الهندسيه على الداهرص 

بزخارفها المختلفه مم متلتات وشك  النجمة , أما مم جهه 

المجموعه اللونيه فقد أستخدمت الباحته مجموعه مم األلوان و ح 

البنفسجح.و ناك أيضا تبايم بيم  –البرتقالح  -األخضر  –-األصفر

 مساحات الوحدات الداهرية المستخدمة أبرز جمال التصميم.

 (1-6التوظيف رقم )

 

 
 (21شكل رقم )

 : Resultsالنتائج  
أستحداث تصميمات تصلح للتطبي  فى مجال ازياء فتيات  -1

 الجامعة

استخدا  الزخارف النوبية الهندسةية كعناصةر اساسةية فةى  -2

 برؤية جديدص تصلح لفتيات الجامعة عم  تصميمات

 :Recommendationsالتوصيات 
اد تما  بالتراث النوبى وادستفادص منه فةى مجةال تصةميم  -1

 ازياء السيدات.

دبةةد مةةم الحةةديث عةةم تلةةك البقعةةة مةةم مصةةر وتعريةةف  -2

األجيال بهةذا التةراث وجعلةه مصةدرا دسةتلها  العديةد مةم 

السةيدات التةى  التصميمات فى مجال تصميم طباعة أزيةاء

 تحق  التنافس م  المووة وادزياء العالمية.

ورورص األستفادص مم الزخارف النوبية فى مجال تصةميم  -3

طباعةةة أزيةةاء السةةيدات بأنواعهةةا لمةةا تتمتةة  بةةه مةةم ثةةراء 

 وتنو  فى أشكالها والوانها 
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