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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

تتشكل الھویة القومیة الي شعب من الشعوب من مجموعة السمات الثقافیة والحضاریة الغالبة على افراده ، والتي 
یاء من اھم المظاھر التي تعكس الوجھ الحضاري تعد االز تمیزه عن بقیة شعوب العالم في اطار انساني الجامع ، 

وظیفي  والثقافي لمختلف الشعوب وان  لكل فئة من المجتمع لھا ازیائھا التي تحدد اشكالھا ومضمونھا التزییني وال
د تعرضت  فالزیاء  ة فق ب المادی ن الجوان یدات م اء الس ار ان ازی تخدامھا ، وباعتب ت اس ا ووق السھرة لھا وظیفتھ
ة بالتالي ل لتغیر السریع والواضح مما یجعل ھذا التغیر ملحوظا كما ھو المعتاد عند اختفاء اي العادات االجتماعی

  . وظھور غیرھا
امین  ل مض ي تحم ا الت ا وتاریخھ ى بیئتھ ة عل ات الغریب اء والمنتج دث االزی راة اح تخدمت الم ذلك اس ة ل ونتیج

یرة ا اس ي مجتمعن راة ف بح الم ى ال تص ة وحت دلوالت غریب رمن  وم ب ان ننتظ ا ال یج ة كم میمات العالمی التص
اءت مشكلة البحث  ا ج المصممین االجانب ان یستمدوا خطوطھم من تراثنا وحضارتنا  ثم یصدروھا لنا ومن ھن
یدات  اء سھرة للس امیم ازی ارة السومریة في تص ل من الممكن توظیف سمات الحض ا ھ ى انھ والتي تحددت عل

  ثة وذوق المتلقي المعاصر ؟وبشكل یتناسب مع الحیاة الحدی
ویھدف البحث الى الكشف عن سمات الحضارة السومریة وما ھي مفرداتھا ودالالتھا ورموزھا ومحاولة توظیفھا  

  .في ازیاء سھرة بھدف التاكید على الھویة العراقیة في تصامیم االزیاء المعاصرة 
ات العم  كما حدد البحث اء السھرة للفئ ة من المالبس السیدات الزی ارة  40-20ری ا حددت سمات الحض نة كم س

  .وانطالقا االتجاه المعاصر 2018السومریة لتوظیفھا في تصامیم ازیاء السھرة لعام 
ت  ة وكیف كان اء السومریة الحدیث ومریة واالزی اء الس تضمن البحث الحالي المواضیع التي تخص صفات االزی

اء وماھي سماتھا والخامات وااللوان المستخدمة والمو اضیع التي تتضمنھا وكذلك التاریخ كمصدر لتصمیم االزی
  .وكیف انھا تعتبر كنزا غنیا بالمفردات التي یمكن توظیفھا في تصامیم االزیاء الحدیثة

رامج  ن خالل ب اء المرأة لمالبس السھرة م امیم ازی ا بخمسة من تص وبعد استقاء مجموعة من السمات وتوظیفھ
تم توظیف العالقات البنائیة واالسس التنظیمیة ومع السمات وشكل عرض افتراضي  ثالثیة االبعاد وانتاجھا على

ائج البحث  م نت ت اھ د  المكتشفة من خالل تحلیل العینات كان اء عن امیم االزی ذ  تص د في تنفی لوب المعتم ان االس
ة كم .السومرین ھو البسیط الخالي من اي تعقید  ومرتبط دائم بالمعنقدات الدینیة والحروب  ان ا اظھرت الدراس

ومریة غ ارة الس اء نالحض امیم االزی ي تص ا ف ن توظیفھ ي یمك وز الت دالالت والرم ة بال مات وأن ی ف الس توظی
ي  ة المتلق ى بیئ اء ال ا اكدت ان   .الحضاریة في مالبس السھرة للسیدات تعطیھا تكھة وتمنحھا االحساس بانتم كم

  .حدیث ذو جمالیة تجعلھ مقبول من الناحیة االدائیة والجمالیة  عملیة التزاوج بین ما ھو قدیم ذو قیمة وما ھو

 الحضارة السومریة  
Sumerian Civilization 

 أزیاء تصامیم
Fashion Design 
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   Introduction:قدمة  م
ي شعب من الشعوب من مجموعة السمات ألتتشكل الھویة القومیة 

الثقافیة والحضاریة الغالبة على افراده التي تمیزه عن بقیة شعوب 
امع  اني الج ار انس ي اط الم ف یة . الع ة او الشخص تمخض الھوی وت

ل  ل عوام ة لتفاع دة نتیج ة ومعق ة طویل ة تاریخی ن عملی ة ع القومی
تركة بعضھ ة المش ا غیر مادي مثل اللغة والثقافة والتجربة التاریخی

  . وبعضھا مادي مثل الجغرافیة واالقتصاد
ومن ھنا یمكن القول ان كل ما یبقى من االنسان دائما ھو تراثھ 
الذي ھو محصلة تفاعالتھ مع البیئة المادیة وغیر المادیة وخالصة 

  . تجاربھ السابقة لكل العصور 
ي بما ان االز اء اشكالھا الت ان رسم  لالزی ة ف ور المادی یاء من االم

تكون ھیئتھا وعالقاتھا التصمیمیة واختالف مفھوم االزیاء وسماتھا 
ا  و القین في مختلف العصور ومنذ العصر البدائي حتى یومنا ھذا ول
اء  مات االزی دین كس ون وادي الراف اء فن كال ازی ى اش رة عل نظ

لعرفنا ما ھي ھذه الختالفات بالشكل  السومریة والبابلیة واالشوریة
ي  رھا ف ن حص زي ال یمك كل ال یة لش مات االساس ات والس والمقوم

   . )2002العلى (لمفھوم البنیوي والتفصیلي لھا 
حیث یمكن قیاس تقدم الشعوب بمدى محافظتھا على تراثھا وفنونھا 

یعد تصمیم االزیاء من اھم المجاالت الفنیة التي تشكل جزءا مھما ،
ن ثقافة العصر الحدیث لما لھا من دور ریادي في تحدید مالمح م

الشخصیة الفنیة والقومیة والتي برزت من خالل نتاجات متعددة 
االجیال المتعاقبة  تواصلت في تطور ارثھا الحضاري الى ان 

  . وصلت الى ما ھي علیھ االن 
ري  ف الفك ل الموق ي تمث میم الت دریة التص و مص ك ھ ن ذل م م واھ

ة والفل ا بمثاب ھ أي انھ ي ان تنبع من واقع ي ینبغ مم والت سفي للمص
المرجع الداخلي الخاص بھ والذي ینطلق من المحددات البیئیة التي 
كالھا  یج اش ة نس ات كامن ردات ذات طاق ا مف ن مرجعیتھ تثیر م یس
وسماتھا المتنامیة والمتكیفة مع كل عصر وبشكل تؤكد على قیمتھا 

  .لي والمضمون الروحي الذي تتضمنھ وفاعلیتھا في التكوین العق
د تعرضت  ة فق ب المادی س من الجوان اء والمالب ار إن االزی وباعتب
ذا التغیر  ا یجعل ھ درج مم بالتالي للتغییر السریع والواضح دون ت
ة وظھر  ادات االجتماعی اء أي الع ً كما ھو المعتاد عند اختف ملحوظا

  .غیرھا 
دث االز رأة اح تخدمت الم ذلك اس ة ونتیجة ل ات الغربی اء والمنتج ی

ي  ذت ف ة واخ س التقلیدی وارت المالب ا ، فت ا وتاریخھ ى بیئتھ عل
میمات  یدة التص ا س ي مجتمعن راة ف بح الم ى ال تص دثار وحت االن
ان  ة ، ف ا العراقی دة عن سمات بیئتھ ة وبعی اء الغربی ة لالزی العالمی
یجب ان یكون لھا ازیاؤھا المستوحاة من السمات الحضاریة بعد ان 

ي عن ی دون التخل ة وب اة الحدیث ا لتناسب الحی تم توظیفھا وتطویرھ
تقالیدھا ومتطلبات بیئتھا كما ینبغي التفقد ھذه االزیاء روح االصالة 
ن  ب ان تنتظر م ا ال یج حة ، كم ات الموض ً لتقلب را وال تخضع كثی
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م  المصممین االجانب ان یستمدوا خطوطھم من تراثنا وحضارتنا ث
  .یصدروھا لنا 

ا ارة  ومم مات الحض ف س ن توظی ل یمك ث ھ ال الباح دم نس تق
  .السومریة في انتاج تصامیم ازیاء سھرة نسائیة وباسلوب معاصر 

  Study Significance:أهمية البحث 
ة  -1 اء ھوی رة اعط اء فك ث باحی ھم البح ن ان یس ن الممك م

للتصامیم ازیاء السھرة للسیدات ، والتي اخذت باندثار سماتھا 
ن اتجاه طرازي معاصر محقق االستمراریة الحضاریة ولتكوی

  .والدیمومة 
ة  -2 ھ السمات الحضاریة وثقافی تثبیت لما ھو طراز تصمیمي ل

ا  دالالتھا وتراثھ ة مرتبطة ب ة العراقی ي البیئ یة ف ا خصوص لھ
وفلسفتھا مما یساعد الجھات التصمیمیة المعینة لالرتقاء بھویة 

  .رجي واصالة لتصمیم االزیاء والمعبر للعالم الخا
   Objectivesف البحث اهدأ

ارة السومریة  -1 یھدف البحث الى ابراز سمات ومالمح الحض
یدات وبسلوب  ومحاولة توظیفھا في تصامیم ازیاء سھرة للس

  .تصمیمي بنائي معاصر 
اء  -2 ة في تصامیم االزی ة العراقی یھدف البحث على تاكید الھوی

  المعاصرة
  Delimitations حدود البحث

  زیاء سھرة المعاصرةیشمل البحث اال -1
نة  -2 ى  20یشمل البحث ضمن الفئات العمریة للسیدات من س ال

  سنة  40
ي  -3 ومریة ف ارة الس مات الحض ف س ى توظی ث عل د البح یقص

د  دیم والجدی دیھا الق دي(عھ ومري االك ث الس  2600) (البع
  .) م.ق 2066الى . م.ق

ً  2018یقتصر البحث على تصامیم االزیاء لفترة من  -4 وانطالقا
  .تجاه المعاصر باال

 Terminologyتحديد املصطلحات 
  :الوظیفة والتوظیف

ً ((الوظیفة عرفھا ابن منظور  وھي توظیف الشئ على نفسھ توظیفا
ً ایاه   ) ابن منظور( ))الزامیا

بانھا الغرض ابتكار االشكال والتي ((وتعریف الوظیفة في التصمیم 
یعرف  (Websrer’s dictionary) ))یجب على االخیرة تحقیقھا

الفائدة المعینة التي ((روبرت جیالم سكوب الوظیفة في التصمیم 
وایضا اذا لم یكن ھناك غرض فال تصمیم )) یحققھا التصمیم

  )1980سكوت (
توظیف شكل محدد ومعقول، (اما التوظیف كتعریف اجرائي فھو 

خاضع لقوانین عملیة ، ویعتمد على التدریب المسبق الناتج عن 
ة العلمیة من اجل القیام بعملیة التحویل من الناحیة الخبرة المحلی

النظریة البحتھ الى قواعد عملیة یتطلب ترجمة تعبر بصدق عن 
   )قالب تلك النظریة المكتوبھ ولكن بشكل عملي تطبیقي

  :السمات 
د جاءت لفظة  ران الكریم العالمة فق وھي جمع سمة والسمة في الق

الى في ستة مواضع من القرا)) سیماھم((  یماھم ((ن منھا قولھ تع س
ة ))( في وجوھم من اثر السجود تح االی ا ) 29سورة الف والمراد بھ

ن كثرة السجود اد م الزمخشري (   السمة التي تحدث في جبھة العب
1948 (   

ي (( مة وك ھ بس ر فی مة اذ اث مة وس ور وس ن منظ د اب اءت عن . وج
ا ھ سمھ یعرف بھ ا والسمة والو. واتسم الرجل اذ جعل لنفس سام م

  )ابن منظور( ))رسم بھ البعیر من ضروب الصور 
وتوسم الشي . السمة على انھا العالقة جمعھا سمات (( وكما جاءت 

تفرسھ طلب وسمة أي عالمة تعرفھ ، توسم فیھ الخیر او الشدة تبین 
   )1982الرازي  ( ))في اثر

اھرة او ((  فة ظ یة او ص لة او خاص ي خص طالحا ھ مة اص والس

ة لل نس مالزم راد الج ا اف ف فیھ ن ان یختل ث یمك ا بحی وم  بھ موس
ابراھیم ، ()) الواحد فیتمیز بعضھم عن بعض بصورة قابلة لالدراك

  )قیس
ات  ل العالم ي ك مة ھ ي للس ف االجرائ ث التعری ع الباح د وض فق
ارة  ة للحض اء التابع ور واالزی كال والص ة باالش ار المتمثل واالث

  . السومریة 
  :الحضارة السومریة

ة و  وھي ذین النھرین دجل تلك الحضارة التي عاشت على جانبي ھ
ا  د ، كم ادات ، واختلفت تقالی ت ع الفرات فیما بینھما شعوب اختلف

ً في الحیاة   . )عكاشة ،  بدون سنة نشر( اختلفت اسلوبا
وھي احد الحضارات وادي الرافدین حیث كانت ارض سومر 

، اوروك ، الرسا ،  اریدو: القدیمة تضم الیھا مدنا كثیرة اشھرھا 
و نیور وكانت ھذه المدن تمتد في منطقة تبدا ) الحبش(آور ،لكش 

من شط العرب أي من ملتقى دجلة مع الفرات ، تسایر النھرین من 
مصبھما ثم تنحرف بسرعة الى الغرب مع نھر الفرات بعد انفصالھ 
عن نھر دجلة عند القرنھ وتمضي متجھة شماال الى غرب حدود 

  .)عكاشة ،  بدون سنة نشر(بل منطقة با
  :االزیاء 

تعرف المالبس بانھا ما اعتاد الناس تغطیة اجسامھم بھا سواء كانت 
زة  كالھا المتمی ا باش المالبس ومكمالتھ د ب ناعیة ویقص ة اوص طبعی

  )1995زكي، عماد (ویرتدیھا مختلف الشعوب فـــي مختلف ازمنة 

زي وم ال ة واالدب والعل ي اللغ د ف رف المنج ا :  ویع زي وجمعھ ال
  )1956الیسومي ،  (.ازیاء أي الھیئة ، ھیئة المالبس 

عملیة داخل عناصره وھي الشكل والخط (( ویعرف الربیعي الزي 
  ) 1991الربیعي ، ناصر ()) والحجم والملمس واللون

ھو عملیة الخلق واالبتكار : ( اما تصمیم االزیاء فیعرف على انھ 
عن طریق صیاغة وتنظیم العالقات  واالبداع وادخال افكار جدیدة

التشكیلیة التي تشمل تكوین الشخص من قمة الراس الى القدم أي 
تنظیم العالقات الجمالیة المنشودة باستخدام القماش والكلفة 

 انیمسل فایةك) واالكسسوار مع نوع الجسم المراد التصمیم لھ
1993(  

  :أزیاء السھرة 
ھ االرق وب: السھرة  ھ طرب فھو یعرف السھر بان ( و ) ساھر( اب
ره ، ورجل ) سھران ھرة غی ھر ) سھرة( واس ر الس زة أي كثی كھم

   )الرازي( والمساھر وجھ االرض
ار  -:ازیاء السھرة اما  یقصد بھ عملیة الخلق واالبتكار وادخال افك

جدیدة عن طریق صیاغة وتنظیم العالقات الشكلیة مع مراعاة فترة 
ة الراس ومناسبة ارتداء الزي والتي ت ن قم شمل تكوین الشخص م

  . حتى القدم 
  :المعاصرة 

ري (  ین ، العص دھر ، الح ر ال ھ ، العص ره وزمان ي عص ان ف : ك
السائر على نھج عصره ، میل الى كل ما ھو عصري ، وما ھو من 

  )م1966  الیسومي () ذوق العصر 
الزمخشـري ( )وما فعلت ذلك عصرا ولعصر أي في وقتھ. ( وایضا 

1985 (   

ذي ( اعتمد تعریف اجرائي :  المعاصر صفة لالنسان او الحدث ال
یتفق وجوده مع غیره في نفس الوقت واذا اطلق لنصرف الى الوقت 

  )1969  مصطفى، سویف( .الحاضر 
  :ازیاء الحضارة السومریة 

نة  د س ا بع ى م ا ال ي یرجع تاریخھ ین الت واح من الط تروي لنا االل
ا . م.ق 3000 ر علیھ ي عث ویج والت ن تت ا م ب أور طرف ي خرائ ف

رى ،  باتھم االخ اراتھم واخراجھم ومناس اتزھم وانتص وك وجن المل
ا ال  رة ، مم ك الفت ي تل ي كانت یلبسونھا ف اء الت كذلك وصف لالزی

ذورھا  ا ج ال  ) عكاشة(یتحقق مثلھ اال في ظل حضارة لھ د المث وتع
الرابع الالمع لحضارة وادي الرافدین التي تطورت في نھایة االلف 

ذه الفترة ازدھرا  ي ھ یالد  ، وف واستمرت في االلف الثالث قبل الم
ین  ة ب رف الیدوی یاغة الح ور ص ا وبتط یا وتجاری ادیا وسیاس اقتص
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القبائل والبلدان المجاورة حتى وصلت العالقات التجاریة الى الھند 
بب  ومصر ، ساعد كل ذلك في امكانیات البناء والتطور السریع بس

ى الحرب وانما جعلھم عبید یشتغلون في تنفیذ االعمال عدم قتل اسر
   ) 1980  شمس، الدین فارس(

ودلت االثار التماثیل السومریة المكتشفة الى التقدم الذي بلغتھ فنون 
صناعة النسیج والمالبس وادوات صناعتھا حیث كان المعبد مركز 

عملیات مھما لصناعة النسیج بما یحتویھ من العامل الفني تنفذ فیھ ال
  . االولیة للنسیج 

ان  ن الكت نوعة م ت مص ي كان ة الت افات ان االلبس ت االستكش ودل
ن  نوعة م ا مص بعض منھ وش ال ة ونق ة براق الوان زاھی ر ب والحری
اط المالبس  بب ارتب ان س ك ك ل ذل ة ، ولع الذھب واالحجار الكریم
ت  تار كان الوثیقة بالطقوس الدینیة وعلى سبیل المثال ان االلھھ عش

ھا غنی جل مالبس ان یس ا ك ص لعبادتھ د المخص ة المعب ى درج ة ال
  )1975مورنكات ، انطوان،  ( .وحلیھا وادوات الزینة 

ات  یة نتیجة تعدد الطبق وع القطع الملبس ویالحظ في ھذا العصر تن
ا  ة المضافة علیھ ذلك ادوات الزین االجتماعیة واالجناس فاختلفت ب

  )2002نان ، عبد الرحمن ، تیجانیھ عد( والمكملة لھا
وقد اقتصر التزین على مالبس العائلة المالكة والحاشیة المقربة اما 
و  ب فھ بس الغال بة للمل ھ ، وبالنس ھم من ت مالبس د خل ة فق العام
بیھة  الوزرات المصنوعة من اشرطة قماش ش ة ب المھدبات المتمثل

ام  واف االغن ة ،(باص ارو ،  الذری د .  ) 1978  ب ع ق ن قط ال ع فض
ن تشابھ عند  كال الجنسین فقد عرف السومرین زیا غریبا متبسط م

جلود الخراف ومتى یكون رمزا للتقشف دینیا وروحیا واستخدام من 
وزرة  االزار او ال  –شمس (قبل النساء والرجال على السواء سمى ب

  )1970ماجد عبد هللا ،  
الت  ة او بخص بة او مثلث داب مشرش م وذات اھ ط الجس ف وس ویل

طبقات افقیة فوق بعضھا البعض بشكل الحر  مما صوفیة مؤلفة من 
كانت علیھ تبدو احیانا وكانما مكعبة وفقدت شیئا من سماتھا الفردیة 

   )النجار ، امل ایلیا ،  ، بدون سنة نشر(
ورات  ام اسطوانیة ان النساء المیس ات واالخت ت المنحوت وایضا دل

ین باال دمین ویتحل ى الق ف ال ن الكت یات م دین كاس ان  یب اور ك س
رداء او  دت ال ث ارت د ، حی واتم والقالئ ل والخ راط والخالخی واالق
الشال الذي یلتف حول الجسم ویغطي الكتف والذراع الیسرى ویبقى 
الكتف والذراع الیمنى عاریة ، متدلیا  مشرشبا من االسفل بخطوط 

ة ة او مقوس ین ،  ( مدبب د حس ودي ، محم اك رداء  ) 1977الج ، وھن
ءه ذات االحجام القصیرة ملتفة حول الظھر بعضھا اخر یسمى بالعبا

ریطان  ا ش افتي طرفیھ ن ح یط م ام ویح ن االم ة م بعض مفتوح ب
  . محلیان بنقوش 

ومن العناصر التزینیة من تصامیم ازیاء الملكیة السومریة االھداب 
ى  تخدامھ عل ب اس ام اذ غل بیھ بصوف االغن تنقل بقماش مخصل ش

ر ك الفت ي تل ة ف ة الملكی رطة ذات االردی كل اش رت بش د ظھ ة وق
ا   –شمس (نھایات خطیة طولیة مدببة او معینة او مقوسة في نھایتھ

  . )مصدر سابقماجد عبد هللا ،  
نة  وكذلك كانت التصامیم التطبیقیة تأخذ اشكال ھندسیة سھلة مغض
وبشكل مائل في لباس الملك ایاناتومم في مسلة العقبات وایضا كانت 

ماریة ال روف المس رت الح ر انتش ق اوام ى وف یغت عل ردة ص منف
، مصدر بارو ،  الذریة (بجلباب الملك كودیا وبحركة تدور فیھ حولة 

  . )سابق
ذي ظھر  ة السومریة تتضمن ابراز ال حیث كانت المالبس الرجالی
ة  ع االحزم الجرس م بیھ ب تح ش یر وواسع ومنف كل قص راء بش االم

ة السمیكة واال الجرس مع االحزم بیھ ب داب المضفورة السمیكة ش ھ
ابقالنجار ، امل ایلیا( ي  .)، مصدر س ب ظھر مخروط ى االغل ھ عل ان

الشكل قلیل التفاصیل یلف حول منتصف الجسم ویثبت بحزام غلیظ 
وتزین حاشیة بشراشیب فضال عن نقوش ھندسیة او نباتیة ، وكذلك 
استخدموا الشال الذي یصل الى الرقبة من االعلى والقدم االسفل مع 

لذراع االیمن عاریا لغرض استخدامھ في الحركة او ارتباطھ ترك ا
  . بفكرة دینیة معینة 

ة من  وزرات المفتوح واع ال د ان و اح بك وھ رداء مش دوا ال ا ارت كم
تویة  دون  ات  مس یة ذات نھای وش ھندس ة بنق ب والمزین الجان
وزرة  ا اال ان ال ن اطرافھ ا م ریض یحیطھ ریط ع ع ش یب م شراش

الف من االكثر فتنة المتكون ھ المتكونھ من مقطعین الجزء االسفل یت
ن  فوف م دم باربعة ص ة الق ى غای ت ال د غطی دا ق ة ج اھداب طویل

  .)1968مدیریة االثار العامة  (الشراشیب 
كذلك ارتدوا الوزرة ذات االھداب الممتدة باتجاه اللحمة والتي تمتد 
زء  ي الج وزرة تغط ذه ال ت ھ فلھ ، وكان ى اس رداء حت ى ال من اعل

  .السفل من الجسم ا
اما النساء السومریات كانتا اقل حظا في مجال الزخرفة والتصامیم 
التزینیة فالحال الوحیدة التي زخرف فیھا رداء المراة كان باستخدام 
وزرة  د لبست ال اشكال حراشف قصیرة  ویالحظ ان النساء ایضا ق
ي  ل یغط وب طوی ر ث ا ظھ ل ، كم یرة المفص دابھا قص ة یھ الطویل

باكملھ من اعلى الراس حتى القدم متكون من النسیج المھدب  الجسم
ب  ن الجوان دلي م ل المت دنان(الثقی ھ ع رحمن ، تیجانی د ال در عب ، مص

  .)سابق
اء السومریات  ار في زي النس واخیرا فان الكوناكیس یعد اھم ابتك
الذي یتمثل بھیئة شریط عریض یلتف حول البدن ویتدلى من جھتھ 

ي الطول مع ترك السفلى ذات الشكل ا یب  متساویة ف لمائل شراش
ا  ة ایض ى عاری ذراع الیمن دنان( ال ھ ع رحمن ، تیجانی د ال در عب ، مص

  .)سابق
اما نسبة لالقمشة فقد استخدموا االقمشة الصوفیة والكتانیة والقطنیة 
ر  ود واالحم یض واالس تعملوا االب د اس وان فق بة لالل ا بالنس ام

یض المائل لالصفر والقرمزي واالحمر المائل الى ال الي واالب برتق
دم  ا تق والقھوائي اما االزرق واالخضر فكانا نادري االستعمال ومم
ي الخطوط  نالحظ ان الفنان السومري كان اسلوبھ یعتمد البساطة ف
كذلك قلة في التصامیم التطبیقیة التزینیة مما ظھر اعمالھ جامعة ما 

مصدر ي ، محمد حسین ، الجود(بین التجریبیة والتقریبیة في آن واحد 
  . )سابق

  :المبحث الثاني 
  )البعث السومري االكدي(ازیاء السومریون الجدد 

ذه  ي ھ تمیزت ھذه الفترة بتطور الفن السومري الجدید ، ونالحظ ف
ة والمالبس كافة  دت الخطوط لین یج اذ ب ناعة النس الفترة تطور ص

في مالبس  واقعیة من حیث الزخرفة والزینھ ، وھذه الظاھر نجدھا
النساء التي اتصفت في الغالب بتزیین الرداء والشال باھداب قصیرة 
او مزخرفة وكانھا نوع من التطریز الخشن والبارز تم فصل تطور 
ان  وج باتق وف والمنس ادة الص تخدام م یة باس ة الرئیس ي االلبس ف
كل  ى ش یج عل ھ النس ھ لحم داد حاف ى امت یرة عل ھ قص یة مھدب كحاش

والى جانب الشال والرداء ھناك  على شكل وزرة شراشیب معقدة ، 
ي  فل وھ ن االس داب م ھ باھ میك ومزخرف زام س دودة بح یرة ش قص

دین  یش ورجال ال ھ واالدراب الجودي ، محمد (الرداء الرئیسي للكھن
  .)مصدر سابقحسین ، 

ور  ار المنض ر واظھ ي التعبی دد ف ومرین الج ة الس رت براع ظھ
النحوت البعدي فیالحظ وجود النزعة التع بیریة في اعمالھم الفنیة ك

د الموضوعي  ین ،  (ولبس مجرد التجری د حس ودي ، محم مصدر الج
 )سابق

ھ  . ان فی ذي ك ت ال ي الوق ھ ف ى ان د من االشارة ال ھ الب اال ان
ا ان  د ھن اة نج ة الحی ى كتل خوص ال ول الش ومري یح بس الس المل

د ذي طیات القماش الطویلة والمتموجة حولت كتلة الحجر الى مشھ
 ( حركة متدفقة بالحیویة وبشكل لم ینجز كما عند السومرین االوائل

و عموما ان المالبس كانت تنتج على  ،) 1980  شمس، الدین فارس ، 
 ً را اش الثوب مظھ اده من خالل قم ة وابع م الجسم وتعطي ھیئ حج

  .الطیات بوضوح 
اء السومریة الحدی ي المالبس واالزی ة ف ة اما عن العناصر التزینی ث

ون  ي تك ودة الت ات المفق یب  ذات النھای رطة او الشراش ي االش ف
  )مصدر سابقالنجار ، امل ایلیا ،   (منفردة او مزدوجة 

تخدمت  ة اس وفي اشارات وردت الى مادة الذھب واالحجار الكریم
لعة  ة ومض ور واشكال دائری ى شكل زھ زین المالبس عل رة لت بكث
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ة  وكذلك االشرطة الزخرفیة مصممة بواسطة وط ملونھ ومختلف خی
ودات ،  ا مخصصة لمالبس المعب من لون الخامھ االصلیة ذكر انھ
س  تخدام المالب ب اس ث غل ة حی س الرجالی اء او المالب ا االزی ام
المفصلھ ذات الیاقات وھو ما عرف بالباس المھدب المتمثل بثوب 
د  م یع رداء ل ذا ال ھ وھ ة ومتموج ات عمودی دة طی ھ ع داب ل ذي اھ

ن قم الف م فة یت وجة بص وفیة منس ادة ص ن م ا م ل وانم اش مخص
محیوكھ ذات حاشیة قصیرة مھدبھ بامتداد حافة لحمة النسیج وتتالف 
من شراشیب معقودة على جوانب خیوط سراء وقد كانت تثبت على 

ن  ف االیم ت الكت ى تح ل ال ورت لتص م تط ر ث ردف االیس د  (ال عب
  )، مصدر سابقالرحمن ، تیجانیھ عدنان

لمالبس النساء ظھر زي النساء مشابھا لزي الرجال زي اما بنسبة ل
ق  ة ومتموجة وراف ات عمودی االھداب ذات الطول المتساوي وبطی
ل  اس طوی ھذا الشال الذي یضم صفین من الشراشیب فضال عن لب

  . ذي طیات یغطي الكتفین
ة  دت النساء الطبق ا أرت ومرین أن كم د الس وھو سابق الضھور عن

ین الملكیة الوزرة المغ بس ذي كمی ھ فضالً عن مل طیة للجسم بأكمل
اني  راد بالث ً من أالمام وی ا ان مفتوح ة وك یة مزخرف قصیرین وحاش
ل  ة لألخرى تمث دھما مكمل ین أح نوع من االردیة  یتكون من قطعت
دم  ى الق ل ال ي تص ام الت یرة األكم اة القص ارجي بالعب وب الخ الث

ی ریطین محلی ات بش امین محاط ا االم ا طرفیھ وش وحافتھ  (ن بنق
  )مصدر سابقالجودي ، محمد حسین ، 

  التأریخ الحضاري كمصدر للتصمیم االزیاء 
ا  ان الحضاره نظام متكامل ویزودھم بحاجات فعالھ یعملون وفقا لھ

ھ  ر ، في االوضاع المختلف ي التفكی ة اعضاء المجتمع ف وھي طریق
لوك وھي باختصار النظام المتكامل االنماط الس، واالعتقاد والعیش 

 (الرث البیلوجي . المتعلم الذي یمیز اعضاء المجتمع ولیس حصیلھ 
  .)مصدر سابق بارو ،  الذریة ،

اطن  فظاھرة الحدث ، وقد ذكر ابن خلدون ان التأریخ لھ ظاھر وب
اس  ھ ، والعارض الذي یھتم بھ الن ي فھم اونون ف ھ . …ویتع وباطن

  .،نظر وتحقیق وتحلیل وعلم بكیفیات الواقع واسبابھا 
راث ، ویرى حریز ان التأریخ سابق في الزمان  ى (( ولكل الت بمعن

وان الثقافھ المعاصرة . …یولد كل یوم ) ما یترك االباء الى االبناء 
ن الماضي  تنبطة م أریخ ( مس تقبل ) الت ى بالمس د ان ، وجل وال ب ط

راث  ل ، نعطي الحاضر مكانا أوسع حین نتحدث عن الت ى ان ك حت
  )م1973  یونس عبد الحمید ،   (ف السنینالتراث یرجع الال

ا  دھا تحمل عمق تعد التصمیمات التي تستند على مصادر أصلیھ نج
ھ  فنیا یتصل بتاریخھا الطویل الذي یظم ثنایاه االنشطة البشریھ كاف

ألوف  ائع والم ى الش ھ ال ر روحانی مى واالكث ن االس ن ، م ال یمك ف
متواصال من النتاجات االستغناء عن ھذه المصادر كونھا تعد سبیال 
الجتمع  ن ب ت الف ي ربط ھ الت ھ المدع ھ  (الفكری رحمن ، تیجانی د ال عب

  )، مصدر سابقعدنان
مم  تطیع مص ي یس ادر الت م المص ن اھ ة م ادر التاریخی د المص تع
االزیاء ان یستمد افكار تصامیمة ، حیث النسطیع اغفال قیمة الزي 

معاصریین   فسوف التاریخي كمصدر لاللھام لدى مصمم االزیاء ال
ذه  ى ھ وع ال دون الرج رة، وب میمات مبتك ھ تص زا ب ذلك كن ل ب نغف
الكنوز فكیف یمكننا معرفة ما ھو اصیل وذو قیمة تاریخیة ؟ وكثیر 
وم الشكل الخارجي لتصمیما  المیون الی ما یستوحي المصممون الع

، ي من تصمیمات نفذت على مر العصورلھم والخطوط الداخلیة للز
احفمم الى ھذه المرویرجع المص  (،اجع من الكتب التاریخیة والمت

   ) 1981  العوادي ، حمود ،  
ل  ة بحضارة سومر وباب وتعد ازیاء حضارة وادي الرافدین المتمثل
ممین  ام المص ة االلھ رة رائع نة ذخی ف س ة االل ذ خمس ور من واش
ن  ر م ي تعتب تان الت ة الفس ي نھای داب ف المعاصرین مخطوط واالھ

داث  المو ومریة اح اء الس ن االزی توحاة م ات الن مس ة ، (ض عكاش
ابق در س ي  ). مص ادر الت ة المص درك اھمی ان ان ی د للفن ھ الب وعلی

جسدت مسیرة لنھضة  اجیال متسابقة  انطلقت من وعیھا للمسؤولیة 
التاریخیة وتفاعلھا مع القوى المستقبلیة الذي لم یستھلكھا الواقع ولم 

   .)، مصدر سابقتیجانیھ عدنان عبد الرحمن ،( یغلفھا الماضي

لذا یمكن اعتبار ھذه المصادر بمثابة المرجع الداخلي لذات المصمم 
ا ،  ي تشكل بھ ة الت الذي یعد انتاج البیئة والتراث والثقافة والطبیع
فیعمل بواسطتھا على نقل روح الماضي بكل معانیة ومفرداتھ الفنیة 

ل دراسة تصمیم وبلمسھ حضاریة حدیثة ویستطیع المصمم من خال
االزیاء عبر العصور ان یعید تشكیل ماضیھ الفني لمواجھة حاضره 
ا  ة طبق ة محوسة ومكیف ، فیشمل ماضیة على خبرات السلف ، الفنی

  )2000، علیھ ،  نعابدی(لالوضاع الجدیدة 
   Theoretical frameworkاإلطار النظرى 

كتان دلت االستكشافات ان االلبسة التي كانت مصنوعة من ال -1
نوعة  ا مص بعض منھ وش ال والحریر بالوان زاھیة براقة ونق

 .من الذھب واالحجار الكریمة
في  -2 ري والفلس ف الفك ل الموق ي تمث میم الت دریة التص مص

ة  ا بمثاب ھ أي انھ ن واقع ع م ي ان تنب ي ینبغ مم والت للمص
 .المرجع الداخلي الخاص بھ

ى -3 ة عل ات الغربی اء والمنتج دث االزی رأة اح تخدمت الم  اس
ي  ذت ف ة واخ س التقلیدی وارت المالب ا ، فت ا وتاریخھ بیئتھ

 .االندثار 
ة  -4 یة المقرب ة والحاش ة المالك اقتصر التزین على مالبس العائل

 .اما العامة فقد خلت مالبسھم منھ
ا اقل حظا في مجال  -5 النساء السومریات في العھد القدیم كانت

دة التي الزخرفة والتصامیم التزینیة من الرجال فالحال الوحی
ف  كال حراش تخدام اش ان باس راة ك ا رداء الم رف فیھ زخ

 .قصیر
ى  -6 ف ال ن الكت یات م دین كاس ان  یب ورات ك اء المیس ان النس

واتم  ل والخ راط والخالخی اور واالق ین باالس دمین ویتحل الق
 .والقالئد

اء  -7 ي زي النس ار ف م ابتك د اھ اكیس یع مى الكون زي المس ال
عریض یلتف حول البدن  السومریات الذي یتمثل بھیئة شریط

یب   ل شراش كل المائ فلى ذات الش ھ الس ن جھت دلى م ویت
 متساویة في الطول مع ترك الذراع الیمنى عاریة

ظھرت براعة السومرین الجدد في التعبیر واظھار المنضور  -8
ة  الھم الفنی ي اعم ة ف ة التعبیری ود النزع یالحظ وج دي ف البع

 .المنحوتة ولیس مجرد التجرید الموضوعي
ومر ت -9 ارة س ة بحض دین المتمثل ارة وادي الراف اء حض د ازی ع

ام  ة االلھ رة رائع نة ذخی ف س ة االل ذ خمس ور من ل واش وباب
المصممین المعاصرین والخطوط واالھداب في نھایة الفستان 

  .التي تعتبر من احداث  الموضات
  :Methodologyمنهج البحث 

اء سھرة  بغیة توظیف سمات الحضارة السومریة في تصامیم ازی
نسائیة اعتمد البحث المنھج الوصفي التحلیلي للكشف عن السمات 
العامة للموضوع محل الدراسة للوصول الى اھداف البحث مزاوجا 
د الوصف من  مع المنھج الوصفي في بناء النماذج المقترحة ، ویع
اع  ھ واتس ل دقت ات بفض اء النظری ي بن ة ف ة المھم وات العلمی الخط

  . مضمونھ 
  :ث مجتمع البح

اء ) 40(یتألف مجتمع البحث من  نموذجا وتمثل كافة تصامیم االزی
ال  ة ولك دم والكھن س الخ ة ومالب س الملكی ة ومالب وز الدینی والرم
ة  واد الزین ي وم وز الحل كال ورم ذلك اش ین النساء ورجال وك الفئت
یلي  ي والتفص میمھا التزین ث تص ن حی ات م ب النتاج ابة اغل ولتش

  . السومریة في عھدھا القدیم والحدیثانذاك بالنسبة للحضارة 
  Sampleعينة البحث 

ار  م اختب ة ) 20(ت ل عین الي لیمث ث الح ع البح ن مجتم ا م انموذج
بة ت بنس ة وكان وع الدراس لي %) 35(موض ع االص ن المجتم م

  : انموذجا لالسباب التالیة) 11(للبحث، حیث تم استبعاد 
  ظھور تصامیم ازیاء ملكیة مكررة او متشابھة   -  أ
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و  - ب دم وج ا لع ن توظیفھ مات ال یمك كال وس دات واش د وح
  . تجانسھا مع مجتمعنا الحالي 

اء  -ج االت االزی ة وفص ردات التزینی ض المف وح بع دم وض ع
ة او  وعدم اكتمالھا لتحطم المنحوتات بفعل عوامل خارجی

  .داخلیة بعضھا طبیعي واالخر من فعل االنسان 
  . یة وعلیھ یمكن اعتبار اختیار العینة بصورة قصد

  Research tools :أدوات البحث 
تمارتي  م اعداد اس ات ، ت ل العین وفر اداة جاھزة لتحلی نظرا لعدم ت
ـس  ى االسـ ـاذج عل ـلیل النمـ ـارة تحـ ى استمـ ـت االول تحلیل تضمن
التـاریخیة ، اما االستمارة الثانیة فھي استمارة محاور تحلیل النماذج 

  .على االسس الفنیة 
قیق اھداف البحث تم اعداد استمارة المحاور البنائیة بغیة محاولة تح

على االسس الفنیة والعملیة لتوظیف سمات الحضارة السومریة في 
  . تصامیم سھرة نسائیة 

  صدق االداة 
بغیة التحقق من الصدق الظاھري لفقرات استمارات التحلیل والبناء 
ال  ي مج ین ف راء والمتخصص ن الخب ة م ى لجن ھا عل یتم عرض س

  صمیم وتسجیل المالحظات واجراء التعدیل علیھا الت
  ثبات االداة 

ات  ل العین ن تحلی ا م رض نموذج م ع ات االداة ت ن ثب ق م وللتحق
ي  راء ف ى لجنة خاصة من الخب اء عل ن االزی اذج المقترحة م والنم
د  اء بع وى التحلیل والبن ى محت اق عل م االتف د ت مجال التصمیم ، وق

  . الزمة اجراء التعدیالت والتغیرات ال
  ))1(انظر ملحق رقم ( تحليل العينات 

  1انظر شكل رقم ) 1(العینة رقم 
عبارة عن تمثال منحوت بطریقة مبسطة وكاملة المعالم تمثل الملك 

نوناك( السومـري  ن ) اش ف االول م ن النص د م ة تعب ي حال و ف وھ
  . م.االلف الثالث ق

ة عن قطعة ویظھر بھ الملك واقف وھو یرتدي المئزرة ، وھي عبار
نسیجیة غیر مفصلة النھا ال تحتوي على قصات او خیاطات وتلف 

ـزام  د ) الخصر(حول الجسم من منطقة الحــ ا بع وباتجاه االسفل م
طة  ى بواس ن االعل ت م ول وتثب طة الط ر متوس ة وتعتب ة الركب نھای
ا  فین متوازی د بص وفي او الجل یج الص ن النس نوع م اق المص النط

ع االخ ي الرب ة وتنتھي ف ذت ھیئ ي اتخ داب الت ن االسفل باالھ ر م ی
ة  دادات خطی ق امت ى وف ت عل ة توزع ات مدبب لة ذات نھای مخص
اري  ك وھو ع ا المل عمودیة حول حافة المئزرة السفلي ویظھر بھ
ي  من االعلى وملتحي وذو شعر طویل مصفف بطریقة متدرجة وھ

  .سمة سومریة 
زاءه ع اج ي جمی اھر ف زي ظ میم ال لوب تص اطة اس ذلك  ان بس وك

استخدام االھداب التي اتخذت شكل خطوط عمودیة مستقیمة موزعھ 
بصورة متكررة  وبقیام ثابت على الحافة السفلیة للزي التي احدثت 
ار  ي المس تمراریة ف ا اس زي محقق ي ال تظم ف ري المن ابع البص التت
ى واالسفل  ھ االعل البصري اعطى توازنا في نسب الجسم في جزئی

و ر الت د ظھ ذلك  ق ع وك ام توزی بب انتظ ل بس ا متماث ازن محوری
م  بة الجس ع نس ق م ب التواف ت جان ي عكس ة الت داب الطولی االھ
وحصول االستقامة في القوام والتي اعطت عنصر السیادة من حیث 
العنصر التزیني التي اظھرت وحدة التكامل وتجانس االجزاء الزي 

  . مع الكل العام 
  2انظر شكل   ) 2( العینة رقم 

ة وھو ع دة بعض الشئ وكامل ة معق ال منحوت بطریق م تمث ارة ع ب
ت ) دودو ( المعالم تمثل الكاتب السومري الشھیر  من حجر البازل

وھو من ابدع التماثیل السومریة اذ انھ یمثل الرجل السومري شكلھ 
  . م.ومالبسھ من النصف االول من االلف الثالث ق

ھ  ر ب زر ا)) دودو((ویظھ دي المئ الس ویرت و ج مى وھ (( لمس
ن )) كوناكس وھو عبارة عن تنورة غیر مفصلة تلف حول الجسم م

داب  ة من االھ دم ، مكون منطقة الحزام وباتجاه االسفل الى بدایة الق

ة باتجاه  على شكل تشكیالت خطیة منتظمة موزعة بصورة عمودی
االسفل وحول الجسم وعلى شكل طبقات مخصلة باتجاه االسفل ذات 

ت  ة وثب ات مدبب ن نھای ون م ا ان یك اق ام طة نط ي الخصر بواس ف
ال  ن التمث ى م زء االعل ر الج د ویظھ ن الجل نوع م الصوف او مص

  .وھو عاري وحلیق الراس والذقن وكانھ في حالة تعبد 
والمالحظ ان اسلوب تصمیم التنورة ھو من ظاھر بسیط ولكن یاتي 
ة  ورة افقی ة بص داب الموزع ات  االھ ط طبق ة رب ي تقنی د ف التعقی

طوط عمودیة بایقاع متكرر ثابت عكس كتلة الجسم دون تجسیم وبخ
بة اجزاء الجسم   وكذلك اعطى توازنا متماثال الجزاء  الزي اما نس
بة  امال بنس ق انسجاما وتك اف حق نسبة لحجم التنورة وعرض االكت

  للكل العام 
  3انظر شكل  )3(العینة رقم 

ارز تمثل رجل في نقش الب د  وھي عبارة عن تمثال من ال ة تعب حال
  وھي غیر كاملة المعالم من خفاجي 

ورة  ن تن ارة ع ي عب زر ، وھ دي المئ و یرت د وھ ا العاب ر بھ ویظھ
زر  ن المئ ئ ع ض الش ة بع رت مختلف اكس(( ظھ ابقة )) كون الس

ورة من  ھ التن الوصف حیث فیھا لون اخر من ھذا الطراز لما تحمل
ة  ول جلی ي الط ة ف فلي مفرط داب الس ة سخیة  ، فاالھ كیل زین التش

وط  كل خط داب بش ن االھ ات م كل مجموع ى ش رت عل ث ظھ حی
عمودیة  منتظمة ذات نھایات مدببة موزعة حول الجزء االسفل من 
ة من  ى الحزام بصفوف اربع ا ال ى منھ التنورة وكسي الجزء االعل
االھداب القصیرة ذات الشكل ھندسي متقاطع بشكل مثلثات موزعة 

ا النمط تغیر في طراز التنورات حول  التنورة من االعلى وكان ھذ
  التي لھا فیما بعد ان تحظى باھتمام اكبر باسلوب تزینھا 

ورات  ن التن راز م ذا الط ھ ھ رت علی ذي ظھ ري ال لوب الث ان االس
كال  ي اش تحكم ف ي ال ومریة ف ان الس ة الفن ر براع ومریة یظھ الس
الخطوط واسلوب توزیعھا وتعامل مع االشكال الھندسیة التي تمثلت 

ورة والتي حضت با وي من التن ھداب المثلثة الشكل في الجزء العل
ة ، رغم ان  باسلوب التزیین الذي نسمیة الیوم التصمیمات التطبیقی
ھ اعطت االنسجام من  م تفصل االن وف حول الجسم ول المئزر ملف
خالل تعاشق التكوینات الخطیة ضمن التشكیل الواحدة التي احدثت 

الملل الحاصل نتیجة توالي التكرارات ایقاع متناوب مخفف ذلك من 
دة  ق الوح ي تحقی ل دورة ف وري المتماث وازن المح ا ان الت كم
ة  ین العناصر المؤلف ل ب ب الحاص ن ان للتناس ال ع میمیة فض التص

  .للشكل العام اثرة في تعزیز الوحدة مما اظھر بالتالي انسجاما 
  4انظر شكل  )4(العینة رقم 

یدة  دة عبارة عن تمثال صغیر لس الم یمثل عاب سومریة وكامل المع
  سومریة من أور من النصف االول من االلف الثالث قبل المیالد 

ارة عن  ون عب ونالحظ فیھ السیدة ترتدي الوزرة السومریة التي تك
دلى من  ن وتت ط االیم قطعة نسیجیة تلف حول الجسم من تحت االب

ز اري وت ن ع ذراع االیم ف وال رك الكت رى وت د الیس وق  الی ین ف
حافتھا  السفلى باھداب طولیة بامتداد خطي افقي حول حافة الثوب 
السفلى وقد تكون ھذه االھداب تكونت نتیجة امتداد خیوط السداء في 
ات  ة ذات نھای ة منتظم كیالت تززینی دثت تش لیة  اح یج االص النس
فیفة  ت تص ا كان ي وكم وق ذھب راة بط ت راس الم د زین ة وق مدبب

  . الشئ وتظھر في حالة تعبد شعرھا باسلوب مختلف بعض
ون  ة مك ة العام د الھیئ ى تحدی ل عل ذي عم ط ال تخدم عنصر الخ اس
شكل الزي ذاتھ رغم بساطتھ واستخدام التزیین من االسفل االھداب 
وھي سمة سومریة مالزمة وقد برع فیھا الفنان السومري باستخدام 

وزرة المنعكسة الخط العمودي وخطوط المستقیمة  ة ال المتمثلة بھیئ
عن كتلة الجسم حیث ان خطوط الوزرة الخارجیة مبتعدة كثیرا عن 

ة  ة العام ي الھیئ ل ف ت تكت ا اعط لیة مم م االص وط الجس ا . خط كم
یم  ھ خالي من التجس بة رغم كون ة الزي بالجسم متناس جاءت عالق

سائدة ھي الذي یضفي نوعا من االستطالة للقوام وعلیھ فان العالقة ال
  . التوافق وتكامل نتیجة تجانس تنظیم العناصر في الشكل العام 

   5انظر شكل  ) 5( العینة رقم 
ل  و كام ون ملكة وھ د تك ومریة ق یدة س ال الس ارة عن تمث وھي عب
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  . المعالم من االلف الثالث قبل المیالد
دي ثوب  ى كرسي مزخرف وھي ترت وتظھر فیھ السیدة جالسة عل

ة الحزام  مھدب وھو عبارة ن منطق عن المئزر یلف حول الجسم م
ى  ة عل ارف المھدب ي بالزخ رداء الغن دل ال د انس فل وق ى االس ال

ھا  وق راس یدة ف بس الس ا تل دمین كم ى الق اض ال ركبتین وف (( ال
ھ )) البولوس دل فوق ارورة وبنس ذ شكل الق اج یاخ وھو عبارة عن ت

داب الموز ة باھ انبین والغنی ن الج ة م ة المتدلی ل الطرح ى ك ة عل ع
ع اجزاء  داد جمی ى امت اجزاء الطرحة او الشال وباسلوب خطي عل

  الشال 
ھ  م ان ة رغ ھ الكلی ن ادراك ھیئت زي یمك ة لل ومن خالل النظرة الكلی
ا المتعاشقة  ر مفصلتین اال ان تالحم اجزائھ ین غی مؤلف من قطعت

  . احدث وحدة في التصمیم فبدأ الشكل ككل منتمیا الى بعضھ 
  6انظر شكل  )6( العینة رقم

ال  ن تمث ارة ع ي عب ا(( وھ ومري  جودی ك الس رن )) المل ن الق م
  . االحادي والعشرین قبل المیالد

ویظھر بھ كودیا وھو واقف في حالة  تعبد یرتدي الورزة التي تلف 
تخدام عن  ابقة االس حول الجسم وترك الكتف االیمن عاري وھي س

ة ر مرون دت اكث ا  ب ل ولكنھ ومرین االوائ ات وذات  الس ي الطی ف
كل  ى ش ت عل م وكان كل والحج ي الش ة ف ة ودق ر نعوم داب اكث اھ
ى  فل عل ام و من االس ة من االم ات الخارجی ة الحاف شرائط في نھای

  امتداد محیط الوزرة 
ھ  وة من القصات اال ان ق رغم خل ذ الزي یعتبر دقی ان اسلوب تنفی

بطریقة  یعتبر قطعة واحدة خالیة من الخیاطات وقد ثبت على الجسم
اللف حولھ وان استخدام الخط المستقیم ظھر في التفصیالت الداخلیة 
م  اءات الجس ذ تنحن ھ اتخ ام كون للزي وغیر المستقیم في االطار الع
التي ثبت علیھا التنوع في اشكال الطیات الظاھرة فوق الید الیسرى 
ة ابعدت  ار حیوی ا اث دثت ایقاعا متنوع وتحت االبط االیمن التي اح

ي  عنصر وع ف یما وان تركز التن زي الس الرتابة التقلیدیة في ھذا ال
ا  تسود  الجزء االعلى للرداء لتركیز الطیات في ھذه المنطقة جعلھ

  .على تصمیم الزي رغم بساطة الزي 
  7انظر شكل  )7(العینة رقم 

وھي عبارة عن تمثال السیدة قد تكون زوجة الملك السومري كودیا 
الم  ة  وھو غیر كامل المع رة النھضة السومریة الحدیث ى فت تعود ال

  . م.من القرن الثاني والعشرین ق
وتظھر فیھ السیدة السومریة وھي ترتدي زیا من قطعتین خالي من 
التفصیل وتمثلت القطعة االولى وھي الداخلیة بالثوب الطویل ربما 
ن  ى شكل مجامیع م ى االرض مزین بالزخارف عل ھ ال یصل طول

شرائط توضع في فتحة الرقبة التي تبدو مستدیرة  الظفائر على ھیئة
اما القطعة الثانیة فھي تشبھ الى حد ما العباءة المستخدمة لغایة االن 
و تكون مفتوحة من االمام ومزینة بشرائط ذات اشكال من مجامیع 
الضفائر توضع على جانبي من االمام وان ھذا الزي سابق الظھور 

د ث وج ل حی د السومرین االوائ ف  عن ي االل طواني ف تم اس ى خ عل
وكما زینت رقبة السیدة بقالدة متعددة الصفوف . الثالث قبل المیالد 

  . وشعرھا الذي یضمھ وشاح مثبت بشریط  رفیع
ظھر االسلوب معقدا نوعا ما العتماد طریقة الحیاكة في تنفیذ الزي 
ا ،  ة ذاتھ ذتا بالطریق ین نف دتین  زخرفیتن  مختلفت ھ وح ظھرت علی

ھ كما  ي التصمیم اذ تمت من خالل ان الخط ھو العنصر الظاھر ف
ا  تحدید حدود الزي  الخارجیة والزخرفة الداخلیة كما اعطت ملمس

  .ناعما وسمیكا في نفس الوقت 
  8انظر شكل  )8(العینة رقم 

ممسكنا )) ننجیزیدا((وھي عبـارة عن مسلة كودیا  یظھر  بھا الرب 
لمعالم  من القرى الثاني والعشرین بید الملك كودیا وھي غیر كامل ا

  . م.ق
رب  ا ال دا((ویظھر بھ ر )) ننجیزی وجة غی ة منس دي قطع و یرت وھ

ارة عن قطعة  مقطعة أي خالیة من القصات تسمى الوزرة وھي عب
ة  ة ملتوی ى االسفل بطریق ى ال منسوجة تلف حول الجسم من االعل
ى داب المخصلة وموزعة بشكل مجامیع عل ة ذات اھ  بخطوط مائل

ا  اري كم و ع ن وھ ف االیم رك الكت ث یت زي ، حی ع اجزاء ال جمی
اج ذات القرون االربعة من كل )) ننجیزیدا((یظھر  وھو یعتمر الت

  . جانبین 
ان اسلوب تنفیذ ھذا الزي ھو معقد بعض الشئ كونھ محاك كقطعة 
ة  دد للھیئ تخدام الخط ھو العنصر المح واحدة غیر مفصلة ، اما اس

الداخلیة للزي مظھر الملمس السمیك والشكل  العامة والتفصیالت
  . المتنوع للزي

م  ة رغ زاء كاف ین اج تالحم ب فة ال و ص زي ھ ى ال ظ عل ن مالح وم
اري  وجود بعض التغایرات بین جزئیة االعلى من خالل الكتف الع
ا  الجزء كم ة الجزء ب واالسفل اال ان الوحدة ظھرت من خالل عالق

ل ل ر متماث ا غی وازن محوری ر الت رداء یظھ ي ال ل  جزئ دم ثماث ع
ة كل جزء  االمامي والخلفي ، اما التناسب فقد برز من خالل عالق
ي  ق ف ن التواف تج ع ارجي ن كل الخ جام بالش ا انس ر ، ام ع االخ م

  . الصفات واالسلوب 
  9انظر شكل ) 9(العینة رقم 

ة  ي أور منحوت ن لوحة الحرب والسالم ف وھي عبارة عن مقطع م
ي مدین فت ف ة أكتش والي یدوی ى ح ا إل ود تاریخھ ة ، تع ة أور األثری

سنة أي في عھد السالالت السومریة وقد صنعت ھذه اللوحة  4500
من العاج والحجر الجیري والالزورد، یصور ھذا جانب من اللوحة 
اة العمل  ب آخر حی ا یصور جان مسیرة جیش أور إلى الحرب بینم

  .والسیاسة في أور
ة السومریة ذات الحراشف في ویظھر المحارب وھو یرتدیي الورز

نھایة الذیل تثبت من وسط الخصر یصل طولھا الى منتصف الساق 
ة  ى نھای ا ال ى الكتف یصل طولھ تثبت فوقھا قطعة قماش تحمل عل
ة بواسطة قطعة  الساق تكون مفتوحة من االمام تغلق بصورة جزئی
ا ال ، كم اء القت ا اثن  اما معدن او جلد من وسط الصدر لمنع انزالقھ

ریم  م او التخ ا بالرس اط ام ر او نق كال دوائ اءة باش طح العب ن س زی
  . ،ایضا اعتمر المحاربون بالخوذة المعدنیة لحمایة الراس 

اء السومریة  وزرة مشابھ االزی ة ال ن ناحی ظھر اسلوب ھذا الزي م
ي اضافت ) العباءة(التقلیدیة لكن التغیر داء بشكل الطبقة الثانیة  الت

ى م ة عل ابع الكتل ر ط م اكب اء حج ى اعط اعد عل ذا یس ارب وھ ح
  . للمحارب كنون من االیھام

  نتائج تحليل العينات
الل  ن خ ث وم ع البح ات من مجتم ل العین ة وتحلی الل دراس من خ
وصف وتحلیل اجزاء والعناصر المكونة االزیاء السومریة ومتمثلة 
بالنواحي التصمیمیة والتفصیلیة والعناصر واالسس والعالقات التي 

ي تن ة والت ادر التاریخی ى المص اد عل الل االعتم ن خ ا وم اء بینھ ش
ن  ف ع ة الكش ومریة  ومحاول ارة الس ار الحض ور واث من ص تض
ي الفصل االول  داف البحث الموسومة والمحددة ف سماتھا وفقا الھ

  :من ھذا البحث توصل البحث الى تحدید النتائج التالیة 
ى التصامیم ال -1 ة لقد ظھر اعتماد  السومرین عل یطة والخالی بس

یل  ة من التفص اء خالی من أي تعقید ، حیث كانت معظم االزی
والتصامیم التطبیقیة كما اعتمدوا اسلوب اللف في تثبیت الزي 

  . على الجسم
ة  -2 ة واالجتماعی ة المادی ات الطبقی ات  . ان لالختالف ة فئ لكاف

اء  كل االزی وع وش ى ن وظ عل اثیر ملح ومري ت ع الس المجتم
ي ونالحظ ذلك في  اشكال االزیاء الملكیة وازیاء الكھنة كما ف

  ) . 2(والعینة رقم ) 1(العینة رقم 
ان االزیاء السومریة القدیمة اتسمت باالتساع والطول وتضفى  -3

تابع الكتلة دون تجسیم ودائما یظھر الجسم من االعلى والكتف 
  . االیمن عاري بنسبة لمالبس النساء والرجال دون تمیز 

م اال -4 ر ان معظ ا ظھ تالف فئاتھ ى اخ ومریة وعل اء الس زی
لوب  دة وكذلك اس ذت اشكال عدی ي تخ استخدمت االھداب الت
ي  ادة ف صاغتھا منھا االھداب الدقیقة والناعمة والتي تكون ع
ذیل الزي وھي امتداد خیوط السداء في الخامة ، وایضا ھناك 
كل ذات  ة الش داب  المثلث نة واالھ ة الخش داب الطویل االھ

ات ا ع النھای ى جمی ة عل ة الحیاك ون بطریق ي تتك ة وھ لمدبب
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  ) . 5(و ) 3(و ) 2(اجزاء الزي كما في العینة رقم 
ة او  -5 ا ملكی تبین ان االزیاء السومریة دائما مرتبطة بمشاھد ام

د  ك ھو ان المعب ي ذل دینیة او بدایة او نھایة معركة وسبب ف
  . كان ھو المسؤول عن صناعة النسیج واالزیاء 

ا -6 ة ظھرت االزی ر  مرون ة اكث تھا الحدیث ي نھض ء السومریة ف
ونوعمة في نوع الخامة التي استخدمت فیھا الطیات والثنیات 
ة  ي العین ا ف ا كم وتعدید اجزاء الزي كما في زي زوجة كودی

  ).9(و) 7(رقم 
ي  -7 ي المئزر الت تبین ھناك اوكثر من شكل للزي السومري وھ

م  ات رق ي العین ا ف م كم ول الجس ف ح ) 3(و ) 2(و ) 1(تل
م  ة رق ي العین ا ) 6(و)5(و) 4(وكذلك وزرة كما تظھر ف ، كم

استخدمو في ازیاء النساء والشال او الطرحة ذات الحراشف 
  ) . 5(كما في العینة رقم 

لقد ابدع الفنان السومري في صناعة اشكال الحلي الذھبیة مثل  -8
عر  ور وروراق الش كال الزھ ى اش وي عل ي تحت واق الت االط

ئد واالساور واالقراط المستدیرة وكانت من الرقبة وكذلك القال
  . بحیث تظاھر صناعة الحلي حالیا

    Deductions االستنتاجات
یمثل توظیف السمات السومریة التي تم الكشف عنھا من خالل 

  .تحلیل العینات االداة والطریقة التي تحقیق اھداف البحث 
ن تم استقاء مجموعة من السمات والمفردات والفصال ت المقتبسة م

ة ،  تھا الحدیث دیم ونھض دیھا الق ي عھ ومریة ف ارة الس ار للحض االث
ائیة وباسلوب معاصر  اء سھرة نس ي تصامیم ازی بھدف توظیفھا ف
ي صیاغتھا  دیث ف ة نقلت باسلوب ح معتمدا على على سمات معین
ادة  ا باع ة تطویرھ ا بغی ة منھ زاء معین اع اج میمیة او باقتط التص

ى صیاغتھا على وفق  دا عل اسس وعالقات وانظمة تصمیمیة معتم
ة  دث دور الموض ن اح ت ع ي اقتبس ة الت ة الحدیث وط الموض خط
ي  ة المتلق ة ورؤی ورات الحالی ع التط ق م كل یتواف ا بش الظھارھ
ا أي دون ان  یتھا و انتمائھ المعاصرة ، مع المحافظة على خصوص

  .  تفقد أي من میزاتھا وخواصھا بھدف عدم ضیاع سماتھا االصلیة
ي  ي وعلم ى اساس معرف ة التوظیف عل وقد استند البحث في عملی
ث  ات حی ل للعین ائج التحلی ن نت مستمد من االطار النظري للبحث م
اور  ى مح د عل میمات معتم ة التص اء مجموع ى بن ث عل ام البح ق
اء  استمارة البناء المتضمنة العناصر واالسس البنائیة لتصمیم االزی

اء وان ذ االزی الیب تنفی كال واس افة واش واد المض ربط والم واع ال
التصامیم التطبیقیة وعلیھ فقد تم تنفیذ مجموعة من تصمیمات ازیاء 
السھرة ووضع خمسة تصامیم لمالبس السھرة منفذة بواسطة برامج 

  .و اخراجھا على شكل عرض افتراضي متحرك 3Dثالثیة االبعاد 
  ) 2انظرملحق رقم ( تحلیل نماذج االزیاء المقترحة 

  1انظر نموذج  -1-موذج رقم ن
التي تم  للسھرة تم توظیف السمات السومري وھو عبارة عن فستان

  ))انظر تحلیل العینات(( الكشف عنھا من خالل تحلیل العینات 
ن  ان م ـان لونیت لتین ذات درجتـ ین متص ن قطعت تان م ون الفس یتك

  )) الكرستال(( ذو اللمعة المعدنیة )) كریب ستان(( خامة 
ة اللونیة االولى تمثل بدن الفستان الذي یصل طولھ الى ما بعد الدرج

الورك اي بدایة االفخاذ وھو ال یحتوي على قصات امامیة ذو فتحة 
كل  رقبة ذات شكل مستدیر وواسعة وھي سمة سومریة ، انظر للش
رقم ، زینت  فتحة الرقبة بتكل ظاھري بصفین متوازیة على محیط 

ط فتحة الرقبة یكون الصف اال ا الصف او الخ تمر التكل ام ول مس
ة  ة لونی ل بدرج ة والتك عة ومقتطع رزات واس ون ذو غ اني فیك الث

ي ل مختلفة لق حالة التباین الجزئي وتغلق نھایة الفتحة بواسطة الثن
  .مع التكل الخیط االول

تان  ة س ن خام ریط م ى ش وي عل م ویحت تان مجس دن الفس ون ب یك
ة التركیب بتكل سم م) 4(بدرجة لونیة غامقة وبعرض  ت بطریق ثب

كل  ر بش ة الخص ى منطق ریط عل ون الش نفس ل یط ب اھري بخ ظ
ان  د غبت ذلك توج ط وك ام فق ن االم وازي م ة(مت ة ) بنس ي منطق ف

في كل جانب من االمام وذلك العطاء التجسیم ) بنسة(الخصر غبنة 

رض  تان وبع ن س ریط م ا ش اك ایض وب وھن م6(المطل ت ) س یثب
ل ظ ب  بتك ة التركی د بطریق دن اي عن فلیة للب ة الس ي نھای اھري ف

بیا تسمى  م( االفخاذ ، اما االكمام فانھا قصیرة نس ع ك وتركب ) رب
ا  ن نھایتھ مع بدن الفستان بطریقة مباشرة وبتكل غیر ظاھر ، وزی

رض  تان وبع ن الس ریط م م3(بش ة ) س ة الخارجی ن الجھ ب م یرك
طیلة الشكل للشریط  بطریقة التداخل اي نھایة الكم قطع صغیرة مست

ر(( ذات نھایات مدببة متغلقة بواسطة  یط )) االوف داد مح ى امت وعل
  .  الكم وھي تمثل االھداب السومریة 

زء  ع الج رة  م ة المباش ربط بطریق دن  وی ن ب امي مم زء االم ج
دن  ع الب و متصل م تان وھ ة الفس ا بقی اھر ام ر ظ ي وبتكل غی الخلف

انظر ( لمئزر السومري المشتقة من ا) جونلة( ویكون شكل  التنورة 
ادي وبطول ) العینة رقم وھي مكونة من بطانة داخلیة من ستان الع

اء  انبین العط ن الج ان م ى فتحت وي عل ة  تحت ت  الركب ل تح یص
تطیلة  ع مس ھ قط ذه البطان ى ھ ث تركب عل یر حی اء الس الراحة اثن

ق ) سم7(وبعرض ) سم 18(الشكل بطول  ة تغل ات مدبب وذات نھای
طة الثني وتكل الظاھرة وتركب  على شكل تشكیالت نھایاتھا بواس

عمودیة باربع صفوف افقیة من الجھة العلیا من نھایة شكل الشریط  
الثاني للبدن وعلى البطانة الداخلیة باتجاه االسفل  تصل الى االرض 
وبامتداد محیط التنورة ویكون لون ھذه القطع بـدرجة اللونیة الثانیة 

  .ایضا  )كریب ستان( ومن قماش 
ة ذات  تخدام االحذی ن اس ة االخرى یمك بة لمكمالت االناق ا بالنس ام
تخدام االكسسوار الفضي  الكعب العالي او المتوسط ، كما یمكن اس

  .والماس و الحلي الذھبیة وذلك للتاكید على السمة السومریة 
  2انظرنموذج   -2 -نموذج رقم 

ط الموضة وھوعبارة عن فستان للسھرة اقتبست خطوطھ من خطو
بس من زي محارب سومري من . لعام البحث  ل زي مقت و یمث وھ

  لواء اور 
دء من  ل یب تان طوی ارة عن فس ى عب یتكون الزي من قطعتین االول
ى منتصف  ھ ال تحت االبطین اي یترك الكفتین عاریین ویصل طول
تان ذو قصة  دن الفس تان ویكون ب ب س ة الكری الساق وھو من خام

د ى الب م عل دة مجس طة واح ین بواس ى الكفت ى عل ن االعل ت م ن یثب
دن  ع ب رطة م ت االش ة وتثب ن كل جھ تان شریط م ن الس رطة م اش
ة  تان العلوی الفستان بطریقة التركیب بتكل غیر ظاھر اما فتحة الفس
بنسبة لحافات الخامة تغلق عن طریق الثني والتكل الظاھر اما ذیل 

ھ  ) سم6(الفستان یركب علیھ شریط بعرض  ت علی ى یثب قطع عل
داد  ى امت امیع  عل ة وبشكل مج ات مدبب تطیالت ذات نھای شكل مس
محیط ذیل الفستان بحیث تكون ھناك فراغات بین مستطیل ثم تزین 
ھذه المستطیالت بواسطة التخریم من الوسط في منتصف المستطیل 

طة  ة بواس العطاء )) االوفر(( وعلى طولھ وتغلق  النھایات المدبب
ة و ة المطلوب ن زي المتان ة م ومریة المقتبس داب الس ل االھ ي تمث ھ

  .المحارب 
ى  ط وال داء من تحت االب و ایضا یب ف فھ ن الخل اما بدن الفستان م
ي منتصف المسافة  ة ف رك فتح ن قطع واحدة ونت االرض یتكون م

وذلك العطاء الوسع  ) السوستة(( عند الظھر تغلق بواسطة السحاب 
ام وكذلك اثناء ارتداء  الفستان من الخلف فیخر ة االم م بنفس طریق

تان  ون الفس ن ل ق م ة اعم ة لونی وط بدرج اھر بخی ل الظ زین بتك ی
دود  اء بالح ة التق ة بطریق ة االمامی ع الجھ تان م ف الفس ربط خل وی
ل الخلف  وبتكل غیر ظاھر وال یحتاج بدن الفستان الى فتحة من ذی
ة  ذه الفتح ن ھ ي ع تطیالت تغن كل مس ى ش ریم عل یر الن التخ للس

  .ل عملیة السیروتسھ
ون  اءة تك ى عب ھ ال اما القطعة الثانیة فھي عبارة عن شال اقرب من
مفتوحة من االمام  ومن خامة شفافة تكون درجة شفافیتھا بالدرجة 
ع مساحات  ى جمی دوائر عل ة  ب المتوسطة ، حیث تطرز ھذه الخام
داء  الخامة وبالون االحمر وتفصل بثالث قطع قطعتین من االمام تب

ث تشق من فتح ة الرقبة والتي تكون مستدیرة الى ما بعد الركبة حی
ذراع  ة مفصل ال ى نھای ن االسفل ال دائا م ین من وسطھا ابت القطعت
لغرض اخراج الذراع من بینھا وتغلق نھایة حافات الخامة الداخلیة 
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ة  ة االمامی ربط الفتح ا ت تان كم دن الفس ة ب ون خام نفس ل ریط ب بش
ذات نھایات مستدیرة ویكون  الغلق  بواسطة قطعة مستطیلة  الشكل

طة  ة االخرى بواس ن الجھ ت م ن وتثب ة االیم ي الجھ طة زر ف بواس
وع  ن نفس ن دة م ة واح ون قطع ف فیك ب  الخل ا جان اھر ام تكل ظ
ر  الخامة وتربط مع قطعتین االمام باسلوب الربط المباشر بتكل غی

داد ظاھر اما ذیل العباءة  فیزین باھداب الناعمة والدقیقة عبل ى امت
ون  ون ل ل ظاھر وتك ة وبتك ل الخام ن داخ ذیل وتركب م یط ال مح
داب  ود االھ تان وان وج ون الفس اتح اي نفس ل داب االزرق الف االھ
ي  ذلك وظیف ة وك ة المطلوب یخدم غرضین وھو تزین لعطاء الجمالی
لعطاء ثقل  للخامة الشفافة النھما عادة تكون  خفیفة اما االھداب فیھ 

  .سمة سومریة 
م   ث ت تان حی ذا الفس ع ھ ذھبي م تخدام االكسسوار ال ن اس ا یمك كم

  .اختیار االساور الذھبیة وقالئد في الرقبة
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مات  ف الس م توظی ر ت و مبتك ھرة وھ تان للس ن فس ارة ع و عب وھ
م  ات رق ل العین  -3–السومریة التي تم الكشف عنھا من خالل تحلی

   -5–ورقم  – 6 –ورقم 
ارة  ي عب ى وھ ة االول ون القطع ع ، تك الث قط ن ث زي م ون ال یتك
ى قصات  وي عل بلوزة بدون اكمام ذي فتحة رقبة مثلثة الشكل تحت
ط  مائلة بزاویة تكون القصة االولى تمتد من فتحة الرقبة باتجاه االب
وزة  د طول البل ة ویمت ة لفتحة الرقب ة المكمل االیمن تتقاطع مع قطع

ورك و د ال ا بع ى م ار ال فل الیس اه  اس ین باتج ن الیم ة م ة مائل بقص
ت شریط  ذلك یثب ا السفلى وك ى حافتھ ویثبت شریط من الفستان عل
ثاني بنفس زاویة المیل الشریط االول یبداء من جھة الخصر االیمن 
ة  ات فتح ات حاف ق نھای ریط االول وتغل وازي للش فل م اه االس باتج

ت د اس اھري وق ي وبتكل ظ ق الثن ام عن طری ة االكم (( خدمت خام
تان ب س ة )) الكری ة المعدنی تال(( ذو اللمع ت  )) الكرس ا زین كم

القطعة االولى المائلة من فتحة الرقبة بصفین متوازیین ومن التكل 
  . الظاھر 

ة  ة القص القطع ذ زاوی اما البلوزة من الخلف فھي قطعة واحدة تاخ
اك غب تدیرة وھن ة مس ة للرقب ة  بفتح ى بصورة مائل ة ال ان االمامی نت

في وسط الظھر عند منطقة الخصر بھدف اعطاء التجسیم ) بستنان(
ر  ف باسلوب المباش ب الخل ام مع جان ب االم المطلوب ویربط جان

  . وبتكل غیر ظاھر 
ورة  ارة عن تن و عب زي وھ ن ال اني م زء الث ة او الج ا  القطع (( ام

م (( المقتبسة من المئزر السومري )) جونلة ة رق )) -3–انظر العین
ى  وھي تبدو من جانب االمام قطعة واحد تصل طول من الخصر ال

ة  تان( ما بعد الركبة وھي من خام ب س ى ) الكری وتكون من االعل
)) استیك(( تحت البلوزة وتثبت بالخصر بواسطة الشریط المطاطي 

ذي یشغلھ التصمیم  ان ال حیث یعتبر الجزء االعلى من التنورة المك
داب ف و االھ تخدمت الحراش د اس ـعة  فق كل ومتقاطـ ة الش المثلث

اع   8(وقاعدة ) سم 10(القصیرة وھي عبارة عن قطعة مثلثة بارتف
الون ) سم ي ب ة للخامة وھ االوفر لعطاء متان ا ب ق حافاتھ ا تغل ایض

مغایرعن التنورة وتركب على شكل صفوف افقیة باتجاه االسفل الى 
ل الت ا ذی ط ام ام فق ن االم اذ وم ة االفخ ى نھای ل ال افة تص ورة مس ن

ى  ا ال ل طولھ ي تص ة الت داب الطویل ن االھ ریط م ھ ش فتركب علی
ورة  ف للتن ب الخل ا جان ورة ام ل التن یط ذی داد مح ى امت االرض عل
وھو عبارة عن قطعتین متصلتین بتكل غیر ظاھر وال تحتوي على 
ب  قصات و تزین بطباعة علة شكل حراشف وھي تعكس شكل جان

   .االمام من ناحیة الخطوط الخارجیة 
اما القطعة الثالثة وھي عبارة عن شال مستطیل الشكل شغل سطحھ 
ورة  بطباعة على حراشف مثلثة الشكل بنفس قیاسات الحراشف التن
ة  ررة بطریق ة ومتك فوف متوازی كل ص ى ش ة وعل ون الجون وبل
ي  محوریة عمودیة وببتكرار طابوقي على جمیع سطح الشال وتنتھ

ة ویمكن حافتي الشال بالشراشیب  المتوسطة ا لطول دقیقة والناعم
ة ذات  ا االحذی تان وایض ذا الفس ع ھ تك م ي البالس تخدام الحل اس

  . الكعوب العالیة 
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وھي عبارة عن زي سھرة او المناسبات الخاصة تم توظیف سمات 

  . الحضارة السومریة التي تم الكشف عنھا من خالل تحلیل العینات
ارة عن وھـي عبارة ع ن زي یتكون من قطعتین ، تكون االولى عب

وزة من خامة  تان( بل ب س ب ) كری ون جان ة یتك ة المعدنی ذو اللمع
ى القطعة الوسط بواسطة  ان عل ین مفصلیتن تركب ن قطعت ام م االم
بة  ة ش ر ذات نھای ون اقص ي تك ات والت ق النھای اھر تغل ل ظ تك

ثالث ت اء القطع ال ون فتحة الرقبة مستدیرة وباتجاه االعلى وبالتق ك
المربعة الشكل والتي تغلق حافاتھا عن طریق الثني والتكل الظاھر 
ا ثبت شریط  وقد زینت القطع االمامیة باشرطة  باتجاه عمودي كم
داد الحافة  ى امت ة الوسط وعل على امتداد  الجزء الظاھر من القطع
ز باالشكال  ذي یزخرف بواسطة التطری ي ال اه افق ة وباتج الخارجی

بیا  الحل ة نس زونیة او الظفائر ، حیث تكون البلوزة ذات اكمام طویل
وذات نھایات بشكل جرس مفتوح من جھة الكف ،تغلق نھایاتھا عن 

ل   ي یص وزة الت دن البل ع ب ام م ربط االكم ل وت ي والتك ق الثن طری
تكون  ا س طولھا ما تحت الورك وھي غیر ظاھرة من االسفل النھ

ون  اما)) الجونلة(( تحت التنورة  وزة فیك جانب الخلف من بدن البل
ر  ط االیس اه االب ي باتج ن وتنتھ ف االیم ن الكت داء م ة تب ذو قص
ي  ن الخلف والت ة م ة لفتحة الرقب ة المكمل ة  الثانی متقاطعة مع قطع
ا  وازي معھ تاخذ شكل المثلث ویركب على امتداد القصة وبشكل مت

ة الث ة شریط وھو امتداد الشریط من االمام وكذلك القطع ة المكمل انی
ي والتكل  لفتحة الرقبة دون تزین وتغلق نھایات القطع بواسطة الثن
ة  ف بطریق ب الخل ع جان ام م ب االم ربط جان ب او ی اھر ویرك الظ

  .المباشرة وبتكل غیر ظاھر 
ة  ورة ذات قطع ن تن ارة ع ي  عب زي وھ ن ال اني  م زء الث ا الج ام

مر ذو صفین وتكون ذات ك)) الجونلة(( واحدة تعرف بتنورة اللف 
ة  ن قطع ون م ي تتك ورة وھ دن التن ا ب تدیر ام وازین وبشكل مس مت
واحد یصل طولھا الى نھایة الساق حیث تلف حول الجسم من بدایة 

ي )) الجانب(( خط  وتدور حول الجسم وتنتھي عند جانب الوسط ف
ة الغیر ظاھرة(( الیسار وتثبت بواسطة  ة المعدنی العطاء )) الكالب

ام  صفة الرتابة كما ة اللف من  االم داد نھای ى امت یركب شریط عل
وباتجاه عمودي یستمر بامتداد ذیل التنورة حیث یثبت الشریط بتكل 
داد  ى امت ة وعل ة والناعم داب الدقیق ل االھ ع التك ب م اھر یرك ظ

  نھایات حافات التنورة 
ذي  وق ال زي و الط ذا ال ع ھ ذھبي م وار ال تخدام االكسس ویمكن اس

ة الموزعة یضم الشعر وھو من  ار الذھبی ھ االزھ ت علی ذھب مثب ال
ة  ا زینت الرقب بصورة متساوة وھي من اشكال الحلي السومریة كم

  . بالقالئد الذھبیة واستخدم والكعب العالي الریاضي 
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م  ي ت ف السمات السومریة الت م توظی ارة عن زي سھرة ت وھو عب
م الكشف عنھا من خالل تحلیل ال عینات انظر الى تحلیل العینات رق

  ) . 8(و ) 7(و ) 6(و ) 4(
یكون الزي من قطعة االولى تمثل بدن الفستان الذي تحتوي قطعتین 
ن  فل وھي م ن االس ة م ة المكمل ى والثانی ي الجزء االعل ى وھ االول
ة  ون القطع اء وتك ور بیض كل زھ زین بالتطریزباش فافة ت ة ش خام

ة مطبوع ى ذات قصة مائل ع االول ى جمی االحرف المسماریة عل ة ب
ط  مساحتھا ، تبداء من اعلى  الكتف االیسر باتجاه مائل تحت االب
االیمن أي یترك الذراعین والكتف االیمن عاري وھي سمة سومریة 
و یزین باربع صفوف من االشرطة االول عن المنطقة الصدروثبت 

ى وھي مجسم ة االول تمر القطع ة علیھا قطعة على شكل زھرة وتس
ربط . الى ما بعد االفخاذ  اه االیمن ت ل باتج وتنھي بقصة بشكل مائ

د  ي یمت مع القطعة العلیا بالطریقة المباشرة وبتكل غیر ظاھر والت
اه  ة باتج ى مائل كل قص ى ش ي عل اق وتنھ ف الس ى منتص ا ال طولھ
زء  ى الج ل عل كل مائ ة بش داب الموزع ف االھ م توظی ین وت الیم

تطیلة االسفــل من بدن الفستان وت كون االھداب عبارة عن قطع مس
ول  كل بط م 10(الش رض ) س م6(وع ى ) س ة عل ات مدبب ذات نھای

ا  ق حافاتھ وي تغل تان العل دن الفس ون ب الون ل نفس ب ث وب شكل مثل
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ي  باالوفر لعطاء المتانة للخامة وتكرر ھذه القطعة بشكل مائل ھرم
ل  ي نھایة ذی دن وف تان على امتداد محیط القطعة الثانیة من الب الفس

فل  ى باتجاه االس ة االول الى االرض وبطول متدرج من بدایة القطع
  . یبقى العرض ثابت وھي سمة سومریة أي یزداد طول القطعة بینما

م   ة رق ا یركب شریط وبعرض ) 8(انظر العین ى ) سم 6(، كم عل
اه  ام باتج ن االم ورك م ن ال ة م ى منطق ن اعل دأ م تان یب دن الفس ب

دن االسفل من االمام ال ن ب ة الثانیة م ل القطع ى الخلف الى نھایة ذی
رف  ا یزخ تطیلة ، كم ع المس اھر مع القط ل ظ ب بتك تان ویرك الفس
الشریط بطریقة التطریز بالكتابة المسماریة وھي عبارة عن مقاطع 

ك السومري  ال المل ة مقتبسة من تمث ا(( كتابی كل )) كودی انظر الش
ن ، ام جانب الخلف وھو ذو قصة واحدة ()رقم داء م ى تب من االعل

د  ا بع ى م د ال ن وتمت ط االیم ت االب ل تح اه مائ ر باتج ف االیس الكت
ا مع  ان ارتباطھ ى مك اه االیسر ال ل باتج االفخاذ وتقص بشكل مائ
ام  داد للجزء االم القطعة الثانیة المكملة لبدن الفستان التي تكون امت

ان  ى غبنت وي عل ا تحت تان(وایض اء ) بنس ر العط ط الظھ ن وس م
تجسیم المطلوب اما نقطة التقاء جانبي االمام مع الخلف في منطقة ال

طة  ق بواس تح وغل ة للف ي قابل ر فھ ف االیس ة (( الكت حاب سوتس س
داء )) تحت االبط االیسر  اء ارت وب اثن ك العطاء الوسع المطل وذل

  . الفستان یربط جانبي االمام مع الخلف بواسطة الكتل الظاھري 
ذي  یضم اما المكمالت االخرى وق تخدم االطوق السومري ال د اس

ذھبي  ارة عن طوق مزین باشكال ورق االشجار ال الشعر وھو عب
ا  تدیرة كم تدیرة واالساور المس وكذلك االقراط الذھبیة الكبیرة المس

  . استخدم الحذاء ذو الكعب العالي وذو السیور 
  :Resultsنتائج البحث 
  الھدف االول 

ا ل العین ة من خالل دراسة وتحلی ت وصف اجزاء العناصر المكون
ة  ادر التاریخی ى المص اد عل الل االعتم ومریة ، ومن خ اء الس الزی
ومعتمدا على محاور استمارة التحلیل توصل البحث الى  كشف عن 
دد  ي ح ومریة ، والت ارة الس اء الحض ردات ازی مات ومف ض س بع

من ، علیھ تم استقاء مجموعة )) انظر نتائج تحلیل العینات( نتائجھا 
ار  ن  االث ة م وز المقتبس دوال والرم ردات وال مات والمف ذه الس ھ
السومریة من عھدھا القدیم والحدیث ، حیث تم  توظیفھا في خمسة 
بات الخاصة  من تصامیم االزیاء السیدات للمالبس السھرة والمناس
م  دیث وت لوب ح ت باس ة نقل مات معین د س ر معتم لوب معاص وباس

یاغتھا ع ادة ص ا  وباع ة تطویرھ ات وانظم س وعالق ق اس ى وف ل
تصمیمیة الظھارھا بشكل یتوافق مع التطورات الحالیة والمعاصرة 
ق مع ھدف االول من البحث وھو الكشف  ان یتف وھذا  توظیف  ف

ائیة  ف (( عن السمات وتوظیفھا في تصامیم سھرة نس انظر التوظی
  .اد تم التنفیذ بواسطة برامج الرسوم ثالثیة االبع)) وتحلیل النماذج

  
  الھدف الثاني 

ان عملیة توظیف االشكال والرموز المتمثلة بالسمات التي  تم  
الكشف عنھا من نتائج تحلیل العینات والتي تعد مصادر اصلیة 
تحمل عمقا فنیا یتصل بتاریخنا الحضاري الطویل الذي یھدف 
البحث بالحفاظ على سماتھ وتعمیق انتماء الى البیئة والتأكید على 

التصمیم والتي تحقق من خالل وضع سمات المتمثلة  خصوصیة
باشكال والرموز التي انتقت من حضارة سومر كالھداب في 
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الھداب في التنورة وكذلك  شكل البلوزة وقصاتھا واسلوب معالجة ا
م  وذج رق ي نم اھرة ف ن  – 4 –الظ ارة م س حض ذه تعك ل ھ وك

ى  د عل ي تأك ومر الت ارة س ي حض دین وھ ارات وادي الراف حض
اني  دف الث خصوصیة التصمیم وتأكد على ھویتھ وھذا یتفق مع الھ
راة  امیم الم یة التص ة وخصوص ى ھوی اظ عل و الحف ث اال وھ للبح

  . نتمائھا ودیمومة استمرارھا المعاصرة بغیة المحافظة على ا
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تمدة من االطار النظري  یستنتج البحث من خالل دراسة علمیة مس
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