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Abstract  Keywords 
وقد احیط العدید منھا بالغموض . تعتبر زخارف الرموز المصریة القدیمة من أھم ما خلفھ لنا المصریون القدماء

اشھر وتعد عالمة العنخ الفرعونیة من . واألسرار الرتباطھا ارتباطا وثیقا بحیاة الفراعنة القدامى بشكل واضح
وھي ترمز الي األلوھیة . القدیمة في العقائد المصریةتمیمة  وتعتبر أول تعویذة أوالدینیة لقدماء المصریین  الرموز

انتشرت في ووالبعث والخلود  في الحیاة األبدیة  لذلك فقد تأثرت العدید من الحضارات المختلفة بعالمة العنخ ، 
ً یلف العالم باعتباره أحد أھم الرموز العجیبة التي أبدعتھا إحدى أعظم  مختلف بقاع العالم، وصار رمزا

ونظرا ألھمیة التراث الزخرفي . عام قبل المیالد  4000على مدى اكثر من  البشریة وأقدمھاالحضارات 
وكان لفن تصمیم األزیاء نصیب  .الفرعوني فقد تناولتھ العدید من الدراسات من أوجھ عدة وفي مجاالت متنوعة

اي منھا بالتركیز والدراسة على عالمة االھتمام بالزخارف الفرعونیة ولكن ھذه الدراسات لم تتناول  وافر من
وتتمثل مشكلة . العنخ الفرعونیة وما یرتبط بھا من نواحي وظیفیة وجمالیة وفلسفیة خاصة بالفن المصري القدیم 

إحیاء عالمة العنخ في تصمیم مالبس السھرة للنساء برؤي فنیة مبتكرة  تتواكب مع اتجاھات الموضة البحث في 
وھدفت ھذه الدراسة ایضا الى القاء الضوء علي  ) .48: 40(للمقاسات ) 45: 20(ئة العمریة الفالمعاصرة ، وذلك 

الجوانب الثقافیة لرمز العنخ للتعرف علي السمات الممیزة لھا وأصولھا التاریخیة والعالقة بین الشكل والوظیفة 
لإلجابة  حلیلي إلى جانب المنھج الوصفيواتبع ھذا البحث المنھج التاریخي الت. لھذا الرمز في الفن المصري القدیم

المتخصصین والمستھلكین (الثالثة فئات التقییم وأسفرت نتائج البحث عن ایجابیة أراء . على تساؤالت البحث
لثمانیة تصمیمات مقترحة لفساتین المساء والسھرة للسیدات ، حیث تم تنفیذ  من خالل محاور استبیان )والمنتجین

عنخ الفرعونیة عالمة أثبتت النتائج أن وفئات التقییم ذین حصلوا على اعلى درجات من قبل اثنان من الثالثة ال
وتوصي . القدیمة تثري مجال تصمیم مالبس المساء والسھرة للسیدات وأنھا مصادر فعالة لإللھام واالقتباس

ددة تثرى اتجاھات التصمیم الباحثة بضرورة االھتمام بدراسة تاریخنا القدیم لما فیھ من رؤى فنیة وجمالیة متع
المعاصر وتعمل علي تحفیز التفكیر االبتكاري لمصممي األزیاء من خالل دمج األصالة بالمعاصرة في أزیاء ذات 
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Introduction 
تعتبر الحضارة الفرعونیة من أعظم حضارات العالم وأقدمھا، فھي 

والفن المصري القدیم ھو نتاج لتلك . بالحقیقة أم الحضارات
یدتھا الدینیة الراسخة وھي الحضارة التي بنیت اصولھا علي عق

عقیدة البعث والخلود التي ارتبطت ارتباطا وثیقا بمناحي متعددة في 
ومن ھذا المنطلق سعي الفنان المصري . حیاة المصریین وافكارھم 

القدیم لتجسید تلك المعتقدات في معظم زخارفھ والتعبیر عنھا في 
الرمزي شكل رمزي حیث ابدع لنا فنا اتسم بالتعبیر الزخرفي 

لذلك فالمصریون القدماء من  ).71،  65 - 1992- فلیب سیرنج (
 أكثر شعوب العالم القدیم تفوقا في التوظیف الرمزي ألداء ما یعبر

الكتابة الھیروغلیفیة خیر مثال للرمزیة في حیاة المصري عنھ ، و
سواء كانت ، حیث استمد حروفھا األبجدیة من عناصر البیئة  القدیم

بلغ عدد الرسوم ن أو حیوان أو أدوات یعرفھا حیث أشكال إلنسا
شكل شاع منھا حوالي سبعمائة رمز  التي كتبت بھا أكثر من ألف

تمثلت في رسوم األشیاء التي عرفھا المصري القدیم ورآھا من 
حولھ مثل حیوانات وادي النیل ونباتاتھ وأدوات المصریین وآالتھم 

- ریتشارد فازیني ( ) 72 -1950 -إبراھیم زرقانة (وما الى ذلك 
1988 -38(.  

لذلك تعتبر زخارف الرموز المصریة القدیمة من أھم ما خلفھ لنا 
وقد تمیز العدید  منھا بالغموض واألسرار . المصریون القدماء

بشكل واضح في الرتباطھا ارتباطا وثیقا بحیاة الفراعنة القدامى 
أو دینیة، أو شتى مناحي الحیاه ومجاالتھا سواء كانت اجتماعیة، 

فقد تعددت الزخارف الرمزیة في حیاة  لذا  .ثقافیة أو ترفیھیة
ھذا . المصریین القدماء وتنوعت في شكلھا وطقوس استخداماتھا

وال نجد في مجال الرموز الدینیة حضارة قد بلغت من العمق والقوة 
 -Christine Hobson – 1991).ما بلغتھ الحضارة الفرعونیة 

166)  
الدینیة لقدماء  اشھر الرموزمة العنخ الفرعونیة من وتعد عال 

لحیاة األلوھیة والبعث والخلود  في اوھي ترمز الي المصریین ، 
القدیمة  في العقائد المصریةوتعتبر أول تعویذة أو تمیمة األبدیة ، 

إلھ الحكمة والمعرفة إلى  (Thoth)” تحوت“قدمھا االلھ الفرعونى 
وقد . ا ظھور اللغة الھیروغلیفیة االولى والتي واكب ظھورھالبشر، 

عرفھا المصریون بالتمیمة المانحة للقوة والحمایة من الشر واالذى 
وقد احتفظت عالمة العنخ بطابعھا . وبالتالي توھب الخلود األبدي 

حتي علي طول الفترات التاریخیة للعصر الفرعوني وشكلھا الممیز 
اریة للحیاة الجمیلة وقدسیتھا نھایتھ لما وجدوا فیھا من صورة استمر

ھذا ).   73 -1950 -إبراھیم زرقانة (التي ترضي مشاعرھم الفنیة 
جانب :  وازدھرت واصبح لھا جانبین عالمة العنخ تطورت وقد 

وظیفي یتبع العقیدة الفرعونیة وجانب جمالي ظھر في تجمیل 
وزخرفة كل ما حولھ حیث استخدمت في تزیین المعابد واألسقف 

جدران ، األثاث ، المنسوجات وایضا األزیاء وسائر مقتنیات وال
األسر الفرعونیة في اشكال عدیدة وبصورة تتناسب مع الوظیفة 

  ).   8، 7 – 1986 –محمد أنور شكري (التي صممت من اجلھا 
بعالمة العنخ  أثرت العدید من الحضارات المختلفةلذلك فقد ت

ً یلف انتشرت في مختلف بقاع اوالفرعونیة ،  لعالم، وصار رمزا
العالم باعتباره أحد أھم الرموز العجیبة التي أبدعتھا إحدى أعظم 

لذلك ظھرت على الكثیر من العمالت  .البشریة وأقدمھاالحضارات 
وقد كان رمزا المعدنیة القدیمة في قبرص وتركیا وآسیا الصغرى، 

وقد اتخذتھ العدید من المنظمات . عام  4000ألكثر من 
ً لھا، واعتمد كرمز لتمثیل كوكب والمؤ تمرات حول العالم شعارا

الزھرة    الذي اكتسب اسمھ من اآللھة فینوس الھ الجمال عند  
 Site)(ھذا وقد استمر رمز العنخ الفرعوني إلي وقتنا  .االغریق 

  ).  4 – 1987 –إبراھیم ذكي ( (1)
ھ العدید ونظرا ألھمیة وثراء التراث الزخرفي الفرعوني فقد تناولت

من الدراسات من أوجھ عدة وفي مجاالت متنوعة نظرا لثراءة 
فمن الدراسات من اھتم بزخارف األزیاء . التراثي المتمیز 

التي ھدفت إلي  )2016 –آیھ ماجد عطیة (الفرعونیة مثل دراسة 
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اإلستفادة من جمالیات األزیاء الفرعونیة للموسیقین في إثراء 
، وآخر من اھتم بدراسة الزخارف  اللوحات الزخرفیة الحدیثة
 - سحر زغلول& أشرف عبد الحكیم (بوجھھ عام مثل دراسة  

التي ھدفت إلي توظیف عناصر الزخرفة الفرعونیة بشكل  ) 2009
بنائي في تصمیم القمیص الرجالي بأكثر من رؤیة لونیة للتصمیم 

نسرین (الواحد ، وأخر من اھتم بدراسة نمط معین ، أما دراسة 
فقد ركزت علي دراسة العناصر  )2008 –العلیم وأخرون  عبد

النباتیة وتحلیلھا واستخالص الصیاغات الجمالیة الخاصة بھا إلثراء 
التي استخدمت )  2002 –إیناس خلف (ودراسة الحدیثة ، الزخرفة 

حنان (الكتابات المصریة القدیمة إلثراء المفروشات ، و دراسة 
ضا بالزخارف النباتیة الفرعونیة اھتمت ای التي)  1995 –بشار 

. ولكن في تصمیم أزیاء النساء من خالل اإلستفادة من بقایا األقمشة 
 أحمد زین(وآخرین من أھتموا بنمط الشرائط الزخرفیة مثل دراسة 

التي ھدفت الي اثراء المجال الزخرفي للشرائط  )1999 –العابدین 
ارف األشرطة المنسوجة لمالبس األطفال من خالل استلھام زخ

فقد ركزت علي )  1994 –إیھاب فاضل (الفرعونیة ، اما دراسة 
استلھام الزخارف الفرعونیة ودمجھا باتجاھات الفن الحدیث إلثراء 

ھذا باإلضافة الي الدراسات . تصمیم ازیاء النساء باسلوب الطباعة
 –سنیة خمیس ( التي اھتمت بالزخارف لخدمة السیاحة كدراسة

عتمدت في مضمونھا علي اإلستفادة من التراث التي ا )1991
الزخرفي الفرعوني في ابتكار تذكارات سیاحیة تخدم اإلعالم 

  .السیاحي
ومن الدراسات السالفة  الذكر نجد انھا اتفقت جمیعھا علي التركیز 
علي القیمة الجمالیة للتراث الزخرفي الفرعوني ، ولكنھا اختلفت في 

ي مجاالت توظیف تلك الزخارف موضوعاتھا الزخرفیة وایضا ف
بصورة تثري التصمیم الحدیث في جوانب متعددة وبأسلوب 

علما بان ھذه الدراسات لم تتناول اي منھا بالتركیز . فرعوني اصیل
والدراسة فقط لعالمة العنخ الفرعونیة الھیروغلیفیة وما یرتبط بھا 

  .یم من نواحي وظیفیة وجمالیة وفلسفیة خاصة بالفن المصري القد
لمنافذ عرض  ھذا باإلضافة إلي أنھ من خالل الجوالت المیدانیة

المالبس الجاھزة للنساء الخاصة بمالبس المساء والسھرة فقد 
وجدت الباحثة أن أغلب تصمیمات المالبس اصبحت  یغلب علیھا 
الفكر التصمیمي الحر أو الغربي، كما إنھا تفتقر في تصمیماتھا 

صریة والنزعة الفرعونیة األصیلة بشكل الزخرفیة إلي الھویة الم
  . حضاري معاصر

ولما كان فن األزیاء من الفنون الدائمة التجدید واالبتكار لذا فقد 
اھتمت ھذه الدراسة بتقدیم رؤي فنیة جدیدة لمالبس المساء والسھرة 
للنساء من خالل استلھام عالمة العنخ الفرعونیة الشھیرة في 

شكیلیة وجمالیة تحمل روح األصالة تصامیمات جدیدة بمكونات ت
  . والمعاصرة

 
  : یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة

 ما ھي السمات الممیزة لعالمة العنخ الفرعونیة ؟ .1
 ما ھي األصول التاریخیة لعالمة العنخ الفرعونیة ؟  .2
ما عالقة الشكل بالوظیفة لعالمة العنخ في الفن المصري  .3

 ؟القدیم 
ما إمكانیة إحیاء عالمة العنخ الفرعونیة في تصمیم مالبس  .4

 المساء والسھرة للنساء ؟
ما آراء كل من المتخصصین والمستھلكین والمنتجین في  .5

 التصمیمات المقترحة ؟
 ما إمكانیة تنفیذ مختارات من التصمیمات المقترحة ؟ .6

Objectives 
  : یھدف ھذا البحث إلى

السمات الخاصة بعالمة العنخ الفرعونیة واصولھا  التعرف علي .1
 . التاریخیة ودالالتھا الرمزیة

توضیح العالقة بین الشكل والوظیفة لعالمة العنخ في الفن  .2

 .المصري القدیم
إثراء مجال تصمیم مالبس المساء والسھرة للنساء برؤى فنیة  .3

 .جدیدة مستقاه من عالمة العنخ الفرعونیة 
الجمالیة والقیم الزخرفیة لعالمة العنخ إبراز االتجاھات  .4

 . الفرعونیة بالفن المصري القدیم
التعرف علي أراء كل من المتخصصین والمستھلكین والمنتجین  .5

 .في التصمیمات المستلھمة من عالمة العنخ الفرعونیة
تنفیذ بعض التصمیمات المقترحة التي حصلت علي أعلي  .6

) فئات المعنیة بالتحكیمالثالثة (النتائج من قبل عینة البحث 
  . للتأكید علي صالحیتھا للتطبیق والتنفیذ

Significance Study 
  : ترجع أھمیة البحث إلى

إلقاء الضوء على جمالیات العنخ الفرعونیة بما فیھا من رؤي  .1
فنیة خاصة بالحضارة المصریة القدیمة إلثراء مجال تصمیم 

 . أزیاء النساء
الفنان المصري القدیم في صیاغة الشكل  إبراز مھارات .2

والوظیفة للعنخ الفرعونیة من خالل التشكیل الواقعي 
 .والرمزي

تعزیز االھتمام بدراسة التراث الزخرفي للرموز الفرعونیة  .3
مع التركیز علي الرمز الفرعوني الشھیر لعالمة العنخ 

 . الرتباطھا بعادات وتقالید مجتمعنا المصري األصیل
متخصصین في المجال األكادیمي ومصممي األزیاء إفادة ال .4

في تصمیم أزیاء للنساء ذات طابع مصري  أصیل یتالءم مع 
 . اتجاھات الموضة المعاصرة 

Terminology 
  Pharaonic era: العصر الفرعوني 

ھي تلك الحقبة التاریخیة التي امتدت في تاریخ مصر إلى نحو ثالثة 
م حتى دخول اإلسكندر األكبر مصر .ق) 3200( آالف عام من 

م وقد شھدت مصر خالل العصر الفرعوني العدید .ق) 323(عام 
ً من مظاھر وآثار  ً ھائال من مراحل النھضة والتقدم التي تركت إرثا

وقد قسم المؤرخون العصر الفرعوني  .الحضارة والعلوم والفنون
القدیمة ، الدولة الدولة (في تاریخ مصر إلى ثالثة دول تتمثل في 

    ).54 -1992-فلیب سیرنج () الوسطى ، الدولة الحدیثة
ھو لقب ملك مصر في العصر  (Pharaoh)  فرعونوكلمة  

البیُت : بغیر نون ، ومعناه ) بْرعو(الفرعوني ، وأصلھ بالمصریة 
إلي ) سیریل الدرید(وقد اشار ). 1961 -إبراھیم مصطفى (العظیم 

وقد تحولت ) بْرعو ( لقصر الملكي وسمي ان البیت العظیم ھو ا
( في اللغة العبریة ثم الى ) فرعو ( ھذه الكلمة المصریة الى كلمة 

سیریل (باللغة العربیة واصبحت لقب یطلق على الحاكم  ) فرعون 
  ). 17 – 1996 –الد رید 

   The Ankh sign :عالمة العنخ 
قدماء  دھو رمز مصري ھیروغلیفي یرمز للحـیاة األبدیـة عن

اي صلیب  "crux ansata"، ویطلق علیة بالالتینیة المصریین
بعروة أو صلیب الید ، كما اطلق علیھ ایضا مفتاح الحیاه كرمز إلى 

وقد حملھ . سنة 4000والخلود األبدي وقد كان ألكثر من  األلوھیة
اآللھة وملوك الفراعنة العتقادھم أنھم من خاللھ یسیطرون على 

ثروت (  (Simon &  Susan,  2007, 171) جوھر ھذه الحیاة 
  ) .   48 -1990 -عكاشة 
   History: التاریخ 

التراث  علم التاریخ ھو أحد العلوم اإلنسانیة القائمة على حفظ
الخاص باألمم والحضارات، وھو سجل األحداث التي قد دارت منذ 

وھو مثلھ كمثل باقي العلوم اإلنسانیة . أزمان بعیدة وحتى یومنا ھذا
األخرى فھو یستند على مجموعة من الحقائق العلمیة الثابتة عن 
مظاھر التراث، والمفاھیم الخاصة بھ وإبرازه بالشكل الذي یمیز 

  ). 11 – 1963 –محمود فؤاد (التاریخیة  تلك الحقبة
وتعد دراسة تاریخ األزیاء وزخارفھا من أحد أھم تلك الدراسات 
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حضارات الشعوب وتعكس روح التاریخیة التي تكشف لنا تراث 
كما انھا تعد من . الثقافة العامة والمثل الجمالیة السائدة في فترة ما

الظاھرة بما تحملھ في  الوثائق الھامة أیضا بسبب طبیعتھا المادیة
طیاتھا من قیم وعادات وتقالید ومعتقدات ترتبط بھذه الحضارة 

وفي ھذا البحث تم دراسة بعض ). 10 – 2001 –سلوي ھنري (
نماذج من األزیاء الفرعونیة التي ارتبطت بعالمة العنخ في 

لما یعد ذلك من المفاتیح الھامة . تصمیمھا واسلوب زخرفتھا
 اني الجمالیة والفلسفیة الخاصة بالعنخ ومديللوصول إلي المع

  . ارتباطھا باألزیاء الفرعونیة القدیمة
 Fashion : الموضة

ھي اسلوب منتشر وسائد في األزیاء ، یخضع للتغییر في الشكل 
والطراز ، ویمكن ظھور العدید من الموضات في فترة زمنیة ما ، 

طلق علیھ اتجاه ولكن الطراز الذي یأخذ صفة االنتشار والسیادة ی
وھذا االتجاه یتالءم مع جمیع النواحي السیاسیة ، . للموضة 

االقتصادیة ، االجتماعیة والتكنولوجیة الخاصة بتلك الفترة الزمنیة 
 ). 15  – 2007 –رباب حسن وأخرون ( 

   modern :معاصرة
ھي معایشة الحاضر بالوجدان والسلوك والتكیف مع أفكار العصر  

ھ ومع كل منجزاتھ العلمیة والفكریة وتسخیرھا لخدمة الذي نعیش فی
  ).  1961 -إبراھیم مصطفى وآخرون(اإلنسان  

وفي ھذه الدراسة المعاصرة تعني أفكار تصمیمیة جدیدة لفساتین 
النساء لفترة المساء والسھرة تم وضعھا من خالل رؤیة فنیة جدیدة 

صور بأسلوب لعالمة العنخ وإعادة صیاغتھا وتوظیفھا بأكثر من ت
استلھام العنخ في كل من وذلك من خالل . فني جدید ومبتكر

وذلك بالتجدید في الخطوط والمساحات التصمیم البنائي والزخرفي 
اللونیة والتوزیع الزخرفي والخامات المستخدمة في إطار حدیث 

وذلك إلحیاء تراثنا . یتماشى مع اتجاھات الموضة المعاصرة 
  . ل دمج األصالة بالمعاصرةالزخرفي العظیم من خال

  :Delimitationsحدود البحث 
 :یقتصر البحث على الحدود التالیة

دراسة الرمز الفرعوني الشھیر لعالمة العنخ الھیروغلیفیة  .1
والتعرف علي النواحي الجمالیة والتشكیلیة لھا ، وإعادة 
صیاغتھا في ابتكار ثمانیة تصمیمات لمجموعة من فساتین 

ترة المساء والسھرة ، للمرحلة العمریة من النساء تصلح لف
 ).48: 40( والمقاسات ) سنة 45: 20(

تنفیذ مختارات من التصمیمات المقترحة للتأكید على  .2
 .صالحیتھا للتطبیق ولتحقیق اھداف البحث

 
 :Methodologyمنھج البحث  .1

یتبع البحث المنھج التاریخي التحلیلي للتعرف علي األصول 
اریخیة للعنخ وایضا اراء وتحلیل مؤرخي المصریات حول العنخ الت

كذلك ایضا الدراسة والتحلیل لبعض من . في الفن المصري القدیم 
نماذج األزیاء الفرعونیة للتعرف علي مدي ارتباط رمز العنخ 

ھذا إلى جانب المنھج الوصفي . باألزیاء في العصر الفرعوني 
والمستھلكین والمنتجین في  الستطالع أراء كل من المتخصصین

التصمیمات المقترحة لمجموعة من فساتین النساء تصلح لفترة 
  .وذلك مع التطبیق من خالل تنفیذ مختارات منھا. المساء والسھرة

Samples 
  :اشتملت عینة البحث على كل من 

 وھم السادة أعضاء ھیئة ) 10(عددھم  :المتخصصین
اد المنزلي والكلیات المناظرة للتعرف التدریس بكلیة االقتص

علي آرائھم تجاه التصمیمات المقترحة ومدي نجاحھا في 
 .تحقیق أھداف البحث واإلجابة علي تساؤالتھ 

 وھن مجموعة من النساء والفتیات ) 30(عددھم  :المستھلكین
عام ) 45: 20(من افراد المجتمع للمرحلة العمریة من 

قترحات التصمیمیة المستلھمة من للتعرف علي آرائھن تجاه الم

 .عالمة العنخ الفرعونیة ومدي تقبلھن لھا 
 وھم مجموعة من منتجي األزیاء ) 10(عددھم  :المنتجین

الخارجیة للنساء وبخاصة مالبس المساء والسھرة للتعرف 
من خالل آرائھم علي مدي مناسبة التصمیمات المقترحة 

ت صالحة للتطبیق التجاھات السوق الحالیة حتي تكون منتجا
 . والتنفیذ والتسویق 

Research tools 
  استبانة لمعرفة أراء كال من المتخصصین والمنتجین في

 )).1(ملحق رقم ((،  التصمیمات المقترحة
  استبانة لمعرفة اراء المستھلكین ومدي تقبلھن للتصمیمات

 )).2(ملحق رقم ((، المستوحاة من العنخ 
 ساسیة والمساعدة التي تم استخدامھا في تنفیذ الخامات األ

 . التصمیمات
  أدوب فوتوشوب" برنامج cs5) (Adobe Photoshop . 

خطوات بناء استبیان لكل من آراء المتخصصین والمستھلكین 
 والمنتجین 

التعرف على آراء كال من المتخصصین : الھدف من االستبیان
) النساء والفتیات(والمنتجین ، وایضا مدي تقبل المستھلكین 

 .للمقترحات التصمیمیة المقدمة 
یتكون كل استبیان من جدول یحتوي على خمسة : وصف االستبیان

عشر عبارة تقیس جمیعھا االتجاه االیجابي، وقد خصص امام كل 
منھا مكان یضع فیھ كل من المتخصصین والمستھلكین والمنتجین 

مالئم :  دیر ثالثيعالمة تعبر عن آرائھم وذلك بإعطاء مقیاس تق
درجة (غیر مالئم  - )درجتان(مالئم إلي حد ما  –) ثالثة درجات(

، وقد بلغت الدرجات الكلیة لالستبیان خمسة واربعون ) واحدة
 . درجة

    :االستبیان صدق: أوال
دق اھري اإلداري الص د "Validity" الظ ھ ویقص رض ب  ع
ى االستبیان ن مجموعة عل اتذة م ین األس دف المتخصص ق بھ  التحق

ا الدراسة لھدف وتحقیھا االستبیان بنود فعالیة مدى من عت وم  ُوض
ن ھ م ذلك أجل درة وك تخدمة األدوات ق ي المس ث ف ى البح اس عل  قی

م. قیاسھ المقصود د ت ن التأك دق م تبیان ص ن االس ق ع دق طری  ص
وى ث المحت م حی ذ ت اتذةآراء  اخ ون أس م متخصص س بقس  المالب
یج ة والنس اد بكلی يالمنز االقتص ة - ل وان جامع ول حل ارات  ح عب

ذلك الالزمة التعدیالت عمل ثم ومن االستبیان، بح وب تبیان أص  االس
الحا ق ص ذ للتطبی ھ واالخ ا. ب م كم دیق ت ى التص ات عل ارات ثب  عب

ون بحیث) الداخلي االتساق( بھ ویقصد االستبیان ن  كل تك ارة م عب
 بحساب لكوذ إلیھ، تنتمي الذي المجال مع متسقة عبارات االستبیان

ات  الكلي فئة والمجموع كل بین) كرونباخ ألفا( االرتباط معامل للفئ
  .ذلك یوضح التالي والجدول الثالثة،

معامالت االرتباط بین كل فئة والمجموع الكلي  )1(جدول رقم 
  للفئات

  معامل االرتباط  الفئة
 0.86  المتخصصین
 0.91  المستھلكین
  0.82  المنتجین
 0.863 المتوسط

ثوح ة ان ی ل قیم اط معام راوح االرتب ین تت فر ب د الص  والواح
حیح أن الص ة ف ل قیم ا معام اخ ألف ي كرونب اوي الت ى %60 تس  عل

ل ر األق ة تعتب ة قیم م مقبول ى للحك ث أداة عل دق او البح ات ص  وثب
ا تبیان، وكم ح االس ن یتض دول م ابق الج ع ان الس امالت جمی  مع

اط تبیان االرتب وري االس ة ذات لمح رب إذ ائیةإحص دالل ن تقت  م
ع االستبیان ان على یدل مما الصحیح الواحد ة بدرجة یتمت ن عالی  م

  . الصدق
 :االستبیان ثبات: ثانیا

ار دقة“Reliability“  االستبیان ثبات من یقصد ي االختب اس ف  القی
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ع تناقضھ وعدم اقھ نفسھ م ا واتس ا فیم ھ یزودن ن ب ات م ن معلوم  ع
 من المحكمین من ثالثة ریقط عن حسابھ تم وقد المفحوص، سلوك

اتذة ین األس ك) ع ، ص ، س( المتخصص تخدام وذل اس باس  مقی
 بمفرده، التقویم بعملیة مصحح كل قام حیث التقویم عملیة في التقدیر

ا ا كم اب قمن ل بحس ات معام ا( ثب اخ ألف تخدام )كرونب امج باس  برن
اء ھیر اإلحص دول“SPSS “ الش الي والج ح الت یم یوض ل ق  معام

 .للفئات الكلى المجموع ومتوسطفئة من الفئات الثالثة  لكل الثبات
  

 قیم معامل الثبات ألفا كرونباخ )2(جدول رقم 
  معامل االرتباط  الفئة

 0.94  المتخصصین
 0.90  المستھلكین
  0.89  المنتجین
 0.91 المتوسط

  
ى السابق الجدول یشیر ع ان ال امالت جمی تبیان مع ن تقترب االس  م

ع االستبیان ان على یدل مما الصحیح الواحد ة بدرجة یتمت ن عالی  م
  .الثبات

Results  
ما ھي السمات الممیزة لعالمة العنخ " ینص التساؤل األول علي  

 " ؟ الفرعونیة 
اة  ز للحی دیما یرم ا ق ا ھیروغلیفی زا وحرف نخ رم ة الع ر عالم تعتب

مصریین ألكثر من األبدیة ، واأللوھیة والبعث والخلود عند قدماء ال
وقد شغل رمز العنخ تفكیر الباحثین والمفكرین في علم . عام  4000

كل .  (Egyptology) المصریات الل الش ویمكن تمییز سمتھ من خ
  :والمضمون الخاص بھ كاالتي

  : الرمز شكل
كل  میمھ بش ة تص ن جھ الرمز م ة الخاصة ب ة المادی ھ الدالل یقصد ب

ھ ز ب نخ   ممی ة الع د ان عالم لعة فنج لیب ض كل ص زت بش د تمی ق
بشكل عروة لوزیة مثبتة على جسم رأسي قائم یفصل بینھما  العلوي

جزء عرضي كرمز مصري قدیم للحیاة والحب األبدي والدائم عبر 
زمن ا . ال دلولھا ومعناھ ل م تقلھ تحم نخ مس ة الع رت عالم وظھ

نخ . بوضوح في المقابر والمعابد ونجد ان الملوك واإللھة حملوا الع
ان  في ن ك ایدیھم منفردة كرمز لقوة الحیاة  المقدمة من اآللھة إلى م

  )1(لوحة في السلطة كما في 
)2004 -(Gordon & Schwabe   . ة ة أن عالم ري الباحث وت

طة  ورة مبس ي بص ي ھندس ب زخرف ي قال ا ف ر عنھ م التعبی نخ ت الع
  .اعتمدت على الخطوط بشكل اساسي

ذا و وز ھ ة برم نخ مزین ة الع رت عالم ل ظھ ة مث ة متنوع فرعونی
قدماء المصریین ورمزا  زھرة اللوتس التي تعتبر عنوان الخلق عند

ولجان . لھم  وز اخرى كص م رم ا تض نخ ایض ة الع كما كانت عالم
ة " واس" ي أن الحكوم ي یعن و رمز سیاس لطة وھ وة والس ز الق رم

ر  ة تنش اة"القوی ا أن " الحی ي ایض د "وتعن لطة تل اة والس وة الحی ق
ع . في الدولة  "االستقرار نخ م ود الع ا وج د "ام ود الچ یر " عم فتش

م  ب اس لمعني الحیاة والرخاء والنعیم وكثیرا ما كانا یظھرا إلى جان
دوام) فرعون(عسى أن یبقى "الفرعون بمعنى  ى ال ً عل ا ً حی ا  "حاكم
  ) .2(كما في اللوحة 

  
 Site (6))) (صلیب الید(نقش لعالمة العنخ ): 1(لوحة رقم 

 
  .تصمیمات متنوعة لعالمة العنخ ): 2(رقم لوحة 

  .عالمة العنخ من الالزورد االزرق مزخرفة باللوتس والجعران: من الیمین
  ).م.ق 500 -700یرجع تاریخھا من (عالمة العنخ مع عمود الجد وصولجان واس : في المنتصف

 .Site (6))) وت عنخ آمونمن مقتنیات ت(عالمة العنخ بشكل مرآة مزخرفة بالجعران والشمس : من الیسار
نخ  األشیاءوقد كان الكثیر من  ة بشكل الع المستخدمة بالحیاة الیومی

رف ال ذي مزخ ة ال ث أن الكلم المرآة ، حی ال  ك ن الجم و م ال یخل
ان  (nkh)  "نخ"مرآة كانت للالمصریة  نخ ك ى أن الع دل عل وھذا ی

اة"مرتبط  ي " بصورة الحی ذي ینظر ف ا بصورة الشخص ال وایض
ي الضوء مرتبطة . مرآةال وھذا یرمز الي ان الحقیقة او الصورة ف

، حیث المرآة المزخرفة بقرص الشمس ) 2(كما في اللوحة بالعنخ 
ران  ھ رع ، والجع ز اإلل ائمرم ر،  كتم ن الش ة م اواقی انوا كم  ك

ت . یعتقدون أن تلك الحشرة تجدد نفسھا بنفسھا ا كان وایضا كثیرا م

ذ شكل  ا تأخ ة ایض اة الیومی ي الحی األدوات واألواني المستخدمة ف
تخدم داة لمس حة المھ اة والص ي الحی ز ال نخ لترم ة الع ك يعالم  تل

  .(Kozloff- 1984- 274)األدوات واألواني 
ك العنخ ال یظھر فقط ف شكلوتري الباحثة أن  وك كالمل دي المل ي أی

ة  اني لوح یس الث نخ ) 3(رمس كل الع ذ ش اؤه تأخ میم ازی ل ان تص ب
وبى . ایضا ر الط فنجده یرتدي قمیصان احداھما ملون باللون االحم

ذي اكمام قصیرة وفوقھ اخر ابیض یُضم أعلي الصدر بجزء معدني 
ام  ن األم در م وق الص ذھبي مزخرف متقاطع یشبھ جناح النسر یط
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ف  درة(والخل ة ) ص ي األحزم افة إل ذا باإلض نخ ، ھ بھ الع ذا یش وھ
ة  ألوان مختلف نخ ب كل الع ر (المتعددة بالزي التي تؤكد علي ش األحم

روزي ذھبي ، األزرق الفی فر ال وبى، األص ت ) الط ام تح ي االم ف
ة  ت النقب فیة(الصدر وایضا عند أعلي البطن وھو حزام تثبی )  النص

.  ویتدلى طرفاه بشكل یشبھ العنخالذي یُعقد في شكل عروة بیضاویة 
ة  ة العام میم الھیئ ي تص حة ف ورة واض ا وبص نخ ایض د الع ا نج كم
وط  نخ والخط لعي الع كل ض ة تش ام المجنح ث األكم اء حی لألزی
اویة  تدارة البیض الطولیة لألحزمة ھي عمود العنخ ، أما جمال االس

بھ  ھ فتش ى كتفی اء عل ق الزرق الدة العن روةلق ا ع نخ العلی ي و. الع ف
ون " عنخ"تظھر عالمة )  3(اللوحة  صغیرة تقترب من أنف الفرع

اه وة الحی ة ق ي . لمنح ا عل الل اطالعھ ن خ ا م ة ایض ري الباحث وت
ا  دت جمیعھ د أك ا ق وني انھ ي العصر الفرع ال ف اء الرج اریخ أزی ت
ي  حة ف ورة واض نخ بص كل الع د لش میم الموح ات التص ي جمالی عل

ق ل الدات العن فیة وق ة نص كل احزم ر ش ي العص ال ف س الرج مالب
 ).(payne -1965 – 70,71الفرعوني       

 
  Site (6))(الملك رمسیس الثاني بمعبد ابیدوس ): 3(لوحة رقم 

  : الرمزمضمون 
اح  ھ مفت ق علی یقصد بھ المدلول الفلسفي والعقائدي للفنان ، وقد اطل

ا  الحیاة أو مفتاح النیل نسبة الي المعاني العقائدیة  الكامنة بھ ، وفیم
  . یلي تحلیل لتلك المعاني الخاصة بھ 

  
 Site)(عائلة اخناتون یتعبدون لقرص الشمس  ): 1(شكل رقم 

(6) 

میمھا  كل تص ن ش اطلق علي عالمة العنخ الفرعونیة مفتاح الحیاه م
ھ  طا ذراعی ھ باس ى قدمی ف عل ل واق ھ رج اح وكأن بھ المفت ذي یش ال

ـرمزا لبدایة الخلق والحیاة التي تمثلھ ة ال ي"ا عالم كلھا ) ("(ت بش
ي ) الالتیني ط االفق ل الخ ث یمث اة حی ق الحی رعن خل دم تعبی وھو أق

ماء   .السماء والرأسي خروج الحیاة من االرض وصعودھا إلى الس
ز  ى الرم یف إل ي"وأض ذي ) " (ت اوي ال كل البیض ى الش ن أعل م

مس  ا قرص الش د حل محلھ ق وق ز یرمز إلى بیضة الخل ذي یرم ال
ھ ح د    (Site (3)) .ورسلإلل یرر(ویؤك ت كاس  Ernst))  ارنس

Cassirer – 1996 – 27:30) وز  ان ك رم اح ف و مفت نخ ھ الع
ة  ائق المقدس ن الحق د م ت العدی ي حجب ة الت دة المصریة القدیم العقی
ي  ة الت ا اآللھ ار أم ن األنظ ا ع دا مخفی التي اعتبرت ان الخالق واح

ة فم فاتھ جسدتھا المیثولوجیا المصریة القدیم واره وص ي إال أط ا ھ
ھ  ت لإلل ة فكان ا الوحدانی دة أم اح ” رع“مجس و مفت نخ ھ ان الع وك
ھ  ذا االل ع ھ ة م ز األبدی ي الحیاة  ورم مس الت ھ بالش ز إلی ذي یرم ال

مس  یجسدھا ، كما كانت ترسم عالمة العنخ علي طرف قرص الش
نخ ة الع ك عالم ادي تمس عتھ ای ي  الذي تخرج من اش ك ف ر ذل ویظھ

د ان . )1(شكل  ك لذلك نج ون للمل ة أت ن األل ة مقدسة م نخ عطی الع
د  ي وأح ة نفرتیت ھ الملك اتون وزوجت اخناتون ، لھذا یتعبد الملك اخن

ون مس آت نخ  . أبناؤه لقرص الش ر الع ة"وتظھ ى " ھدی ون إل ن أت م
إخناتون ونفرتیتي ، حیث تمتد أیادي من اشعة الشمس بعالمة العنخ 

ي ھذا باإلضافة إ) . 1(، شكل  ل الخراطیش الت نخ بك ود الع ي وج ل
ھ داث الخاصة ب ك واألح م المل ا أس ر .  یسجل فیھ ا تعب ذلك ایض وك

ي " قوة الحیاة"العنخ عن  تلك القوة غیر المرئیة ، لكن الملموسة الت
اة  وھر الحی ي ج وزنر وآخرون (تخلق وتتحكم ف ورج ب -1996-ج

344 :346 ( .  
كل  ي ش اتون ف س اخن ة ان مالب ري الباحث كل ) 1(وت ا ش بھ تمام تش

نخ  ة الع ا عالم م ام ول الجس ة ح فیة المحبك ي النص مس ف عة الش اش
كل الحزام  ي ش نخ ف لعي الع بھ ض ث یش فتظھر في حزام الوسط حی
نخ  ود الع ام وعم ن االم نخفض م ف والم ن الخل العریض المرتفع م
اتون  ن اخن ن بط دل م اج المتھ ا االنبع یتدلى نھایتھ من المنتصف أم

  . س البیضاویة لعالمة العنخفھو یمثل الرأ
كل  ل ألن ش اح النی نخ مفت ة الع ي عالم ا عل ق ایض د اطل ذا وق ھ
ي  اة عل ود الحی ي وج ل ف ر النی ام لنھ تصمیمھ یجسد شكل الدور الھ

داد . ارض مصر كل امت بھ ش نخ یش فنجد ان شكل تصمیم عالمة الع
ل : نھر النیل في مصر حسب أجزائھ الثالثة  اوي یمث فالرأس البیض

ر، منط ري النھ ار مج ل مس ي یمث زء الرأس ل  والج ا النی ة  دلت ق
ا بالد وغربھ رق ال ي ش ل ف ر النی فتي نھ ل ض ي یمث زء األفق .  والج

ھابي (لذلك فقد لقب المصریین القدماء النیل بأبي اآللھة، وكان اإللھ 
ابي أو ل  )ح ة النی ھر آلھ ن  أش عادة  م ب الس عید أو جال اه الس ومعن
 1997-أرمان أدولف (ركي لفیضان المیاه وھو یمثل الجوھر الح ،
ا الن ) 18،17- ھ ایض ز ل لذلك ترتبط عالمة العنخ بنھر النیل وترم

ان  اة مصر فك ى لحی د األسرار العظم النیل یعتبر مفتاح الحیاة وأح
ریین  ود للمص ث والخل دة البع یخ عقی كیل وترس ي تش ا ف ببا ھام س

  .القدماء
ل التاریخیة لعالمة العنخ ما ھي األصو"ینص التساؤل الثاني علي 

  " الفرعونیة ؟
ارف  وز وزخ ي رم یدھا ف ة وتجس رة الدینی ى الفك ن عل د الف اعتم
ان  د الفن اس عن ر األس ة تعتب ول الرمزی ث أن األص ة حی متنوع

ة  ا عالق طورة لھ ى وأس ھ معن ز ل ل رم دیم،  فك اةالمصري الق  بحی
ھ لوب حیات ن أس ن. المصري ومعتقد ینم ع ر ع وز تعب ت الرم  وكان

اه ون وحی وم وفن ن عل اة حیاة المصري بكل ما بھا م د الحی ا بع . وم
ل  ول أص ریات ح ؤرخي المص احثي وم ددت اراء ب د تع ذلك فق ل

وفیما یلي أھم  (Simon &  Susan,  2007, 155) عالمة العنخ 
  :ھذه اآلراء 

 العنخ رمز للعقدة المقدسة  
زی دة إی ن عق ا م نخ  نابع ي یعتقد ھذا الرأي أن اصل رمز الع س وھ

ت  ربط ویثب زي ی دني رم بك مع ودة أو مش ة معق ن ربط ارة ع عب
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ة  ین عالم كلي ب ابھ الش ي التش مالبس اآللھة ، ویستند ھذا الرأي عل
وطات ، " عنخ" د أو األنش ن العق وع م ثال ن ث یُم زیس حی دة إی وعق

زیس  ة إی وواصفة ایاھا بالعقدة السحریة التي تأخذ شكل حزام اإللھ
نخ  .یتوالتي تشبھ عالمة الت وتري الباحثة ان شكل تصمیم رمز الع

ل  ط یُمث ول الوس وط ح قد یتمثل في شكل حزام النقبة الُملتف والمرب
ة  رائط المتدلی ل الش ُمث ا ت دة  بینم ل العق ة تمث نخ والربط لعي الع ض

ة راف العالم اط . أط دة رب ي عق ا ف نخ ایض ة الع ت عالم د تمثل وق
ة  اللھھاستخدمت االصندل كرمز لترابط الحیاة كما  المصریة القدیم

م إیزیس وانوبیس س  العنخ ایضا في طقوس فتح الف اء أوزوری إلحی
فلي الم الس ھ الع بح إل ذي سیص ة  .من الموتى ال ب عالم ك بتقری وذل

  .  (Gardiner, A. 1927))4(كما في لوحة  العنخ من فم المومیاء

 
تصویر جداري للملك توت عنخ آمون مع اآللھة ) : 4(لوحة رقم 

 Site (6))(مصریة أنوبیس ونفتیس  ال

  
رسم جداري لآللھة إیزیس والملكة  نفرتاري ): 5(لوحة رقم 

زوجة الملك رمسیس  الثاني في قبرھا في وادي الملكات بطیبة ، 
والشكل االیسر یوضح شكل ثوب الملكة  نفرتاري وطریقة ارتداءه 

)(Site (6)  
ة وترجح الباحثة  عوب القدیم ات الش ھذا الراي نظرا الرتباطھ بثقاف

ارة  ذلكالموجودة في  ي الحض ة وھ ارة الفرعونی الوقت ابان الحض
س المینویة القدیمة التي  ت المالب ودة  لتثبی استخدمت األحزمة المعق

 Sacral' وكانت تربط حول الوسط واطلقت علیھا بالعقدة المقدسة 
Knot'ي ف لوب زخرف تخدامھا كأس ي واس دة ف كل عق ائھم  بش ي أزی

زیس  ة إی ا زي اإللھ بھ تمام ذا یش ام وھ م  (Isis)األم ). 4(لوحة رق
لوب  تخدامھا كأس ة واس د المقدس نخ بالعق ة الع میة عالم ع تس ویرج

ي  ة إل اء المصریة القدیم ي زخرفي في األزی ة الت طورة القدیم األس
د اإلجتعویذة عقدِة إیزیس ھي كان یعتقد فیھا بأن  ة ض اض للحمای ھ

روس  ن ھی ى م ت حبل دما كان زیس عن م إی دَخل رح دھا لم ك بس وذل
(Horus)  وحمایة طفلھا من سیث(Cis)  ذلك ھ ل ّى تَحطیم الذي تَمن

كانت تعقَد األفعى وتلف على منطقة البطن لتؤكد علي حمایة تعویذة 
  العقدة المقدسة

  
 رسم جداري الملكة نفرتاري تقودھا اإللھة إیزیس): 6(لوحة رقم 

 Site (6))(قبرتھا بوادي الملكات بطیبة بم
 .(Mary Houston -1964 –8:10) 

ي  اء ف ة للنس س الفرعونی میم المالب ة ان تص ري الباحث ات وت اللوح
ك  )  6،  5،  4(أرقام  كل كان بشكل تصمیم العنخ ایضا وذل ي ش ف

كل  ل الش ي تمث االت الت ة ذات الحم ة المحبك وديالنقب نخ  العم للع
اري ویعلوھا قالدة ا لعنق الملونة لآللھة إیزیس والذھبیة للملكة نفرت

لعي  ي ض ن اعل ة م ط النقب ل خ نخ ویمث ا للع التي تمثل العروة العلی
ذكر نخ . العنخ كما في اللوحات سالفة ال كل الع میم ش د ظھر تص وق

اء  اریخ األزی ي ت مھا ف ھور باس ایضا في ثوب الملكة نفرتاري المش
ون ) 6،  5( نالمصریة القدیمة كما في اللوحتا یض الل وب اب و ث فھ

تطیل  كل مس ذ ش فلھ، ویأخ ن أس دى م ا یرت ر م فاف، یظھ ع وش واس
: یضم تحت الصدر بطریقتین ) بیلیسیة(رقیق ذو ثنایا دقیقة متتالیة 

ھ ) .  5(اما بربط طرفیة بشكل عقدة مربوطة كما في لوحة  أو بثبتت
د ث یُعق رتین بحی ف م أن یل مح ب ل یس ن  تحت الصدر بحزام طوی م

األمام ویتدلى في خطین متوازیین یحققا التوازن مع األكمام الواسعة 
  ).(payne -1965 – 66,67،  )6(المجنحة كما في لوحة 

نخ  میم الع كل تص بھان تش وب یش ت الث ریقتین لتثبی ال الط ي . وك ف
ف  م النحی نخ والجس لعي الع بھ ض ي تش ة  الت وب المجنح ام الث أكم

اء للملكة  یشكل عمود العنخ ام ا الجزء العلوي للعنخ فقد اعطي ایح
د  ا تؤك وان كم ارف واألل ة بالزخ اخرة الملیئ ق الف وجودة قالدة العن
ي  در عل ت الص ف تح ي المنتص ة ف ودة المثبت ة المعق ا الربط ایض

  .منتصف عالمة العنخ
 للثیران  الفقريالعنخ رمز للعمود 

  
 & Gordon) عظم العمود الفقري للثور  ): 2(شكل رقم 

Schwabe 2004:105) 
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  العنخ على حوائط معبد أدفو بأسوان ):7(لوحة رقم 

)(Site (6) 
ك  نخ  وذل ة الع ل عالم ول اص ا ح ا مختلف رأي اتجاھ ذا ال ذ ھ اخ
ذا  ران وھ دة الثی ي أعم لة ف ریحیة المتأص مات التش ا بالس بارتباطھ

ابقان ان الس ن الرأی ا ع ف تمام ام . یختل ي ع ن  1982فف ل م ام ك ق
ودج شوابي ، آد(  -Schwabe, Adams and Hodge)) مز وھ

ري   (1982 ود الفق ریحي للعم كل التش نخ بالش میم الع ربط تص ب
ت  للثیران ة كان ا واكدت ھذه الدراسة على أن مصر القدیم ة لھ ثقاف

ةعصورھا األولي وكان الكھنة على درایة في قویة جدا  م  كامل بعل
ري ا ود الفق ة العم ي منطق لوا ال ور وتوص ریح الث ة تش لمرتبط

ة ممتلئ" بالعضو الذكري" ذه المنطق ور، فھ بھ   ةللث اة وتش وة الحی بق
  (Schwabe, et al 1982:445-446)شكل عالمة العنخ 

 Gordon)) جوردون وشوابي( وقد أكدا علي ھذا االعتقاد كل من 
& Schwabe 2004)    دم ذي یق فإنھ على الرغم من موت الثور ال

د ة ، فق زال  كقرابین مقدسة لآللھ ة إن العضالت ال ت اكتشف الكھن
رك  بعض . تتح ة ل دث نتیج ذا یح وم أن ھ م الی ا العل ت لن د اثب وق

اش العضالت ،  اإلنزیمات واالستجابات العصبیة التي تسبب ارتع
اھرة . كما لو كانت حیة ذه الظ وقد اطلق المصریین القدماء علي ھ

اة ) التھیج( لة ف السریة، واعزوھا إلي قوة الحی وان المتأص ي الحی
(Gordon & Schwabe -2004-74,99:103)  ابھ ر التش ویظھ

كل  العنخ ش ر ب د كبی ى ح ام إل كل العظ ین ش ث ، )2(ب ذه   حی أن ھ
ة  ي االعظم ة ف اط عالم ا كارتب ذیل تماًم یب وال رتبط بالقض ور ت لث

وقد تم التأكد من صحة ھذه . العنخ بعمود الُجد، والصولجان واس 
ر النظریة علمیا إنھا سلیم ة ومراجعتھا جیًدا حیث إنھا توضح الكثی

  ). Harer -2010(من األسئلة في علم المصریات  
  

عالقة الشكل بالوظیفة لعالمة العنخ ما "ینص التساؤل الثالث علي 
  "  ؟ القدیم في الفن المصري

تخدمات المصري  ن اس ظھرت عالمة العنخ الفرعونیة في العدید م
ا ومغ ي معناھ ت ف دیم واختلف ن الق رض م ا للغ في تبع ا الفلس زاھ

ع .استخدامھا  ي جمی نخ ف ة للع كل بالوظیف لذلك فقد اتحد كال من الش
وتعتبر عالمة العنخ في حد ذاتھا . مناحي الحیاة التي وظفت ألجلھا 

ریة  ون المص تي الفن ي ش رة ف تخدم بكث زا اس ا متمی كال زخرفی ش
ة رض الكتاب ون بغ ا أن تك دف منھ ن الھ م یك ث ل ة، حی ط  القدیم فق

ة  راء الناحی ي إث دف إل ي تھ ة الت وز الزخرفی ن الرم ت م ولكنھا كان
الجمالیة وتحقق الشكل الجمالي المناسب والمنسجم مع اإلیقاع العام 

    (Christine Hobson – 1990- 158).للعمل الفني 
فارتبطت عالمة العنخ بزخرفة فن العمارة المصریة القدیمة فنجدھا 

ان واألعمدة للمعابد والمقابركما في لوحة كثیرا منقوشة علي الجدر
و ) 7( ده وھ ولجان بی ك ص ان یمس ور كإنس نخ یص د الع ث نج حی

وبیس ،  المعروف ر وأن ھ أوزی ن اإلل ل م ا السخم الخاصة بك بعص
ة  الم اآلخر وكلم ة بالع ا ” سخم“وھذه العصا لھا عالق ا (معناھ قوی

نخ) ومسیطرا ع الع م م ة وترس زا  وھى خاصة بالكیانات االلھی كرم
ز  ذي تمی و ال د إدف دران معب ى ج ة عل ا للبرك ة وطلب نح الحمای لم

اة  ة بالحی ة النابض األلوان الزاھی كري (ب ور ش د ان  -1986 –محم
ار ) . 18 طوح األحج ي س مت عل ھذا وقد نقشت عالمة العنخ ورس

ات النسجیة  اج والخام والفخار واألخشاب والمعادن واألبنوس والع
ما او وكانت الرموز والر. أیضا نقش رس ان ی سوم ال یقوم بھا إال فن

نحتا علي اآلثار القدیمة وجدران األماكن المقدسة كالمعابد والمقابر 
ك  تم ذل ان ی وینفذ بإسلوب النقش البارز أما في الخامات النسجیة فك
ا  ز ایض لوب التطری بإسلوب نسیج التابستري واسلوب الطباعة واس

  ).15 - 1997 -عبد العزیز صالح (
یص وی  ر قم ون  (Tunic)عتب نخ آم وت ع ك ت للمل

(Tutankhamun)   بالمتحف المصري ) 642(المسجل تحت رقم
والي  ي ح ع إل اذج ) 1352 - 1361(یرج م نم ن اھ یالد م ل الم قب

ي  نخ الت ة الع حة بعالم ورة واض ة بص ة المزخرف اء الفرعونی األزی
نخ فتحة الرقب ة الع ة عالم كل قم در، وتش ة تزین فتحة الرقبة والص

ا . الصدر فياما الخط العمودي یشكل شق  یص أیض ویزخرف القم
باألشرطة والتطریز حول األكمام وفي نھایات ذیل القمیص  كما في 

ان  كال ) 9،  8(اللوحت كل ) .5،  4،  3(واالش ي ش ق عل ان یطل وك
ة   ة بالرقب ة المحیط ي   Nebcheperture) (الزخرف ي تعن وھ

یط بال تري المح یج التابس ة نس كل خراطیشزخرف ي ش ة ف ا . رقب كم
زت ا  تمی یص انھ در القم ي ص ودة عل نخ الموج ة الع وط عالم خط

ات  د المربع مقسمة إلي مستطیالت ومربعات یزینھا  ، ونجد في أح
د  ون أح ة تك وز ھیروغلیفی ات ورم ن عالم ة م وم مكون دة رس ع

رورع (األسماء الخمسة للملك توت عنخ آمون وینطق  ع ) نب خب م
ران  م الجع رص .  رس ل  ق ري یمث كل دائ ران ش ذا الجع و ھ ویعل

ل  ل الص ما یمث م رس انبي األس ي ج ا عل مس ، وایض وبرا(الش ) الك
الذي یرمز لإللھة واجیت إلھة الوجھ البحري ، ورمز الملكیة ویعلو 

  ).  3( رأسھا أیضا قرص الشمس ، كما في شكل 

 
 Tutankhamun أمونقمیص توت عنخ ): 8(لوحة رقم 

Tunic  ، من الكتان النقي ومزین بنسیج التابستري والتطریز
  )المتحف المصري(تظھر األكمام اعلي القمیص 

  
توضیح لعالمة العنخ وزخارفھا  المزینة لرقبة ): 3(شكل رقم 

  (Site (6))قمیص توت عنخ أمون 
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قمیص توت عنخ أمون الذي تم محاكاتھ في ): 9(لوحة رقم 

  ف النسیج بالسویدمتح
Textile Museum of Swede (Site (4))   

ارف مطرزة  ن زخ ت م أما األشرطة المزینة لذیل القمیص فقد تألف
سعف النخیل ، زھور اللوتس : موزعة في مربعات متتالیة لكل من 

ة  اھد متنوع ور ومش ات الزھ ع قبع نح م ول المج ي الھ ال أب ، تمث
زال دي ، الغ ود ، الج مل األس ید تش الب ، للص ران والك ن ، الثی

وت ) أبیس(باإلضافة الي الطائر أبو منجل  ھ تح الذي یرمز إلي اإلل
كالن  ان ). 4، 3(إلھ الحكمة عند قدماء المصریین ، الش د ك ذا وق ھ

كل منفصل  ھ بش تم عمل نخ والشرائط ی ن الع الشكل الزخرفي لكل م
الخیوط  لة ب رع والسلس ي الف زه بغرزت تري وتطری یج التابس ن نس م

ارف . الكتانیة ثم أضیف إلي القمیص ذه الزخ ل ھ ت ك د كان ذا وق ھ
لكي تعطي النعمة والبركة للملك الصغیر وتحافظ علي حیاتھ وتكون 

اة األخرى ،  ى الحی  ,Sites (4)تذكاًرا مالزما لھ یصاحبھا معھ إل
ھذا وقد كان القمیص  ).37: 35 – 1984 –حمدة الغرباوي (  ((5

دة م ة واح ف مصنوع من قطع ط الكت ي خ دون خیاطة ف ان ب ن الكت
وقد صمم . ولكنھ محاك على طول خطي الجنب مع وجود أكمام بھ 

ین  خصیصا للملك توت عنخ أمون عندما كان في سن المراھقة ما ب
سم ، ) 95×  113.5(عاًما  وتتراوح أبعاد القمیص من  ) 14: 12(

ن  ان م وب ك ذا الث ریات ان ھ ؤرخي المص ن م د م رجح العدی وی
وریا" ة " س ة المیتانی ن المملك یة م ة دبلوماس  Mitanni)كھدی

Kingdom)  وال وریا وأنج ي س ع ف ي تق  Syria Syria andالت
Angola  حالیا في العصر الحدیث ، حیث كانت القمصان الخاصة

  بھم تتمیز باألكمام المتوسطة الطول
(GM Crowfoot and N. de G. Davies- 1941)  و ا ھ ومم

العدید من المنسوجات التي تم استخراجھا من مقبرة جدیر بالذكر أن 
ا  ا وأنماطھ دھورة لدرجة أن ألوانھ ت مت ون كان الملك توت عنخ أم

ة امیرا القوی الل عدسة الك ن خ ط م ا فق ن رؤیتھ لیة یمك ا . األص مم
ادة  ون إلع دولیین یتجھ جعل علماء األثار من فریقین من الخبراء ال

الملك وذلك باتباع نفس تقنیات  إنتاج ستة وثالثون قطعة  من مالبس
وراس . في المالبس القدیمةالطرق  ي ب وقد أنتجتھا مدرسة النسیج ف

وید  تخدموا   (The Boras Weaving School) بالس د اس ، وق
ال  ع أعم ن جمی اء م م االنتھ ین ت ي ح تري  ف ان والتابس اش الكت قم
ي  ة  ف ى األقمش ابھة عل امیم مش ة ، والخرز بتص ز والطباع التطری

. (Site (4))، ) 9(مركز أبحاث المنسوجات في لیدن بھولندا لوحة 
نخ  ة الع ا ظھرت عالم ریین كم ات المص وك والملك میة المل ي تس ف

ي  القدماء ، كرمز لحلول البركة والنعمة علي االسم والشخص وعل
ك  م المل ل أس ك مث ا وذل ھ كلھ ون"حیات نخ آم وت ع " ت

)Tutankhamun ( ھ ون "وزوجت ن أم نخ إس  "ع
(Ankhesenamun)  بالء راء ون ن أم د م ماء العدی وغیرھا من أس
ل  ة مث ة الحدیث نخ"المملك ري ع نخ ومی ي ع  ، (Pi-ankhy" ب

(Meri-ank  . (Kuhrt- 1995) رة عبیة كبی نخ ش ان للع د ك وق
ات كتمیمة سحریة او قالدة أو مجوھرات  وغات اللوح ،  10(ومص

لنفیسة واألحجار وصنع العنخ  من مواد مختلفة من المعادن ا.  )11
وكان للون مفتاح . الكریمة مثل العقیق األحمر والفیروز والالزورد 

ل  ب ك ا تجل ة النھ ة الجامع الحیاة دالالت مختلفة فالذھبي ھو التمیم
عناصر الخیر ومباھج الحیاة األبدیة في الدنیا واآلخرة وتقاوم جمیع 

ر ر الش د. عناص ریرة والحس ع االرواح الش ان وك. واالزرق لمن
ة ،  ارة والعف ن الطھ ر ع االخضر للصحة والشباب ، واالبیض تعبی

ث  واالسود لجلب الحظ زیین جث ا لت ائم أیًض كما استخدمت ھذه التم
ر الم اآلخ ي الع ة ف اة األبدی ا الحی وتى لمنحھ  Christine). الم

Hobson – 1990- 220)  
 

 
نھایات قمیص توت عنخ أمون ) كنار(ة العنخ وأیضا الشرائط الزخرفیة تفاصیل الزخارف المطرزة الموجودة بداخل عالم): 4(شكل رقم 

 (Site (8)))  37، 36-  1984-حمدة الغرباوي (

 
قمیص توت عنخ أمون یظھر فیھ فتحة الرقبة ): 5(شكل رقم 

  (Site (7))   تزینھا عالمة العنخ

  

 
   Site 6حوماخت ابن فرعون وكاھن آمون االعلى ): 10(لوحة 
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قالدة صدر لألمیرة سیتا حاضوریونات، المملكة ): 11(رقم لوحة 

الوسطى ، األسرة الثانیة عشر ، المصنوعة من حجر شبھ كریم 
  .(Site (6)) وخالیا معدنیة

ما إمكانیة إحیاء عالمة العنخ "ینص التساؤل الرابع علي 
  "  الفرعونیة في تصمیم مالبس السھرة للنساء ؟

اء ع ة احی ذه الدراس ت ھ ةحاول نخ الفرعونی ة الع الل  الم ن خ م
ولھا  نخ واص زة للع ة الممی مات الفنی ابقة للس ة الس ة التحلیلی الدراس

. التاریخیة وعالقة تصمیم العنخ بمضمونھا الفني بالعصر الفرعوني
ف  ة بتوظی میمات الخاص ي التص الع عل ي االط افة ال ذا باإلض ھ

ن موالطراز الفرعوني في الموضة  د م فح للعدی الل تص ن خ ع م اق
اء  وت األزی اء وبی ممي األزی اھیر مص ال مش ة بأعم ب الخاص الوی

ن  د م ة العدی دت الباحث میماتالعالمیة حیث ج ة  تص اء العالمی األزی
ذي  وني وال الطراز الفرع اء ب ممي االزی التي توضح مدي تأثر مص

د األخص بع رین وب رن العش ة الق ذ بدای ر من اف   ظھ وارد "اكتش ھ
ارتر ك لم)  (Howard Carter" ك رة المل ون(قب نخ آم وت ع ، ) ت

اتجھت أنظار مصممي األزیاء العالمیین الي الطراز الفرعوني ألنھ 
ز  ري والمتمی ي الث ي بطرازه الزخرف ام الفن با لإللھ درا خص . مص

ر  ال ال الحص بیل المث ي س ممین عل ؤالء المص ن ھ وم
ندرماكوین" ، )(Alexander McQueen"ألكس
ي" ي" RiccardoTisci)"(ریكاردوتیس تو بوغلیس  Fausto" (فاوس

Puglisi(  ن باإلضافة إلى العدید من بیوت األزیاء العالمیة والذي م
ت  ھرھم بی ور"اش تیان دی Christian Haute  Dior"(كریس

Couture (  كما في لوحة رقم)ة ). 12 وقد استفادت الدراسة الحالی
وني  ي الفرع تلھمت الطراز الزخرف ي اس من ھذه االعمال الفنیة الت

ة بو اء خاصة بعالم میمات لألزی ة تص جھھ عام ولكن لم تجد الباحث
  .العنخ فقط 

ھذا وقد قامت ھذه الدراسة بتقدیم ثمانیة مقترحات ألزیاء المساء 
والسھرة للنساء مستوحاه من عالمة العنخ التي تحمل في طیاتھا 

برؤیة فنیة جدیدة قیما زخرفیة ومعاني تشكیلیة ثریة وقد تم توظیفھا 
وذلك من خالل ) 45: 20(تصلح للنساء بالفترة العمریة  رةومعاص

استغالل اإلمكانات الزخرفیة والتشكیلیة للعنخ حیث اتبعت الباحثة 
 : األسالیب األتیة

 
 .(Site (6))تصمیمات لمالبس السھرة لبیت كرستیان دیور ): 12(لوحة رقم 

  الذي یكون بطریقتین  :النقل المباشر للوحدة الزخرفیة
للوحدة الزخرفیة وتوظیفھا بشكل بنائي أو النقل الكلي ھما و

،  2،  1(زخرفي في التصمیم المقترح كما في التصمیمات 
وھو األسلوب الذي یتم  النقل الجزئي).  7،  5،  4،  3

اختیار اجزاء من الوحدة الزخرفیة واعادة توظیفھا بشكل 
مات بنائي أو زخرفي في التصمیم المقترح كما في التصمی

)6.(  
  وفي ھذا األسلوب یتم اعادة الصیاغة الفنیة  :التحویر

للوحدة الزخرفیة دون طمس معالمھا بأسلوب یعتمد علي 
التذوق الفني والتفكیر المنطقي المنظم المبني علي اسس 
وعناصر التصمیم ، حتي یمكن انتاج عمال فنیا اصیال 
مشبعا باألصول الفنیة الخاصة بذلك العمل كما في 

وفیما یلي شرح وتحلیل للثمانیة ).  8،  4،  2(لتصمیمات ا
تصمیمات الخاصة بالدراسة في ضوء اسس وعناصر 

 :التصمیم 
  :التصمیم المقترح األول 

  عاما) 35:  25: (المرحلة العمریة 

نخ  ة الع وع المزین بعالم فر المطب ر األص ن الحری ل م تان طوی فس
ر ، األخضر (بأحجام وألوان متنوعة  فر والبنفسجياألحم ) ، األص

ام  ق ت ي تناس ائي . ف میم البن ي التص نخ ف تلھام الع ا اس ر ایض ویظھ
تان  وي للفس اج ( للجزء العل نخ ) الكورس میم عروة الع د تص ، فنج

اقي  ا ب الون االخضر، ام ة ب العلیا تحیط بالرقبة في شكل باندة رفیع
وف م المكش ط منتصف الجس و . خطوط العنخ فیشكلھا األكتاف وخ

كل قصة بحرف یأخ در ش د الص اج عن بھ  (V)ذ تصمیم الكورس تش
شكل زھرة اللوتس المفتوحة ألعلي ویتصل بھا حماالت الصدر في 
زء  ذا الج ر وھ الون األخض ات ب ن البیھ ة م وط متتالی كل خط ش
االتزان  ز ب ذي تمی میم ال ز بالتص ة التركی ل نقط اج یمث بالكورس

دم ھذا ویتمیز الفستان بالطول الذي ی. والتماثل توي الق ي مس صل ال
اع  دل بأتس م ینس ن ث ة وم توي الركب ي مس م حت ي الجس ك عل محب
ب  ط الجن د خ مال بع ب الش ن الجن وح م متوسط الي خط الذیل ومفت
م  كل رق اتون ش وھذا التصمیم مستوحاة من شكل مالبس زوجة اخن

وقد مثلت العنخ الشكل واألرضیة في التصمیم ككل في تناسق ). 1(
ا وانسجام تام بین  اع توزیعھ ب اوض ا تناس احجامھا والوانھا وأیض

في التصمیم ككل الذي تحقق بالتكرارالعشوائي للوحدات في  اندماج 
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  .مترابط وبإتزان متناسب  داخل التصمیم

  
 )2(التصمیم المقترح         )1(التصمیم المقترح 

  :التصمیم المقترح الثاني 
  عاما)  45:  35: ( المرحلة العمریة 

 طویل محبك حول الجسم، ستان الكریب األزرق الكحلي،من  فستان
مستوحى خطوط تصمیمة من شكل النقبة الفرعونیة المحبكة للنساء 

ویظھر استلھام ). 6،  5(كما في مالبس اإللھة ایزیس اللوحتان 
العنخ في شكل محور بالتصمیم البنائي للفستان في الجزء العلوي 

بة شكل كول أوفسیھ عالیة دائریة وقد اخذت فتحة الرق) الكورساج(
تحیط بالرقبة تشبھ حلقة العنخ ، اما ضلعي العنخ فیشكال خطي 
حردة اإلبط وقد تم التأكید علي شكل العنخ بالكورساج من خالل 
التطریز بالخرز الفضي الالمع بشكل بارز ومجسم یتخللھ شكل 
 الرباعي مفرغ  في منتصف الكورساج لتحقیق التماثل والتوازن

كما یزین خط الصدر بشریط فضي یعطي شكل حرف . للتصمیم 
(V)  ویتم تردید الشریط الذي یشبھ الخط الخارجي لزھرة اللوتس

ایضا علي فتحة  الفستان من عند الركبة باألمام لتحقیق التنوع 
ھذا وقد تم التركیز علي العنخ باللون . اللوني في التصمیم ككل 

في دالیة الصدر الالمعة المعلقة  الفضي من خالل دمجھا باللوتس
اضفي الترابط في في قصة الصدر بشكل متناسب ومتوازن 

التصمیم ككل رغم التنوع في اتجاھات الخطوط ، وانتقال العین 
  .بانسیابیة بین اجزاء التصمیم

   :التصمیم المقترح الثالث 
  عاما)  30:  20: ( المرحلة العمریة 

األسود السادة المشكل  ر الستانحریفستان قصیر فوق الركبة من 
في  قصات الصدر مع الستان بألوان زاھیة وقد استلھمت العنخ في 
كل من التصمیم البنائي والزخرفي للفستان بأسلوب فني مترابط 

فنجد زخارف العنخ باللون األسود مع تشكلیلھا ایضا . ومتناسق
مع ویظھر التركیز علي العنخ ایضا . بشكل قصات في الكورساج 

القصة العریضة حول الوسط المستوحى من حزام اإللھة ایزیس 
واعتمدت فكرة التصمیم على تحقیق التماثل بین الجانب ) . 4(لوحة 

األیمن واألیسر للمودیل والسیطرة باللون األسود للتأكید علي 
وقد . جمالیات العنخ في كل من التصمیم البنائي والزخرفي للتصمیم

زاھیة المتداخلة مع اللون األسود بالعنخ  حول تم تردید لأللوان ال
إضاءة متعددة األماكن  مما نتج عن ذلك .الرقبة وفي الجونلة أیضا

بالتصمیم للمجموعة اللونیة وقد ادي ذلك الي التناغم واالتزان 
اللوني في تقسیم الكتلة والمساحة اللونیة بشكل متناسب أبرز 

 .جمالیات العنخ في التصمیم
   :لمقترح الرابع التصمیم ا

  عاما)  45:  30: ( المرحلة العمریة 
فستان طویل محبك من أعلي وینسدل باتساع الي األقدام من 
الشیفون المنقوش والسادة یظھر فیھ بشكل واضح اضاءة الوحدات 

الزخرفیة للعنخ بحجم صغیر باللون األبیض بشكل متناسب وتوزیع 
یف البنائي المحور لھا في ھذا بجانب التوظ. متناسق لھا بالتصمیم

الجزء العلوي للكورساج حیث الشكل البیضاوي لرأس العنخ في 
منتصف الصدر وذلك مع امتداد خطوطھا العرضیة في اشرطة 

،  5(خطي الرقبة التي تشبھ حماالت النقبة الفرعونیة كما باللوحتان 
ھذا ویتم . ویظھر ذلك التأكید الواضح علي تصمیم العنخ ) 6

الوسط بقصة مثلثة الشكل یتخللھا العنخ باللون األبیض زخرفة 
ایضا لتحقیق ترابط اضاءة اللون األبیض بالتصمیم وایضا للتأكید 

أما شكل تصمیم الجونلة فھو مستوحاة . علي تكسیم خط الوسط 
ھذا باإلضافة ) 10(ایضا من شكل النقبة الفرعونیة كما في لوحة 

تي عالمة العنخ المتشابكتان ان ھذا التصمیم یعد تداخال لدائر
ویوحي ھذا التصمیم بالحركة المستمرة للخطوط المتداخلة معا 
ویؤكد علي الجمالیات الزخرفیة للعنخ مع شكل تردید العنخ في 
التصمیم البنائي والزخرفي للكورساج والجونلة ایضا  وھذا التردید 

اعطي قد ) األزرق واألبیض ( في شكل العنخ والتضاد في األلوان 
ثراء للقیم الجمالیة للتصمیم ،كما اعطي تنوع وانسجام لإلیقاع 

 .البصري للتصمیم بروح فرعونیة

 
 )4(التصمیم المقترح      )3(التصمیم المقترح 

  
   :التصمیم المقترح الخامس 

  عاما)  30:  20: ( المرحلة العمریة 
من یصل طولھ لمنتصف الفخذ  فستان محبك حول الجسم  قصیر

باللون األزرق  تان المنقوش المحاكي تأثیر الجلد الصناعي الس
اللبني الفاتح یتخللھ قصات بالصدر وبالوسط تأخذ شكل العنخ 

یعتمد في زخرفتھ علي ابلیكات  المضافة باللون األصفر .  بالستان
الذھبي واللبني بالوان مدرجة مندمجة مع زھور اللوتس والخطوط 

ونجد تحقیق التركیز في . الفرعوني المستقیمة والمتموجة للطراز
التصمیم في شكل القصات المزینة بالعنخ في كال من الصدر 
والوسط ونھایة خط ذیل الفستان ایضا ، كما تحقق اإلیقاع اللوني 
للتصمیم من خالل استخدام الخامة المنقوشة للستان كأنھ جلد مع 

ي خطي واالتزان ف. الستان السادة بقصات األكمام والصدر ایضا
على  الزخرفة باستخدام شریط الجلد األصفر المزخرف باللوتس

الحذاء البوت العالي من الجلد بنفس لون الفستان والتردید الزخرفي 
بھا ، وتحققت فكرة االقتباس من العنخ باندماجھا بزھور اللوتس 
بشكلھا الكامل والتأكید على وضعھا في منطقة الصدر تشبھ طریقة 

مع شكل القصة في المنتصف تشبھ ) 5(لوحة  ضم ثوب نفرتاري
التي تمیزت ) 4، 3( عمود العنخ واألحزمة كما في لوحات ارقام 

  .بھا األزیاء المصریة القدیمة
  التصمیم المقترح السادس

  عاما)  45:  30: ( المرحلة العمریة 
فستان من حریر الستان األخضر المقلم باللون األسود یعتمد اسلوب 
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التوزیع الزخرفي للعنخ  بشكل جزئي محور في زخرفتھ علي 
زخرفة خط الوسط فنجد ان الجزء البیضاوي للعنخ في منتصف 
الوسط وبداخلة زھرة اللوتس اما خطي العنخ یزینا جانبي الوسط 

والجونلة تأخذ تصمیم شكل النقبة الفرعونیة كما في . باللون الذھبي
الل ابلیكات  اللوتس وقد تحقق التوازن بالتصمیم من خ). 10(لوحة 

المطرزة لتشكل فتحة دیكولتیة الرقبة بالوان منسجمة مع التصمیم 
ككل ، وھذا التصمیم یحقق نمطا من اإلیقاع الحركي للخطوط من 
خالل التصمیم والزخرفة واأللوان المستخدمة والذین قد أعطوا 
احساس بالطراز الفرعوني للتصمیم وابرزت اصالة جمالیات 

زخرفي المصري القدیم التي ظھرت في تحقیق بعض التكوین ال
أسس التصمیم مثل التماثل بین الجانب األیمن واألیسر للمودیل 
والسیطرة التي ظھرت في الكروازیھ وتردید استخدام الخطوط في 
الجزء العلوي والسفلي  ، والتركیز الذي یظھر من تكرار اللوتس 

ً داخل دائرة العنخ ،  ھذا وقد تركزت فكرة في خط الرقبة وأیضا
 .االقتباس ایضا من المالبس الفرعونیة ومكمالتھا 

 

 
 )6(التصمیم المقترح   )5(التصمیم المقترح 

  :التصمیم المقترح السابع 
  عاما)  35:  25: ( المرحلة العمریة 

فستان طویل من خامتي الدانتیل السیة األبیض والكتان المنقوش 
ض واألخضر، مستلھم خطوط بزخارف منسوجة باللونین األبی

تصمیمة  بالجزء العلوي للكورساج من تصمیم النقبة الفرعونیة 
الجونلة المتسعة مستوحاة من أما تصمیم . لإللھة إیزیس للنساء 

ویعتمد ھذا التصمیم في .  ) 6،  5(ثوب الملكة نفرتاري اللوحتان 
نیة اسلوبھ الزخرفي على النقل المباشر للوحدات الزخرفیة الفرعو

المنسوجة باللون األخضر الفرعوني الممیز وقد تركزت الزخارف 
في خط دیكولتیھ الصدر حیث التكرار المتبادل للعنخ مع اللوتس 
وفي منتصف الفستان تم التركیز علي اللوتس المتداخلة مع العنخ 
الفرعونیة ویحیط بھما زخارف من الكتابات الھیروغلیفیة وذلك 

خرفي وتكاملھ الفني ھذا باإلضافة لتحقیق لتحقیق وحدة الشكل الز
التوازن الزخرفي في الجزء السفلي من الجونلة في خطان متوازیان 
من زخارف اللوتس یفصل بینھما الخطوط المتموجة التي تشیر 

أما باقي الجونلة فتتألف من طبقتین تتبادالن في الوان . لنھر النیل 
الون األخضر زخارفھما في اشكال صلبان ودوائر ونجوم ب

واألبیض تشكل نھایة الذیل المتسع للجونلة في شكل زخرفي 
متوازن مع دانتیل الصدر األبیض  یعطي ایحاء ببناء فني فرعوني 

 .معاصر 

 
 )8(التصمیم المقترح   )7(التصمیم المقترح 
  : التصمیم المقترح الثامن

  عاما)  30:  20: ( المرحلة العمریة 
ة من الجلد الصناعي الخفیف المقسم بشكل شانیل تحت الركب فستان

خطوط عرضیة بالون األصفر الذھبي والبني  یظھر التركیز علي 
العنخ بشكل محور في التصمیم البنائي واضحا  بشكل جزئي في 
منطقة الكورساج وذلك التصمیم الدائري المنحني الممتد علي كال 

زین منتصف جانبي الكورساج اما الجزء األوسط العمودي للعنخ فی
ویتم تردید شكل العنخ ایضا في التصمیم البنائي للبدي . الكورساج 

آما جونلة . من اللیكرا البني المحبك حول الجسم تحت الفستان
الفستان فھي تأخذ شكل قصات متعددة تعطي خداع بصري بحركة 

وایضا تؤكد توزیع الخامة بقصاتھا المتعددة . التصمیم المتموجة
صمیم عمود العنخ الذي یشبھ ایضا تصمیم التي علي شكل ت

والملك ) 1(األحزمة المصریة في زي كل من الملك إخناتون شكل 
كما یظھر التركیز البنائي في التصمیم علي ). 3(رمسیس لوحة 

منتصف العنخ في شكل قصة الصدر الدائري الشكل المقسمة التي 
ي األذن یضمھا دبوس دائري باللون الفیروزي ویردد في الحلق عل

ونجد تحقیق فكرة االقتباس من العنخ من خالل الخامة . ایضا
وتوزیع العنخ بشكل فني محور وثیق الصلة بالطراز الفرعوني، 
وقد ظھر ذلك ایضا في شكل تصمیم الصندل الذي یشبھ العنخ مما 

  .  اضفي نوعا من الترابط والوحدة واالتزان بین اجزاء التصمیم ككل
ما آراء كل من المتخصصین "س علي ینص التساؤل الخام

 " والمستھلكین والمنتجین في التصمیمات المقترحة ؟
من خالل االستبیان التي قامت بھ الباحثة لمعرفة أراء كل من 

) 2(رقم  رسم بیاني والمستھلكین) 1( رسم بیاني رقمالمتخصصین 
فردا بھدف استطالع  50وعددھم ) 3(رسم بیاني رقم  والمنتجین

لمعرفة نقاط القوة والضعف للتصمیمات المقترحة حتى یتم  أراءھم
تنفیذ بعض منھا ، وقد اعطى كل منھم درجة لكل تصمیم على حدة 
، وبحساب متوسط الدرجات لكل تصمیم تم ترتیبھا على النحو 

 - األول -السادس - الثامن  - الثالث  - الثاني -الرابع  -السابع: التالي
ار التصمیمات الرابع والسابع والثاني الخامس ، وعلیھ فقد تم اختی

  ).4(بالرسم بیاني  كما ھو موضح
الجدول التالي یوضح نتیجة االستبیان التي تم عرضھا على الفئات 

  .الثالثة المعنیة بالتقییم ، والمتوسط الكلي لكل تصمیم على حدة

 ثة المعنیة بالتقییمالمتوسطات الحسابیة لكل تصمیم على حدة من قبل الفئات الثال )3(جدول رقم 
  التصمیم             
  الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  االول  فئات التحكیم

 0.89  0.99 0.85 0.74 0.98  0.89  0.95 0.78  المتخصصین
 0.86  0.97 0.8 0.77 0.99  0.83  0.98 0.83  المستھلكین
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 0.84  0.98 0.8 0.75 0.97  0.88  0.97 0.79  المنتجین
 0.86 0.98 0.82 0.75 0.98 0.87 0.97 0.80  المتوسط الكلي

  
السابق ان متوسط النسب المئویة للتصمیمات  الجدول ویتضح من 

حیث حصل التصمیمان   %98:  %75المقترحة تتراوح بین 
 %25بنسبة  %75 : %80على نسب مئویة بین ) االول والخامس(

رحة بینما حصل ثالثة من المجموع الكلي للتصمیمات المقت
 %90على نسب مئویة بین ) الثامن –السادس  –الثالث (تصمیمات 

. من المجموع الكلي للتصمیمات المقترحة %37.5بنسبة  80% :
على ) السابع -الرابع  –الثاني (تصمیمات ایضا ثالثة كما حصلت 

من المجموع الكلي  %37.5بنسبة  %95نسب مئویة أعلى من 
ترحة كذلك مما یدل على نجاح التصمیمات للتصمیمات المق

حیث اتفقوا جمیعا على ان . وایجابیة آراء فئات التقییم الثالثة تجاھھا
عالمة العنخ محل االقتباس لعبت دورا اساسیا في التصمیم البنائي 
والزخرفي للتصمیمات المقترحة محل الدراسة وفیما یلي تفسیر ھذه 

  :اآلراء 
  

  
 المتوسطات الحسابیة لكل تصمیم على حدة من قبل المتخصصین ):1(رسم بیاني رقم 

یعبر عن ایجابیة اراء المتخصصین تجاه  ) :1( رسم بیاني رقم
التصمیمات المقترحة وإنھا قد حققت قدرا كبیرا من األصالة من 
خالل التوظیف البنائي والزخرفي لعالمة العنخ الفرعونیة مما 

ة بأسلوب معاصر جدید لمالبس اضاف لكل تصمیم رؤیة فنیة جدید
ھذا وقد راي المتخصصون ان التصمیمات . المساء والسھرة للنساء

المقترحة قد تحقق بھا التألف واالنسجام والتوافق بین التصمیم 
ھذا باإلضافة إلي تحقیق جانبا كبیرا من . والتوظیف الزخرفي للعنخ

لمقترحة المعاصرة ظھر عدم انتشار وتكرار األفكار التصمیمیة ا
( وانھا تتناسب بشكل كبیر مع المرحلة العمریة المصممة من اجلھا 

).  48:  40( ، وتتالءم خطوطھا مع المقاسات من )  45:  20
كذلك ایضا في كل من الخامات المقترحة للتصمیم واسلوب توزیع 
مساحات اللون بھ الذي یتماشى الي حد كبیر مع اتجاھات موضة 

  . نساء المالبس المسائیة لل

  
 المتوسطات الحسابیة لكل تصمیم على حدة من قبل المستھلكین): 2(رسم بیاني رقم 

یعبر عن نجاح التصمیمات وتقبلھا من فئة  ) :2(رسم بیاني رقم 
المستھلكین وقد اجمعن علي الموافقة لشراء ھذه التصمیمات 

بس ، وارتدائھا ألنھا تمثل لھن اضافة جدیدة لھذه النوعیة من المال
كما إنھا مختلفة عن ما ھو متواجد في االسواق في تصمیمھا 

كذلك ایضا فقد . واسلوب زخرفتھا وتحقق التمیز والفردیة لمرتدیھا 
اجمعن علي توافق الخامات المقترحة والوانھا مع اتجاه الموضة 

 .لحد كبیر 

  
  ینالمتوسطات الحسابیة لكل تصمیم على حدة من قبل المنتج ):3(شكل رقم 
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اجمعت اراء المنتجین ان التصمیمات  ) :3( رسم بیاني رقم
المقترحة تمثل اضافة جدیدة ومختلفة للمالبس المسائیة الموجودة 
في السوق كما اكدوا علي مناسبتھا للمرحلة العمریة المصممة من 

اجلھا ایضا وعلي صالحیتھا لإلنتاج والتسویق لما تحملھ من طابع 
فتقر إلیھ المنتجات الحالیة المتواجدة في فرعوني زخرفي متمیز ت

  .األسواق

 
  .المتوسط العام لكل تصمیم علي حدة للفئات الثالثة المعنیة بالتقییم ): 4(شكل رقم 

فیوضح المتوسط العام لكل تصمیم علي  )4( الرسم البیاني رقمأما 
 حدة من قبل الفئات الثالثة المعنیة بالتقییم وقد اظھر ان أعلي نسبة

عام ، ) 35: 20(كانت للتصمیمات السابع للفتیات من الفئة العمریة 
) 45: 30(یعقبھ التصمیم الرابع من قبل النساء من الفئة العمریة 
) 45: 35(عام ، ثم التصمیم الثاني من قبل النساء من الفئة العمریة 

عام ، وعلیھ فقد تم اختیار التصمیمات السابع والرابع والثاني 
  .للتنفیذ

ما إمكانیة تنفیذ مختارات من " ینص التساؤل السادس علي 
 "  التصمیمات المقترحة ؟

بعد تحلیل نتائج االستبیانات الخاصة بكل من المتخصصین 
والمستھلكین والمنتجین ، تبین ان اعلى الدرجات قد حصل علیھا 

، وعلیھ فقد تم تنفیذ اثنان ) التصمیم الثاني والرابع والسابع( كل من
الثالثة تصمیمات حسب اإلمكانات المتاحة وھما التصمیمان من 

  .الثاني والسابع

 
 التصمیم السابع المنفذ): 1(صورة رقم 

  ) 2،  1( الصور ارقام    :التصمیم السابع  
 التشكیل علي المانیكان: أسلوب التنفیذ 

    
 السابع المنفذتفاصیل اجزاء التصمیم ): 2(صورة رقم 

منقوش بزخارف ) لغزل المحلة(كتان األبیض المخلوط فستان من ال
منسوجة باللون األخضر والجزء العلوي من الفستان من دانتیل 
الالسیة األبیض وقد تم اختیار ھاتان الخامتان نظرا لمناسبتھا لھذا 
التصمیم من حیث وزن الخامة وتصمیمھا الزخرفي المنسوج 

ھناك انسجام  بین  والمناسب لموضوع البحث حیث البد ان یكون
وقد تم تشكیل ھذا التصمیم كامال .  المودیل ونوع الخامة المستخدمة

علي المانیكان بعرض الخامة كامال وبدون خیاطة بین األمام 

ففي األمام تم تشكیل بنسھ صدر لتبدأ من نھایة الصدر . والخلف 
إلي خط الجنب مشكلة كسرة منسدلة في الخلف، وذلك لعدم الفصل 

وقد تم . لزخرفة وتحقیق االستغالل األمثل لعرض الخامةفي ا
تحقیق االستفادة من زخارف الخامة بالتركیز علي العنخ  من اعلي 
الخط العرضي للكورساج وتزینھا بالتطریز بالخرز األبیض الالمع 

اما شكل العنخ . المنسجم مع الجزء العلوي للدانتیل الالسیھ األبیض
ادلة مع اللوتس تم تزینھا بشریط المع في منتصف الكورساج المتب



384 The Pharaonic sign “Ankh” between history and modern fashion 
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

من الفصوص الفضیة المحاطة بالون األسود للتأكید علي شكل 
أما الجونلة فتشكل في طبقتان یزین اطرافھا بشریط ابیض . العنخ 

اما الخلف من  للفستان فیزینھ العنخ في اعلي خط الظھر . زخرفي 
دل في ذیل وایضا یتوسطھ النسر المجنح یعلوه قرص الشمس لینس

ھذا مع الجزء العلوي فیھ من الدانتیل . متوسط الطول مزین باللوتس
األبیض ایضا ویتم تزین الخلف بشریط من الدانتیل علي ھیئة ربطة 

یتوسطھا دبوس من الفصوص الالمعة كتردید للشریط ) فیونكة(
الالمع حول العنخ من األمام ، في إیقاع حركي متوازن للتصمیم 

   ) . 2، 1( في الصور ارقام الزخرفي كما 
وقد اضفي توزیع الخامة بزخارفھا ایقاعا خطیا بین زخارف الشكل 

واألرضیة في ظل مجموعة لونیة بسیطة من اللونین األخضر 
واألبیض اعطت قیما جمالیة للتصمیم رغم تزاحم االشكال 
الزخرفیة  بشكل فرعوني یشبھ تداخل الزخارف الفرعونیة كما في 

ھذا باإلضافة الي ان وجود اللون األبیض .  )12(نق لوحة قالدة الع
في الكورساج الدانتیل والشرائط الزخرفیة في تزین الجونلة ، مما 

تحقق  اعطي بوضوح إضاءات في أماكن متعددة داخل التصمیم
  .  معھا نوعا من الوحدة والترابط رغم التنوع الزخرفي بالتصمیم

  ) 4،  3(  الصور ارقام   :التصمیم الثاني 
  ) بروفیلي(الباترون المسطح :  أسلوب التنفیذ 

  
 التصمیم الثاني المنفذ): 3(صورة رقم 

فستان من الستان كریب األزرق الكحلي السادة المزین باللون 
الفضي الالمع في كل من الشرائط الزخرفیة المجدولة والتطریز 

ف ، في فتحة في األمام والخل) الكورساج(بالجزء العلوي للفستان 
الجونلة األمامیة، وایضا في دالیة الصدر المثبتة وھذا التضاد 
اللوني قد اعطي قیمة جمالیة للتصمیم ظھرت من خالل اللمعة 
الفضیة الضوئیة التي برز من خاللھا  التكوین البنائي والزخرفي 

 .    لعالمة العنخ بالتصمیم
) بروفیلي ( المسطح  وقد تم تنفیذ ھذا المودیل من خالل  الباترون 

 (V)وتم تصریف بنسة األمام في القصة اعلي الصدر بشكل حرف 
وذلك  إلعطاء شكل العنخ في التصمیم البنائي للكورساج مع التأكید 
علیھا بدالیة الصدر لشكل العنخ مع اللوتس بالون الفضي كما اعتمد 
 التصمیم الزخرفي علي استخدام الشرائط الفضیة المجدولة في كل

والخلفیة المستقیمة للتأكید   (V)من قصة الصدر األمامیة بشكل 
وقد تم تطریز الجزء العلوي . علي التجرید الزخرفي لخطي العنخ 

للفستان في كل من األمام والخلف باستخدام الخرز المستطیل باللون 
في تكوین زخرفي ھندسي شبكي ) خرج النجف(األزرق المصدف 

وقد . ئري الفضي الالمع  بشكل منتظم الشكل یتوسطة الخرز الدا
نتج عن ذلك تكرار وتردید العدید من األشكال الھندسیة  بشكل 
متماثل محققا بذلك نمطا ھندسیا متوازنا یوحي باإلیقاع الحركي 
للتصمیم وقد اضفي ذلك المسحة الفرعونیة للتصمیم التي تأكدت 

الكتف، كما ایضا من خالل الشال الشیفون األزرق الكحلي لتغطیة 
وقد اضفت  بساطة التصمیم مع ) .   4، 3( في الصور ارقام 

التطریز الفضي الالمع مزیدا من القیمة الجمالیة واإلحساس بالھدوء 
  .والتركیز والراحة في التصمیم

   
 تفاصیل اجزاء التصمیم الثاني المنفذ): 4(صورة رقم 

 Conclusion 
حیاء عالمة العنخ الفرعونیة في تصمیم مالبس أثبتت النتائج انھ تم إ

المساء والسھرة للنساء برؤي فنیة مبتكرة تتواكب مع اتجاھات 
حیث اتفقت عینات البحث من المتخصصین . الموضة المعاصرة 

والمستھلكین على أن التصمیمات تحقق االنسجام والتوافق بین 
: 40(سات للمقا) 45: 20(التصمیم والزخرفة في الفئة العمریة 

، وتتماشى إلى حد كبیر مع اتجاھات الموضة لمالبس السھرة ) 48

وھذا یعكس نجاح التصمیمات وقبولھا من قبل فئة . للنساء
المستھلكین وموافقتھم على شرائھا وارتدائھا لما تمثلھ لھم من 

التي تختلف عن ما ھو متاح . إضافة جدیدة لھذا النوع من المالبس
تصمیم وأسلوب الزخرفة وتحقیق التمیز في السوق من حیث ال

والفردیة لمرتدیھا كما اتفقوا على توافق الخامات المقترحة وألوانھا 
باإلضافة إلى ذلك فإن آراء . مع اتجاه الموضة الحدیثة إلى حد كبیر

المنتجین حول التصامیم المقترحة تؤكد ایضا انھا إضافة جدیدة 
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سوق ، كما اكدت على لفساتین المساء والسھرة للنساء في ال
مالءمتھا للمرحلة العمریة المصممة لھا وكذلك صالحیتھا لإلنتاج 

وعموما فقد اشارت . والتسویق الفتقار السوق لمثل ھذه المنتجات
ھذه النتائج أن عالمة العنخ الفرعونیة القدیمة تثري تصمیم المالبس 

صي وتو. المسائیة للنساء ، وھي مصدر فعال لإللھام واالقتباس
الباحثة بضرورة االھتمام بدراسة تاریخنا القدیم لما فیھ من رؤى 
فنیة وجمالیة متعددة تثرى اتجاھات التصمیم المعاصر وتعمل علي 
تحفیز التفكیر االبتكاري لمصممي األزیاء من خالل دمج األصالة 

  .بالمعاصرة في أزیاء ذات طابع فرعوني ممیز
Recommendations 
  :ما تم التوصل إلیھ من نتائج توصي الباحثة بالتالي من خالل

توجیھ االھتمام بإحیاء التراث الفرعوني والھویة المصریة في  .1
األجیال الناشئة من مصممي األزیاء إلثراء الفكر اإلبداعي 

 .ودمج األصالة بالمعاصرة باألزیاء
االھتمام بدراسة التراث الزخرفي الفرعوني واستلھام جمالیاتھ  .2

 .نیة إلثراء المجاالت المختلفة بأسلوب جدید ومعاصر الف
إقامة معارض دوریة للتراث الزخرفي ولألزیاء التاریخیة  .3

إلحیاء التراث القدیم فھو معین ال ینضب للفنان في العصر 
          .الحدیث
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