
 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 

399 

 

 املقاربة بني الرتاث والعوملة يف تصميم األزياء العربية
 رؤيا محيد ياسني

 ملخص البحث :

مع تنايم برامج االتصاالت وتسارع ظاهرة العوملة تقاربت املسافات وتغريت معامل العامل     

بشلك ملفت لالنتباه عىل ما يبدو فيه من تطور كبري يف الثقافة العامة وما تشلكه من أ ثر عىل 

ياغة عادة ص ئةل كثرية حول الرتاث والتفكري ب  مامنا اس  ء بعض الثقافات واللغات ، تتبدى أ  اختفا

قد وأ خر من الزمن املفاهمي اليت جتمع بني الرتاث والعوملة ، تكل التساؤالت اليت تظهر بني ع

حيث و ، مزتامنا مع العوملة الرتاث ترى مهية الرتاث والثقافة الوطنية اليت نتيجة للشعور بأ  

العوملة اليت تبدو مالحمها واحضة يف تقدم يف ممتزية مفاهمي فلسفية تعطي للفنون ماكنة تتجىل 

كرث من ذي قبل يف احلضارات ال مر اذلي جيعلنا نفكر أ  ، التكنولوجيا والعلوم بشلك خاص 

القدمية اليت مازالت تومض اىل العامل اجلديد بوصفه نتاجا لسلسة متالمحة من الثقافات واملفاهمي 

الروح  نواعه املعرب الوحيد عنفن بلك أ  الفكرية اليت ظهرت عرب العصور ، من هنا اكن ال

مل يعد تصممي الازايء فنا خارج العوملة بل هو الفن اذلي يعرب ف الطموحة لالنسان يف التطور

ذ يتغذى تصممي ال  سعى الهيا بني الرتاث والعوملة ، حبق عن املقاربة اليت ن  زايء بدرجة كبرية ا 

لو نظران ، فنبوءات امجلالية ووحد بني الثقافات عىل الرتاث اذلي وفر هل املزيد من الافاكر وال 

الكثري مما اكن سائدا يف الفنون  لوجدان انه قد اس تلفالعرص احلارض اىل تصممي الازايء يف 

اذلين العرب الازايء  بشلك خاص بل هناك عدد ال يس هتان به من مصمميالعربية القدمية 

تحددت ف  ،نون الاسالمية والعراقية القدمية بشلك خاص لف ب يف دراساهتم عن تأ ثرمه واعرب 

، يف تصممي الازايء العربية  ول املقاربة بني الرتاث والعوملةمشلكة البحث يف وضع الاهامتم ح

الرتاث والعوملة بني الاساس ية  املبحث الاول بملقاربةمبحثني أ همت تضمن الاطار النظري و 

خالل التعرف عىل أ مه العربية العوملة يف تصممي الازايء لرتاث و همت املبحث الثاين بأ   بيامن

مصممي الازايء العرب من اذلين أ س تخدموا الرتاث العريب بأ نواعه اليت عربت عن التجاوب 

جئ ويه اامجلايل بني الاشاكل الرتاثية والفنون املعارصة ، من هنا توصلت الباحثة اىل أ مه النت

يف تصممي  يف املقاربة بني الرتاث والعوملةن يضع رؤية جديدة ن املصمم العريب اس تطاع أ  أ  

  الازايء العربية 
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 الفصل الاول :

 مشلكة البحث :

تصادية والس ياس ية وجدان يف البحوث املقدمة حول العوملة أ ن أ مهها يتعلق بلقضااي الاق    

عظمية يف تكل املضامني  الاهامتم بلرتاث وجاملياته وما حققه من أ جنازات والتجارية انس ية

أ مهية الرتاث وانعاكساته  تدعو اىل استامثر العوملة متجاهةلاخلادلة يف مقابل حبوث اخرى 

ا عرب منظومة منطقية من حلقات التطور اليت أ خصهبا ة عىل احلياة اجلديدة وكيفية نشوهئالاجيابي

الاصاةل وال سس الرتاثية الرتاث ، كام دعت تكل البحوث اىل استبدال الثقافة املبنية عىل 

سس تنظر اىل أ  لتجديد غري املربمج عىل ب مل تكن قادرة عىل الادعاء الرصينة بأ سس واهية

الرتاث بعتباره معينا ال ينضب من الابداع املمتثل بعراقة غنية يف معانهيا احلضارية واملدنية 

ة بني الرتاث والعوملة من قارباملجياد أ   نسانية ، من هنا انطلق التفكري يف البحث اىلوالا

مننعها ي جيعلنا نستمثر معطيات العوملة ل منطلقات التكييف بني الرتاث والتطور التكنولويج اذل

 من س ياسة الهمينة عىل ثقافتنا ومفاهمينا الرتاثية الاصيةل .

 أ مهية البحث :

سس الرصينة للموانع ال   فادة من طروحات العوملة بوضعيفيد الباحثني وادلارسني يف اال   .1

 . الرتاثية اليت لن تسمح لها بلهمينة عىل ثقافتنا

خفاء املعامل بعتبارها فعال ثقافيا هدفه ا  واهجة العوملة ملالتفكري السلمي  يفيد املصمم يف .2

 احلية حلضارتنا النابضة .

 التعرف عىل مقاربت الرتاث والعوملة يف تصممي الازايء العربيةهدف البحث : 

 2015اىل  2000العربية من عام النسائية الازايء البحث :  حدود

 الفصل الثاين )الاطار النظري(

 مقاربت اساس ية يف مفهوم الرتاث والعوملة املبحث الاول :

م ايضاحا حول العوملة ن نقدوجدان من الرضوري أ  خالل حبثنا يف املقاربة بني الرتاث والعوملة   

ذ اكنت لفظة العوملة اكرث لتطور ، ا  س بابه خالل معلية امفهوما ومصطلحا تعددت أ   اهبوصف 

ت املتعلقة فهيا عىل ما تنطوي عليه من خلفيا مفاهميهم وعا وتداوال بني الباحثني وتباينش ي

ذ وضع علامء الاقتصاد والس ياسة والاجامتع تعريفا لها بوصفها ايديولوجية وثقافية وحضارية ، ا  

 ماكن ميكن تداولها يف لكنساقا عاملية أ   هاالراعية وادلامعة لنظم جديدة تسعى اىل جعل ادلوةل 

فاهمي اقتصادية وس ياس ية ادلعوة اىل العاملية بلك ما يتضمنه من م واىل خلق عامل افرتايض هدفه
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 الثقافةونقلها الينا وبلتحديد ثقافة الغرب فاكنت العوملة قد ظهرت بشلك واحض يف وثقافية ، 

غلب جممتعات العامل ، وجتىل ذكل يف العديد من أ  اىل هدافها للوصول اليت تسعى بأ  الامريكية 

لتغيري املناجه رها يف حماوةل كربى اثداء بلثقافة الامريكية واقتفاء أ  ادلراسات ادلاعية اىل الاقت

والبدلان النامية  الس ياقات اليت عرفها اجملمتع العريببواب املعرفة وكذكل تغيري ومنط التفكري يف أ  

 .(78،ص3)

اليت طرحت حول العوملة اكنت تسعى اىل تذويب الفروقات الثقافية الاخرى ومن املفاهمي    

الكونية بلظاهرة بني الشعوب كظاهرة فكرية ذاعت شهرهتا يف مثانينيات القرن املايض وعرفت 

بني تراث الشعوب هنا مل متزي بشلك دقيق بيامن نرى يف الواقع أ ن العوملة وعىل ما يبدو واحضا أ  ، 

متثل لعوملة ذ ميكن القول بأ ن اا  ، عرب الزمن وال اثر الفكرية الكبرية اليت تركهتا احلضارات القدمية 

احملاوالت اليت تسعى اىل يف شعوب العامل دلى هو طمس الظواهر الرتاثية  اس ياس ي اهدف

مر اذلي دفع بلباحثني ال  ،  اىل مفاهمي تغيريية خمتلفة الهمينة الفكرية عرب مراكز ثقافية تقود العامل

وقوف ضدها اىل اجياد املمكنات النافعة يف العوملة ذاهتا وتشخيص ال اثر الاجيابية فهيا وليس ال

ساس مواهجة تكل عىل أ  ليه من جوانب التطور العلمي والتكنولويج ا عىل ما تسعى ا  وابقاهئ

( 101،ص2)عوملة للن العرب يشلكون حبق فهام كبريا الاعرتاف بأ  اكلية بروح داعية اىل الاش

الاقتصادية هنا مصطلح برز حديثا ودخل يف احلياة ليس نكراان لتوصيف العوملة عىل أ   وهو.   

ن تضافر ال   اليت أ فرزهتا احلضارات العربية مجلاليات ب اثر املتعلقةوالس ياس ية للشعوب بل ا 

راث ثقافيا م  والثقافية اليت  اس يةيتكل الصورة الاقتصادية والس  ، و شرتاك للعامل القدمية تعترب ا 

يف مجمل منطلقاهتا اكنت نتاجا مشرتاك للعرب وبدلان الغرب والبدلان املتقدمة جسدهتا العوملة 

ومثة من طار جديد ة هكذا يراد به توحيد العامل يف ا  ن توصيف العوملأ  البعض ويرى صناعيا ، 

ذ أ ن تطور التكنولوجيا ( 80،ص4)جديدة  عراف وتقاليدتتشلك منه أ  عتربها نظاما عامليا أ   ، ا 

حصاب رؤوس الاموال الكبرية اذلين ساعدوا عىل ظهور مراكز جديدة للبحوث العلمية وهمينة أ  

واقع اذلي ينبثق دمت مع الطاصقد  اكنتماكنة شامةل ن يضعوا للعوملة رادوا بذكل أ  وأ  والثقافية 

، عامل احلضارات القدمية والفنون الابداعية واملفاهمي الثقافية العريب القدمي  عن الرتاث

هدافها التحويلية يف ن تكل املراكز مل تس تطع أ ن تفرض أ  وا  ، الساموية والاجامتعية وادلايانت 

ن الاحوال بأ ية حال ملها ال يسمح اذلي عريق ال ابرتاهث  لكوهنا حتتفظالعوملة عىل اجملمتعات 

ل ن ذكل مل يكن ممكنا عىل الاطالق بفعطغى عىل العامل ، بل ا  يد هل ان ير أ   بالس تحواذ اذلي

 أ ن نعرتف بلعوملة كام نراها ت العربية القدمية ، واذا ارداناحلضارا التأ ثريات الكبرية اليت أ حدثهتا
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رث حضاري مبا متتلكه من مجيع اجملمتعات عىل وجودها  تر تضافاليت نتاجات ل ب هنا تمتثلفا   ا 

 . ميثل بلرضورة دورا يف حركة تطور العامل 

املوضوعات الثقافية ورضورة وضعه يف  ن الرتاث يقع يف مركز الصدارة منمن هنا نرى أ     

لعودة اىل الرتاث بوصفه حصوة افيه جوهر املعارصة وتأ ثري العوملة عىل  طار جديد يتجىلا  

لهيا حركة التطور اليت يسعى ا  ال تس تغين عن مجمل وجاملية ثقافية الاساس املتني لتكوين رؤية 

يف البحث عن دافعا قواي ومتواصال و ن الرتاث يتضمن قمية جدلية ، ذكل أ  الانسان يف العامل 

يف مفاهميها وفضال عن ذكل هناك تراث انساين مشرتك للشعوب يقوم عىل التعانق ، اجلديد 

بعض ن أ   مع العملنساين شامل ، ج أ  يكون يف الاخري حاصل نتاتقدم ليه من وما تسعى ا  

الشعوب متتكل ترااث كبريا بلنس بة اىل غريها كرتاث العراق حبضاراته القدمية السومرية وال شورية 

ذ  ، خالل معطياهتا امجلالية ظلت تتناىم عرب الزمن اليت والاكدية والبابلية والاسالمية  ا 

ظمي اذلي ظل مؤثرا عىل حركة التطور ننطلق من هذه النقطة الاساس ية يف تراث العراق الع

التطور اذلي استمثرته بدلان العوملة بيد اننا نؤكد عىل ، ( 63،ص5)احلضاري لالمم الاخرى 

جل االتيان بشئ من أ   خضعته لدلراسة والبحثري وأ  من حضاراتنا الشئ الكثفيه واس تلفت 

نساين مشرتك اذا اس تثنينا نتاج أ  هنا ذاته يتفق مع مفهومنا للعوملة بأ   ن ذكل حبدجديد ، غري أ  

ن تصنع للعامل صورة مس تقةل ال عالقة لنا فهيا ، وهنا اليت تريد أ  مهنا الاهداف وادلعوات 

لغنية والانعاكسات العميقة ن نؤكد دامئا عىل ال اثر االباحثة أ ن ما ينبغي علينا هو أ  وجدت 

س الاعامتد عىل املفاخرة ة واجلدل وليسلوب مبين عىل املروناليت أ حدثهتا حضاراتنا عىل العامل بأ  

 . والتخامص

س باب ن من أ  هنام سببان جوهراييف مفهوم احلداثة والعوملة عىل أ   ن نبحث بعنايةكام ينبغي أ     

ذ أ  التطور  القمية للرتاث العريب اثر ال    نتاج فكري لطروحات تريد أ ن تضللوملة يهن الع، ا 

دفها تضييع معامله اليت تتجىل بلفنون الابداعية جياد مفاهمي جديدة للرتاث هالاساليم وأ  

نية ملا حتققت روح املدالعريب ذ لوال ال اثر امجلالية للرتاث ، ا  مثرت بلكثري من مفاهمي التطور أ  و 

سلحة بأ  املمتثةل تفوق التكنولوجيا ل را ن تكون العوملة مظهيصح أ  ال ، ف اليت يشهدها احلارض

تتحقق لها تكل املاكنة  دوات التدمري ، بل ال ميكن انذكل من أ  وغري روب والقنابل النووية احل

بملعطيات اف اىل روح السمل والتعاطي امجليل بني الشعوب والاعرت  ن ختضعالكونية دون أ  

 .سس الانسانية اليت بنيت علهيا حضارات العامل القدمي رتاث الامم وتلمس ال  الكثرية ل
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بل هو مجلالية اب الغناء املدنية ومظاهرها عني اذلي ال ينضاملفيربز الرتاث أ مامنا بعتباره    

تتأ سس عليه روح التعاون بني الشعوب ودليلنا يف بعدا جامليا اذلي أ عطى حلياتنا املعارصة 

 من اجنازات هممة يف التطور اذلي متثل بلكتابة والعامرةحضارات العراق القدمي  ذكل ما قدمته

ومنظومة ال داب والقوانني اليت والازايء والاواين والنصب والامتثيل  واملنحواتت اجلدارية

نظمت حياة الانسان وجعلت من العرايق الانسان الرائد يف العامل ، فلقد اكن العراقيون القدماء 

يولون اهامتما كبريا لالزايء وجيملوهنا بلكثري من الرموز والزخارف وادلالالت اليت ترتبط ارتباطا 

هرت عىل الازايء املعارصة ركة الانسان اليومية ، وتشهد عىل ذكل املؤثرات اليت ظ وثيقا حب

بدعها املصممون وعرفت عىل صعيد واسع يف صاالت العرض ودور الازايء واس تأ ثرت واليت أ  

 .( 33،ص6)بلعديد من ادلراسات اليت قام هبا الباحثون 

الثقافية اليت وضعهتا  ن خيرتق العوامليب اذلي اس تطاع اومثالنا يف ذكل هو املصمم العر    

وجتعهل حمكوما بأ طر اليت تتدخل يف حياة الانسان اليومية والاساليب العوملة وكذكل املفاهمي 

تقيده ومتنع عليه مواهبه اليت متثل توقا متواصال اىل الابداع والتجديد ، بيامن تسعى العوملة اىل 

مم صفها يه اليت صنعت لك شئ وعىل ال  مهنا بو ان تقمي لها جغرافية خاصة لتخاطب العامل 

ن لنا جغرافية اقتصادية وثقافية وصناعية مس تقةل يف وقت نرى فيه أ  الاخرى الاقتداء هبا 

يف مفهوم العوملة اذلي يكون فيه لك صنيع انساين  ا ويه متثل من جانب أ خر نقطة هممةبذاهت

 هو مشاع للجميع . 

 املبحث الثاين :

 الرتاث والعوملة يف تصممي الازايء العربية :

ي مصمم لالزايء يف العامل حيامن تتفتح موهبته ويعي املفاهمي ليس هناك من شك يف أ ن أ      

امجلالية الواجب اتباعها يف معلية التصممي يسعى اىل ان تصل نتاجاته التصمميية اىل اوسع 

مصممني كبار يعملون يف ارىق الصالوانت حكرا عىل ذكل يكن مل ، بل اجملمتعات يف العامل 

بس تثناء تكل عىل الرتاث العريب الاساليم من حيث الاساس بدرجة كبرية اعمتدوا الغربية 

برزت التصمميية العربية الاسالمية اليت التحويرات والتغيريات اليت طرأ ت عىل املورواثت 

عىل عادة التصممي قاموا ب   هنممعىن ذكل أ  و ، خذت شهرة واسعة مصممي الغرب وأ  يدي عىل أ  

مع العرص ، فأ حضت تكل التصاممي املس تعادة تعرف دلى  مبدأ  احلاجة اىل التغيري املتوافق وفق

وجدته يف الواقع من تغيري يرتكز فامي أ   ن ما حصل علهياهنا من نتاج العوملة ، غري أ  لبعض بأ  ا

جعلت تكل التسويق من دور وما لعبه الاعالم و التكنولوجيا املتعلقة بلطباعة والتصوير 
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العرب واكبوا حركة تطور  ن املصممني، غري أ  يف العامل النتاجات تذهب اىل لك ماكن 

وظلت اسامؤمه والتسويق خضعوا تصامميهم ملفاهمي الانتاج اجلديدة والاعالم التكنولوجيا وأ  

ات اليدوية واخلامات ممزجوا يف نتاجاهتم التصمميية بني اخلا الهنمشهر مصممي العامل  أ  المعة بني

وبذكل ، يف لك ماكن جتذب املتلقني برزوا النقوش والزخارف والعالمات اليت وأ   التكنولوجية

 ن تغزو جممتعات العامل فاكنت تكل يه نقطة هممة يفللعوملة قمية اثنوية تس تطيع هبا أ  قد وفروا 

وال ن هل طاقة روحية ال ميكن ان تذوب الفصل بني العوملة والرتاث ، حيث أ ثبت الرتاث بأ  

يأ ثرون العودة اىل الرتاث ذلي جعل بعض املفكرين الاوربيني ميكن الاس هتانة هبا ، الامر ا

، بل اكنت لتصاممي يقللون من املاكبرة اليت حتملها ظواهر العوملة ويولون هل أ مهية خاصة وكذكل 

املزاوجة بني  سات الغربية عىل الافادة مناملؤس  العرب احملدثني أ مهية ملفتة لالجعاب ساعدت

 .يف زمن العوملة  اليت أ حدهثا التطورالتصاممي الرتاثية والطبائع اجلديدة 

عمتدت ء املشاهري مبا قدمه من تصاممي أ  ذ يعترب خادل املرصي واحدا من مصممي الازايا     

يدية يف تصممي الازايء لتجداذلي اكن واحدا من أ مه الاسس ابدرجة كبرية عىل الاثر الرتايث 

ن ادلالالت الاساس ية أ ميانه بأ  ح تصامميه بعتداد كبري انبع من نتجت يف زمن العوملة وطر اليت أ  

طلق عىل مجموعته الاوىل من التصاممي أ  لفنه العريب س تأ خذ دورها البارز يف تصاممي العامل ، ف

ن هناك نشأ ة جديدة للفن العريب س تأ خذ ماكهنا البارز مؤكدا بذكل عىل أ   (جبد هوزأ  )عنوان 

والانس يابية والرقة واملرونة اليت يمتتع هبا نواع اخلط العريب أ  للعديد من مس توحيا يف العامل 

كام أ طلق مجموعته الثانية اليت ازدانت بأ اثر تصمميية مس توحاة من ، ( 1شلك )احلرف العريب 

عطى وأ  املتذوقني فااثر بذكل اجعاب ، ( 2شلك )يف العامل  وجاملياته املشهورةالعرص العبايس 

ن الفن وأ كد بذكل عىل حقيقة جوهرية ويه أ  لتصامميه قمية متفردة بني تصاممي الامم الاخرى 

هو نتاج انساين والتصاممي اليت تتحىل مبزااي تراثية عربية البد ان تكون جزءا ال يتجزأ  من 

س باب التاليق والتبادل الكبري اس تطاع هذا املصمم أ ن جيد أ   العامل ، بل حركة تطور احلداثة يف

مع اجلغرافيات اليت صنعهتا العوملة اكجلغرافية الاقتصادية والثقافية والس ياس ية ووضع املس هتكل 

واكبوا حركة تطور فنون احلداثة يف  نالعريب لالزايء يف املرتبة الاوىل من املس هتلكني اذلي

وبذكل اكن قد قلب املوازين يف تصممي الازايء عىل الهنج اذلي تسعى اليه ، الراهن  انعرص

العوملة وجعل الباحثني والنقاد يفكرون بلرتاث ومعطياته اليت ال تغيب ، الامر اذلي جعل 

الس يدة العرصية يف لك ماكن من العامل تتحىل مبالبس تزهو بلمسات رشقية مثرية لالجعاب 

 .( 84، ص8)والافتتان 
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  (2(                                شلك )1شلك )              

واهب اخرى حدهثا املصمم خادل املرصي قد كشفت عن مواكنت ظاهرة التصاممي اليت أ    

جعاب لكوييت الكبري يوسف اجلسمي اذلي أ اثر أ هامتم وأ  مثال املصمم املصممي الازايء العرب أ  

 نيالبحث يف تصممي الازايء ودور التصممي وصاالت العرض واقتناء املتلقني يف العامل اذلمراكز 

دخلها عىل العديد من تصامميه وبشلك خاص وجدوا بتصامميه طابعا ممزيا بأ فاكره املبتكرة اليت أ  

برية من موهبة ك كس هبا معىن جديدا مبا ميتلكه يجية اليت غري معناها التقليدي وأ  عىل العباءة اخلل 

يف صاالت  ماكانت حرفية كبرية قد وظفها يف نتاجاته اليت غدت عالمة برزةوتقنية حداثوية وأ  

 ةن ما حققه املصمم الكوييت يف العباءة همد السبيل لظهور مدرسة جديدالعرض يف العامل ، بل ا  

الرتاث لصةل بني واس تفز ذائقة النساء يف العامل بوصفها الفن اذلي يكيف الالزايء العرصية 

قرب لعباءة أ  ن تتقدم لتكون اواملعارصة ، مث أ حدث انقالب رصحيا يف الازايء أ فىض للفستنة أ  

 .(3،4شلك )( 79،ص7)اىل فس تان السهرة بعتبارها معال جامليا برزا خرج من العباءة 
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 (4(                                       شلك )3شلك )            

ومثة مصمم أ خر هو اللبناين رايم القايض اذلي اجته اىل احالل التصاممي العربية والاسالمية     

الاسالمية وابرازها الزخارف موقعها املمزي يف الازايء العاملية عرب مترسه ادلقيق يف اس تخدام 

حضت تعرف بتكل الزخارف وجعلها واحدة من الظواهر لنسائية اليت أ  فساتني اعىل تصامميه لل 

واكن بذكل قد حقق خمالطة ، نواع الزخارف الاسالمية تأ ثرة بأ  املهمة يف تصاممي الازايء امل 

كربى بني تصاممي الازايء احلديثة يف العامل الغريب ومؤثرات الرتاث العريب الاساليم واعمتد 

من  الازايء العاملية وحقق به جناحا كبريا وملفتا لالجعاب مس تفيدا ذكل بوصفه اجتاها يف تصممي

ن تصل اىل مجيع بدلان مات الرمقية اليت همدت لتصامميه أ  تطور التكنولوجيا ومن الاس تخدا

 . ( 7،  6،  5شلك )( 124،ص8)العامل 
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 (7شلك )                    (        6(                  شلك)5شلك )           

هنا ساليم عرب رحةل ميكن تسميهتا بأ  ظهرت تصامميه لوحات فنية تتجىل بلطابع العريب الاوأ     

عامق املايض ووصلت اىل احلارض وجعل الانظار تتجه حنو املصممني الرحةل اليت بدأ ت من أ  

، مما كشف عن موهبة اخرى  العرب عىل ما ميتلكونه من خزين زاخر يف امجلال العريب لالزايء

اذلي ترعرع يف الاندلس ووجد حضوره الالمع تمتزي بنوع أ خر من الرتاث العريب الاساليم 

عادت لنا صورة امجلال العريب ومالحمه اخلالبة اليت ملصممة اللبنانية رمي عكرا اليت أ  عىل يد ا

ذ قدمت لزمن ، ا  نت جزءا من حضارهتا عرب اظلت شاخصة حىت يومنا هذا وسط اورب واك

املصممة مجموعة من الفساتني املزدانة بلزخارف واحليل العربية وااثرت ذائقة املتلقني يف العامل 

سرتجاع الرواية العربية الكبرية عاد املتلقني اىل اأ   اىل رؤية العامل اجلديد بلباس اندليس مجيل

تكل الليايل اليت ظلت حتيا رمغ لف ليةل وليةل واخليال اذلي اس تنبطه الفنانون يف العامل من أ  

قامت هبا العوملة ، اذ نقلتنا املصممة اىل عامل يزخر بالزايء وأ  لك القيود اليت فرضهتا التكنولوجيا 

والعوملة والل لئ اليت يمتثل هبا الرتاث العريب وقطعت بتصامميها شوطا همام من املقاربة بني الرتاث 

ن تضمر او تذوب لرتاث العريب الاساليم ال ميكن أ  لوحققت يف تصممي الازايء صورة واحضة 

 (9،  8شلك )  (39،ص9)بأ ية حال من الاحوال 
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 (9(                                  شلك )8شلك )                 

الازايء  مصممياكنت دافعا قواي دلى شامةل ن هناك ثقافة عربية اسالمية فلقد اكن واحضا أ      

صالهتم وجيعلون من نتاجاهتم متوافقة بشلك كبري مع حركة التطور العرب جعلهتم يمتسكون بأ  

والافادة من معلية الاس تخدام اليت توافرت من تقدم التكنولوجيا ، بل ان تنايم ظاهرة 

ة يف اعتداد مام العوملها احلضارة العربية جعلهم يقفون أ  الاعزتاز بلفرادة واملعارصة اليت تعيش 

املزيد من الايقوانت والزخارف والاشاكل امجلالية  فسهم حاملني معهم اىل دول العاملشديد بن 

. 

العراقية سهموا يف نقل الرتاث العريب اىل العامل املصممة مصممي الازايء العراقيني اذلين أ   ومن   

هناء صادق اليت عرفت بالجتاه ذاته اذلي سار عليه املصممون العرب ويه الاخرى عرفت 

بتصممي العباءات وحازت عىل العديد من اجلوائز بفعل ما قدمته من تصاممي انطلقت فهيا من 

الرتاث العرايق القدمي والرتاث العريب الاساليم وحظيت مباكنة المعة يف عامل الازايء واملوضة 

سد املرأ ة واجياد التصاممي املناس بة ، كام امتازت بهامتهما الطبيعي جب عاملني العريب والغريب يف ال

صبح يف العامل رمزا جامليا يف تصممي ا تكوينات من احلرف العريب اذلي أ  كام تضمنت تصامميه

عيل نضمت اىل الر قاد واخملتصني بدور الازايء حىت أ  الازايء واس تأ ثرت تصماميهتا بهامتم الن

روقة ا منه منطلقا للتفوق امجلايل يف أ  العريب من املصممني اذلين احيوا الرتاث العريب وجعلو 

 (11، 10شلك )  (55،ص7)تصاممي الازايء 



 23/3/2016-22المؤتمر العلمي الخامس عشر لكلية الفنون الجميلة وقائع 

 

409 

 

                        
 (          11(                                 شلك)10شلك )                     

 الفصل الثالث :

 النتاجئ ومناقش هتا :

ا برزت يف زمن العوملة متسلحالثقافية اليت  ن خيرتق العواملاملصمم العريب أ   س تطاعأ   .1

وقف معلية الهتميش اليت ببتاكراته وموهبته اليت وجدت أ ساسها يف الرتاث العريب وأ  

 .يتعرض لها تصممي الازايء العربية وجعلها ترتقي اىل مس توايت متقدمة 

بروح  تمتثل تصممي الازايءل رؤية جديدة وضع املصممون العرب اذلين تناوهلم البحث  .2

املس تقبل اذلي يضع املصمم العريب مباكنة مرموقة بني مصممي وتعكس أ فاق الرتاث 

 .الازايء بلعامل ممن روجت هلم العوملة 

جنزها املصممون العرب غلب التصاممي اليت أ  وجت الزخارف العربية والاسالمية أ  ت .3

 .وحظيت مباكنة ابداعية مرموقة 

اليت اكنت تعتربها فنوان حملية وجعلهتا فنوان غريت تصاممي الازايء العربية املقاييس  .4

س توايت الانتاج والتصدير م اليت برزت يف اذلائقة امجلالية و عاملية بدلالئل امللموسة 

 واملنافع الاقتصادية .

من سس رايضية مبا حققته ية رايدهتا يف فهم التصاممي عىل أ  العرب ثبتت تصاممي الازايء أ   .5

 .قصات مدروسة ومن مساحات متوامئة مع الاجساد 
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 الاس تنتاجات :

وحضت الامتيازات الاساس ية بني تصاممي الازايء احلديثة املقاربة بني الرتاث والعوملة أ   .1

ية والبابلية والسومرية رشو وما استرشفته من تراث العراق القدمي املمتثل بالزايء ال  

 حدثهتا حضارتنا يف معطيات احلداثة . ة وبدا جليا معق التأ ثريات اليت أ  والاسالمي

مل تفرز العوملة نتاجئ متاكمةل يف تصممي الازايء بعيدا عن الاسس اليت اس متدهتا من  .2

ماكانت ة العربية بس تثناء ما طرحته من أ  الرتاث العريب وانواع اخلط العريب والزخرف

 .تكنولوجية يف الطباعة الرمقية وفنون التصوير 

مة من الامم تراهثا اذلي تعزت به وهل دور منطقي يف تشكيل حضارة العامل وبشلك للك أ   .3

 خاص تراث العراق الكبري هو امر حيول دون اس تحواذ مفاهمي العوملة عىل العامل .

 التوصيات :

لرتاث لتبدو بن تكون حذرة تس بقها معلية الاهامتم فادة من معطيات العوملة ينبغي أ  الا .1

 .تكل املعطيات عوامل تنفيذية ليست ابتاكرية 

خذان بوهجة النظر اليت تدعو اىل التبادل الاجيايب خمامصة العوملة ليس رضوراي اذا أ   .2

 . واملفيد

 : املصادر 
س يا دسويق ، الطبعة الاوىل ، املفاهمي الاساس ية ، ترمجة أ  –اانبيل موين ، بيتيس ايفانز ، العوملة  .1

 2009الش بكة العربية لالحباث والنرش ، بريوت ، 

 1980حنفي حسن ، الرتاث واحلداثة ، املركز العريب لالحباث ، القاهرة ،  .2

محمد رايض واتر ، توظيف الرتاث يف الرواية العربية املعارصة ، من منشورات احتاد الكتاب العرب ،  .3

 . 2002دمشق ، 

محمد عابد اجلابري، قضااي يف الفكر املعارص ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة ال وىل يونيو ،  .4

 1997،  بريوت

 1986محمد عابد اجلابري ، حنن والرتاث ، الطبعة الاوىل ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت ،   .5

 2004ات، منذر واصف املرصي " العوملة وتمنية املوارد البرشية اال مار  .6

7. Anna kiper , fashion illustration , inspiration and technique , published 2011  

8. . Elaine stone , In fashion , published 2011 

9. Laver james , Couture – The great fashion designers , thomas and hadson , 

1992 

 

 


