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 الملخص:

ٌعتبر شهر رمضان شهر عظٌم وتتجلً وتظهر فٌه الطقوس الدٌنٌة المختلفة واٌضا تظهر فٌه العادات والثقافات  -

المختلفة باإلضافة الى األجواء الرمضانٌة والتراثٌة المتعارف علٌها والتً تمٌز مصر واصبحت تراث خاص بها ٌمٌزها 

 معٌن واصبح عادة وموروث متعارف علٌه لدي الجمٌع .  عن سائر البالد المختلفة ٌرجع العدٌد منها الى اصل

ونجد ان الجمٌع ٌقوم بالتجهٌز لهذا الشهر الكرٌم وتعم الفرحة اثناء التجهٌز والتحضٌر لهذا الشهر ، وهناك العدٌد من 

 –انٌة الطقوس الدٌنة الرمض –الفوانٌس  –التحضٌر لشراء احتٌاجات رمضان  -مظاهر االحتفال بهذا الشهر منها :

 القطاٌف والكنافة والحلوٌات المختلفة. -المسحراتً وعباءة المسحراتً و الطبله 

الطقوس الدٌنٌة المختلفة وقراءة القرآن والصالة وصالة التراوٌح والتهجد وقٌام اللٌل واٌضا تزٌن المساجد واألنوار -

 المختلفة 

ء سواء بالمنازل أو بخارج والتجمعات المختلفة لألهل واألصدقاونجد اٌضاً الموائد الرمضانٌة واستقبال الضٌوف -

 . المنزل

وتعتبر المالبس من أهم األشٌاء لدي االفراد وهً ما ٌمٌز وتظهر الفرد واناقتة وشكلة وذلك لألسرة بؤكملها ولكنها -

عتبرالفتاة أن الجدٌد لها هو خاصة للسٌدات فؤغلب السٌدات ترغب بالظهور بشكل متمٌز وفرٌد وترغب دائما فً الجدٌد وت

 ما ٌمٌز شخصٌتها وٌمٌزها عن األخرٌن. 

 ولذلك تبحث الفتٌات والسٌدات دائما علً الجدٌد وخاصة فً المناسبات والتجمعات المختلفة . -

بس وٌمكن االستفادة من التراث العظٌم والطقوس الدٌنٌة المختلفة لشهر رمضان الكرٌم فً االستلهام والتصمٌم للمال-

سواء االرتداء فً هذا الشهر الكرٌم ومناسباته المختلفة من عزومات وتجمعات وفطار وسحور واٌضا الخروجات 

واالماكن المختلفة للشهر الكرٌم والصالة وصالة التراوٌح ، واٌضا اشباع الجانب النفسً والروحانً للمرأة ورغبتها 

عادٌة ومالبس اداء المناسك االسالمٌة المختلفة وارتداء المالبس بالظهور بمظهر متمٌز جذاب وشٌك وذلك فً المالبس ال

المخصصة للصالة بتصمٌمات جدٌدة ومتماشٌة ومستلهمة من األجواء الرمضانٌة واالحتفاالت والتراث الخاص الممٌز 

 والفنً الموروث والمتعارف علٌه فً رمضان واقتراب الشهر الكرٌم. 

المالبس االطفال مستلهمة من هذه األجواء التراث الرمضانً وذلك لترسٌخ القٌم وٌمكن اٌضا عمل تصمٌمات مختلفة -

واألصول والتارٌخ الدٌنً لألطفال وانشائهم علٌة ، ونجد أن هذه المالبس تضفً روح من البهجة علً األطفال واألهل 

 .وٌمكن استخدام هذه المالبس من خالل الشهر الكرٌم واٌضا بعد انتهاءه
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 لمفتاحٌة:الكلمات ا 

 : كل الصور البٌئٌة المتعددة المصاحبة لهذا الشهر الكرٌم عند المصرٌٌن  مظاهر رمضان البصرٌة التراثٌة 

: تعرٌف المالبس بؤنها كل ما ٌرتدي من قطع ملبسٌه بواسطة الرجل والمرأة وتطلق كلمه مالبس  تصمٌمات مالبس 

خارج المنزل أو داخلٌة وسواء كان من اقمشة طبٌعٌة أو  علً كل ما ٌرتدٌه الفرد من مالبس ومكمالت سواء كان

 (.7صناعٌة)

Abstract: 
Ramadan is a blessed month during which different religious rituals and various traditions and 

cultures are demonstrated; along with other common traditional habits that mark the month of 

Ramadan specifically in Egypt. These inherited traditions and habits with their specific 

origins have become common to everyone during this month. 

As Ramadan gets closer, people get prepared happily to this blessed month. There are many 

festive traditions that take place in Ramadan including: 

- Buying Ramadan supplies like lanterns, Ramadan decorations, Ramadan desserts such as 

Qatayef, Konafa and other delicious sweets. 

- Mesharati (a person who wakes people up by beating a drum and chanting to have their 

suhur at midnight. 

- Other religious customs like reading Qura'an, Taraweeh, Tahajod and Qeyam Alayal  

prayers in addition to decorating mosques with festive decorations and lights. 

- Banquets and indoor or outdoor family and friends gatherings. 

- Garments are of a great importance for the whole family; they highlight the elegancy of 

everyone. However, garments are of a special importance to women. Most women seek to 

look different and unique; and look for every new trend in fashion. New fashion trends always 

highlight any girl's character and distinguishes her among others. 

- Therefore, girls and women always look for new trends to wear specially in occasions and 

social gatherings.  

Fashion designs can be designed and Inspired by the spiritual atmosphere and religious rituals 

of Ramadan so that they can be worn in Ramadan, during Taraweeh prayers and family and 

friends' gatherings for Iftar or Suhur. This can also help women in satisfying their fine taste 

and desire to appear unique and elegant with traditional touches in everyday as well as 

Ramadan outfits.  

Same designs can be applied to kids' wear inspired by Ramadan traditional customs in order 

to strengthen values and religious history. These garments are festive enough to make kids 

and their families happy and excited. Kids also can wear these garments during and after 

Ramadan. 

•Keywords:- Ramadan visual aspects of heritage - clothes designs. 

 

 وٌمكن تلخٌص مشكلة البحث فً: 

مظاهر رمضان الممٌزة المختلفة فً مصر عن سائر البالد العربٌة واالستفادة منها البتكار وتصمم المالبس االستفادة من -

 والتؤصٌل االنتاج الفنً المتمٌز من خالل هذه االٌحاءات الممٌزة جمالٌا ورمزٌا لدي الشعب المصري بؤطٌافه المختلفة. 

مضان البصرٌة والدٌنٌة.حٌث ٌندر االبتكار فى مجال المالبس لهذه اظهار القٌمة الفنٌة الجمالٌة والتراثٌة لمظاهر ر-

 المناسبة الهامة بشكل معاصر ومبتكر.
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 هدف البحث: 

 تقدٌم دراسة تحلٌلٌة بصرٌة لبعض المظاهر الرمزٌة الجمالٌة المجتمعٌة لشهر رمضان فً مصر.  -

انتاج مجموعة من التصمٌمات الملبسٌة المستلهمة من المظاهر البصرٌة لشهر رمضان فً مصر وتنفٌذها للسٌدات  -

واالطفال الثراء مجال تصمٌم المالبس للمناسبات والتجمعات المختلفة فً شهر رمضان والمالبس العملٌة، مع تقدٌم 

لفة من صالة وصالة التراوٌح فى شهر رمضان. لتؤصٌل القٌم ابتكارات تصمٌمٌة ملبسٌة إلداء الشعائر الدٌنٌة المخت

 والتراث لدي األسرة وافرادها من المرأة واألطفال . 

  :حدود البحث 

 مالبس فتٌات األطفال . –مالبس السٌدات 

  منهجٌة البحث 

 التجرٌبً الفنً. -ٌتبع البحث المنهج الوصفً  التحلٌلً 

 محاور البحث : 

 رٌم وطقوسه المختلفة ومظاهر اإلحتفال بهذا الشهر.اوال: شهر رمضان الك 

 .ثانٌا: تصمٌم المالبس واهمٌتها لدى المرأة والطفل 

  ثالثا: الخطة التصمٌمٌة والجموعات التصمٌمٌة المقترحة لإلستفادة من مظاهر رمضان البصرٌة المختلفة إلبتكار

 ن.مالبس متعددة معاصرة لإلرتداء فً شهر رمضان أو غٌر شهر رمضا

 اوال: شهر رمضان الكرٌم وطقوسه المختلفة ومظاهر اإلحتفال بهذا الشهر.

 :شهر رمضان الكرٌم 

شهر رمضان العظٌم هو الشهر التاسع فً التقوٌم الهجري ٌؤتً بعد شهر شعبان، ٌعتبر هذا الشهر ممٌزا عند الشعب  

شهور السنة الهجرٌة وهو شهر الصوم المصري بؤكمله بصفة عامة والمسلمٌن بصفة خاصة حٌث له مكانة عن باقً 

الذي ٌعد من أحد أركان اإلسالم ، كما أن له مكانة خاصة فً تراث وتارٌخ المسلمٌن ألنهم ٌإمنون أن نزول القرآن من 

اللوح المحفوظ الٌالسماء الدنٌا كان فً لٌلة القدر من هذا الشهر ثم نزل بعد ذلك فً أوقات متفرقة فً فترة نزول الوحً 

سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم. وهناك العدٌد من اآلٌات القرآنٌة تتحدث عن شهر رمضان ومنها :قال تعالى   على

 (.1"شهر رمضان الذي انزل فٌه القرآن هدى للناس وبٌنات من الهدى والفرقان"صدق هللا العظٌم)

ٌضا تظهر فٌه العادات والثقافات ٌعتبر شهر رمضان شهر عظٌم وتتجلً وتظهر فٌه الطقوس الدٌنٌة المختلفة وا 

المختلفة باإلضافة الى األجواء الرمضانٌة والتراثٌة المتعارف علٌها والتً تمٌز مصر واصبحت تراث خاص بها ٌمٌزها 

 عن سائر البالد المختلفة ٌرجع العدٌد منها الى اصل معٌن واصبح عادة وموروث متعارف علٌه لدي الجمٌع . 

مكانة عامة لٌس فقط لدى المسلمٌن ولكن لدى الشعب المصري بؤكمله، حٌث تعم أجواء  ونجد أٌضا لشهر رمضان 

األفراح والطقوس المختلفةوالتً أصبحت موروث ثقافٌإجتماعً باإلضافة أن له أصل دٌنً وٌتم التواصل واإلحتفال بٌن 

 جمٌع طوائف وفآت الشعب.

 :بعض طقوس شهر رمضان الدٌنٌة 

صالة  -صالة التراوٌح -الدٌنٌة التً ٌقوم بها المسلمون فً هذا الشهر الكرٌم وهً :الصٌامهناك العدٌد من الطقوس  

واإلعتكاف  –وأٌضا إزدٌاد عدد المصلٌٌن للفروض الخمس ونوافلها فً الجوامع  –وصالة الفجر  –التهجد وقٌام اللٌل 

 فً العشر األواخر من رمضان.
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والسكٌنة فً شهر رمضان والدعاء ، وٌتم اإلحتفال بها وتزٌٌن المساجد وهذة الطقوس الدٌنٌة تعطً روح من الهدوء  

باألنوار والزٌنة الرمضانٌة والطرق لهذه المساجد ،مما تطفئ جو من البهجة والسعادة لدى األفراد باإلضافة الً الجانب 

 الدٌنً والتقرب الى هللا ، واٌضا إفطار الصائمٌن فً الشوارع المختلفة.

ومن أجمل مافً مصر ظهور روحانٌات هذا الشهر عند سماع صوت قارئً القرآن المعروفٌن مثل الشٌخ محمد  

رفعت والشٌخ عبدالباسط عبدالصمد والشٌخ محمد صدٌق المنشاوي والمنشد الدٌنً محمود خلٌل الحصري وأدعٌة الشٌخ 

 محمد متولً الشعراوي. 

  
 اإلحتفال وتزٌن الجوامع والشوارع استعداد لشهر رمضان الكرٌم( ٌوضح بعض مظاهر 1صورة )

 :بعض مظاهر اإلحتفال بشهر رمضان الكرٌم 

باإلضافة الً الطقوس الدٌنٌة التً تظهر فً شهر رمضان فهناك أٌضا بعض العادات والتقالٌد ومظاهر اإلحتفال  

 المتعدده بهذا الشهر الكرٌم .

ع المصري مع ثبوت رإٌة الهالل إلى إلً إحتفالٌة جمٌلة ، فتنشط حركة حٌث أن رمضان فً مصر ٌتحول الشار 

 الناس فً اإلسواق لكً ٌقومو بشراء حاجات رمضان المتعارف علٌها وتتزٌن الشوارع بصوت الباعه والفوانٌس الملونة.

وغٌرها العدٌد  –مرحب شهر الصوم  –وحوي ٌا وحوي  –واألغانً المرتبطة معنا بشهر رمضان مثل حالو ٌا حالو  

 من األغانً التً تحتفل بقدوم شهر الخٌر والبركة.

هو من أهم المظاهر التً تمٌز شهر رمضان بمصر وتراثه المتعارف بٌن الناس حتى أصبح عادة  -فانوس رمضان: 

 وموروث عند رإٌته معرفة شهر رمضان ، وألوانه المبهجة االساسٌة الواضحة الصرٌحة.

الفوانٌس وتعددت بٌن المصباح المضٌئ قدٌما ، ثم المصباح المعدن المصنع بؤٌدي مصرٌة وتطورت وإختلفت أشكال 

الذي ٌعمل بالشموع ثم تطوره إلى إضافة لمبات فٌه لإلضائة، ثم بعد ذلك الفانوس الصٌنً البالستٌك واشكال وشخصٌات 

ي الصنع وٌحمل التراث لدٌنا والشكل كرتونٌة مضاف الٌه امكانٌة ان ٌغنً وٌضٌئ ، وبعد ذلك عودة الفانوس المصر

التقلٌدي الصاج ومضاف الٌه االضاءات الكهربائٌة ، ثم إستخدام أقمشة الخٌامٌة واألشرطة والشراشٌب فً صنع وتجمٌل 

الفوانٌس وأٌضا إضافة بعض الشخصٌات الكرتونٌة علً أقمشة الخٌامٌة المصنع منها الفوانٌس،وتم تصنٌع الفوانٌس اٌضا 

 شاب والخرز فً بعض األحٌان.من االخ

 تستخدم الفوانٌس فً تجمٌل الشوارع والعمارات من الخارج وأٌضا البلكونات والبٌوت من الداخل.

باإلضافة الى شراء الفوانٌس لألطفال فً اول رمضان للعب واإلحتفال بالشهر الكرٌم ، وما ٌزٌدها جماال منظر األطفال 

ٌة وٌغنون أغانً رمضان التراثٌة مثل ) حلو ٌا حلو و وحوي ٌا وحوي ( حاملٌن معهم فوانٌس رمضان التقلٌد

 وغٌرها.....
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 ( تمثل أشكال مجموعة من الفوانٌس المختلفة2صورة)

مدفع رمضان: "مدفع اإلفطار ....إضرب " جملة ٌعشقها وٌنتظرها المصرٌٌن فً شهر رمضان فً كل مكان عند  

ضان العظٌم وبطل هذه الجملة هو المدفع الذي إرتبط دوٌه فً وجدان المصرٌٌن مغٌب شمس كل ٌوم من أٌام شهر رم

 بإجتماع شمل العائلة والدفئ األسري وٌرجع أصله الى قصص عدٌدة ذات أصل تارٌخً.

 
 ( تمثل أشكال مدفع رمضان المستخدم فً التزٌٌن3صورة)

كبٌرة لٌوقظ الناس للسحور قبل آذان الفجر لتناول وهو ٌظهر لٌال قبل الفجر وٌكون رجل ٌحمل طبلة :  المسحراتً 

 وجبة السحور .

 
 ( صور للمسحراتً فً رمضان4صورة)

وباعة العصائر والمشروبات الرمضانٌة المختلفة ورجل  -: باعة الحلوٌات والكنافة والقطاٌف  الباعة فً الشوارع -

 ٌة المختلفة بؤشكال متعددة.ظهور أقمشة الخٌام -)العرق سوس( المشهور المعروف فً رمضان 
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 ( صور البائعٌن والشوارع فً رمضان5صورة)

 زٌنة رمضان :  -

تظهر زٌنة رمضان فً الشوارع المختلفة والمساجد واٌضا البٌوت وتظهر بؤلوانها المختلفة الصرٌحة الزاهبة المبهجة 

باألنوار المختلفة وشرائط وستائر األنوار، وٌظهر شكل واختلفت اشكال الزٌنة وتعددت منها الورقٌة ومنها المستخدمة 

الهالل فً زٌنة رمضان بكثره وهو دلٌل علً ظهور الهالل وبداٌة صوم الشهر وتظهر اٌضا النجوم فً الزٌنة بؤنواعها 

 المختلفة.

 
 ( صور الزٌنة فً الشوارع فً رمضان6صورة)

مٌة التً ارتبطت معنا عند النظر الٌها بالشهر الكرٌم والزٌنة المختلفة وٌظهر استخدام اقمشة الخٌا أقمشة الخٌامٌة : -

المصنعة منها من الخٌامٌة هو من شرقً األصل واسالمً الطابع من حٌث األسلوب والزخارف وكذلك التطوٌر وسمً 

ٌد من مظاهر االحتفال ( وٌستخدم فً الخٌام والمفارش والفوانٌس وغٌرها العد6بذلك الستخدامه بكثرة فً زخرفة الخٌام)

 برمضان.
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 استخدام المفارش باشكال عدٌده من خامات مختلفة أكثرها الخٌامٌة بؤشكالها العدٌدة. -

وتعد الخٌامٌة من أهم المظاهر والخامات المستخدمة فً رمضان بؤلوانها العدٌدة الصرٌحة الزاهٌة وتصمٌماتها  -

 المختلفة .

وظهر مإخرا اٌضا الصور الكرتونٌة لبعض الشخصٌات المتعلقة فً ازهان المصرٌٌن ومرتبطة معهم بشهر رمضان  -

وذكراٌاته المختلفة مثل ) بوجً وطمطم ،وطماطم وعم شكشك ، وزٌكو من كارتون بوجً وطمطم، وبكار ، وفطوطه 

 بسنت ودٌاسطً (. 

فً ازهان المصرٌن وارتباطهم ببعض األعمال فً شهر رمضان  واٌضا بعض األشخاص المختلفة الفنانٌن المتعلقة -

 شرٌهان واعمالهم الفنٌة القدٌمة (. –نٌلً  –سمٌر غانم  –الكرٌم منهم ) فإاد المهندس 

وتم استخدام هذه الرسومات الكرتونٌة والشخصٌات الفنٌة فً تزٌن الشوارع والبٌوت والمطاعم واٌضا وضع صورهم  -

 ة وربطهم برمضان ووضعهم مع خلفٌات خٌامٌة مختلفة .علً المفارش المختلف

 
 ( صور بعض أقمشة الخٌامٌة والشخصٌات الكرتونٌة للزٌنة فً رمضان7صورة)

تعددت واختلفت طرق التزٌن كما سبق وٌتم االحتفال بالتزٌن عن طرٌق استخدام أنواع عدٌده  تزٌن البٌوت والمطاعم: -

من الطرق المختلفة للتزٌنه والفانوس الطفاء روح البهجة علً االماكن والبٌوت وذلك علً اختالف الطبقات االجتماعٌة 

 المختلفة . 
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 رمضان( صور تزٌٌن البٌوت والمطاعم فً 8صورة)

 

 التً تقدم الفطار والسحور  الخٌم الرمضانٌةظهور بعض التجمعات المختلفة الخاصة برمضان فقط وٌطلق علٌها  -

المتعددة والتً تظهر بكثره فً الشوارع خالل شهر رمضان وتقدم االخطار للغٌر قادرٌن بالمجان  وموائد الرحمان -

 ات عند هللا وافطار الصائمٌن. دون أي مقابل مادي وٌحتسب القائم بعملها األجر حسن

من قبل بعض الناس حٌث ٌظهر وٌصوم بعض الناس ٌتوزع العصائر والتمور وبعض  الشوارع افطار الصائمٌن فً -

المؤكوالت وتحت آذان المغرب علً جمٌع االرة وذلك احتساب األجر عند هللا واألفطار الصائم ، حٌث ٌعم جو من الفرح 

 ا وفرحة األطفال اٌضا بهذه األجواء المختلفة . والحنٌنٌة بٌن الناس جمٌع

: تعتبر من أهم مظاهر االحتفال والتجمع فً رمضان حٌث ودعوة األهل واألقارب علً األفطار والتجمعات المختلفة -

بتجمع دائما األهل واألقارب واألصدقاء فً الشهر الكرٌم علً األفطار أو بعد األفطار والسحور اٌضا ، ونكون هذه 

جمعات فً المنازل أو المطاعم المختلفة التً تحتفل اٌضا بهذا الشهور وتزٌن األماكن والبٌوت باإلجواء الرمضانٌة او الت

الزٌنات المختلفة ،وتناول الحلوٌات والمكسرات والوجبات العدٌدة حٌث ٌشتهر رمضان بوجباته الشهٌة وتعددٌه اإلكالت 

 واالصناف علً السفرة الواحدة .

كنافة بالمانجو والشٌكوالته ... وغٌرها من الحلوٌات، والمشروبات  –كنافة  –بسبوسه–لوٌات من ] قطاٌف واٌضا الح -

 الرمضانٌة مثل التمر هندي والكركادٌة وسوببا ... 

 

وبذلك نكون قد تناولنا بعض مظاهر االحتفال بالشهر الكرٌم والتً ٌمكن لنا أٌضا االستلهام منها واإلستفادة فً  -

 المالبس سواء بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة.تصمٌم 

 :ثانٌا: تصمٌم المالبس واهمٌتها لدى المرأة والطفل 

 تصمٌم المالبس :

 ساعة بكل اشكالة وصورة  42فهً منتج ٌتم استخدامه  –تعتبر المالبس من أهم األشٌاء لدي األفراد  -
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الرجل والمرأة وتطلق كلمه مالبس علً كل ما  وٌمكن تعرٌف المالبس بؤنها كل ما ٌرتدي من قطع ملبسٌه بواسطة -

 (.7ٌرتدٌه الفرد من مالبس ومكمالت سواء كان خارج المنزل أو داخلٌة وسواء كان من اقمشة طبٌعٌة أو صناعٌة)

وعادة ٌقوم مصممو األزٌاء بدراسة اذواق وثقافات وعادات المستهلكٌن وذلك حتى ٌلبوا حاجات المستهلك وفً نفس  -

 (. 9ن ارباحا من خالل تسوٌق منتجاتهم)الوقت ٌحققو

وٌشار الى أن ارتداء المالبس من عام شانه فً ذلك شؤن الفنون األخري ولكنه اٌضا من خاص بالشخص نفسه ألنه  -

 ٌتصل بالفرد مباشرة.

لكل مالبس األفراح وذلك  –مالبس المناسبات  –تختلف المالبس نبعا لصفة العمل منها مالبس العمل ) الكاجوال (  -

 من السٌدات واألطفال والرجال باالضافة الى المالبس الوظٌفٌة والتً تحقق وظٌفة معٌنة مرجوه منها.

 دور المالبس لدي المرأة والطفل وأهمٌتها :

 تعد المالبس جزءا من صورة الجسم ومكملة لصورة الذات لمفهوم األنثً عن نفسها أو ذاتها . -

 سائدة فً المجتمع المصري االن الى رغبة المرأة فً المجازاة االجتماعٌة وٌرجع تفسٌر التغٌرات فً المالبس ال -

المرأة تمٌل غالبا نحو االزٌاء والموضات وتفضل منها ما ٌثٌر االنتباه كما تفضل نوعٌات المالبس المصممة علً  -

 (. 14احدث خطوط الموضة)

 لجلوس فً مجموعات مختلفة من النساء وتصبح المالبس موضوع اهتمام اساسً لدي المرأة ومسار حدٌثهم عن ا -

وافضل المالبس هً التً تساعد علً اعطاء انطباع اٌجابً وتسمح بالتعبٌر عن الشخصٌة فصورة المالبس هً التً  -

 ٌراها اآلخرون عندما ٌنظرون الى الشخص وٌتذكرونه فً اطارها ومن خاللها بعد ذلك. 

بسها ٌرتبط بمنطقها الشخصً وٌستخدم كوسٌلة للتعبٌر الذات وطرٌقة وٌتبٌن أن ماتقدمه المرأة من اختٌارات فً مال -

 للحكم علً الناس.

نجد اٌضا أن األزٌاء تجعل من ٌرتدٌها أكثر ثقة فً نفسه فهً تعتبر إداه اجتماعٌة ضرورٌة فً حٌاة المرأة والرجل  -

 والطفل اٌضا.

الشخص أو جاذبٌته التً ٌتضح بها اإلضافة الى أن وتعتبر المالبس من العوامل الرئٌسٌة فً تحدٌد مدي اناقة  -

 (.11المالبس المناسبة لطبٌعة الشخص تساعده علً كسب احترام االخرٌن له )

وبذلك نجد أن المرأة تهتم دائما بمظرها الخارجً وقد تكون أكثر اهتماما من الرجل بذلك وتتطلع دائما الى حب  -

علها تشعر بالثقة وتحقٌق الهدف والوظٌفة المرجوة من وجهه نظرها هً فتعدد الظهور وارتداء المالبس الممٌزة والتً تج

وتختلف وجهات النظر واهداف من المالبس وتصمٌمها، منها من ٌرجعها الى الموضة وخطوط االزٌاء واألطالع علٌها 

لعقائدي له مع اختالف ومنها من ٌسعً الى حب الظهور والتمٌز واالنفراد ومنها من ٌهدف بالملبس الطابع الدٌنً وا

األراء حول كل ملبس ومرجعٌته الدٌنٌة واحٌانا أخري االقتداء بالمشاهٌر وتقلٌدهم وهناك اٌضا المالبس الوظٌفٌة ومالبس 

 ألداء هدف معٌن منها مالبس اداء الصالة مثل االسدال والطرحة مثال 

 ونجد ان مالبس االطفال اٌضا لها أهمٌة كبٌرة وظٌفٌة وجمالٌة. -

فهً البد وان تغطً الجانب الوظٌفً والخامة المنقذة البد ان تحقق الغرض منها باإلضافة الى ذلك البد تحقٌق الجانب  -

الجمالً والنفعً من الملبس والجانب الجمالً ٌحقق وٌتم تصمٌمه لكً ٌحقق رغبات الطفل واٌضا رغبات األم واألهل 

صدقاءه والمحٌط، واٌضا ٌكون للطفل وجهة نظر وذوق فً الملبس فٌرغبون فً ظهور ابنهم فً مظهر جٌد ممٌز بٌن ا



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

114 

ٌمثل شخصٌتة أو أنه ٌحب الظهور بما ٌتالئم مع افكاره وافكار اصدقاءة واحٌانا أخري تقلٌد لألهل سواء األم واألب 

 واحٌانا الموضات ومشاهدة البرامج المفضلة لهم. 

وٌحب األطفال المالبس المؤلوفة لدٌهم وعادة ما ٌصعب ان ٌتخلوا عن ثوب تعودوا علً ارتدائه وأصبحوا ٌتعلقون   -

( ، اما نوعٌة المالبس ومالئمتها وحجمها ومتانتها ومقاسها وراحتها ونظافتها واالعتناء بها فعادة ما تكون أمور 11به)

الملبس غٌر جذاب أو غٌر مالئم للعب هذه أمور التهم الطفل الصغٌر ، هامة لالمهات واألهل ولٌس األطفال ففكره ان 

 (.1ولكن ما ٌهمة أن ٌكون الملبس محبوباً فً حد ذاته بصرف النظر عن مصدرة )

 

  تتعدد أنواع المالبس فً شهر رمضان المبارك بٌن السٌدات واألطفال اٌضا وهذا ما سٌتم تناوله فً الخطة

ستفادة من مظاهر رمضان البصرٌة المختلفة البتكار تصمٌمات مالبس متعددة معاصرة التصمٌمه المقترحة له لال

 لالرتداء فً شهر رمضان أو غٌر شهر رمضان : 

وٌمكن االستفادة من التراث العظٌم والطقوس الدٌنٌة المختلفة لشهر رمضان الكرٌم فً االستلهام والتصمٌم للمالبس  -

م ومناسباته المختلفة من عزومات وتجمعات وفطار وسحور واٌضا الخروجات سواء االرتداء فً هذا الشهر الكرٌ

واالماكن المختلفة للشهر الكرٌم والصالة وصالة التراوٌح ، واٌضا اشباع الجانب النفسً والروحانً للمرأة ورغبتها 

المختلفة وارتداء المالبس  بالظهور بمظهر متمٌز جذاب وشٌك وذلك فً المالبس العادٌة ومالبس اداء المناسك االسالمٌة

المخصصة للصالة بتصمٌمات جدٌدة ومتماشٌة ومستلهمة من األجواء الرمضانٌة واالحتفاالت والتراث الخاص الممٌز 

 والفنً الموروث والمتعارف علٌه فً رمضان واقتراب الشهر الكرٌم. 

ء التراث الرمضانً وذلك لترسٌخ القٌم وٌمكن اٌضا عمل تصمٌمات مختلفة لمالبس االطفال مستلهمة من هذه األجوا -

واألصول والتارٌخ الدٌنً لألطفال وانشائهم علٌة ، ونجد أن هذه المالبس تضفً روح من البهجة علً األطفال واألهل 

 وٌمكن استخدام هذه المالبس من خالل الشهر الكرٌم واٌضا بعد انتهاءه . 

شرة وٌمكن االستلهام منها واٌضا ٌمكن االستلهام من األجواء ٌمكن استخدام فً التصمٌمات الموتٌفات بطرٌقة مبا -

الرمضانٌة والموتٌفات اإلسالمٌة المختلفة تصمٌمات تصلح لرمضان وتصمٌمات المالبس ٌمكن أن ترتدي فً رمضان 

 وبعد رمضان اٌضا. 

 حٌث ستتناول الخطة المقترحة تصمٌمات للمرأة والطفلة . -

 مجموعة مالبس للمرأة  -1

 البس لألطفال مجموعة م -4

 مجموعة من التصمٌمات االسدال الداء الفرائض فً رمضان وغٌر رمضان للمرأة  -3

 مجموعة من التصمٌمات االسدال الداء الفرائص فً رمضان وغٌر رمضان لألطفال -2

 مجموعة الخامسة من اإلسداالت المصممة للطفلة واألم مثل بعض وٌحملون نفس التصمٌم  -1
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 المقترحة : ــ مخطط للخطة التصمٌمٌة

 

 

  

 

  

 اخلطة التصنًنة املقرتحة

مجالًات بعض التفاصًل يف 

مىتًفات واستلوامات مظاهز 

 االحتفال بشوز رمضان 

نبذه من بعض انىاع املالبس 

اليت ميكن ان تزتدي يف شوز 

 رمضان وغريه 

أهنًة املالبس لدي املزأة 

 والطفل

التنفًذ  احلىار مع بعض السًدات ملعزفة احتاياجاتوه قبل  

مالبس إداء الفزائض  من 

 صالة وغريه

 

 مالبس اخلزوج 

 بصفة عامة 

 

 الطفلة  املزأة  الطفلة  املزأة 

 املىديالت املنفذة والعًنات املقرتحة 

 عزض  لتنفًذ املىديالت والعًنات املقرتحة من مالبس املزأة والطفلة 

 اجملنىعة التصنًنًة املقرتحة 

 النتائج والتىصًات

العامة ومجالًات رالصى

 مظاهز شوز رمضان الكزيه
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 ثالثا:الخطة التصمٌمٌة المقترحة:

تتضمن نبذه عن بعض انواع المالبس التً ٌمكن أن تردي فً شهر رمضان وغٌره وأهمٌة هذه المالبس لدي المرأة  -

 والطفلة. 

تتعدد الطقوس المختلفة فً شهر رمضان واألماكن المختلفة التً تذهب إلٌها المرأة واألسرة بصفة عامة فً شهر  -

المالبس لكً تناسب االماكن التً سوف تذهب إلٌها أو التً رمضان ، حٌث تحتاج المرأة الى نوعٌات مختلفة من 

 ستحتاجها فً رمضان بصفة خاصة او بعد رمضان بصة عامة من هذه المالبس .

مالبس للذهاب الى الجوامع الداء صالة التراوٌح أو التهجد أو غٌر ذلك من فروض وسنن مختلفة فترغب المرأة  -

هجة والسعادة لدٌها والفرح وهً نذهب الى اداء الفرائض سواء فً رمضان بظهور مالبس جدٌدة تعطً اعطاء روح الب

 أو بعد ذلك.

 مالبس للخروج عامة فً الٌوم العادي وذلك اٌضا فً رمضان أو بعد رمضان . -

مالبس لالرتداء اثناء العزومات والتجمعات المختلفة فً رمضان حٌث تحب ان تظهر المرأة دائما متؤلقة جدٌدة فً  -

ت المناسبات وستعرض فً الخطة لعمل مجموعة مالبس ٌمكن ترتدي فً هذه التجمعات تحمل طابع رمضان التجمعا

وزٌناته المختلفة تعطً جو من البهجة والسعادة واالحتفال بالشهر الكرٌم ، ولٌس ذلك وحسب الظهور بمالبس ولكن عمل 

ة الصرٌحة وغٌر الصرٌحة ٌمكن ارتدائها فً تصمٌمات ملبسٌن مستلهمة من المإثرات البصرٌة الرمضانٌة المختلف

 رمضان وغٌر رمضان وتحمل طابع شرقً ممٌز منفرد وٌتمٌز باألصالة والشخصٌة العربٌة . 

وهناك اٌضا مالبس الداء فرٌضة الصالة لألطفال مستلمة من المإثرات البصرٌة الرمضانٌة المباشرة وغٌر مباشرة  -

 رمضان. وهً لالرتداء سواء فً رمضان أو غٌر 

وهذه المالبس لتعطً جو من السعادة لألطفال والبهجة بالشهر الكرٌم واٌضا للتحفٌز علً اداء الصالة عند ارتداء  -

المالبس الجمٌلة وترسٌخ الصمٌر والتراث الشرقً والمجتمعً لدي األطفال وتؤصٌل العادات والتقالٌد والنفاقات المتوارثة 

 تراثم وعدم تقلٌد الغرب فقط .لدٌهم بشكل محبب ٌجعلهم ٌفتخرون ب

 وهذه المالبس اٌضا ٌمكن أن تحمل نفس تصمٌم مالبس األمر وذلك الن دائما االم هً القدوة لألطفال.  -

وذلك اٌضا فً مالبس الخروج العادٌة لألطفال ثم محاولة استلهام بعض االفكار من التراث الرمضانً المباشر وغٌر  -

 ن وبعضها ٌمكن لغٌر رمضان اٌضا . المباشر ولإلرتداء اٌضا فً رمضا

ومن خالل الحوار مع بعض السٌدات بالمجتمع من المثقفٌن ومتوسطً الدخل ابدوا إعجابهم بالفكرة ووضحو ندرة  -

االعمال الملبسٌسة التراثٌة ذات القٌمة الجمالٌة التً ٌمكن ان تشعرهن بالسعادة والمناخ الرمضانً بما فٌه من تراث 

 الشهر الكرٌم بصرٌا و روحانٌا .وذكراٌات لهذا 

االمر الذي ٌدفعنا الثراء مجال منتجات المالبس الموسمٌة بهذا النمط من المالبس الذي ٌتوائم مع البٌئة االسالمٌة  -

والعربٌة وٌؤكد علً البٌئة المصرٌة بكل ماتحمله من رموز ممٌزه فً الحضارة االسالمٌة عن باقً االقطار االسالمٌة 

 العربٌة.

وكان هناك بعض منهم ٌفضل ان المالبس ٌتم ارتدائها خصٌصا لرمضان وتحمل الطابع الخاص الممٌز له أي عند  -

 النظر إلٌه توحً الٌنا التراث والفنون البصرٌة الرمضانٌة وتكون مخصصة لهذا الشهر. 

 ا الشهر الكرٌم.وهناك بعض األخر فضل أن تكون هذه المالبس ٌمكن أن ترتدي فً خالل شهر رمضان وبعد هذ -

وتم مراعاة ذلك قبل البدء فً التصمٌم والتنفٌذ للمودٌالت والتصمٌمات المستلهمة من المؤثرات البصرٌة لمظاهر  -

 رمضان، لتقدٌم الرؤٌة التصمٌمٌة التنفٌذٌة المقترحة.
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 التصمٌمات المنفذة 

 المجموعة التصمٌمٌة األولى : وهً مالبس الخروج للمرأة:

بلوزه حرٌمً طوٌله كحلً اللون (: 1-1المودٌل )

وتم استخدام معها فً التصمٌم الهالل والنجوم 

بطرف توزٌعٌة مختلفة علً البلورة العطاءالجوء 

 الرمضانً الجمٌل

(: بلوزة حرٌمً طوٌلة سوداء اللون تم 4-1المودٌل )

زخرفة منتصفً اإلمام بزخارف مستلهمه من فنون 

نون التراثٌة المصرٌة الخٌامٌةوالمالٌم المستخدمة فً الف

 والتً نذكرنا اٌضا برمضان

 

 

 

 

 

 

 

 
األجزاء المستلهم 

 منها

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم

 

(: بلوزة حرٌمً ابٌض اللون واسعة 3-1المودٌل )

طوٌلة تم استخدام رجل التنورة بطرٌقة الخٌامٌة علً 

منتصف البلوزة ووضع شرٌط من الكود الملونه علً 

 طرف البلوزه من نفس اللون التصمٌم 

(: بلوزة حرٌمً ابٌض اللون واسعة 2-1المودٌل )

لخٌامٌة طوٌلة تم استخدام التطرٌز فٌها من عناصر ا

المستخدمة بكثره فً رمضان وبالوان مبهجة واستخدام 

 الشراشٌب علً طرف البلوزة بنفس األلوان

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها

(: بلوزة حرمً اسود اللون طوٌلة وكم 1-1المودٌل )

متوسط الطول وتم استخدام الشرائط الشراشٌب المتعددة 

 (: بلوزة حرٌمً طوٌلة باللون البنفسج6ً-1المودٌل )

واستخدام فً تصمٌمها الهالل بؤحجام مختلفة متجمعة 
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األلوان من الزٌنة الرمضانٌة مع استخدام اشكال 

الخٌامٌة المعروفة والهالل والفانوس والنجمة كازرار 

 ولتجمٌل البلوزة

 داخل خالل كبٌر وٌحمل ضً وتطوٌرات مبهجة . 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

األجزاء المستلهم  التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 منها

 التصمٌم

 

(: بلوزة حرٌمً زهري اللون طوٌلة 7-1المودٌل ) -

من جنب وجٌب قصٌره وبكم طوٌل وكم واسع قصٌر 

متهله من عند الكتف وتم استخدام اٌضا الهالل الكرتونً 

الرمضانً والسحاب والنجوم فً التصمٌم بؤلوان تعطً 

 روح من التناسق والتناغم والحركة فً التصمٌم 

كحلً اللون ثم  (: بلوزة حرٌم8ً-1المودٌل )

استخدام معها قماش الخٌامٌة ورسوماتها المختلفة 

المتمٌزة باللون األزرق والكحلً واألبٌض لتعطً 

 تناسق عالً بٌن الوحدات الزخرفٌة والموبٌل بؤكمله
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 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 

بلوزة حرٌمً اسود اللون واسعه متوسطه الطول تم استخدام الهالل الرمضانً فً التصمٌم (: 9-1المودٌل )

 وتوزٌعة بطرق مختلفة للوصول الى تصمٌمات عدٌدة بنفس العنصر

  

 

 
 

 
 التصمٌم األجزاء المستلهم منها
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(: بلوزة اسود كات واسعة تغلق 11-1المودٌل ) -

بحزام مطرز باألشكال الهندسٌة اإلسالمٌة وٌغلف بشكل 

 كروس من الخلف وذلك من الوسط 

(: بلوزة اسود كات واسعة تغلق 11-1المودٌل )

بحزام من الخٌامٌة حمراء اللواء فً األسود وتعطً 

 شكل صرٌح لزٌنة رمضان

  

 

 

 

 

 

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم المستلهم منهااألجزاء 

 

(: بلوزة حرٌمً تركواز اللون 14-1المودٌل )

واسعة وتقفل بحزام مستخدم فٌه شكل رجل 

التنورة بالخٌامٌة والوانها وتصممامتها المبهرة 

. 

 

( : بلوزة حرٌمً باللون الجملً واستخدام 13-1المودٌل )

الكرتونٌة المختلفة المشهورة فً تصمٌمها الشخصٌات 

ومحببة لدي األطفال والكبار وهم بوجً وطمطم وعم 

 شكشك ودٌاسطً وفانوس رمضان

 

 

 

 

 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

121 

 

  

 

 

األجزاء 

 المستلهم منها

األجزاء  التصمٌم

 المستلهم منها

 التصمٌم

 

(: بلوزة اسود اللون كات وعلٌا 12-1المودٌل ) -

شرٌط من الزخارف المطرزه المستلهمة من قماش 

 الخٌامٌة المختلف والوانها الصرٌحة الزاهٌة 

(: بلوزة اسود اللون كم وعلٌا شرٌط من 11-1المودٌل )

الزخارف المطرزه المستلهمة من قماش الخٌامٌة 

 المختلف والوانها الصرٌحة الزاهٌة

  

 

 
 

 

 

 

 

 
األجزاء المستلهم 

 منها

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم
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(: فٌست حرٌمً اصفر اللون 16-1المودٌل )

وعلً الصرٌن من اإلمام من اعلً بعض 

الزخارف واإلشكال المستلهمة من الزخارف 

الرمضانٌة والوانها الذاهبة وتربط من الوسط 

 شرٌط رفٌع وشرٌك مفتوحة قلٌال. 

(: بلوزة حرٌمً فوشٌا اللون متوسطة اللون 17-1المودٌل )

فً الوسط وعلً أكتافها شرٌط من مفتوحة مربوطة بحزام 

التطرٌز بؤلوان مختلفة من الفوشٌا والبنج والتركواز  

 بالتطرٌزات اإلسالمٌة المختلفة .

  

 

  

 

 

 

 

 

 

األجزاء المستلهم 

 منها
 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم

 

(: فٌست كان اسود مفتوح قصٌر وعلً 18-1المودٌل )

صدره من اعلً زخارف تطرٌز بالخٌوط علً شكل 

الموتٌفات اإلسالمٌة المختلفة والوان اساسٌة ذاهبة 

 واسفلها شرائط من الشراشٌب متعدده األدوار 

(: فٌست كانت اسود بدوران مفتوح 19-1المودٌل )

شكل اشكال  من اإلمام ومن اسفل وعلٌه تطرٌز علً

وزخارف من اشكال الخٌامٌة ولكنها مطرزه بالخٌوط 

 المتعددة األلوان الذاهٌة

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها
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(: بلوزه حرٌمً موف اللون طوٌله 41-1المودٌل )

من الخلف وقصٌرة من األمام قلٌالً وعلٌها شرٌط 

 الصدر مطرز مزخرف بالزخارف اإلسالمٌةمن 

(: بلوزة حرٌمً إسود اللون طوٌلة 41-1المودٌل )

مزخرف صدرها بالتطرٌز المستلهم من أشكال أنوار 

 وزٌنة رمضان

  

 

 

 

 

 

األجزاء المستلهم 

 منها

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم

 

الهالل  (: فستان حرٌمً اسود تم استخدام44-1المودٌل )

والنجمة المستخدمٌن فً الزٌنة الرمضانٌة واألنوار فً 

التصمٌم بطرٌقتٌن مختلفٌن وتوزٌعٌن مختلفٌن للمونٌفات 

 وعناصر التصمٌم

(: فستان اسود اللون طوٌل ثم 43-1المودٌل )

استخدام قماش الخٌامٌة األحمر مع شكل هالل 

رمضان فً التصمٌم باإلضافة الى الكٌنار 

ً مفارش الخٌامٌة فً طبقات الفستان المستخدم ف

 المتعددة
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 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 

 : المجموعة التصمٌمٌة الثانٌة : وهً مالبس الخروج للطفلة

(: سالوبٌت طفله ابٌض اسود مستلهم من 1-4المودٌل )

مجردة لمدفع األفطار الزخارف الخٌامٌة وعلٌه صورة 

الرمضان بشككله الطفولً المبهج وهو ٌمكن أن ٌرتدي فً 

رمضان وغٌر رمضان واستخدام اٌضا الشرٌط الخٌامٌة 

 علً الحزام الفاصل بٌن القطعتٌن العلوٌة والسفلٌة

(: فستان طفله رماضً اللون وتم 4-4المودٌل )

استخدام الشخصٌات الكرتونٌة المختلفة المحببه لدي 

األطفال والتً تظهر فٌها اٌضا الجوا لرمضانً 

وهً بوجً وطمطم وعم شكشكودٌاسطً وفانوس 

رمضان وتوزٌعهم بطرٌقه تصمٌمه علً طرف 

 الفستان والمنتصف
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 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها
 

 

علٌها هالل (: بلوزة طفله اسود كات 3-4المودٌل )

رمضان والنجوم الرمضانٌة فً التزٌن وتوزٌعها 

بطرٌقتٌن مختلفتٌن وترتدي علً بنطلون جٌنز 

 ازرق

 

(: بلوزة بٌنك علً بنكور مطبوع 2-4المودٌل )

بالموتٌفات المستخدمة فً الخٌامٌة المختلفة وعلً البلوزة 

تم وضع فانون رمضان بطرقتٌن مختلفٌن مدة صورة 

وموزع علً اطراف البلوزة وكتف واحد الفانوس حقٌقً 

، والمرة الثانٌة شكل كارتونً لفانوس رمضان وتم 

 استخدامه كطباعة علً البلوزة
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 لتصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 

(: بدي بناتً قطن نصف كم استخدم فً تصمٌمة 1-4المودٌل )

الكارتون بوجً وطمطم المشهور فً رمضان ونالحظ  صور من 

تجانس فً األلوان بٌن الصورة المستخدمة ولون البدي والبنطلون 

 الجٌنز المرتدي علٌة

 

(: بلوزة طفلة لونها اخضر تم 6-4المودٌل )

االستلهام من قماش الخٌامٌة ووضعها 

واستخدامها فً تصمٌم البلوزة فً الكرانٌش 

مت أقمشة الخٌامٌة حول الرقبة واستخد

الخضراء اللون فً الكحلً لتتماشً مع 

اللون المختار للبلوزه وهو اللون األخضر 

 وٌرتدي علً بنطلون حٌنز ازرق

 

 

 

 

 

 

 
 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها
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(: فستان طفله كحلً اللون قصٌر وتم استخدم النجوم 7-4المودٌل )

الرمضانٌة المستخدمة فً زٌنة رمضان وانوار الزٌنة وذلك فً 

التصمٌم علً هٌئة ازرار كثٌرة متتالٌة وعلً الجٌب بؤحكام مختلفة ، 

ونجد لونها ساطع ظاهر مع لون الفستان الكحلً اللون وعلً بولٌه 

 واصفر

  

 

 

 
 التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 

 وهً مالبس الداء الفرائض فً رمضان وغٌر رمضان للمرأةالمجموعة التصمٌمٌة الثالثة : 

(: اسدال مستخدم فٌه لوحة خٌامٌة 1-3المودٌل ) -

ومستخدمه بتوزٌعات مختلفة من اسفل الى أعلً فً 

 االسدال .

(: اسدال حرٌمً مستخدم معه القماش 4-3المودٌل)

الخٌامٌة بالون الموف ووضع الخٌامٌة علً الصدر والكم 

 وطرف الطرحة

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها
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(: اسدال حرٌمً مستخدم فً تصمٌمه 3-3المودٌل )

الهالل المزخرف المستلم من رمضان ومظاهر 

 االحتفال به

(: اسدال حرٌمً مستخدم فً تصمٌمه 2-3المودٌل )

فً رمضان الزٌنة الرمضانٌة واالنوار المعروفة  

 ومظاهر االحتفال به

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 

 المجموعة التصمٌمٌة الرابعة : وهً مالبس الداء الفرائض فً رمضان وغٌر رمضان للطفلة:

(: اسدال طفلة مستخدم معه القماش 1-2المودٌل )

ووضع الخٌامٌة علً الصدر الخٌامٌة بالون الموف 

 والكم وطرف الطرحة

(: اسدال طفلة مستخدم فً تصمٌمه الزٌنة 4-2المودٌل )

الرمضانٌة واالنوار المعروفة  فً رمضان ومظاهر 

 االحتفال به

  

 

 

 

 

 

 
 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها

 

(: اسدال طفله مستخدم فٌه شكل فانونس 2-2المودٌل )(: اسدال طفله مستخدم فٌه شكل 3-2المودٌل )
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 رمضان الممٌز بؤلوانه الجذابة الساطع فانونس رمضان الممٌز بؤلوانه الجذابة الساطع

  

 

 

 

 

 
األجزاء المستلهم 

 منها

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم

 

 الخامسة من اإلسداالت المصممة للطفلة واألم مثل بعض وٌحملون نفس التصمٌممجموعة 

(: اسدال لألم والطفلة مثل بعض مستخدم 1-1المودٌل )

معه القماش الخٌامٌة بالون الموف ووضع الخٌامٌة علً 

الصدر والكم وطرف الطرحة،إلعطاء روح من السعادة 

داء الفرائض للطفلة واألمو لتشجع الطفلة علً ارتداءه وأ

المختلفة للصالة مع األم واٌضا لترسٌخ القٌم التراثٌة 

 الجمالٌة لدي األطفال

(: اسدال لألم والطفلة مثل بعض مستخدم 4-1المودٌل )

فً تصمٌمه الزٌنة الرمضانٌة واالنوار المعروفة  فً 

رمضان ومظاهر االحتفال به، إلعطاء روح من السعادة 

ة علً ارتداءه وأداء الفرائض للطفلة واألمو لتشجع الطفل

المختلفة للصالة مع األم واٌضا لترسٌخ القٌم التراثٌة 

 الجمالٌة لدي األطفال

  

  

 

 

 

 

 

 

 التصمٌم األجزاء المستلهم منها التصمٌم األجزاء المستلهم منها
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 وقدم البحث خمس مجموعات تصمٌمٌة 

 ( تصمٌم 43المجموعة التصمٌمٌة األولى : وهً مالبس الخروج للمرأة مكونة من عدد)

 ( تصمٌمات7والمجموعة التصمٌمٌة الثانٌة : وهً مالبس الخروج للطفلة مكونة من )

( 2المجموعة التصمٌمٌة الثالثة : وهً مالبس الداء الفرائض فً رمضان وغٌر رمضان للمرأة مكونة من عدد)

 تصمٌمات

( 2المجموعة التصمٌمٌة الرابعة : وهً مالبس الداء الفرائض فً رمضان وغٌر رمضان للطفلة مكونة من عدد)

 تصمٌمات

المجموعة التصمٌمٌة الخامسة : من اإلسداالت المصممة للطفلة واألم مثل بعض وٌحملون نفس التصمٌم كمجموعة 

 ( تصمٌم.4متناسقة مكونة من عدد)

 ( تصمٌم تم تنفٌذهم بخامات متنوعة وهٌاكل بنائٌة متعددة الثراء مجال تصمٌم 21الً عدد )وبذلك ٌكون العدد اإلجم

مالبس السٌدات واالطفال خالل فترة رمضان وكمالبس كاجوال للسٌدات واالطفال الطفاء روح البهجة واالصالة بافكار 

 مبتكرة.

 

 :رابعا: النتائج 

مٌزة لشهر رمضان بمصر لفتح مجال االستلهام منها بجمالٌاتها قدم البحث دراسة تحلٌلٌة للمظاهر البصرٌة الم -

 المتعددة.

( تصمٌم فً خمس مجموعات من التصمٌمات  للمراة و الطفلة تصلح لشهر رمضان ومالبس 21قدم البحث عدد) -

 كاجوال عملٌة بعد رمضان ومالبس كا رإٌة تصمٌمٌة مبتكرة مقترحة الثراء المجال .

المقدمة ، ٌمكن أن ترتدي فً شهر رمضان الكرٌم فقط والبعض ٌمكن أن ٌرتدي طوال أٌام العام  ـ  التصمٌمات الملبسٌة

 بؤكملة ، وتعطً احساس باألنفراد والتمٌز وتؤصٌل الجانب الجمالً لدي المستهلك والطفل. 

ل مبهجة واٌضا زرع القٌم التراثٌة الجمالٌة لرمضان ومجاله لدي األطفال عن طرٌق عمل مالبس محببه لهم بؤشكا -

 قلٌد تقلٌد األم فً بعض األحٌان.ت

 

 : التوصٌات 

التعمق فً دراسة الفنون البصرٌة المختلفة للمإثرات الرمضانٌة والمناسبات المصرٌة القبطٌة ذات السمات الجمالٌة  -

وغٌر مباشرة واٌصا المجتمعٌة واالستفادة منها باالستلهام لعمل تصمٌمات متعددة أخري للمرأة والطفل بطرٌقة مباشرة 

منها فً مالبس الرجال والمالبس الوظٌفٌة والسٌاحٌة محاولة ابراز جمالٌات التراث اإلسالمً المصرى و القبطى 

 االصٌل، لدي العالم بؤكمله من خالل المالبس فالمالبس لوحة فنٌة متحركة تتحدث لكل من ٌنظر إلٌها.

 

 المراجع: -

 أوال:القرآن الكرٌم 1

Quraan kareeem- 

 ثانٌا: الكتب العربٌة:  -

 .4111مكتبه جرٌر، لطبعه الثالثه التصمٌم عناصره واسسه فى الفن التشكٌلى""اسماعٌل، اسماعٌل شوقى  4



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

131 

- Esmaeel,esmaeel shawky"altasmem anasero wa asasa fe alfa eltashkely"" maktabet garer 

eltabaa elthaletha ,2005. 

 .4116دار المعارف ،الطبعة االولى  "لغة العصراالزٌاء "حسٌن، تحٌة كامل  3

- Hessen, taheya kamel "alazyaa loghat asr" .dar elmaaref, eltabaa elola 2006. 

 .4111الجزء االول ، مصر " الموضه وتصمٌم االزٌاء"عوٌس، صالح السٌد   2

- Awas,salah elsayed "elmoda wa tasmem elazyaa" elgozaa elawal ,masr, 2000. 

وسلسله الموسوعات الثقافٌة التً تصدرها نقابه  "الموضة وتصمٌم مالبس األطفال"جوده، عبد العزٌز ، شوقً الفت  1

 .4119مصممً الفنون التطبٌقٌة

- Goda , abdelaziez, shawky olfat "elmoda wa tasmem malabes elatfal" salsalet 

elmawsoaat elthkafeya ellaty tosderha nekabet mosamemy elfenon eltatbekeya 2009. 

 مكتبة الٌاسمٌن. "األنامل الذهبٌة أشغال الخٌامٌةعلً، هناء رمزي ، عبد الكرٌم محمد البدري:" 6

- Ali , hanaa ramzy ,abdelkerem Mohamed elbadry "elanamel elzahabeya ashghal 

elkhayameya "maktabet elyasmen. 

 "قاموس األزٌاء" 7

- "Kamos elazyaa" 

 .4113، دار الكتاب الحدٌث "التصمٌم فى مجاالت الفنون التطبٌقٌه والعمارة""سهٌل، ٌاسر محمد  8

- Sohail, yaser Mohamed "eltasmem fe magalat elfenon eltatbekeya we el omara" dar 

elketab elhadeth,3013. 

 .1997كلٌة الزراعة، " جامة األسكندرٌةـ، موسوعة المالبسلطفً، سامٌة إبراهٌم " 9

- Lotfy ,samya ebrahem "mawsoaat elmalabes" gamet eleskenderya ,koleyet zeraa,1997. 

 

 ثالثا: الرساٌل العلمٌة:

وضع معاٌٌر لرفع المستوى االبتكارى لدى الطالب مستخدمً الكمبٌوتر فً تصمٌم مالبس "محمد، الفت شوقى:  11

 .4118التطبٌقٌه، جامعة حلوان. دكتوراه، كلٌة الفنون "االطفال

- Mohamed olfat shawky "wadaa maayer lerafaa elmostawa elebtekary lada eltolab 

mostakhdemy elcomputer fe tasmem malabes elatfal"" doktora, fenon tatbekya helwan,2008. 

. ماجستٌر، كلٌه الفنون التطبٌقٌة، قسم "لمالبسهااالعالم واثره فى اختٌار المراهقه مسعود، اٌمان حلمى فرغل" " 11

 .4111المالبس الجاهزة، جامعة حلوان

- Masoud, Eman Helmy Farghal "elaalam we atharo fe ekhtyar elmorahka lemalabesha" 

magester, fenon tatbekya helwan,2005. 

ماجستٌر، كلٌه االقتصاد المنزلى،  ابو سٌف". "الزى الشعبى وواقعً السٌنما لصالح الرفاعى، رباب احمد محمد 14

 .1997جامعه المنوفٌه 

- ElRefaay, Rabab Ahmed Mohamed "elzay elshaaby wa wakeaay elcinema le salah abo 

seef", magester, ektesad manzely, gameat elmonefya, 1997. 
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ماجستٌر، "  وامكانٌه االستفاده منها جمالٌا واقتصادٌاتصمٌم بعض مالبس المناسبات لالطفال " القلٌمى، سهى ماهر 13

 .4116كلٌه االقتصاد المنزلى، جامعة حلوان

- Elkelemy, Soha Maher "tassmem baad malabes elmonasabat llatfal we emkaneyet 

elestefada menha menha gamaleyan we ektesadeyan" ,  magester, ektesad manzely, gameat 

helwan, 2006. 

إتجاهات المراهقٌن من الجنسٌن نحو إختٌار مالبسهم وعالقتها ببعض سماتهم ""حسن، لمٌاء حسن علً 12

 . ماجستٌر، قسم المالبس والنسٌج، كلٌه االقتصاد المنزلى ، جامعة حلوان."الشخصٌة

- Hassan, Lamiaa Hassan Ali "etegahat elmoraheken men elgensen nahw  ekhteyar 

malabeshom we elaketha bebaad semathom elshakhseya" , magester, ektesad manzely, 

gameat helwan, 2006. 

. دكتوراه، كلٌة الفنون التطبٌقٌة، إستراتٌجٌة مقترحة السم تجارى ألزٌاء السٌدات المصرٌة"""كمال، مً سمٌر  11

 .4111جامعة حلوان

- Kamal, Mai Samer "esterategeya moktaraha leasm togary leazyaa elsayedat elmesreya" ,  

doktora, fenon tatbekya helwan,2011. 

 

 رابعا: األبحاث العلمٌة والدراسات المنشورة:

"ابتكار تصمٌمات ازٌاء مطبوعه لالطفال باستخدام نظام المجموعات المتناسقه وتقنٌه الكوالج  عبدهللا، اٌمان احمد 16

بحث " المإتمر الدولى الثانى، بكلٌه الفنون التطبٌقٌه ، جامعة حلوان، التصمٌم بٌن  " النباتٌهمستوحاه من العناصر 

 .4112االبتكارٌه واالستدامة

- Abdallah, Eman Ahmed, "ebtekar tasmemat azyaa matboaa lleatfal bestekhdam nezam 

elmagmoaat elmotanaska we tekneyat elkolag mestawha men elanaser elnabateya" bahth 

elmoaatamer eldawly elthany, fenon tatbekeya helwan,eltasmem ben elebtakareya we 

elestedama 2014. 

مإتمر الفنون التطبٌقٌه الدولى  " اثر االقتباس واالستلهام فى تصمٌم االزٌاء"حسونة، عمرو محمد جمال الدٌن  17

 .4111ٌاطالثانى، جامعه المنصوره فرع دم

- Hassona, Amr Mohamed Gamal Elden, "athar elektebas we elestelham fe tasmem el 

azyaa"  moaatamer elfenon eltatbekeya eldawly elthany, gamet elmansora faraa domyat 2011.  

. مجلة "التوضٌحٌة التفاعلٌةدور الفن فً تعدٌل السلوك عند األطفال من خالل الرسوم "السٌد، رانٌا عصمت محمد  18

 .4118العمارة والفنون، لعدد الثانً عشر الجزء الثانً

- Elsayed,Rania Esmat Mohamed, "dor elfan fe taadel elsolok end elatfal men khelal 

elrosom eltawdeheya eltafaaleya"  megalet elamara welfenon, eladad elthany asher, elgozaa 

elthany 2018. 
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