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الزخارف الحيوانية فى العصر الفرعونى ومدلولها الرمزى كمصدر لتصميم األزياء
التنكرية
هدى عبد العزيز محمد محمد السيد

قسم المالبس والنسيج -كلية االقتصاد المنزلي -جامعة حلوان
تاريخ القبول1026/8/12:

تاريخ التسليم1026/8/12 :

الملخص
يهدف البحث إلى دراسة الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى إليجاد رؤية فنية جديدة لصياغة مفردات تلك الزخارف وتوظيفها فى
تصميمات حديثة لألزياء التنكرية لألطفال وذلك إلثراء المجال الدرامى والحفالت التنكرية لألطفال بتلك التصميمات ،وتم عرض مجموعة من
التص ميمات التنكرية لألطفال المقتبسة من الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى (األرنب ،البقرة ،الكبش ،الغزالة ،الثعلب ،الزرافة ،األسد،
النمر ،الكلب ،القطة) من إنتاج مصممين أزياء وعدة شركات تعمل فى مجال تصميم األزياء التنكرية لألطفال ،وقامت الباحثة بتنفيذ مجموعة
تصميمات مسطحة مقترحة (اسكتشات) وتم عرضها على المتخصصين فى مجال تصميم األزياء وتصميم استبيان لمعرفة آرائهم تجاه
التصميمات المسطحة المقترحة للوصول ألفضل التصميمات التى تصلح للتنفيذ ،وأفادو من خالل نتائج تفريغ االستبيان بعمل بعض التعديالت
على التصميمات الم قترحة لكي تكون صالحة للتنفيذ ،وأجرت الباحثة تلك التعديالت ،وبذلك حصلت جميع التصميمات المقترحة على درجات
مرتفعة ووصلت النسبة المئوية ألكبر من  %09ولذلك تم تنفيذ عدد احدى عشر سالوبيت تنكرى لألطفال (يمثلو جميع التصميمات المسطحة
المقترحة) بالخامات التى تالئم م صدر االقتباس بترتيب األفضلية كالتالى :البقرة ،النمر ،الغزالة (الرؤية األولى) ،الذئب ،الكلب ،األرنب ،القطة،
الزرافة ،الكبش ،الغزالة (الرؤية الثانية) ،األسد.

كلمات دليلية :الزخارف الحيوانية فى العصر الفرعونى  -المدلول الرمزى للزخارف -األزياء التنكرية.

المقدمة

يستمد المصمم أفكار تصميماته من مصادر كثيرة

يعتبرها منابع اللهامة ،وهذة المنابع محيطة به تمده
بالتصميمات المبتكرة ،وأحيانا يأخذ المصمم شيئا صغي ار
من المصدر فى تصميمه وأحيانا يأخذ الشكل الخارجى،
وذلك طبقا لإليحاء الذى يعطية له المصدر فى تلك
اللحظة ،ويمر المصمم فى هذة اللحظات باإللهام

والتخيل،

فكل ما ينتجة من أعمال نتيجة حصيلة

المثيرات الذهنية (الخبرات الذهنية) للبيئة المحيطة به
وخبراتة وثقافتة وقدراتة التخيلية ومهاراتة الفنية.
(. (Mackinnon, D: 1962 -63

والمصمم المبتكر له اسلوبة المتميز فى رؤيتة
للمصدر وتحليل عناصرة فهو يستخلص وينظم عالقاته
الخطية واللونية ويعيد صياغتها من جديد فى تصميم

يحمل معانى ورموز نشأت من خالل المعايشة الصادقة
وقراءتة وحبة وتفاعلة

للمصدر ،ويتبلور

أسلوبة

التصميمى الذى يعد محصلة لخبراتة وقدراتة الفنية
وعالقتة بالطبيعة وبالبيئة المحيطة بة.
وفنان العصر الفرعونى استمد تصميماتة من

الطبيعة والتى تعتبر مصد ار لإللهام الفنى ومعيا ار للتقدير
الجمالى ،ففى الطبيعة طاقة ال تتجسد ماديا فقط بل
جماليا أيضا ،وكان متأث ار بمن حولة ولم يجد ألعمالة
الفنية منبعا سوى ما رآة فى الطبيعة من حيوانات ونباتات

وطيور وانسان.

(عبد الفتاح رياض)51 -5001 :
وعندما فكر الفنان الفرعونى في أن يسجل أحداثه
كانت الطبيعة ومن حوله مصدر اإللهام بالنسبة له بما
فيها من ظواهر طبيعية وكائنات حية ،فهداه تفكيره إلى
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أن ينقل بعضا مما في الطبيعة والبيئة المحيطة به ليعبر

وتوظيفها فى زخرفة مالبس النساء .دراسة (أحمد زين:

بالصورة عن المعاني التي يريد التعبير عنها ،وجاءت

 )5000التي هدفت إلي التأكد علي السمة المصرية في

فإذا ما رسم إنسانا فإنه يقصد التعبير عن اإلنسان،

الشرائط الفرعونية لإلستفادة منها في إبتكار شرائط زخرفية

وكذلك الحال بالنسبة ألعضاء جسم اإلنسان ،أو الحيوان

منسوجة لمالبس األطفال ،كذلك دراسة (شيماء مأمون:

وأعضائه ،وكذلك الطيور والزواحف والحشرات ،ثم هناك

 )8991التي هدفت إلى توظيف الكتابات الهيروغليفية

األشجار والنباتات والجبال والبحار واألنهار ،وكانت

على مالبس النساء ومكمالتها بشكل زخرفي باستخدام

القديمة حيث كان لها معانى رمزية ومعتقدات سحرية.

زغلول) والتى هدفت إلى توظيف عناصر الزخرفة

العالمات ذات استخدام تصويري أي معبرة عن صورتها،

رسوم الحيوانات تستخدم بكثرة فى الزخرفة المصرية

)(http://www.bibalex.org

وتمثل الزخارف الحيوانية للعصر الفرعونى مصد ار

خصب من مصادر إلهام المصمم ،فمن خالل معرفته
بسمات تلك الزخارف وتحليله لمفردات بنائها يتكون لديه
المخزون الفكري الذي يمكنه من ترجمتها واعادة
صياغتها وتوظيفها بشكل فني بأكثر من رؤية فنية في
مقترحاته التصميمية ،ويتوقف ذلك على قدرة وخبرة

ومهارة المصمم ومدى اندماجه وتعايشه وانصهاره داخل
بيئة مفردات بناء العمل الفني محل االقتباس.
ونظ ار لثراء العصر الفرعونى من زخارف ورسوم
جدارية ونقوش ونحت وغيرة ،فقد تم تناولها بالدراسه
والتحليل والتوظيف الفنى فى العديد من الدراسات الفنيه

مثل دراسة(ميرفت عبد الفتاح )5009 :التي هدفت إلي
ابتكار تصميمات ألقمشة المفروشات مستمدة من
جماليات عناصر الزخرفة الفرعونية بما يتناسب مع

متطلبات السوق المصري ،دراسة (سنية خميس)5005 :

التي هدفت إلي اإلستفادة من التراث الزخرفي الفرعوني
في إبتكار تذكارات سياحية تخدم اإلعالم السياحي ،كذلك
دراسة (إيهاب فاضل )5001 :التي إعتمدت في
مضمونها علي إبتكار لوحات تعتمد علي المزج بين
إتجاهات الفن الحديث وعناصر الزخرفة الفرعونية
وتطويعها في تصميم أزياء النساء بإسلوب الطباعة بشكل
جزئي وكلي ،دراسة(حنان بشار )5001 -التى هدفت
إلى اإلستفادة من بقايا األقمشة فى إبتكار زخارف

مستمدة من عناصر الزخرفة النباتية فى العصر الفرعونى

552

منتجاتنا النسجية من خالل دراسة الوحدات الزخرفية في

التطريز اليدوي ،دراسة (أشرف عبد الحكيم ،سحر
الفرعونية بشكل بنائى فى تصميم القميص الرجالى،
وايجاد أكثر من رؤية لونية للتصميم المبتكر الواحد.

وقد أوصت الدراسات جميعها بضرورة اإلستفادة

واإلستلهام من فن العصر الفرعونى والتعمق فى دراستها
حيث أنها تعد مدخل رئيسى إلثراء وتنوع الفكر
التصميمى للفنان المصمم ،أيضا نجد أن معظم الدراسات

السابقة تناولت توظيف عناصر الزخرفة الفرعونية بشكل
زخرفي ولم تتعرض إلى الزخارف الحيوانية ،وهذا ما دعى
الباحثة إلى دراسة وتحليل بعرض الزخارف الحيوانية
لفنانى العصر الفرعونى بهدف إعادة صياغة وتوظيف
مفردات بناءها بأكثر من رؤيه فنيه في تصميم األزياء

التنكرية لألطفال.

هذا وقد تمثلت نقاط البداية في اإلحساا
اآلتي:

بالمكاكلة فاي

 -5القصور في تناول الزخارف الحيوانية بالدراسة
والتحليل واعادة الصياغة والتوظيف في مجال تصميم
األزياء األطفال التنكرية.
 -8توصية الدراسات السابقة بإجراء المزيد من الدراسات
التى تربط فن تصميم األزياء بفن العصر الفرعونى.

 -3الحاجة إلى إثراء مجال تصميم أزياء األطفال
التنكرية بالمزيد من مصادر الرؤى الفنية من خالل
إعادة

صياغة توظيف مفردات بناء الزخارف

الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى بأكثر من رؤية
تصميمية.
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وبذلك ظهرت مشكلة البحث التى دعت الباحثة إلى

 -3الا اادعوة إلا ااى التجديا ااد واالبتكا ااار فا ااي مجا ااال تصا ااميم

دراسة وتحليل بعض الزخارف الحيوانية لفنانى العصر

األزي اااء التنكري ااة لألطف ااال ومحاول ااة التقلي ااد والمحاك اااة

الفرعونى بهدف إعادة صياغة وتوظيف مفردات بناءها
بأكثر من رؤيه فنيه لتصميم األزياء التنكرية لألطفال.

مككلة البحث

يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 -5م ا ااا م ا اادى ت ا ااأثر الفك ا اار التص ا ااميمي لمص ا ااممي أزي ا اااء
األطفااال التنكريااة بالزخ ااارف الحيوانيااة لفنااانى العص اار
الفرعونى؟

 -8مااا إمكانيااة توظيااف بعااض الزخااارف الحيوانيااة لفنااانى
العص ا ا اار الفرع ا ا ااونى ف ا ا ااى تص ا ا ااميم األزي ا ا اااء التنكري ا ا ااة
لألطفال؟
 -3ما آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة؟

 -1ما إمكانية تنفيذ مختارات من التصميمات المقترحة؟

أهداف البحث

 -5دراسة الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى.
 -8توظي ااف مف ااردات بن اااء مخت ااارات الزخ ااارف الحيواني ااة
لفنااانى العصاار الفرعااونى فااي تصااميم األزياااء التنكريااة

لألطفاال وايجاااد أكثار ماان رؤيااة فنياة لصااياغة مفااردات
الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى في أكثر
من مقترح تصميمي.
 -3التع ا اارف عل ا ااى آراء المتخصص ا ااين ف ا ااي التص ا ااميمات
المقتبس ا ااة م ا اان مف ا ااردات الزخ ا ااارف الحيواني ا ااة لفن ا ااانى

العصر الفرعونى.

 -1تنفيا ا ااذ بعا ا ااض التصا ا ااميمات المقترحا ا ااة للتأكيا ا ااد علا ا ااى
صالحيتها للتطبيق والتنفيذ.

أهمية البحث:

 -5إلقاء الضوء على منابع جديدة للرؤى الفنية في مجال
تصميم األزياء التنكرية لألطفال.

 -8توطي ا ااد العالق ا ااة ب ا ااين ف ا اان تص ا ااميم األزي ا اااء التنكري ا ااة
لألطفال وفنانى العصر الفرعونى.

المباشرة.

 -1إفااادة المتخصصااين فااي المعاهااد واألكاديميااات الفنيااة
والق ا ااائمين بص ا ااناعة الموض ا ااة بتق ا ااديم رؤى تص ا ااميمية
حديثة في مجال تصميم األزياء التنكرية لألطفال.
 -1االستفادة من نتاائج البحاث الحاالي الماداد المختصاين

ف ااى مج ااال ال اادراما المس اارحية والسا اينمائية بتص ااميمات

أزياء تنكرية لألطفال.
 -6إما ااداد المهتما ااين باقاما ااة الحفا ااالت التنكريا ااة الخاصا ااة
باألطفال فى المدارس الحكومياة والخاصاة بتصاميمات
أزياء تنكرية لألطفال.

مصطلحات البحث:

 -2العصر الفرعونى:

حقب ااة تاريخي ااة امت اادت م اان عا اام  3899قب اال الم اايالد

حتى دخول االسكندر األكبر مصار وقاد قسامها المؤرخاون
إلى ثالثة دول تتمثل فى الدولاة القديماة ،الدولاة الوساطى،
الدولة الحديثة( .خالد الدسوقى .)1 :5003
تنقسم الزخارف فى العصر الفرعونى إلى:

 -الزخارف النباتية :من أشهرها زهرتا اللوتس والبردى

حيث احتلت زهرتا اللوتس والبردى مكانة متميزة
فى مجال الزخرفة النباتية ،وتعتبر زهرة اللوتس من
الوحدات الزخرفية فى العصر المصرى القديم،
واللوتس من النباتات المائية ولها عدة أنواع اللوتس
األبيض ،األزرق ،الوردى ،أما البردى فنبات مائى

معمر سريع النمو ذو ساق طويلة خضراء.
 الزخارف الهندسية :تعتبر الزخارف الهندسية منالعناصر األساسية فى الزخرفة المصرية القديمة،

وتميز الفنان المصرى القديم فى تكوين األشكال
الهندسية المختلفة ،واستخدم النقطة وأنواع الخطوط
المختلفة باألضافة الى المرباعات والمصلبات،
وبرع فى إستخدام الدوائر والجدائل فى الزخرفة
المصرية القديمة.
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 الزخارف الحيوانية :رسم الفنان المصرى القديم الحيوانبكثا ارة ف ااى الزخرف ااة المصا ارية القديم ااة حي ااث ك ااان له ااا

 -3تصميم األزياء:

عملي ااة اإلبتكا ااار واإلب ااداع وادخاااال أفك ااار جديااادة ع اان

مع ا ا ااان رمزي ا ا ااة ومعتق ا ا اادات س ا ا ااحرية يعتق ا ا اادون فيه ا ا ااا،

طريا ااق صا ااياغة العالقا ااات التشا ااكيلية التا ااى تشا اامل تكا ااوين

فاس ااتخدموا ف ااى زخ ااارفهم رس ااوما مختلف ااة م اان الحيا اوان

الش ا ا ا ا ا ا ا ااخص م ا ا ا ا ا ا ا اان قم ا ا ا ا ا ا ا ااة الا ا ا ا ا ا ا ا ارأس إل ا ا ا ا ا ا ا ااى الق ا ا ا ا ا ا ا اادم.

مثاال األرن ااب ،البقا ارة ،الكاابش ،الغا ازال ،األس ااد ،النم اار،
الذئب ،الزرافة ،الكلب ،القطة ملحق(.)5
(أحكام أحمد وآخرون) 33 :33- 8991 :
 -1االقتبا

"االستلهام":

ه ا ااو عملي ا ااة تفاعلي ا ااة ومعايش ا ااة ص ا ااادقة ب ا ااين الفن ا ااان

والمص اادر ،ين ااتج عنه ااا تص ااميمات ذات ص ااياغات مبتكا ارة
تحماال فااي طياتهااا روح المصاادر وهنااا يتبلااور أساالوبة الااذى
يعا ااد محصا االة لخب ارتا ااة وقد ارتا ااة الفنيا ااة وعالقتا ااة بالطبيعا ااة

وبالبيئة المحيطة به.
أنواع األقتبا "االستلهام":
 -اقتبااا

مباكاار :االقتباااس المباشاار يعنااي النقاال الكلااى

"الحرف ااي" ماان المصاادر ،يعتم ااد الفنااان عل ااى المحاك اااة
الكاملااة للمصاادر محاال األقتباااس بشااكل كلااى "حرفااى"

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى.
 -اقتبا

غير مباكر :وهذا النوع من االقتبااس غالباا ماا

يسااتعمل عناادما يلجااأ الفنااان إلااي فهاام وق اراءة خطااوط
المص اادر بش ااكل غي اار مباش اار ،يعتم ااد االقتب اااس غي اار
المباشا ا اار علا ا ااى مبا ا اادأ العا ا اازل واالختيا ا ااار با ا ااين أج ا ا ازاء
المصاادر ،ويقااوم الفنااان بتحلياال وتجزئااة المصاادر محاال

األقتب ا اااس إل ا ااى جا ا ا أزين ،الج ا اازء األول أث ا ااار احساس ا ااة
وانفعالتة وجذبة إلعادة صياغته وتوظيفة بشاكل جزئاى
فااى التصااميم أمااا الجاازء الثااانى فهااو اسااتبعاد أو عاازل
جزء من المصدر ولم يوظفة المصمم فى تصميمة.

 التحااوير :يعتمااد المصاامم علااى تبساايط المصاادر محاالاألقتبا اااس بعا ااد تج أزتا ااه إلا ااى العناصا اار التا ااي يتكا ااون

(كفاية سليمان– نجوى شكرى)31-5003:

اللغة الفنية التى تشكلها عناصر فى تكوين موحد
الخط ،الشكل ،اللون والنسيج ،وتعتبر هذة المتغيرات
أساسا لتعبيرها ،وتتأثر باألسس السيطرة ،التكامل،
التوازن ،اإليقاع والنسبة لكى يحصل الفرد على زى يشعره
بالتناسق ويربطه بالمجتمع الذى يعيش فيه.

)(Mackinnon, D: 1962 -63

عمل فنى مبتكر فى خطوطه ،ألوانه ،مساحاته
وخاماته ،يقوم به فنان قادر على إعادة صياغة الواقع

بخياله إلى فن يرتبط بالمجتمع ويلبى إحتياجاته.
(روبرت جيالم)1-5019:
 -4تصميم أزياء األطفال التنكرية:

ويقصد بها فى البحث تقديم رؤى فنيه لألزيااء التنكرياة

لألطف ااال تعتما ااد فا ااى خطوطهاااا وألوانهاااا ومسااااحاتها علاااى
إعاادة صاياغة وتوظياف مفاردات بنااء الزخاارف الحيوانياة
ومدلولها الرمزى لفنانى العصر الفرعونى.
حدود البحث :اقتصرت حدود البحث على:

مخت ا ااارات م ا اان الزخ ا ااارف الحيواني ا ااة لفن ا ااانى "العص ا اار

الفرعااونى" وتوظيااف مفااردات بناااء التكااوين الفنااي لهااا فااي
ابتكا ااار العدي ا ااد ما اان الا اارؤى التصا ااميمية لألزيا اااء التنكريا ااة
لألطفال خالل المرحلة العمرية من ( )6 :1سنوات.
عينة البحث :اكتملت عينة البحث على:

المتخصصااي  :وعااددهم( )51ويقصااد بهاام السااادة أعضاااء
هيئا ااة التا اادريس للتعا اارف علا ااى آرائها اام تجا اااه التصا ااميمات

المقتبسا ااة ما اان مختا ااارات ما اان الزخا ااارف الحيوانيا ااة لفنا ااانى

منهاا ،واعاادة صاياغة الخطاوط والمسااحات واأللاوان

العصر الفرعونى.

هذه العملية تبسايطا لكامال المصادر بجمياع أجازاءه،

منهج البحث:

بطريقة جديدة ومبسطة ماع األحتفااظ بمعالماة ،وتعاد
وها ا ا ا ا ا ا ا ااي ما ا ا ا ا ا ا ا ااا يعا ا ا ا ا ا ا ا اارف با ا ا ا ا ا ا ا ااالتحوير الكلا ا ا ا ا ا ا ا ااي.
http://ar.wikipedia.org
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له ااا  -1ش اامول العب ااارات لأله ااداف الما اراد قياس ااها) ،وق ااد

أدوات البحث:

استبيان لمعرفة آراء المتخصصين في مجال المالبس

والنسيج في التصميمات المقتبسة من مفردات بناء
مختارات من الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى.
 -برنااامج

 adobe illustrator cs3لرساام التصااميمات

المقترحة.
التصميمات المقترحة.
استبيا آراء المتخصصي فاي مااال المسبا
ملحق(:)1

أق ااروا بص ااالحيتها للتطبي ااق بع ااد إجا اراء بع ااض التع ااديالت
فيم ااا يخاااص الصاااياغة اللغوي ااة ل اابعض العباااارات وحا ااذف

عبارات اخري.
الصدق اإلحصائي :باستخدام االتساق الداخلي بين درجة

كل محور والدرجة الكلية لإلستبيان ويتضح ذلك في

 برنا ا ا ا ا ا ا ااامج" الفوتوشا ا ا ا ا ا ا ااوب  " Photo-+*shopلتلا ا ا ا ا ا ا ااوينخطوات بناء االستبيا :
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الجدول اآلتي:
ادول  :2االتساق الداخلي بي دراة كل محور والدراة

والنسايج

الهدف م االستبيا  :تهدف االستبيان إلى التعارف علاى
آراء المتخصصا ا ااين فا ا ااي مجا ا ااال المالبا ا ااس والنسا ا اايج فا ا ااي
التصا ااميمات المقتبسا ااة ما اان مفا ااردات بنا اااء مختا ااارات ما اان
الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى.
وصاااف االساااتبيا  :يتك ااون االس ااتبيان م اان ج اادول يحت ااوي
على محورين كاآلتي:

المحااااااور األول :الجان ا ااب الجم ا ااالى ،ين ا اادرج أس ا اافلة()51
عبارة.

المحاااااور الثااااااني :الجان ا ااب ال ا ااوظيفى ،ين ا اادرج أس ا اافلة()1
عبارات.

وب ااذلك يك ااون مجم ااوع عب ااارات االس ااتبيان( )83عباااارة
بموجااب( )60درجااة ،وتتكااون االسااتبيان ماان مي ازان تقاادير
ثالثي(مواف ااق ،مواف ااق إل ااي ح ااد م ااا ،غي اار مواف ااق) ،وذل ااك
بإعطاء ثالث درجاات للموافاق ،ودرجتاين للموافاق إلاي حاد

م ااا ،ودرج ااة واح اادة لغي اار المواف ااق ،كم ااا اش ااتمل االس ااتبيان
علي بيانات في بدايتها يجيب عنها المفحوص.
 -المعامست السيكومترية الستبانة آراء المتخصصي :

صاادق المحكمااي  :تاام عاارض الصااورة المبدئيااة لالسااتبيان
علا ااي مجموعا ااة ما اان االسا اااتذة المتخصصا ااين فا ااي مجا ااال

المالب ااس والنس اايج ملح ااق( )3به اادف التحق ااق م اان ص اادق
االسا ااتبانة وابا ااداء ال ا ارأي فيها ااا ما اان حيا ااث ( -5الصا ااياغة
اللغوي ا ا ا ا ااة للعب ا ا ا ا ااارات  -8تسلس ا ا ا ا اال وتنظ ا ا ا ا اايم العب ا ا ا ا ااارات

 -3وضوح العبارات  -1مناسبة العبارات لكل محور تابع

م
5
8

الكلية لإلستبيا الخاصة بالمتخصصي
المحاور
الجانب الجمالى
الجانب الوظيفى

قيم االرتباط
99101
99336

الداللة
9995
9995

يتض ا ااح م ا اان ج ا اادول( )5أن ق ا اايم مع ا ااامالت االرتباا اااط

( )99336 ،99101عل ا ا ااي التا ا ا اوالي وه ا ا ااي قيمت ا ا ااان دال ا ا ااة
إحصا ااائيا عنا ااد مسا ااتوي( ،)9995مما ااا يا اادل علا ااي صا اادق

محاور االستبيان.

ثبات االستبيان :تم حساب الثبات عن طريق(معامل
ألفا ،التجزئة النصفية) والجدول اآلتي يوضح ذلك:
ااااادول  :1معاماااال ثبااااات محاااااور االسااااتبيا الخاصااااة
م
5
8
3

بالمتخصصي

المحاور
الجانب الجمالى
الجانب الوظيفى
االستبيان ككل

معامل ألفا
99161
99381
99316

التازئة النصفية
99110 - 99366
99110 - 99390
99116 - 99311

يتضح من جدول( )8أن جميع معامالت ألفاا والتجزئاة
النصفية هي قيم مرتفعة وتدل علي ثبات اإلستبيان.
النتائج ومناقكتها
التساؤل األول:

ما مدى تأثر الفكر التصميمي لمصممي أزياء األطفال
التنكرية بالزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى؟

ماان خااالل إطااالع الباحث اة علااى كتااب ومجااالت الموضااة
المتخصصااة وتصاافحها للعديااد ماان مواقااع الويااب الخاصااة
بعا ا ا ا ا ا ا ااروض أزيا ا ا ا ا ا ا اااء مشا ا ا ا ا ا ا اااهير مصا ا ا ا ا ا ا ااممي األزيا ا ا ا ا ا ا اااء
(, Boss,Gant, Monnalisa, Moschino, Armani Junior

 )Timberlandوالشااركات المتخصصااة فااى تصااميم
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وانتااج األزيااء التنكرياة (animal on aliexpress – The
kids window – Mother care – blush fashions – fancy

) dress 4 kidsوجدت بعض األعماال القليلاة التاي توضاح

لنااا ماادى تااأثرهم باألعمااال الفنيااة لمختااارات ماان الزخااارف
الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى.
التصاااميمات المقتبساااة مااا الزخاااارف الحيوانياااة للعصااار

الفرعونى:

 -2التصااميمات التنكريااة لألطفااال المقتبسااة م ا تمثااال
األرنب:

تصميمات لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة
الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من
تمثال االرنب ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن
يشبة هيئة رأس االرنب.
التصاااااااميم األول (صاااااااور  :)2مقت ا ا اابس م ا ا اان الزخ ا ا ااارف
الحيوانياة فاى العصار الفرعاونى إنتااج شاركة

animals on

 Aliexpressتص ا ااميم لسا ا ااالوبيت ،اعتما ا ااد المصا ا اامم علا ا ااى
المحاكا اااة الكاملا ااة للمص ا ادر محا اال األقتبا اااس بشا ااكل كلا ااى

"حرف ا ااى" وتوظيف ا ااة ف ا ااى التص ا ااميم بش ا ااكل بن ا ااائى وزخرف ا ااى
مقتبس من األرنب ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك
وماابطن يشاابه هيئااة رأس األرنااب ،مفتااوح ماان األمااام عاان
طريق سوسته ،واعتمد المصامم أيضاا فاى تصاميمه للازى
على المؤثرات الغير مرئية فى مفارد الارأس ،متماثال ،رأس
متصاال محاك ااة ومبطن ااة تش اابة هئي ااة رأس وجس اام األرن ااب،
والسالوبيت منفذ مان خاماة القطيفاة الساادة األبايض والبناى
أما تفاصيل الرأس والصدر من القطيفة الساادة ذات اللاون

البنى.
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التصاااااميم الثاااااانى (صاااااور  :)1مقت ا اابس م ا اان الزخ ا ااارف
الحيوانياة فاى العصار الفرعاونى إنتااج شاركة

animals on

 Aliexpressتص ا ااميم لسا ا ااالوبيت ،اعتما ا ااد المصا ا اامم علا ا ااى
المحاكا اااة الكاملا ااة للمصا اادر محا اال األقتبا اااس بشا ااكل كلا ااى

"حرف ا ااى" وتوظيف ا ااة ف ا ااى التص ا ااميم بش ا ااكل بن ا ااائى وزخرف ا ااى
مقتاابس ماان األرنااب ،متماثاال ،بغطاااء رأس متصاال محاااك
وماابطن يشاابه هيئااة رأس األرنااب ،مفتااوح ماان األمااام عاان

طريق سوسته ،واعتمد المصامم أيضاا فاى تصاميمه للازى
على المؤثرات الغير مرئية فى مفارد الارأس ،متماثال ،رأس

متصاال محاكااة ومبطنااة تشاابة هئيااة رأس وجساام األرنااب،
كمااا اهااتم المصاامم بااالمؤثرات الغياار مرئيااة المسااتخدمة فااى
مفاارد ال ارأس وتفاصاايل الوجااة ،والسااالوبيت منفااذ ماان خامااة
القطيفة السادة حمراء اللون أماا تفاصايل الصادر واأليادى

من القطيفة السادة ذات اللون األبيض أماا تفاصايل الارأس
فاستخدم اللون األحمر واألبيض فى ابراز التفاصيل.

التصميم الثالث(صور  :)3مقتبس من الزخارف الحيوانية

فا ااى العصا اار الفرعا ااونى إنتا اااج شا ااركة

on

animals

 Aliexpressتص ااميم لس ااالوبيت تن اااول المص اامم ف ااى مف اارد
الرأس وتفاصيل الوجه من حياث فصال الارأس عان الجسام
غط اااء رأس منفص االة ومحاك ااة ومبطن ااة تش اابة هيئ ااة رأس

وجساام األرنااب ،بينمااا باااقى الاازى صااياغة بساايطة لمحاكاااة
جس اام ال اازى ،والس ااالوبيت منف ااذ م اان خام ااة القطيف ااة الس ااادة
ذات اللااون البنااى أمااا تفاصاايل الصاادر ماان القطيفااة السااادة
ذات اللون األبيض.
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صور  :2التصميم األول
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صور  :1التصميم الثانى

صور  :3التصميم الثالث

www.animalsonAliexpress.com

 -1التصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م حيوا
البقر :

تصميم لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة
الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من

التصااااميم الخااااام

(صااااور  :)5مقتا اابس ما اان الزخا ااارف

الحيوانية فاى العصارالفرعونى إنتااج مصامم األزيااء

Gant

اعتمااد المصاامم فااى تصااميمة للاازى عل اى المااؤثرات الغياار
مرئيااة ،متماثاال ،رأس متصاال محاكااة ومبطنااة تشاابة هيئ اة
رأس وجساام البق ارة ،ومنفااذ ماان خامااة القطيفااة البيضاااء أمااا

تمثال البقرة ،فنجد كل تصميم له شكل مختلف عن اآلخر

تفاصيل الرأس من القطيفة السوداء.

فى حين المصدر واحد ولكن تناوله كل مصمم بطريقة

التصااااااميم الساد (صااااااور  :)6مقت ا اابس م ا اان الزخا ا اارف

التصااااااميم الراباااااا (صااااااور  :)4مقت ا اابس م ا اان الزخ ا ااارف

 Monnalisaاعتم ا ااد المص ا اامم ف ا ااى تص ا ااميمة لل ا اازى عل ا ااى

مختلفة عن األخر.
الحيوانيااة فااى العصاارالفرعونى إنتاااج شااركة

الحيوانيا ا ااة فا ا ااى العص ا ا اارالفرعونى إنتا ا اااج مصا ا اامم األزيا ا اااء

Mother care

اس ا ااتطاع المص ا اامم اختي ا ااار خام ا ااة تح ا اااكى جل ا ااد الحيا ا اوان
لتعطى ملمسة وشكلة ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محااك

وماابطن يشاابة هيئ اة رأس وجساام البق ارة ،مفتااوح ماان األمااام
عن طريق سوساتة ،بأكماام طويلاة منفاذ مان خاماة القطيفاة
بلونين األبيض فى األسود.

المااؤثرات الغياار مرئيااة ولكاان بشااكل مختلااف عاان التصااميم
الخامس فنجد توظيفة للمؤثر متشابة الى حاد ماا فاى مفارد
ال ارأس ولكاان فااى مفاارد الاابطن اسااتطاع أن يحاااكى ويباارز
أماكن الرضاعة بشكل طبيعى وهو ما يميز حياوان البقارة،

متماثاال ،رأس متصاالة ومحاكااة ومبطنااة تشاابة هيئااة رأس

وجساام البق ارة ،والاازى منفااذ ماان خامااة القطيفااة البيضاااء أمااا
تفاصيل مفردات الزى من القطيفة السوداء والبنى.

صور  :5التصميم الخام

صور  :4التصميم الراب

صور  :6التصميم الساد

www.Monnalisa.com

 -3التصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م
الكبش ،الغزالة والذئب والزرافة

تماثيل

التصاااااميم السااااااب (صاااااور  :)7مقتا اابس ما اان الزخ ا ااارف
الحيوانيااة فااى العصاارالفرعونى إنتاااج شااركة

animals on

 Aliexpressاعتمد المصمم فى تلاك األزيااء التنكرياة علاى
المحاكا اااة الكاملا ااة للمصا اادر محا اال األقتبا اااس بشا ااكل كلا ااى
"حرف ا ااى" وتوظيف ا ااه ف ا ااى التص ا ااميم بش ا ااكل بن ا ااائى وزخرف ا ااى

555

مقتاابس ماان الكاابش ،الغ ازلااة والااذئب حيااث أن زى الكاابش
متماث اال ،بغط اااء رأس متص اال مح اااك وم اابطن يش اابة هيئ ااة

رأس وجسم الكبش ،مفتاوح مان األماام عان طرياق سوساتة،
اعتمااد المصاامم أيضااا فااى تصااميمه للاازى علااى المااؤثرات
الغيار مرئياة فاى مفارد الارأس ،وزى الكابش منفاذ مان خامااة
القطيف ااة البن ااى أم ااا تفاص اايل الا ارأس والص اادر م اان القطيف ااة

السادة ذات اللون البيج والبناى ،بينماا زى الغ ازلاة منفاذ مان
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خامااة القطيفااة الس ااادة صاافراء اللااون فتناااول المصاامم ف ااى

تفاصا اايل ال ا ارأس فاسا ااتخدم الل ا ااون األسا ااود والبنا ااى البا ا اراز

اختياره للون السالوبيت حتى تحاكى لاون جسام الغ ازلاة أماا

التفاصيل.

تفاصاايل الصاادر ماان القطيفااة السااادة ذات اللااون األباايض

التصاااااميم العاكر(صاااااور  :)20مقت ا اابس م ا اان الزخ ا ااارف

لكاان تفاصاايل ال ارأس اسااتخدم اللااون األسااود والبن اى والبنااى
ف ا ااى ابا ا اراز التفاص ا اايل ،بينم ا ااا زى ال ا ااذئب اه ا ااتم المص ا اامم

الحيواني ااة ف ااى العص اارالفرعونى إنت اااج ش ااركة

 windowتناولا اه المص اامم بطريق ااة تختلاااف ع اان التص ااميم

ب ا ااالمؤثرات الغي ا اار مرئي ا ااة المس ا ااتخدمة ف ا ااى مف ا اارد الا ا ارأس

السااابع والثااامن ماان حيااث اهتمامااة بااالمؤثرات الغياار مرئيااة

وتفاص اايل الوج ااه محاك اااة دقيق ااة ،واس ااتخدم الل ااون األس ااود

المسا ااتخدمة فا ااى مفا اارد ال ا ارأس وتفاصا اايل الوجا ااة واألنيا اااب

واألبيض والبنى ليبرز تفاصايل الوجاة ،أماا بااقى الازى فاتم

the kids

محاكاااة دقيق ااة أم ااا ب اااقى المنااتج ص ااياغة بساايطة لمحاك اااة

صااياغته بطريق ااة بس اايطة لمحاك اااة جس اام ال اازى ومنف ااذ م اان
خامة القطيفة السادة البنى اللاون أماا تفاصايل الصادر مان

جسم المنتج ومنفذ من خاماة القطيفاة الساادة صافراء اللاون

حتااى تحاااكى لااون جساام األسااد أمااا تفاصاايل الصاادر ماان

القطيفة السادة ذات اللون األبيض.

القطيفة السادة ذات اللون األبيض.

 -4التصااميمات التنكريااة لألطفااال المقتبسااة م ا تمثااال

 -5التصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م

األسد والنمر:

تصا ااميم لس ا ااالوبيت ،اعتما ااد المص ا اامم علا ااى المحاك ا اااة
الكاملا ااة للمصا اادر مح ا اال األقتبا اااس بش ا ااكل كلا ااى "حرف ا ااى"

وتوظيفااه فااى التصااميم بشااكل بنااائى وزخرفااى مقتاابس ماان
تمثااال األسااد والنماار ،متماثاال ،بغطاااء رأس متصاال محاااك
وماابطن يشاابه هيئااة رأس األسااد والنماار ،مفتااوح ماان األمااام
عاان طريااق سوسااته ،واعتمااد المصاامم أيضااا فااى تصااميمه
للزى على المؤثرات الغير مرئية فى مفرد الارأس ،متماثال،

رأس متصل محاكة ومبطناة تشابه هيئاة رأس وجسام األساد
والنمر.
التصاااااااميم الثام (صاااااااور  :)8مقت ا ا اابس م ا ا اان الزخ ا ا ااارف
الحيوانيااة فااى العصاارالفرعونى إنتاااج شااركة

animals on

 Aliexpressالساالوبيت منفاذ مان خاماة القطيفاة المنقوشاة

الكلب:

تمثال

التصميم الحادى عكر (صور  :)22مقتبس من الزخاارف
الحيواني ا ا ا ا ا ا ااة ف ا ا ا ا ا ا ااى العص ا ا ا ا ا ا اارالفرعونى إنت ا ا ا ا ا ا اااج ش ا ا ا ا ا ا ااركة

fancydress4kids

تصااميم لسااالوبيت ،اعتمااد المصاامم علااى المحاكاااة الكاملااة
للمصادر محاال األقتباااس بشااكل كلاى "حرفااى" وتوظيفااة فااى
التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من الكلب ،متماثال،
بغطاء رأس متصل محااك ومابطن يشابة هئياة رأس وجسام
الكل ااب ،مفتاااوح م اان األما ااام ع اان طرياااق سوس ااتة ،واعتما ااد
المصاامم أيض ااا فااى تصااميمة للاازى عل ااى المااؤثرات الغياار
مرئيااة فااى مفاارد ال ارأس ،متماثاال ،منفااذ ماان خامااة القطيفااة
السادة ذات اللون الرمادى أما تفاصيل الرأس والصدر من
القطيفة السادة ذات اللون األسود.

البن ااى ف ااى األسااود تحاااكى ل ااون جس اام النماار أمااا تفاص اايل

الرأس والصدر من القطيفة السادة ذات اللون البيج.

التصاااااميم التاسااااا (صاااااور  :)2مقتا اابس ما اان الزخ ا ااارف
الحيوانياة فاى العصاارالفرعونى إنتااج شاركة

Mother care

السااالوبيت منف ااذ ماان خامااة القطيفااة الس ااادة صاافراء اللااون
فنج ااد تن اااول المص اامم ف ااى اختي اااره لل ااون الس ااالوبيت حت ااى
تح اااكى ل ااون جس اام األس ااد أم ااا تفاص اايل األي اادى واألكم ااام
والصا اادر ما اان القطيف ا ااة السا ااادة ذات الل ا ااون األبا اايض أم ا ااا

 -6التصااميمات التنكريااة لألطفااال المقتبسااة م ا تمثااال
القطة:

تصميمات لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة
الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من
تمثال القطة ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن

يشبة هيئة رأس القطة.
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صور  :7التصميم الساب
www.animalsonAliexpress.com

صور  :2التصميم التاس

صور  :8التصميم الثام
www.animalsonAliexpress.com

www.Mothercare.com

صور  :20التصميم العاكر
www.thekidswindow.com

صور  :22التصميم الحادى عكر
http://www.fancydress4kids.com

التصميم الثانى عكر (صور  :)21مقتبس مان الزخاارف

التصميم الثالث عكر (صور  :)23مقتبس مان الزخاارف

"كورسااية " يصاال طولااة الااى بعااد خااط الجنااب ،ومنفااذ ماان

"كورس ااية " يص اال طول ااة ال ااى بع ااد خ ااط الجن ااب ،اعتم ااد

خام ااة القطيف ااة الس ااوداء حت ااى تح اااكى ل ااون جس اام القط ااة،

المصاامم علااى المااؤثرات الغياار مرئيااة فااى محاكاتااة لحياوان

الحيوانية فاى العصارالفرعونى إنتااج

شاركة blush fashions

استطاع المصمم ان يعطى تفاصيل وجاة القطاة باساتخدام
الميكياج وشكل الشعر واضافة ذيل للزى.

الحيوانية فى العصرالفرعونى إنتاج

شاركة blush fashions

القطااة ف ااى مف ااردى الا ارأس والاابطن ،بسوس ااتة ماان الخل ااف،

بغطا اااء رأس متصا اال ،ومنفا ااذ ما اان خاما ااة القطيفا ااة السا ااادة
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بيضاااء اللااون حتااى تحاااكى لااون جساام القطااة أمااا تفاصاايل

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

الرأس والصدر من القطيفة السادة ذات اللون البنى.

وتوظيفه فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى فزى القرد

التصميم الراب عكر (صاور  :)24مقتابس مان الزخاارف
الحيوانية فى العصرالفرعونى إنتاج

شاركة blush fashions

والقطة مقتبس من زخارف العصر الفرعونى واعتمد
المصمم أيضا فى تصميمه للزى على المؤثرات الغير

تناوله المصمم بطريقاة تختلاف عان التصاميم الثاانى عشار

مرئية فى مفرد الرأس ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن

والتصااميم الثالااث عشاار فاسااتخدم المصاامم المااؤثرات الغياار

يشبة هيئة رأس مصدر االقتباس من حيث شكل األذن

مرئيااة بدقااة فااى مفاارد غطاااء ال ارأس لمحاكاااة وجااة القطااة ،

وجسمة ،مفتوح من األمام عن طريق سوستة ،متماثل،

وتم تنفيذ التصميم األول بالصورة ( )51من خامة القطيفة
السا ااادة بنا ااى اللا ااون حتا ااى تحا اااكى لا ااون جسا اام القطا ااة أما ااا

منفذ من خامة القطيفة باأللوان المختلفة أما تفاصيل
األيدى والقدم والصدر من القطيفة السادة.

تفاص اايل الا ارأس والص اادر م اان القطيف ااة الس ااادة ذات الل ااون

التساؤل الثانى:

من خامة القطيفة السادة

الفرعونى فى تصميم األزياء التنكرية لألطفال ؟

األب اايض واألس ااود ،وتنفي ااذ التص ااميم الث ااانى بالص ااورة()51

مااا إمكانيااة توفيااف الزخااارف الحيوانيااة لفنااانى العصاار

أزرق اللا ااون أما ااا تفاصا اايل ال ا ارأس والصا اادر ما اان القطيفا ااة

لإلجابه على هذا التساؤل قامت الباحثة بإبتكار ورسم

تمثال

الخطى للزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى فى

السادة ذات اللون األبيض واألسود.

العديد من اإلسكتشات حاولت من خاللها ترجمة البناء

 -7التصميمات التنكرية لألطفال المقتبسة م
القرد والقطة

التصميم الخام

عكر(صور  :)25مقتبس من

الزخارف الحيوانية فى العصرالفرعونى إنتاج شركة

الطبيعه واعادة صياغتها وتوظيفها بأكثر من رؤيه
تصميميه تقترب من التقليد والمحاكاه المباشره للمصدر

محل اإلقتباس،

animals on Aliexpressاعتمد المصمم على المحاكاة

صور  :21التصميم الثانى عكر

صور  :23التصميم الثالث عكر

صور  :24التصميم الراب عكر

www.blushfashions.com
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صور  :25التصميم الخام

عكر

www.animalsonAliexpress.com

وتطبيقا لفلسفة هذا العصر أستخدمت رؤوس الحيوانات

سوستة ،بقصة صدر بداية من منتصف الكتف الى

كهيئات للمعبودات وهى أكثر الرموز شيوعا فى الفكر

الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصل طولة الى

المصرى القديم حتى اعتبرها المصرى القديم رمو از لآللهة

القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور ،واعتمد المصمم

الكبرى أو شعا ار للحماية أو الوقاية أو القوة بحيث يرى

ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات الغير مرئية فى

المتذوق ويحس بالمصدر األصلى(مصدر االقتباس) ،وقد

مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة القطيفة السادة ذات

صاحب ذلك جهدا ذهنيا كبي ار فى سبيل الوصول إلى

اللون األبيض واللون البنبى أما تفاصيل الرأس من

رؤيه جديده يمكن الرضاء عنها ،وخالل تلك المرحله تم

القطيفة السادة ذات اللون األبيض والبنبى والصدر من

األخر واستكمالها ،وفيما يلى عرض لبعض التصميمات

القطيفة ذات اللون األبيض ،الخلف محاك فى خط

لألزياء التنكرية لألطفال التى أعتمدت على صياغة

النصف ومضاف فيه ذيل يشبة هيئة ذيل األرنب.

إستبعاد بعض اإلسكتشات واجراء تعديالت على البعض

وتوظيف الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى
بأكثر من رؤيه فنيه.
التصاااميمات المقتبساااة مااا الزخاااارف الحيوانياااة لفناااانى
العصااار الفرعاااونى إلبتكاااار تصاااميمات لألزيااااء التنكرياااة

لألطفال (اسكتكات تصميم الباحثة):

 -2التصاااميم األول المقتاااب

مااا الزخاااارف الحيوانياااة

لفنانى العصر الفرعونى تمثال األرنب:

التصاااميم األول :ساااالوبيت تنكااارى لألطفاااال مقتاااب
تمثال األرنب ككل(:)2

مااا

تصميم سالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من

القطيفة السادة ذات اللون البنى أما باقى الجسم من

 -1التصااميم الثااانى المقتااب

م ا الزخااارف الحيوانيااة

لفنانى العصر الفرعونى تمثال البقر :

التصااميم الثااانى :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

ما

تمثال البقر ككل(:)1

تصميم لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من
البقرة ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن يشبة
هئية رأس وجسم البقرة ،مفتوح من األمام عن طريق
سوستة ،بقصة صدر بداية من منتصف الكتف الى
الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصل طولة الى

القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،

األرنب ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن يشبة
هئية رأس وجسم االرنب ،مفتوح من األمام عن طريق
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مصدر االقتباس تمثال األرنب تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
)(http://www.bibalex.org

تصمي م األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس متصل بالسالوبيت
ككل  :2تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

غطاء الرأس بالخامة المقترحة
م تمثال األرنب

واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات

طريق سوستة ،واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى

الغير مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة

على المؤثرات الغير مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل،

ذات اللون األبيض واألصفر أما تفاصيل الرأس من نفس

ذات اللون األسود واألبيض أما تفاصيل الرأس من نفس

الخامات السابقة والصدر من القطيفة السادة ذات اللون

الخامات السابقة والصدر من القطيفة السادة ذات اللون

األبيض أما باقى الجسم منفذ من خامة القطيفة المنقوشة

األبيض ،أما باقى الجسم من خامة القطيفة السادة ذات

القطيفة المنقوشة ذات اللون األسود فى األبيض والسادة

ذات اللون األسود فى األبيض ،الخلف محاك فى خط
النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل البقرة.

 -3التصاااميم الثالاااث المقتاااب

مااا الزخاااارف الحيوانياااة

لفنانى العصر الفرعونى تمثال الكبش:

التصااميم الثالااث :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

تمثال الكبش ككل(:)3

ما

بكشكشة باألكمام واألرجل ،منفذ من خامة القطيفة السادة

اللون األسود ،الخلف محاك فى خط النصف.

 -5التصااميم الراباا المقتاااب

ماا الزخااارف الحيوانياااة

لفناااانى العصااار الفرعاااونى تمثاااال الغزالاااة (الرؤياااة

األولى):

التصااميم الراب ا  :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

تمثال الغزالة (الرؤية األولى) ككل(:)4

ما

تصميم سالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

تصميم لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من

الخروف ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن
يشبة هئية رأس وجسم الخروف ،مفتوح من األمام عن
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يشبة هئية رأس وجسم الغزالة ،مفتوح من األمام عن
طريق سوستة،

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)

مصدر االقتباس تمثال البقرة تصميم سالوبيت (مسطح األمام)
(كفاية سليمان وأخرون)553- 5001 :

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس متصل بالسالوبيت

غطاء الرأس بالخامة المقترحة

ككل  :1تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

مصدر االقتباس تمثال الكبش تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

م تمثال البقر

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
)(www.misrelmahrosa.gov.eg

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس متصل بالسالوبيت
ككل  :3تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

غطاء الرأس بالخامة المقترحة
م تمثال الكبش
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مصدر االقتباس تمثال الغزالة

تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
)(www.perso.ch/slaibi

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس منفصل عن السالوبيت
ككل  :4تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

غطاء الرأس بالخامة المقترحة

م تمثال الغزالة (الرؤية األولى)

بقصة صدر بداية من منتصف الرقبة الى الوسط،

الغزالة ،متماثل ،بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن

بكشكشة فى الرقبة ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة،

يشبة هئية رأس وجسم الغزالة ،مفتوح من األمام عن

يصل طولة الى القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،

طريق سوستة ،بقصة صدر بداية من منتصف الرقبة

واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات

الى الوسط ،بكشكشة فى الرقبة ،بأكمام طويلة وبأساور

الغير مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة

بكشكشة ،يصل طولة الى القدمين وبكشكشة من األسفل

القطيفة السادة ذات اللون البنى الفاتح والمنقوشة ذات

وبأساور ،واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على

اللون البنى أما تفاصيل الرأس من القطيفة السادة ذات

المؤثرات الغير مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من

اللون البنى الفاتح والمنقوشة والصدر من القطيفة السادة

خامة القطيفة السادة ذات اللون البنى واألبيض

أما

ذات اللون البنى أما باقى الجسم من القطيفة المنقوشة

تفاصيل الرأس من نفس الخامات السابقة باألضافة الى

م الزخارف الحيوانية

ذات اللون األبيض أما باقى الجسم من القطيفة السادة

ذات اللون البنى ،الخلف محاك فى خط النصف.
 -5التصميم الخام
لفنانى

العصر

المقتب

الفرعونى

تمثال

الثانية):

الغ ازلة(الرؤية

التصميم الخام  :سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب

تمثال الغزالة (الرؤية الثانية) ككل(:)5

ما

تصميم لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"
وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من
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القطيفة ذات اللون األحمروالصدر من القطيفة السادة
ذات اللون البنى.
 -6التصميم الساد

المقتب

م الزخارف الحيوانية

لفنانى العصر الفرعونى تمثال الذئب:

التصميم الساد  :سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب

تمثال الذئب ككل(:)6

ما

تصا ااميم لس ا ااالوبيت ،اعتم ا ااد المص ا اامم علا ااى المحاك ا اااة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"
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مصدر االقتباس تمثال الغزالة
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تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)

تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

)(http://forum.egypt.com

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس منفصل عن السالوبيت
ككل  :5تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

مصدر االقتباس تمثال الذئب

غطاء الرأس بالخامة المقترحة

م تمثال الغزالة (الرؤية الثانية)

تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)

))http://forum.egypt.com

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس منفصل عن السالوبيت
ككل  :6تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

غطاء الرأس بالخامة المقترحة
م تمثال الذئب
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وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من

التصااميم الساااب  :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

ما

الذئب ،متماثل ،بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن

تمثال الزرافة ككل(:)7

طريق سوستة ،بقصة صدر بداية من منتصف الكتف

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

يشبة هئية رأس وجسم الذئب ،مفتوح من األمام عن
الى الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصل طولة
الى القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور ،واعتمد

المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات الغير

مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة القطيفة
السادة

ذات اللون األسود واألبيض واألصفر ،أما

تصميم لسالوبيت،اعتمد المصمم على المحاكاة

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من
الزرافة ،متماثل ،بغطاء رأس متصل محاك ومبطن يشبة

هئية رأس وجسم الزرافة ،مفتوح من األمام عن طريق
سوستة ،بقصة صدر بداية من منتصف الكتف الى
الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصل طولة الى

تفاصيل الرأس من نفس الخامات السابقة والصدر من

القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور ،واعتمد المصمم

القطيفة السادة ذات اللون األسود ،أما الخلف محاك فى

مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة القطيفة السادة ذات

القطيفة السادة ذات اللون األصفر أما باقى الجسم من

خط النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل الذئب.
 -3التصميم الساب

المقتب

م

الزخارف الحيوانية

لفنانى العصر الفرعونى تمثال الزرافة:

ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات الغير مرئية فى
اللون البنى واألبيض والقطيفة المنقوشة ذات اللون البنى
أما تفاصيل الرأس من نفس الخامات السابقة والصدر من
القطيفة السادة ذات اللون ااألبيض أما باقى الجسم من

القطيفة المنقوشة ذات اللون البنى ،أما الخلف محاك فى
خط النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل الزرافة.

مصدر االقتباس تمثال الزرافة تصميم سالوبيت(مسطح األمام)

تصميم سالوبيت(مسطح الخلف)

(متحف اآلثار -مكتبة اإلسكندرية– الشاطبي)

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس متصل بالسالوبيت
ككل  :7تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب
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 -8التصميم الثام

المقتب

م
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الزخارف الحيوانية

لفنانى العصر الفرعونى تمثال األسد

التصااميم الثااام  :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

ما

تمثال األسد (ككل :)8

تصا ااميم لسا ااالوبيت ،اعتما اادت الباحثا ااة علا ااى المحاكا اااة

الكاملا ااة للمصا اادر مح ا اال األقتبا اااس بش ا ااكل كلا ااى "حرف ا ااى"

ذات اللون األبيض أما باقى الجسام مان القطيفاة المنقوشاة
ذات الل ااون البن ااى ،أم ااا الخل ااف مح اااك ف ااى خ ااط النص ااف

ومضاف فيه ذيل يشبة هيئة ذيل األسد.
 -2التصااميم التاس ا المقتااب

م ا الزخااارف الحيوانيااة

لفنانى العصر الفرعونى تمثال النمر:

التصااميم التاس ا  :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

ما

وتوظيفااة فااى التصااميم بشااكل بنااائى وزخرفااى مقتاابس ماان
تمثاال األسااد ،متماثاال ،بغطااء رأس متصاال محاااك وماابطن

تمثال النمر (ككل :)2

تصا ااميم لس ا ااالوبيت ،اعتم ا ااد المصا اامم عل ا ااى المحاكا ا ااة

يشبة هيئة رأس وجسم األسد ،مفتوح من األمام عن طريق

الكاملا ااة للمصا اادر مح ا اال األقتبا اااس بش ا ااكل كلا ااى "حرف ا ااى"

سوس ااتة ،بقص ااة ص اادر بداي ااة م اان منتص ااف الكت ااف إلاااى

وتوظيفااة فااى التصااميم بشااكل بنااائى وزخرفااى مقتاابس ماان

الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصال طولاة إلاى

النمر ،متماثل ،بغطاء رأس منفصل محااك ومابطن يشابة

فااى تصااميمها للاازى علااى المااؤثرات الغياار مرئيااة فااى مفاارد

سوس ااتة ،بقص ااة ص اادر بداي ااة م اان منتصاااف الكتاااف الاااى

الارأس ،متماثال ،منفاذ مان خاماة القطيفاة الساادة والمنقوشاة

الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصال طولاة الاى

ذات اللااون البنااى أمااا تفاصاايل ال ارأس ماان القطيفااة السااادة

القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور،

القاادمين وبكشكشااة ماان األساافل وبأساااور ،واعتماادت أيضااا

ذات اللااون البنااى والمنقوشااة والصاادر ماان القطيفااة السااادة

مصدر االقتباس تمثال األسد

هئي ااة رأس وجس اام النم اار ،مفت ااوح م اان األم ااام ع اان طري ااق

تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
)(http://forum.egypt.com

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس متصل بالسالوبيت غطاء الرأس بالخامة المقترحة
ككل  :8تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

م تمثال األسد
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مصدر االقتباس تمثال النمر

تصميم سالوبيت (مسطح األمام) تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
)(http://forum.egypt.com

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس منفصل عن السالوبيت غطاء الرأس بالخامة المقترحة
ككل  :2تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

م تمثال النمر

واعتمد المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات

الى القدمين وبكشكشة من األسفل وبأساور ،واعتمد

الغير مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة

المصمم ايضا فى تصميمة للزى على المؤثرات الغير

القطيفة السادة ذات اللون البنى الفاتح واألبيض والمنقوشة

مرئية فى مفرد الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة القطيفة

ذات اللون البنى والمنقوشة والصدر من القطيفة السادة

من نفس الخامات السابقة ،أما باقى الجسم منفذ من

ذات اللون البنى ،أما باقى الجسم من القطيفة المنقوشة

القطيفة السادة ذات اللون البنى والصدر من القطيفة

ذات اللون البنى ،أما الخلف محاك فى خط النصف

السادة ذات اللون البيج ،أما الخلف محاك فى خط

ما الزخاارف الحيوانياة

مااا الزخاااارف

ذات اللون البنى أما تفاصيل الرأس من القطيفة السادة

ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل النمر.

 -20التصميم العاكار المقتاب

لفنانى العصر الفرعونى تمثال الكلب:

التصااميم العاكاار :سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتااب

تمثال الكلب (ككل :)20

ما

السادة ذات اللون األسود والبيج والبنى أما تفاصيل الرأس

النصف ومضاف فية ذيل يشبة هيئة ذيل الكلب.

 -22التصاااميم الحاااادى عكااار المقتاااب

الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى تمثال القطة:

التصميم الحادى عكر :سالوبيت تنكرى لألطفاال مقتاب
م تمثال القطة (ككل:)22

تصميم لسالوبيت ،اعتمد المصمم على المحاكاة

تصا ااميم لس ا ااالوبيت ،اعتم ا ااد المص ا اامم علا ااى المحاك ا اااة

الكاملة للمصدر محل األقتباس بشكل كلى "حرفى"

الكاملا ااة للمصا اادر مح ا اال األقتبا اااس بش ا ااكل كلا ااى "حرف ا ااى"

وتوظيفة فى التصميم بشكل بنائى وزخرفى مقتبس من

وتوظيفااة فااى التصااميم بشااكل بنااائى وزخرفااى مقتاابس ماان

الكلب ،متماثل ،بغطاء رأس منفصل محاك ومبطن

القطة ،متماثل ،بغطاء رأس منفصل محاك ومابطن يشابة

يشبة هئية رأس وجسم الكلب ،مفتوح من األمام عن

هئي ااة رأس وجس اام القط ااة ،مفت ااوح م اان األم ااام ع اان طري ااق

طريق سوستة ،بقصة صدر بداية من منتصف الكتف

سوستة،

الى الوسط ،بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصل طولة
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تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
))http://forum.egypt.com

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس منفصل عن السالوبيت غطاء الرأس بالخامة المقترحة
ككل  :20تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

مصدر االقتباس تمثال القطة

تصميم سالوبيت (مسطح األمام)

م تمثال الكلب

تصميم سالوبيت (مسطح الخلف)
()http://forum.egypt.com

تصميم األمام بالخامة المقترحة غطاء رأس منفصل عن السالوبيت غطاء الرأس بالخامة المقترحة
ككل  :22تصميم سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

م تمثال القطة
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بقصا ااة صا اادر بدايا ااة ما اان منتصا ااف الكتا ااف الا ااى الوسا ااط،

 -التصميم الخامس المقتبس من تمثال الغزالة(الرؤية

بأكمام طويلة وبأساور بكشكشة ،يصل طولاة الاى القادمين

الثانية) ،التصميم السادس المقتبس من تمثال الذئب،

تصا ااميمة للا اازى علا ااى الما ااؤثرات الغيا اار مرئيا ااة فا ااى مفا اارد

على نسبة مئوية .%01,6

وبكشكشة من األسفل وبأساور ،واعتمد المصمم ايضا فاى

التصميم العاشر المقتبس من تمثال الكلب لحصولهم

الرأس ،متماثل ،منفذ من خامة القطيفة السادة ذات اللون

 -التصميم األول المقتبس من تمثال األرنب  ،التصميم

البن ااى الفاااتح واألباايض واألحم اار أمااا تفاصاايل الاارأس م اان

الحادى عشر المقتبس من تمثال القطة لحصولهم

نفس الخامات الساابقة بااقى الجسام منفاذ مان اللاون البناى

على نسبة مئوية .%01,8

أم ااا الخل ااف مح اااك ف ااى خ ااط النص ااف ومض اااف في ااة ذي اال

على نسبة مئوية .%08,3

الفاتح أما الصدر من القطيفة السادة ذات اللاون األبايض.

يشبة هيئة ذيل القطة.

 التصميم الثالث المقتبس من تمثال الكبش ،التصميمالرابع المقتبس من تمثال الغزالة(الرؤية األولى)،

التساؤل الثالث:

الاذ يانص علاي مااا آراء المتخصصاي فاي التصااميمات
المقترحة؟

لإلجابة علي هذا التساؤل تم تفريغ بيانات استبيان

المتخصصين "ملحق( ")8وذلك بتحويل العالمات التى
دونها أفراد العينة أمام كل عبارة إلي درجات ،وقامت
الباحثة بحساب متوسط الدرجة الكلية ،والنسب المئوية
للتصاميم المقترحة والجدول التالى يوضح ذلك.

يتبين من جدول( )3أن متوسط درجة المحور األول
الخاص بالجانب الجمالى للتصميمات المقترحة تراوحت
من ( )11 :11درجة ،والنسبة المئوية من(:%09,3
 ،)%599بينما أن متوسط درجة المحور الثانى الخاص
بالجانب الوظيفى للتصميمات المقترحة تراوحت من (:53

 )51درجة ،والنسبة المئوية من( ،)%599 :%16,6أما
متوسط الدرجة الكلية تراوحت ما بين
)61

درجة،

.)%599

والنسبة

المئوية

(:63
من(:%05,3

كما يتبين من جدول( )3أن ترتيب التصميمات تبعا
ألفضليتها وفقا آلراء المتخصصين هي كاآلتي:
 التصميم الثانى المقتبس من تمثال البقرة ،التصميمالتاسع المقتبس من تمثال النمر لحصولهم على نسبة

مئوية .%599

 -التصميم السابع المقتبس من تمثال الزرافة لحصوله

التصميم الثامن المقتبس من تمثال األسد لحصولهم

على نسبة مئوية .%05,3
وقد حققت كل التصميمات المقترحة نسب عالية أكثر من
 %09بناء على متوسط الدرجة الكلية والنسب المئوية
للتصميمات المقترحة وفقا آلراء المتخصصين ويرجع

السبب في ذلك إلى أن هذه التصميمات راعت فيها
الباحثة البساطة في الخطوط واالتزان الناتج من
التماثل الذي بدورة يؤدى إلي ظهور التصميمات
بالناحية الجمالية التى تتطلبها التصميمات التنكرية

لألطفال  ،كما تحقق فيها النسبة والتناسب بين
قصاتها.
التساؤل الراب :

ما إمكانية تنفيذ مختارات م التصميمات المقترحة ؟

لإلجابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بتنفيذ جميع

التصميمات المقترحة لألزياء التنكرية لألطفال بناء على
آراء المتخصصين تجاه التصميمات المقتبسة من
مختارات الزخارف الحيوانية لفنانى العصر الفرعونى

(ملحق  )8وذلك نظ ار لحصولهم جميعا على نسبة مئوية
أكثر من  ، %09وتم تنفيذ التصميمات بالخامات
المناسبة تبعا لمصدر االقتباس وترتيبهم تبعا لألفضلية
كما بالتساؤل الثالث وطبقا لتفريغ استبيان آراء
المتخصصين.
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ادول  :3متوسط الدراة الكلية والنسب المئوية للتصاميم المقترحة وفقا آلراء المتخصصي
م

التصميم

5
8
3
1
1
6
3
1
0
59
55

االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
الحادى عشر

المحور الثاني
الاانب الوفيفى
النسبة
متوسط الدراة
المئوية
الكلية
% 16,6
53
% 03,3
51
% 16,6
53
% 03,3
51
% 03,3
51
% 599
51
% 03,3
51
% 16,6
53
% 03,3
51
% 16,6
53
% 16,6
53

المحور االول
الاانب الامالى
النسبة
متوسط
المئوية
الدراة الكلية
% 06,8
18
% 599
11
% 08,1
19
% 09,3
10
% 06,3
18
% 01,1
15
% 08,1
19
% 08,1
19
% 599
11
% 01
13
% 06,3
18

مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة

م تمثال البقر :

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال البقرة تبعا لترتيب

التصميمات

المقترحة

طبقا

لنتائج

استبيان

آراء

المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم األول المنفاذ :ساالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب
م تمثال البقر ككل :21

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

ماان تمثااال البقاارة حيااث يحتااوى عل ااى غطاااء رأس متصاال
بجس اام الس ااالوبيت عب ااارة ع اان جا ازأين الج اازء األول الوج ااة
ماابطن ومحاااك بااه تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس

األمام

الخلف

متوسط الدراة
الكلية
61
61
63
63
66
66
61
63
61
66
61

النسبة
المئوية
% 01,8
% 599
% 05,3
% 05,3
% 01,6
% 01,6
% 08,3
% 05,3
% 599
% 01,6
%0198

البقا ارة ،أم ااا الج اازء الث ااانى ب ااه فتح ااة مس ااتديرة لكش ااف وج ااة

التصميمات المنفذ لألزياء التنكرية لألطفال :

 -2التصميم األول المنفذ المقتب

االستبيا ككل

بجس اام الس ااالوبيت ،منف ااذ م اان خام ااة القطيف ااة الس ااادة ذات
اللااون األباايض السااادة واألباايض مااع األسااود ،أمااا تفاصاايل
الوج ااة م اان األب اايض الس ااادة واألب اايض ف ااى األس ااود والل ااون
الباايج ،والسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان منتصااف الكتااف
حتاى الوسااط منفاذة ماان خاماة القطيفااة ذات اللاون األباايض
الس ااادة ،أماااا الخلاااف قطعا ااة واحااادة ال يوجا ااد ب ااه قصا ااات،

بأكمام طويلة ،منفذ من خامة القطيفة األبيض ماع األساود
لتعطااى ملمااس وشااكل جلااد الحياوان (تمثااال البق ارة) ويصاال
طول السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

الجانب

ككل  :21تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

الرأس
م تمثال البقر
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م تمثال النمر:

سااالوبيت منف ااذ مقت اابس م اان تمث ااال النم اار تبع ااا لترتي ااب

التص ا ا ا ا ااميمات المقترح ا ا ا ا ااة طبق ا ا ا ا ااا لنت ا ا ا ا ااائج اس ا ا ا ا ااتبيان آ ارء
المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم الثانى المنفذ :سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب
م تمثال النمر ككل :23

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

ماان تمثااال النماار حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال

وشكل جلاد الحيوان(تمثاال النمار) ويصال طاول الساالوبيت
إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.
 -3التصااميم الثالااث المنفااذ المقتااب

م ا تمثااال الغزالااة

(الرؤية الثانية):

س ا ااالوبيت منف ا ااذ مقت ا اابس م ا اان تمث ا ااال الغ ازل ا ااة (الرؤي ا ااة
الثاني ااة) تبعا اا لترتي ااب التص ااميمات المقترح ااة طبق ااا لنت ااائج
استبيان آراء المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم الثالث المنفذ :سالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب

عب ااارة عاان جاازأين الجاازء األول الوجااة ماابطن ومحاااك ب ااه

م تمثال الغزالة (الرؤية الثانية) ككل :24

الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة
مسااتديرة ماان األمااام والخلااف ،ويصاال طااول غطاااء ال ارأس

ماان تمثااال الغ ازلااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال
عب ااارة عاان جا ازأين الج اازء األول الوجااة ماابطن ومحاااك ب ااه

إلااى أساافل الكتااف ،منفااذ ماان خامااة القطيفااة المنقوشااة ذات

تفاصايل الوجاة الدقيقاة يشاابة هيئاة رأس الغ ازلاة ،أماا الجاازء

تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس النماار ،أمااا الجاازء

اللااون األصاافر مااع األسااود ،أمااا تفاصاايل الوجااة ماان اللااون

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة

األصا ا ا اافر ما ا ا ااع األسا ا ا ااود واألبا ا ا اايض واألصا ا ا اافر السا ا ا ااادة،
والسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة وتمتااد بعااد

مسااتديرة ماان األمااام والخلااف ،ويصاال طااول غطاااء ال ارأس
إل ااى أس اافل الكت ااف ،منف ااذ م اان خام ااة القطيف ااة الس ااادة ذات

الوسا ا ااط منفا ا ااذة ما ا اان خاما ا ااة القطيفا ا ااة السا ا ااادة ذات اللا ا ااون

اللااون األباايض مااع البنااى ،أمااا تفاصاايل الوجااة ماان اللااون

األبا اايض ،أما ااا الخلا ااف قطعا ااة واحا اادة مفتا ااوح عا اان طريا ااق
سوسااتة تباادأ ماان حااردة الرقبااة إلااى نهايااة الظهاار ،بأكم ااام
طويلااة تنتهااى بأسااتك ماان أساافل ،منفااذ ماان خامااة القطيفااة
المنقوشااة ذات اللااون األصاافر مااع األسااود لتعطااى ملمااس

األمام

الخلف

األب اايض م ااع البنا ااى الس ااادة واألسا ااود ،والسا ااالوبيت بقصا ااة
صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة وتمتااد بعااد الوسااط منفااذة ماان
خامة القطيفة السادة ذات اللون األبيض،

الجانب

ككل  :23تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب
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الخلف

الاانب

ككل  :24تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

ال أر

م تمثال الغزالة (الرؤية الثانية)

أما الخلف قطعة واحدة مفتوح عن طريق سوستة تبدأ

واألسا ااود واألحما اار ،والسا ااالوبيت بقصا ااة صا اادر تبا اادأ ما اان

ماان حااردة الرقبااة إلااى نهايااة الظهاار ،بأكمااام طويلااة تنتهااى

منتصف الكتف حتى الوسط منفذة من خامة القطيفاة ذات

بأسااتك ماان أساافل ،منفااذ ماان خامااة القطيفااة البنااى السااادة

اللون األصفر السادة ،أما الخلف قطعاة واحادة مفتاوح عان

طول السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

منتصااف الس اااقين ماان الل ااون األسااود ليأخ ااذ هيئااة ال ااذئب،

لتعطى ملمس وشكل جلاد الحياوان (تمثاال الغ ازلاة) ويصال
م تمثال الذئب:

 -4التصميم الراب المنفذ المقتب

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال الذئب تبعا لترتيب

التصميمات

المقترحة

طبقا

لنتائج

استبيان

آراء

المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم الراب المنفاذ :ساالوبيت تنكارى لألطفاال مقتاب
م تمثال الذئب ككل :25

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

ماان تمثااال الااذئب حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس متصاال

طريا ااق سوسا ااتة مثبا اات با ااه ذيا اال عنا ااد نهايا ااة الظها اار إلا ااى
بأكمااام طويلااة تنته ااى بأسااتك ماان أساافل ،منفااذ ماان خامااة
القطيفة األسود لتعطاى ملماس وشاكل جلاد الحياوان (تمثاال
الذئب) ،ويصل طول السالوبيت إلى القدم.
المنفذ المقتب

 -5التصميم الخام

م تمثال الكلب:

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال الكلب تبعا لترتيب

التصميمات

المقترحة

طبقا

لنتائج

استبيان

آراء

المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصااااميم الخااااام

المنفااااذ :سااااالوبيت تنكاااارى لألطفااااال

بجس اام الس ااالوبيت عب ااارة ع اان جا ازأين الج اازء األول الوج ااة

مقتب

الااذئب ،أمااا الجاازء الثااانى بااه فتحااة مسااتديرة لكشااف وجااة

ماان تمثااال الكلااب حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال

مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة

عب ااارة عاان جا ازأين الج اازء األول الوجااة ماابطن ومحاااك ب ااه

بجس اام الس ااالوبيت ،منف ااذ م اان خام ااة القطيف ااة الس ااادة ذات

تفاصيل الوجة الدقيقة يشبة هيئة رأس الكلب،

ماابطن ومحاااك بااه تفاصايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس

الل ااون األسا ااود ،أم ااا تفاصا اايل الوجا ااة م اان اللا ااون األصا اافر

م تمثال الكلب :26

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس
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الخلف

الجانب

ككل  :25تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

األمام

الخلف

الرأس
م تمثال الذئب

الجانب

ككل  :26تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

الرأس
م تمثال الكلب

أمااا الجاازء الثااانى بااه فتحااة مسااتديرة لكش ااف وجااة مرتدي ااة

طريااق سوسااتة تباادأ ماان حااردة الرقبااة إلااى نهايااة الظهاار،

وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف ،ويصاال طااول

بأكمااام طويلااة تنته ااى بأسااتك ماان أساافل ،منفااذ ماان خامااة

غطاااء ال ارأس إلااى أساافل الكتااف ،منفااذ ماان خامااة القطيفااة

القطيفااة البنااى السااادة لتعطااى ملمااس وشااكل جلااد الحي اوان

واألسود واألبيض ،والسالوبيت بقصة صدر تبدأ من حاردة

ينتهى بأستك من أسفل.

البنااى السااادة ،أمااا تفاصاايل الوجااة ماان اللااون البنااى والباايج

الرقبااة وتمتااد بعااد الوسااط منفااذة ماان خامااة القطيفااة السااادة
ذات الل ااون البن ااى ،أم ااا الخل ااف قطع ااة واح اادة مفت ااوح ع اان
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 -6التصااااميم الساااااد
األرنب:

المنفااااذ المقتااااب
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ماااا تمثااااال

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال األرنب تبعا لترتيب
التصميمات

المقترحة

طبقا

لنتائج

استبيان

آراء

المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصااااميم الساااااد
مقتب

المنفااااذ :سااااالوبيت تنكاااارى لألطفااااال

م تمثال األرنب ككل :27

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

من تمثاال األرناب حياث يحتاوى علاى غطااء رأس منفصال
عب ااارة عاان جاازأين الجاازء األول الوجااة ماابطن ومحاااك ب ااه
تفاصيل الوجة الدقيقة يشابة هيئاة رأس األرناب ،أماا الجازء
الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة

مسااتديرة ماان األمااام والخلااف ،ويصاال طااول غطاااء ال ارأس
إل ااى أس اافل الكت ااف ،منف ااذ م اان خام ااة القطيف ااة الس ااادة ذات
اللااون األباايض أمااا تفاصاايل الوجااة ماان األباايض واألسااود

واألحما اار ،والسا ااالوبيت بقصا ااة صا اادر تبا اادأ ما اان منتصا ااف
الكتف وتمتد بعد الوسط ،أما الخلف قطعة واحادة ال يوجاد
بااه قصااات ،بأكمااام طويلااة تنتهااى بأسااتك ماان أساافل ،منفااذ
م ا ا ا اان خام ا ا ا ااة القطيف ا ا ا ااة لتعط ا ا ا ااى ملم ا ا ا ااس وش ا ا ا ااكل جل ا ا ا ااد

األمام

الخلف

الحيوان(تمثاال األرناب) ويصال طاول الساالوبيت إلاى القاادم
حيث ينتهى بأستك من أسفل.
 -7التصميم الساب المنفذ المقتب

م تمثال القطة:

سااالوبيت منف ااذ مقتاابس ماان تمث ااال القطااة تبعااا لترتيااب

التص ا ا ا ا ااميمات المقترح ا ا ا ا ااة طبق ا ا ا ا ااا لنت ا ا ا ا ااائج اس ا ا ا ا ااتبيان آراء
المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم الساب المنفذ :سالوبيت تنكرى لألطفال مقتاب
م تمثال القطة ككل :28

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

ماان تمثااال القطااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال
عب ااارة عاان جا ازأين الج اازء األول الوجااة ماابطن ومحاااك ب ااه
تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس القطااة ،أمااا الجاازء
الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة
مسااتديرة ماان األمااام والخلااف ،ويصاال طااول غطاااء ال ارأس
إلااى أساافل الكتااف ،منفااذ ماان خامااة القطيف اة البنااى السااادة،
أما ااا تفاصا اايل الوجا ااة ما اان اللا ااون البنا ااى والبمبا ااى واألسا ااود
واألباايض ،والسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة

وتمت ااد بع ااد الوس ااط منف ااذة م اان خام ااة القطيف ااة الس ااادة ذات
اللون األبيض،

الاانب

ككل  :27تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

ال أر
م تمثال األرنب
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ككل  :28تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

ال أر
م تمثال القطة

أما الخلف قطعة واحدة مفتوح عن طريق سوساتة تبادأ مان

والس ااالوبيت بقص ااة ص اادر تب اادأ م اان الكت ااف حت ااى الوس ااط

ماان أساافل ،منفااذ ماان خامااة القطيفااة البنااى السااادة لتعطااى

الخلااف قطعااة واحاادة مثباات بااه ذياال عنااد نهايااة الظهاار ماان

ملم ااس وش ااكل جل ااد الحيوان(تمث ااال القط ااة) ويص اال ط ااول

اللااون البنااى ليأخااذ هيئااة الز ارفااة ،بأكمااام طويلااة ،منفااذ ماان

السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

خامااة القطيفااة المنقوشااة األباايض مااع البنااى لتعطااى ملمااس

حردة الرقبة إلى نهاية الظهر ،بأكمام طويلة تنتهى بأساتك

م تمثال الزرافة:

 -8التصميم الثام المنفذ المقتب

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال الزرافة تبعا لترتيب

التصميمات

المقترحة

طبقا

لنتائج

المتخصصين تجاه تلك التصميمات.

استبيان

آراء

التصميم الثام المنفذ :سالوبيت تنكرى لألطفاال مقتاب
م تمثال الزرافة ككل :22

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

منفااذة ماان خامااة القطيفااة السااادة ذات اللااون األباايض ،أمااا

وش ا ااكل جلا ا ااد الحي ا ا اوان (تمث ا ااال الز ارفا ا ااة) ،ويصا ا اال طا ا ااول
السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.
 -2التصميم التاس المنفذ المقتب

م تمثال الكبش:

سااالوبيت منفااذ مقتاابس ماان تمثااال الكاابش تبعااا لترتيااب

التص ا ا ا ا ااميمات المقترح ا ا ا ا ااة طبق ا ا ا ا ااا لنت ا ا ا ا ااائج اس ا ا ا ا ااتبيان آراء
المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم التاس المنفذ :سالوبيت تنكرى لألطفال مقتاب

ماان تمث اال الز ارفااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس متصاال
بجس اام الس ااالوبيت عب ااارة ع اان جا ازأين الج اازء األول الوج ااة

م تمثال الكبش ككل :10

التصميم عبارة عن سالوبيت تنكرى لألطفال مقتبس

ماابطن ومحاااك بااه تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس

من تمثال الكبش حيث يحتوى على غطاء رأس منفصل

الز ارفااة ،أمااا الجاازء الثااانى بااه فتحااة مسااتديرة لكشااف وجااة

عبارة عن جزأين الجزء األول الوجة مبطن ومحاك به

بجس ا اام الس ا ااالوبيت ،منف ا ااذ م ا اان خام ا ااة القطيف ا ااة المنقوش ا ااة

الثانى به فتحة مستديرة لكشف وجة مرتدية وبقصة رقبة

األبايض مااع البنااى ،أماا تفاصاايل الوجااة مان خامااة القطيفااة

مستديرة من األمام والخلف،

مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة

المنقوش ااة األب اايض م ااع البن ااى واألب اايض الس ااادة واألس ااود،
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األمام

الخلف

ال أر
م تمثال الزرافة

الاانب

ككل  :10تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب

ال أر
م تمثال الكبش

ويصل طول غطاء الرأس إلى الكتف ،منفذ من خامة

اللون األبيض السادة وأيضا مثبت به ذيل عند نهاية

القطيفة السادة ذات اللون األبيض واألسود ،وتصميم

الظهر ،بأكمام طويلة تنتهى بأستك من أسفل ،منفذ من

السالوبيت بحردة رقبة مستديرة ،حردة االبط مثبت بها

خامة القطيفة ذات اللون السوداء لتعطى ملمس وشكل

استك وكذلك قصة أعلى الركبة ،وينتهى السالوبيت

جلد الحيوان (تمثال الكبش) ويصل طول السالوبيت إلى

باستك عند خط نهاية السالوبيت ،منفذ بخامة القطيفة

القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

السوداء ،أما الخلف مفتوح عن طريق سوستة تبدأ من

حردة الرقبة إلى نهاية الظهر منفذ من خامة القطيفة ذات
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م تمثال الغزالاة

سالوبيت منفذ مقتبس من تمثال الغزالة (الرؤية
األولى) تبعا لترتيب التصميمات المقترحة طبقا لنتائج
استبيان آراء المتخصصين تجاه تلك التصميمات.
التصميم العاكر المنفذ :سالوبيت تنكرى لألطفال مقتب
م تمثال الغزالة (الرؤية األولى) ككل :12

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

تنتهى بأستك من أسافل ،منفاذ مان خاماة القطيفاة المنقوشاة
األب اايض م ااع البن ااى لتعط ااى ملم ااس وش ااكل جل ااد الحيا اوان

(تمثال الغزالة) ويصل طول السالوبيت إلى القدم.
 -22التصميم الحادى عكر المنفذ المقتاب
األسد:

ما تمثاال

سااالوبيت منفااذ مقتاابس ماان تمثااال األسااد تبعااا لترتيااب
التص ا ا ا ا ااميمات المقترح ا ا ا ا ااة طبق ا ا ا ا ااا لنت ا ا ا ا ااائج اس ا ا ا ا ااتبيان آراء
المتخصصين تجاه تلك التصميمات.

ماان تمثااال الغ ازلااة حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس منفصاال

التصميم الحادى عكار المنفاذ :ساالوبيت تنكارى لألطفاال

تفاصايل الوجاة الدقيقاة يشاابة هيئاة رأس الغ ازلاة ،أماا الجاازء

التصااميم عبااارة عاان سااالوبيت تنكاارى لألطفااال مقتاابس

مسااتديرة ماان األمااام والخلااف ،ويصاال طااول غطاااء ال ارأس

بجس اام الس ااالوبيت عب ااارة ع اان جا ازأين الج اازء األول الوج ااة

إلااى الكتااف ،منفااذ مان خامااة القطيفااة المنقوشااة ذات اللااون

ماابطن ومحاااك بااه تفاصاايل الوجااة الدقيقااة يشاابة هيئااة رأس

األبيض مع البنى ،أما تفاصيل الوجاة مان اللاون المنقاوش

األسااد ،أم ااا الج اازء الثااانى بااه فتحااة مسااتديرة لكش ااف وجااة

والسااالوبيت بقصااة صاادر تباادأ ماان حااردة الرقبااة وتمتااد بعااد

بجسام الساالوبيت ،منفااذ مان خاماة القطيفااة المنقوشاة البنااى

الوسااط منفااذة ماان خامااة القطيفااة ذات اللااون البنااى السااادة،

الغااامق مااع البن ااى الفاااتح ،أمااا تفاصاايل الوجااة ماان خامااة

أما الخلف قطعة واحدة ال يوجاد باه قصاات مثبات باه ذيال

القطيفااة المنقوشااة البنااى الغااامق مااع البنااى الفاااتح واألسااود

فى نهاية الظهر ،بأكمام طويلة

والبيج واألبيض،

عب ااارة عاان جاازأين الجاازء األول الوجااة ماابطن ومحاااك ب ااه

مقتب

الثاانى بااه فتحاة مسااتديرة لكشاف وجااة مرتدياة وبقصااة رقبااة

ماان تمثااال األسااد حيااث يحتااوى علااى غطاااء رأس متصاال

األبا ا اايض م ا ا ااع البن ا ا ااى والبن ا ا ااى الف ا ا اااتح الس ا ا ااادة واألس ا ا ااود،

األمام

الخلف

مرتديااة وبقصااة رقبااة مسااتديرة ماان األمااام والخلااف متصاالة

الاانب

ككل  :12تصميم منفذ لسالوبيت تنكرى لألطفال مقتب
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ال أر
م تمثال األسد

والسالوبيت بقصة صدر تبدأ من الكتف حتى الوسط

أشرف عبد الحكيم" :رؤية فنية لتصميم أزياء النساء فى

مفتوحة ومثبت بها سوسته منفذة من خامة القطيفة السادة

ضوء النظم الهندسية للعناصر الطبيعية" -بحث

عند نهاية الظهر من اللون البنى المنقوش ليأخذ هيئة

المجلد الثالث والعكرو  -العدد الثانى -أبريل-

خامة القطيفة المنقوشة البنى الغامق مع البنى الفاتح

إيهاب فاضل" :دراسة فنية تطبيقية للزخارف الفرعونية في

ذات اللون األبيض ،أما الخلف قطعة واحدة مثبت به ذيل

منشور -مجلة علوم وفنون تصدرها جامعة حلوان-

األسد ،بأكمام طويلة تنتهى بأستك من أسفل ،منفذ من

1022م.

لتعطى ملمس وشكل جلد الحيوان (تمثال األسد) ،ويصل

ظل مفهوم الفن الحديث واستخداماتها في تصميم

طول السالوبيت إلى القدم حيث ينتهى بأستك من أسفل.

المراا

أحمد زين العابدين" :زخارف الشريط الفرعوني كمصدر
الستحداث أشرطة منسوجة لمالبس األطفال"-
رسالة ماجستير -كلية الفنون التطبيقية -جامعة
حلوان 2222 -م.

أشرف عبد الحكيم ،سحر زغلول" :عناصر الزخرفة فى

العصر الفرعونى كمصدر لتصميم القميص

الرجالى" -بحث منشور -مجلة علوم وفنون
تصدرها جامعة حلوان -المجلد الحادى والعشرون-
العدد الثانى 1002 -م.

األزياء" -رسالة ماجستير -كلية االقتصاد المنزلي-
جامعة المنوفية2224 -م.

حنان بشار" :دراسة فنية تطبيقية لالستفادة من بقايا
األقمشة لعمل زخارف مستمدة من العصر
الفرعوني لزخرفة المالبس والمفروشات" -رسالة

ماجستير-

كلية

االقتصاد

المنزلي-

جامعة

المنوفية2225 -م.

خالد الدسوقي" :التصميم الزخرفي لفن التطريز" -المطبعة
األهلية -القاهرة -الطبعة األولى–  2223م.

سامى رزق " :تاريخ الزخرفة" -مطابع الشروق–القاهرة –
1000م.

روب اارت ج اايالم س ااكوت " :أس ااس التص ااميم" – دار نهض ااة
مصر للطباعة والنشر– القاهرة– 2280م.
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ساانية خماايس" :تطويااع الزخااارف الفرعونيااة لخدمااة اإلعااالم
السياحي" -رسالة دكتوراه -كلية االقتصاد المنزلي-
جامعة حلوان 2222 -م.

س ااهام زك ااى ،أحك ااام أحم ااد ،ثري ااا س اايد" :موس ااوعة التطري ااز

متحا ا ااف اآلثا ا ااار -مكتبا ا ااة اإلسا ا ااكندرية  -ص.ب–531 .
الشاطبي ،جمهورية مصر العربية.

ميرف ا اات عباا ااد الفتا ا اااح" :جمالي ا ااات الزخا ا ااارف ف ا ااي عصا ا اار
األسا ارات واالس ااتفادة منه ااا ف ااي اس ااتنباط تص ااميمات

تاريخ ااة وفنون ااة وجودت ااه"  -ع ااالم الكت ااب -الق اااهرة-

ألقمشة المفروشاات المعاصارة"  -رساالة ماجساتير-

الطبعة األولى1008 -م.

كلية الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان2220 -م.

ش اايماء م ااأمون" :الق اايم الجمالي ااة للكتاب ااة المصا ارية القديم ااة
ودورها ااا فا ااي إث ا اراء المالبا ااس ومكمالتها ااا"  -رسا ااالة

ماجستير -كلية االقتصاد المنزلي -جامعاة حلاوان-
 1008م.

عبااد الفتاااح رياااض" :التكااوين فااى الفنااون التشااكيلية"  -دار
النهضا ا ا ااة العربيا ا ا ااة -القا ا ا اااهرة -الطبعا ا ا ااة الثانيا ا ا ااة –
2225م.

كفاي ااة س االيمان نج ااوى ش ااكرى" :تص ااميم األزي اااء والتش ااكيل
عل ااى المانيك ااان"  -دار الفك اار العرب ااى – االقها ارة -
2223م.

كفايااة سااليمان ،ساالوى هناارى" :التصااميم التاااريخى لألزياااء
الفرعونيااة كبااار مااوظفى الدولااة ،الكهنااة ،الحرفيااون،

األطفا ا ا ا ااال"  -دار الفكا ا ا ا اار العربا ا ا ا ااى  -القا ا ا ا اااهرة -
2224م.
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Animal Ornament in the Pharaonic Era and Its Symbolic
Significance as A Source of Designing Fancy Dresses
Hoda Abd ElAziz Mohamed Mohamed Elsayed
Clothing and Textiles Department, Faculty of Home Economics, Helwan University

ABSTRACT
This research aims to study animal ornament of the pharaonic era’s artists in order to find a new artistic
vision to formulate the items of these pieces of ornament and employ them to design children’s new fancy
dresses. This design will enrich the drama field and masquerades for children. A group of children’s fancy
dress designs were presented. These designs were created based on animal ornament of pharaonic era’s artists
(a rabbit, a cow, a ram, a gazelle, a fox, a giraffe, a lion, a tiger, a dog, and a cat) produced by fashion
designers and a number of companies working in the field of designing children’s fancy dresses. The
researcher created a group of suggested sketches and submitted to specialists in fashion design. The researched
prepared a questionnaire to get their opinions about the suggested sketches so as to have the best designs in
practice. Based on the results of the questionnaire, all suggested sketches are valid in practice, after making the
required modifications, as they gave these sketches high grades with a total percentage at 90%. As a result,
eleven fancy salopettes for children were made (represented all suggested sketches) of material that suits the
source quotation in order of preference as follows: a cow, a gazelle (first sight), a wolf, a dog, a rabbit, a cat, a
giraffe, a ram, a gazelle (second sight), and a lion.
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