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  الملخص
الشعبية األزياء  تحليل مجموعة هذه الدراسة ناولتت

جامعة في متحف التراث األردني في التراثية األردنية 
بيت  ؛)طراز(اليرموك باألردن، وكذلك الموجودة بمتحف 

األردن؛ حيث انتهجت ، عمانفي وداد قعوار للثوب العربي 
األزياء  الدراسة المنهج الوصفي في دراسة مجموعة

عبية التراثية األردنية في هذين المتحفين للوقوف على الش
وتأثرها باألبعاد المجتمعية  ،البعد التراثي لتلك األزياء

وما تحمله من زخارف  ،المختلفة في تصميم هذه األزياء
كما . وألوان قارئة لحال تلك المجتمعات عبر العصور

انتهجت الدراسة المنهج التحليلي في التعرف على 
أم آدمية، أكانت  وعناصرها المختلفة ،ت الزخرفيةالتشكيال
هندسية، وكذلك ألوانها المختلفة والبعد الرمزي أم نباتية، 

  .والداللي لهذه التشكيالت الفنية
وافترضت الدراسة العديد من الفروض العلمية بهدف 

بالتكوين األزياء  التحقق منها من أهمها مدى ارتباط تلك
أكدت . ردني بأطيافه المتعددةالديموغرافي للمجتمع األ

األزياء  الدراسة االرتباط الوثيق بين هذه المجموعات من
الشعبية التراثية األردنية بعادات وتقاليد وثقافة المجتمع 
األردني وفقا لمعتقداته وإرثه الثقافي والحضاري برؤى 
تشكيلية استنبطت من الحياة اليومية للمجتمع األردني، مما 

لهام مميز للمصممين والفنانين على اختالف جعلها مصدر ا
   .توجهاتهم

، األزياء الوحدات الزخرفية :الكلمات المفتاحية
  .التراث االردني، الشعبية

Abstract 
This study analyzed the Jordanian Folklore 

costumes Group at the Jordanian Heritage 
Museum at Yarmouk University in Jordan and 
in Tiraz Museum: (Widad Kawar's Home for 
Arab Dress) in Amman, Jordan. The study used 
the descriptive approach to study the Jordanian 
folklore costumes group in these two museums 
through inspecting the heritage dimension and 
its impact on the designs of these costumes with 
their ornaments and colors, which identify the 
status of those societies through the eras. The 
study also uses analytical approach to define the 
ornamental formations and their various 
elements (Human, Floral, Geometric) as well as 
their different colors and the in symbolic 
dimension. 

The study tested many scientific hypotheses 
in order to verify them. The most important of 
concerns the extent to which these costumes 
relate to the demographic composition of the 
Jordanian society in its various aspects. The 
study confirmed the close relation between these 
groups of traditional Jordanian folklore 
costumes and the traditions, culture and 
civilization of Jordanian society in terms of 
beliefs,  values, and practices, elements, which 
have become a source of inspiration for 
designers and artists of different orientations. 

Keywords: decorative units, folklore 
costumes, Jordanian heritage. 
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 مقدمة البحث
 لعصورالشعبية التراثية األردنية جزءا ال يتجزأ من هوية وثقافة وحضارة األردن، منذ أقدم ااألزياء  تعتبر

ظهور إلى  - بطبيعة الحال-ونظرا لتنوع جغرافية األردن ما بين صحراء وسهول وجبال أدى . يومنا هذاإلى 
أخرى وفقا لطبيعتها الجغرافية، ومعتقدها الديني، إلى  أزياء متنوعة األشكال والزخارف واأللوان من منطقة

كامل  اتاريخي أزياء كل منطقة سجاللتكون وعاداتها وتقاليدها، وموروثها الثقافي، وتاريخها الحضاري، 
  .األركان، معبرا تعبيرا صادقا عن حياة اإلنسان األردني بجوانبها المختلفة حسب كل منطقة

 خرى ومن منطقةأإلى  ها وطريقة غزلها وحياكتها من دولةنلواأشكالها وأ فيالشعبية األزياء  كما تختلف
هناك تنوعا واسعا إلى أن  بالرغم من صغر مساحة األردنأنه  وقد تبين من خالل هذه الدراسة. خرىأإلى 
 وهذا بدوره ساعد في ظهور اختالفات في. خرىأإلى  ظهور ازياء وتصاميم مختلفة من منطقةإلى  ادى

سلوب الزخارف ودالالت الرموز أو، من حيث الشكل واللون والعناصر المستخدمة في التصميماألزياء 
    .المستخدمة

زما على المتخصصين الحفاظ على هذا التراث األردني الهام بالمتاحف األردنية المختلفة، لذا كان ال
ميته، كأحد وتناوله بالدراسات العلمية المتخصصة ونشره بالدوريات والمجالت ذات الصلة للتوعية بأه

األحيال إلى  لهلهام الفنانين للحفاظ على هذا الموروث الشعبي القيم ونق، ونبع إلمصادر التراث األردني
    .القادمة

 مشكلة البحث
  :التاليبيمكن تلخيص مشكلة البحث 

التراثية الشعبية األردنية بما عليها من زخارف قارئة لمراحل تطور تلك األزياء، ومعبرة عن األزياء  اندثار. 1
  .حضارة المجتمع األردني، وعاداته وتقاليده، وكذلك السمات المميزة لكل مجتمع داخل األردن

األزياء  قلة الدراسات األكاديمية المتخصصة بدراسة الطرز، واألنماط المختلفة للتشكيل الزخرفي على. 2
التراثية الشعبية األردنية، وعدم االهتمام الكافي من المتخصصين والباحثين األكاديميين بتلك الدراسات، 

  .وخاصة بالمتاحف األردنية ذات الصلة
كذلك عدم استنباط زخارف . وتوثيق المعلومات الكافية إلبرازه اث األردني وأهميتهعدم الوعي الكافي بالتر. 3

  .التراثية الشعبية األردنية في أعمال فنية معاصرةاألزياء  من

 أهداف البحث
التراثية األزياء  تسليط الضوء على القيم الجمالية للزخارف، والتعرف على أهم الوحدات الزخرفية على. 1

  .دنيةالشعبية األر
التأكيد على األصالة وإحياء التراث والحفاظ عليه من االندثار عن طريق النشر األكاديمي، كمصادر . 2

  .توظيف فنون التراث في إنتاج أعمال فنية مستحدثة

 منهجية البحث
      عة من المالبس الشعبية األردنيةاتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل مجمو

، مع التركيز على أهم عناصرها ووحداتها الزخرفية، ومجموعاتها -وضحة تفصيليا في متن الدراسةالمو-
اللونية للتعرف على مصادرها وبعدها الرمزي والداللي وما تحمله طياتها من معاني وأبعاد تاريخية، 

  .واجتماعية، وبيئية
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 أهمية البحث
ى التراث األردني، والمتمثل في الوحدات الزخرفية التراثية تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء عل. 1

مزيد من التحليل والتمحيص لدراستها وتوثيقها، وإبراز القيم الفنية إلى  الشعبية في األردن، التي تحتاج
    .التراثية الشعبية األردنيةاألزياء  والجمالية للوحدات الزخرفية التراثية على

ث األردني، والمتمثل في الوحدات الزخرفية التراثية الشعبية في األردن، من خالل التأكيد على أصالة الترا. 2
توظيف تلك الوحدات الزخرفية التراثية، في تصميم وإنتاج أعمال فنية معاصرة مستوحاة من هذا التراث 

  .الهام والرائع

 أسئلة البحث
  .آخرإلى  الشعبية األردنية من مجتمع هل يختلف التشكيل الفني والزخرفي واأللوان لألزياء التراثية. 1
  .ما العالقة بين األشكال واأللوان المختلفة للعناصر والوحدات الزخرفية. 2
ما العالقة بين التشكيل الفني، والزخرفي، واأللوان لألزياء التراثية الشعبية األردنية وعادات وتقاليد . 3

  .وحضارة تلك المجتمعات
  .التراثية الشعبية األردنية معرض لالندثار والفناء بمرور الزمناألزياء  ثل فيهل التراث األردني المتم. 4
التراثية األزياء  مدى مساهمة البحوث العلمية األكاديمية في التوثيق والحفاظ على المورث األردني من. 5

  .الشعبية األردنية
للفنانين والباحثين على اختالف التراثية الشعبية األردنية، مصدر من مصادر االستلهام األزياء  هل. 6

  .تخصصاتهم يجب االهتمام بحفظه وتوثيقه

 فروض البحث
يوجد عالقة وثيقة بين التشكيل الفني والزخرفي واأللوان لألزياء الشعبية التراثية األردنية، والتطور . 1

  .التاريخي والحضاري للمجتمع األردني
الشعبية التراثية األزياء  للعناصر والوحدات الزخرفية، علىهناك عالقة بين األشكال واأللوان المختلفة . 2

  .األردنية
هناك عالقة بين األشكال، واأللوان المختلفة للعناصر والوحدات الزخرفية، لألزياء الشعبية التراثية . 3

  .األردنية، بعادات وتقاليد المجتمع األردني
االستلهام الفني والبحثي للفنانين والباحثين على الشعبية التراثية األردنية مصدر من مصادر األزياء  .4

  .اختالف توجهاتهم

 حدود البحث
تقتصر الدراسة الحالية على الدراسة الوصفية التحليلية للوحدات لألزياء الشعبية التراثية : الموضوعية

  .األردنية
الشعبية التراثية األردنية األزياء  تقتصر الدراسة الحالية على تحليل بعض الوحدات الزخرفية على :المكانية

عمان، وفي متحف التراث األردني التابع في  - بيت وداد قعوار للثوب األردني- )طراز(الموجودة في متحف 
  .ربدإلجامعة اليرموك بمحافظة 

  .م2000عام إلى  م1900األزياء التراثية الشعبية األردنية من عام  :الزمــانية
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 التعريفات اإلجرائية
  :بيالفن الشع

هو لغة عالمية للتخاطب واالتصال عندما تحمل رموزا وأشكاال يسهل إدراكها، وهو لغة " ،اصطالحا
تخاطب لنوع ما من الفن البسيط البعيد عن الصفة ولنوع ما من الثقافة الشعبية الرمزية، التي يتم إدراكها 

لمغزى الرمزي يظل كامنا خفيا، ن الغموض المرتبط باإحساس بها من خالل الممارسة؛ والتفاعل معها واإل
         "كان الرمز في الفن الشعبي المتصل بالعادات والطقوس والمراسم والشعائرإذا  قد يصعب إدراكه، وخاصة

(Gharab, Yousuf wa Hijazee, Najwa,2003)، بأنه الفن الذي يخص كل شعب  تعرفه الدراسة إجرائياو
  .أخرىإلى  طريقة تنفيذه من بيئةويرتبط بعادات وتقاليد معينة وتختلف 

  :الزخرفة
 هي رسوم تزيينيه للعمائر من الداخل والخارج، وللتحف الفخارية والخزفية والزجاجية"، اصطالحا

وغيرها، وللمنسوجات بمختلف أنواعها من قطنية وصوفية وحريرية، وهي تزيين لألدوات الخشبية والمعدنية 
                  "ب والمخطوطات من الرق والورق وغيرهاوالجلدية، وهي الرسوم المزينة للكت

(Alzoabi, Sawsan; Ghanoom Ahed, Ghanoom; Abdallah, mohammed, 2011)لغة الزخرفة، و 
 ,Mousafa, Ibraheem wa Alzaiat). فن تزيين األشياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم وغير ذلك هي

Ahmad wa Abdoulqader, Hamed wa Alnajar, Mohammed, 1998)  
  :التراث

ما له قيمة باقية من عادات وآداب : ، وترك تراثا هائال يعني إرثا، وتراث األمة)ورث(من  لغةالتراث 
  .)Abu Alazm, Abd Alghani، 2001( جيلإلى  وفنون وينتقل من جيل وعلوم
 ن التكلف والصنعه، وهو اللغةهو لغة الحواس الشعبية البسيطة، البعيدة ع" التراث الشعبي اصطالحاو

المنقولة عبر جسور الحواس، والمعبرة عن معتقدات وتقاليد وأيدولوجيات أمة معينة، وهو ثقافة المجتمعات 
المهمشة، والعشوائية والفطرية البسيطة، التي ال تعرف الحواجز أو السدود للنفاذ للوجدان واستقبال 

إلى  مها كل فئات الشعب، وتلقى قبوال عاما، وتعود بأفراد الشعباالنطباعات السريعة، وهو اللغة التي يفه
   ).Ghrab wa Hijazee, 2003:46" (صول والجذور الثقافية لوجدان أمةاأل

هو ما نرثه عن آبائنا وأجدادنا من مفردات شعبية وعادات وتقاليد ويميز  :إجرائياتعرفه الدراسة و
  .وثقافتنا عن غيرنا من الشعوب تاريخنا

 ض الدراسات السابقة ذات الصلةبع
  الدراسات العربية: أوال

قامت الدراسة الحالية باالطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة والتي سيتم عرضها 
  :تيحدث على النحو اآلاألإلى  قدممن األ
قيمة تشكيلية رؤية حديثة للرموز الشعبية ك(دراسة بعنوان ) Alshorbajee, 2006(أجرى الباحث  

إلقاء الضوء على أهمية إلى  ، وهدفت الدراسة)وتوظيفها في تصميم مكمالت أقمشة المفروشات المطبوعة
الفن الشعبي كفن قومي ينبغي معه الحفاظ على عنصر االستمرار من خالل إيجاد عالقة بين الرموز الشعبية 

اكتساب التصميم إلى  ت المطبوعة، باإلضافةكقيمة فنية وجمالية ووظيفية لتصميم مكمالت أقمشة المفروشا
البعد الجمالي والوظيفي من خالل تصميمات مبتكرة بالتقنيات الحديثة لتصلح لطباعة مكمالت أقمشة 

واتبع الباحث المنهج الوصفي على عينة من المنسوجات ودراسة الرموز الشعبية فيها،  .المفروشات المطبوعة
مصدرا غنيا لمصمم طباعة المنسوجات، في أن يسجل من وحي بيئته ما  أن الفن الشعبي يشكلإلى  وتوصل

إيجاد عالقة بين ومن خالل مصدر الرموز الشعبية أمكن تطويعها  هأن يخدم الوظيفة بشكل جمالي، باإلضافة
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بعد إلى  أشكالها كقيمة فنية وتشكيلية، وتصميم مكمالت أقمشة المفروشات المطبوعة، وأمكن الوصول
ؤى جديدة بالتقنيات الحديثة لتصميمات يمكن طباعتها وتوظيفها لمكمالت أقمشة المفروشات جمالي بر

  .المطبوعة، بما يثري التصميم في طباعة المنسوجات
التراث الشعبي األردني وتمثيالته لدى طلبة (دراسة ميدانية بعنوان ) Alomari, 2012(أجرى الباحث  

ر على وصف قتص، واتبع المنهج الوصفي الذي ال ي)جميلة في األردنالفنون التشكيلية في كليات الفنون ال
الظاهرة وجمع المعلومات والبيانات عنها فقط، بل ال بد من تصنيف هذه المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها 

 .كميا وكيفيا، على عينة من الطلبة الخريجين في الفنون التشكيلية في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك
  :هدفت دراسته لإلجابة على مجموعة من التساؤالت واختبارها وهيو
 .مدى معرفة طالب الفنون التشكيلية بمفردات التراث الشعبي. 1
  اهتمامهم بمفردات التراث الشعبي مدى. 2
  .م وتوجه لديهم في أعمالهم الفنيةمدى أهمية تلك المفردات كمصدر إلها. 3
  .ا التراث الشعبيعمال فنية مصدرهمدى تنفيذهم أل. 4
  .مدى توجه الطالب وميولهم مستقبال لتنفيذ أعمال فنية مصدرها التراث الشعبي. 5

في نوعية الطلبة بين جامعة اليرموك والجامعة األردنية،  اأن هناك اختالفإلى  دراستهفي وتوصل الباحث 
أما  .ا بالتالي يؤثر على توجهاتهم، وهذمتداولة لديهمومفردات التراث ، فمعظم طلبة اليرموك من أبناء القرى

مما يقلل فهم من بيئة مختلفة، تكاد تخلو من مفردات التراث،  العاصمة عمانفي طلبة الجامعة األردنية 
  .نحو التراث الشعبي همدافعاهتمامهم أو 

استحداث صياغات نسجيه معاصرة باستخدام (دراسة تجريبية بعنوان ) Zaki, 2012(أجرت الباحثة 
، واتبعت الباحثة في دراستها المنهج التاريخي )ت سابقة التجهيز من البيئة الشعبية بمحافظة أسيوطمنتجا

والمنهج الوصفي والمنهج التجريبي على عينة عشوائية من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية بجامعة 
التلى بمحافظة أسيوط، للحفاظ أسيوط، وتقتصر الدراسة على حصر الوحدات الزخرفية للكليم والحصير و

  .على التراث الشعبي لتلك المنطقة
التصميمات الزخرفية في المالبس (دراسة توثيقية بعنوان ) Alzahranee, 2014(أجرى الباحث 

، واتبع الباحث في دراسته المنهج )التقليدية الشعبية في منطقة الحجاز واإلفادة منها في تدريس التربية الفنية
والوصفي والتحليلي على عينة بشرية تتمثل في حملة التراث ممن لديهم القدرة على تحقيق أغراض التاريخي 

. الدراسة، وعينة مادية تتمثل في مجموعة من المالبس التقليدية الخاصة بحملة التراث بمنطقة الدراسة
سس التصميم المتبعة دراسة تصنيف المالبس الشعبية الحجازية حسب قبائلها، وتحديد أإلى  وهدفت دراسته

استخالص تصاميم زخرفية من خالل المالبس الشعبية الحجازية، واإلفادة من هذا إلى  في زخرفتها، باإلضافة
أن المالبس الشعبية تعد مصدرا إلى ، حيث توصلت الدراسة .البحث في تطوير مناهج مقررات التربية الفنية

العالمية، إلى  ر عن وجدان الجماعة بفن يصلمهما الستلهام فن بصري حديث ينبض بالحياة ويعب
واستخالص تصاميم زخرفية من خالل الزخارف المستخدمة في بعض المالبس الشعبية الحجازية، واإلفادة 

  .من هذا البحث في تطوير مناهج مقررات التربية الفنية
رفي للسجاد الشعبي الوحدة والسيادة في التصميم الزخ(دراسة بعنوان ) Lutfee, 2015( ةأجرت الباحث

شعبية قامت باختيارها  اتسجاد) 6(، واتبعت في دراستها المنهج التحليلي على عينة مكونة من )العراقي
كشف الوحدة والسيادة في التصميم الزخرفي للسجاد الشعبي إلى  بصورة قصدية منتقاه، وهدفت دراستها

نتائج أهمها سلوك إلى  راسة بعد التحليلالعراقي من خالل تحليل نماذج عينة البحث؛ حيث توصلت الد
مبدأ السيادة من خالل  الفولكلوريالمصمم العراقي في تصاميمه المنفذة على السجاد الشعبي العراقي 
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توظيف اللون إذ يغلب في أغلب نماذج عينة البحث وجود اللون األحمر المشبع الذي يمتلك سمات تجعل 
سي في الوسط عنصر جذب وسيادة على التصميم ككل؛ كما ؛ جعل من وجود شكل هنداسائد امنه لون

أظهرت الدراسة الحضور الواضح للمرجعيات التاريخية والحضارية لبالد الرافدين في معظم نتائج عينة 
  .البحث

 الدراسات األجنبية: ثانيا
 Traditional Indian( دراسة بعنوان المنسوجات الهندية التقليدية) Kendra, 2014(أجرت الباحثة  

Textiles(،على عينة من طالب الثانوية )Central Board Of Secondary Education( بالمعهد الوطني ،
، وبالتعاون مع المجلس المركزي )National Institute Of Fashion Technology( لتكنولوجيا األزياء

ام المعدات والمواد واأللوان للتعليم الثانوي، هدفت لتعليم الطالب كيفية الطباعة على النسيج باستخد
وتعليمهم تقنيات التطريز المختلفة  ،والصناديق والمخدات المختلفة، كالطباعة على القمصان والخشب

مختلفة كغرزة الحرير، والتعرف على المواد الطبيعية وإدخالها للنسيج  اوتصميم األزياء، واستخدامهم غرز
مستمدة من  فة، وزخارف مستمدة من ثقافات فارسية وصينيةالهندي، وزخرفتها بالزخارف الهندية المختل

الطبيعة، وتشمل الزهور مثل أقحوانات، وزنبق، وأوراق نباتية، واللوز، والكرز، والعنب، والبرقوق، وزخارف 
الشخصيات إلى  حيوانية، كزخرفة الطاووس المستوحاة من الهندسة المعمارية الصينية والفراشات، باإلضافة

لصينية، بهدف التعرف على الثقافة الهندية والتراث الهندي وزخارفه المتنوعة؛ حيث أكدت الدراسة البشرية ا
  .ت الفارسية والصينية واألوروبيةتأثر الطالب الواضح بالوحدات الزخرفية الهندية بالثقافا

    مجتمع وعينة الدراسة
ت الزخرفية، وكذلك المجموعات العناصر والوحدا(تمثل مجتمع وعينة الدراسة التصميمات الزخرفية 

بيت وداد قعوار للثوب العربي في عمان، ) طراز(الشعبية التراثية األردنية بمتحف األزياء  لمجموعة) اللونية
  .ربدإجامعة اليرموك، ، ومتحف التراث األردني بكلية اآلثار

 عوامل المؤثرة في التراث األردنيال
  العامل االجتماعي
تأثيرا سلبيا على التراث الملبسي األردني  ،ي ظل التطور واتباع الموضة الحديثةفاألزياء  يؤثر تصميم

م نحو مضمون التراث 2001 لمسامحالشعبية، وفي دراسة األزياء  والذي تحمل طياته التخلي عن ،التقليدي
لحين وشكله وتحويره بما يتناسب مع روح العصر، أكد بأنه ال بأس أن نستلهم من التراث الشعبي بين ا

واآلخر، لخلق أعمال فنية جديدة لخدمة أبناء الجيل المعاصر، ولكن بالحفاظ على شكله وهويته؛ وسيظل ما 
لهام المصممين والفنانين والباحثين إل مصدراونا وأجدادنا محفوظا في ذاكرتنا ومتاحفنا، ؤكان يلبسه آبا

  .)Rawashdeh, 2014(والمفكرين، كل في مجاله 

  العامل الزمني
، ألننا مع تقدم العصر انادر ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، مع تقدم الزمن وتعدد األجيال وجود بحيص

نكون غير محتاجين الستخدام أدواتهم البسيطة، بل استخدام أشياء حديثة ومعاصرة، ونصبح بغنى عن 
ماما عما كان يعيشه أجدادنا العناصر والوحدات التراثية التي كان يستخدمها أجدادنا، فحياتنا اآلن مختلفة ت

في السابق، فنحن في عصر السرعة والتكنولوجيا التي أصبحت في كل بيت وكل مؤسسة وكل مكان، التي 
سهلت األمور ويسرتها وحلت محل كل شيء يدوي قديم، وبالتالي هذا التطور والتقدم يعد سببا من أسباب 

  .اندثار التراث الشعبي
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  العامل البيئي
بيئية مناسبة يجب توفر ظروف و .من رموز التراث األردني االيدوية في األردن رمز تعد الحرف

من شجر مما توفر  صناعة المهباش من أنواع مختلفة من الخشب التي يأخذها الحرفي مثال ذلكولصناعتها، 
ويستخدم األزياء  وقطع والفروات وصناعة الجلود ،التوت وأ الخروب وأشجر الليمون  وأالزان  وأالبطم 

وتستخدم لصناعتها ما توفر ) الخيام(صناعة بيوت الشعر كذلك مزارع األبقار واألغنام، وفيها ما توفر من 
، وصناعة اللوحات مختلفة من طينات فخاريةفهي صناعة األواني الفخارية مثلها ، واألغنام صوفمن 

تؤخذ من ألوان الصخور و ،الفسيفسائية التي أصبحت تغطي المسطحات األرضية للمنازل والمساجد
زراعة الحبوب من قمح وشعير وتجفيفه وتخزينه، لنسجه في األطباق من المختلفة، وحرفة القش والقصل 

ولد المحافظة على الوحدات التراثية تاالنسجام بين البيئة واإلنسان،  عند توفرإذ أنه  .واألواني الجميلة
   .)Tabazah, 2013(الشعبية 

  الشعبية في التراث األردنيخرفية الوحدات الز
تلخيص مجموعة من العناصر واألشكال، وإعادة صياغتها بشكل مبسط وبتكوين جديد، لتصبح وحدة 
واحدة مرتبطة مع بعضها البعض من الخطوط واألشكال، وال يتم االستغناء عن أي شكل فيها كي ال تفقد 

  :ت كما يليوحدتها وكيانها تسمى بالوحدة الزخرفية، وتصنف تلك الوحدا
 أوراق وأغصان وحدات زخرفية تعتمد عناصرها على الطبيعة كمصدر أساسي، كالتي تؤخذ من: األولى

متنوعة، ومن الثمار كسنابل القمح والزهور، ومن الكائنات الحية اآلدمية المختلفة والالنباتات واألشجار 
   .والحيوانية مثل الخيول واألسماك والطيور والفراشات

وحدات زخرفية هندسية تعتمد في تركيبتها على األشكال الهندسية المختلفة، كالمثلثات  :الثانيةو
  .والدوائر والمربعات والخطوط والمنحنيات واألشكال النجمية

وحدات زخرفية كتابية تعتمد في تركيبتها على الكتابة والخط العربي الذي هو أهم ما يميز : الثالثةو 
    .وسهولة تشكيله، فهو يعد عنصرا بالغا في الروعة والجمالالفنون اإلسالمية، لمرونته 

لهذه القطعة، ومما ال شك فيه أن  اوعندما تمتلئ القطعة الفنية بالزخارف فإنها تعطي جمالية ووزن
الوحدات التراثية األردنية ال تخلو من الزخارف والزينة، فنجدها على القماش في األزياء، ومنسوجة في 

على الخشب وغيرها، فهي تعطي ميزة للتراث األردني عن غيره، وتحافظ على أصالته البسط، ومحفورة 
  .وقيمته، وفيما يلي بعض من هذا التراث وكيفية صنعه واستخدامه والوحدات الزخرفية الداخلة فيه

 التطبيقات العملية للدراسة
 تمدة من التراث األردنيقامت الدراسة بتصنيف، وتحليل العناصر، والوحدات الزخرفية الشعبية المس

لبعض األثواب األردنية، بمتحف التراث األردني بجامعة اليرموك األردنية، والمشتملة على مجموعة من أزياء 
، كما تم دارسة العناصر الزخرفية لبعض األثواب األردنية بمتحف )عجلونوجرش، و الرمثا،وربد، إ(الشمال 

عمان، والمشتملة على مجموعة من أزياء التراث األردنية، المتمثلة ب ،بيت وداد قعوار للثوب العربي ،)طراز(
، والتعرف على رموزها ودالالتها والتي تمثلت فيما )الكركومعان، (، وأزياء الجنوب )السلط(في أزياء الوسط 

  :يلي

  )جرشوعجلون، و الرمثا،وربد، إ(أزياء شمال األردن  :أوال

  ربدإأزياء . 1
لون األزرق هو اللون السائد ألزياء شمال األردن حتى منتصف القرن الماضي، تضح من الدراسة أن الا

المصنوع من القماش األزرق الصيني المحلى بقماش التوبيت األسود  )المدرقة(حيث ترتدي المرأة الثوب 
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، وبأشكال )حجب(والقبة، أما الثوب في إربد فيكون مطرزا بخيوط حريرية بشكل مثلثات  محيطهعلى 
مطرز بألوان الذا اللون األسود  )الشرش(منطقة، كما وترتدي المرأة في شمال األردن الطبيعة من اة مستوح

زاهية تتناسب وعمر المرأة، ويصنع الشرش غالبا من قماش المخمل األسود أو األقمشة ذات األلوان الزاهية 
بالعمالت العثمانية والخرز الملون، ، والمرأة الشابة تضع على رأسها العرجة المزينة )بالمشقح(ويسمى حينها 

وألوانها غالبا من األلوان الوردية، وترتدي  ،زينة بال عادةأما كبيرات السن فيرتدين الحطة الحريرية المقصبة 
الذي تلفه حول رقبتها، وأحيانا أخرى ترتدي الشماغ ) الشنبر(األسود  )الملفع(فوق  )الحطة(أو  )العرجة(

  .األحمر

  )2 ،1(حد أثواب شمال األردن صورة أفية في الوحدات الزخر

  
 توضح أحد أثواب شمال األردن): 1(صورة 

  معروضة متحف التراث األردني في جامعة اليرموك
الزخرفية من ثوب  أجزاء تفصيلية من الشرائط): 2(صورة 

  )1(صورةللشمال األردن 

 )2 ،1(ل األردن صورة ثوب شما ،يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية): 1(جدول 
الوحدة  التصميم

 الزخرفية
 الوصف

 

وحدة 
 زخرفية

  هندسية 
 

تتكون من مجموعة من أشكال المعين داخل بعضها البعض والتي تكونها 
مجموعة من المثلثات المتالصقة بأسلوب التباين اللوني بألوان األخضر واألحمر 

، )الحجب (واألزرق واألبيض وتسمى هذه الوحدة الزخرفية في التطريز ب 
 .ديما أن شكل المثلث كالحجاب يحمي من العين والحسدوذلك العتقادهم ق

 

وحدة 
 زخرفية

 هندسية 

تتكون من مجموعة من المثلثات الصغيرة المتجاورة والمتالصقة في خط 
مستقيم لتكون مع بعضها شكل المثلث الكبير، وتسمى هذه الوحدة في التطريز 

 ).الحجب(ب 

 

وحدة 
  زخرفية
 هندسية

تتشكل بواسطة ثالثة أشكال من المعين المتالصقة بخط مستقيم باللون األسود 
ال أخرى من المعين المتالصقة باللون االزرق ومرسومة وبداخلها ثالثة أشك

 .بالنقاط الصغيرة

 

وحدة 
  زخرفية
 هندسية

تتشكل بواسطة المثلثات المتقابلة والمتعاكسة والمتجاورة باأللوان األبيض 
 .واألصفر والبنفسجي واألسود أما اإلطار الخارجي باللون الوردي

 

وحدة 
  زخرفية
 هندسية

مستوحاه من األشكال الهندسية تتكون من مجموعة من أشكال المعين والمثلثات 
داخل المتالصقة بجانب بعضها على شكل خطوط مستقيمة المقسمة من ال

وبألوان مختلفة، تزين جوانب الثوب واألكمام والقبة وتسمى في التطريز بين 
  .إبرتين
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 )4 ،3(الوحدات الزخرفية ألحد أثواب شمال األردن صورة 

 

 

ثوب من شمال األردن متحف التراث ): 3(صورة 

 .األردني في جامعة اليرموك
أجزاء تفصيلية من الشرائط الزخرفية من ثوب شمال ): 4(صورة 

 )3(األردن صورة

 )4 ،3(يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ثوب شمال األردن صورة ): 2(جدول 
 الوصف الوحدة الزخرفية التصميم

 

وحدة زخرفية 
 هندسية

ه خطوط مستقيمة تلتقي أطرافها في وسطه باأللوان تتكون من مثلث تتشعب من
 .األزرق واألبيض

 

وحدة زخرفية 
 هندسية

تتكون من مجموعة من أشكال المعين بأحجام مختلفة بداخل بعضها البعض بألوان 
 .األبيض والوردي واألزرق

 

 

وحدة زخرفية 
  هندسية

 

تتكون من شكلين من المعين متالصقين باللون األخضر وتتشعب من زواياهما 
 .خطوط مستقيمة باللون األصفر

 )8 ،7 ،6 ،5(ب شمال األردن صورة الوحدات الزخرفية لبعض أثوا

  
ف التراث األردني في متح ،ثوب من شمال األردن): 5(صورة 

 .جامعة اليرموك
متحف التراث  ،ثوب من شمال األردن): 6(صورة 

  .األردني في جامعة اليرموك



 الشقران وعامر وعبابنة

128 
 

  
  متحف ،ثوب من شمال األردن): 7(صورة 

 .في جامعة اليرموك  ردنيألا  التراث 
متحف التراث  ،ثوب من شمال األردن): 8(صورة 

 .األردني في جامعة اليرموك
 )8 ،7 ،6 ،5(يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، لبعض أثوب شمال األردن صورة ): 3(جدول 

 الشكل
الوحدة 

 الزخرفية
 فالوص

 

وحدة زخرفية 
  هندسية

عين باللون البنفسجي داخله مربع صغير باللون تتكون من م
األصفر وتتشعب من المعين خطوط ملتوية بشكل دائري لتشكل 
مع بعضها شكل يشبه الزهرة، وتزين حواف الثوب من األسفل 

  .وجوانبه واألكمام والقبة

 

وحدة زخرفية 
 هندسية

تتكون من خطوط هندسية متقاطعة ومتشابكة، تؤلف فيما بينها 
  .بيضأشكال هندسية متكررة باللون الوردي، واأل

 

وحدة زخرفية 
  نباتية

   .ة من زهرة البابونج التي تنبت في فصل الربيعمستوحا

 

وحدة زخرفية 
  هندسية

مستوحاة من الدائرة على شكل خطوط حلزونية باللون األخضر 
   .تزين حواف الثوب وجوانبه واألكمام والقبة

 

وحدة زخرفية 
 نباتية

مستوحاة من زهرة البابونج باللونين الزهري واألصفر تزين حواف 
  .الثوب وجوانبه واألكمام والقبة

 

وحدة زخرفية 
 نباتية

هذه الوحدة الزخرفية مركبة من الزهور وأوراقها باأللوان الوردي 
األزرق واألبيض واألخضر واألصفر على شكل خطوط مستقيمة و

أوعين  الِعناِقية(تزين كامل الثوب، مستوحاة من زهرة الونكا
أما الخط الذهبي فهو مستوحاة من . بألوانها المختلفة) البزون

  سبلة القمح
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 )12 ،11 ،10 ،9(الوحدات الزخرفية لبعض أثواب شمال األردن صورة 

  
ثوب من شمال األردن متحف التراث األردني ): 9(صورة 

 .في جامعة اليرموك
ثوب من شمال األردن متحف التراث األردني ): 10(صورة 

  .في جامعة اليرموك

  
ثوب من شمال األردن متحف التراث األردني ): 11(صورة 

  .في جامعة اليرموك
ثوب من شمال األردن متحف التراث األردني ): 12(صورة 

 .في جامعة اليرموك
 )12 ،11 ،10 ،9(يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، لبعض أثوب شمال األردن صورة ): 4(جدول 

 الشكل
الوحدة 

 الزخرفية
 صفالو

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

ستطيالت صغيرة ملونة بأربعة ألوان البنفسجي واألخضر تتكون من م
واألزرق واألبيض تتالصق بجانب بعضها البعض لتشكل خطوط 

 .متقيمة تزين حواف الثوب من األسفل واألكمام

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

تتكون من مثلثات متداخلة باللون األبيض والبنفسجي ) حجب(
 .واألخضر لتزين قبة الثوب

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

عدة أقسام وملونة بأربعة إلى  وتتكون من خطوط مستقيمة مقسمة
 .لوان البنفسجي واألخضر واألزرق واألبيض تزين جوانب الثوبأ
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وحدة 
زخرفية 
 هندسية

تتكون من مجموعة الخطوط المستقيمة المقطعة والملونة بألوان 
األخضر واألبيض واألحمر ومحاطة بإطار من الخطوط 

باللون األحمر وتزين هذه الزخرفة حواف ) Zigzag(المتعرجة
ب في الثوب من األسفل وجوانبه والقبة واألكمام ويسمى هذا األسلو

 ).المقطعة(التطريز ب 

 

وحدة 
خرفية ز

 هندسية

يظهر الشكل وحدة زخرفية على شكل خطوط مستقيمة مقطعة 
باأللوان األخضر واألحمر والبنفسجي واألزرق واألصفر، ومحاطة 

باللون األبيض، تزين حواف الثوب  )Zigzag(بخطوط متعرجة
وجوانبه والقبة واألكمام، ويسمى هذا األسلوب في التطريز ب 

 ).المقطعة(

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

من الخطوط المقلمة باللون  وحدة زخرفية على شكل مثلث مكون
األحمر واألصفر ومحاط بإطار من المثلثات الصغيرة باللون األصفر 

العتقادهم قديما أنها تحجب ) الحجب(وتسمى هذه الوحدة الزخرفية ب 
 .وتحمي الشخص الذي يرتدي الثوب من العين والحسد

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

تتكون من خطوط مستقيمة مقلمة ومحاطة بإطار من المثلثات الصغيرة 
لونة باأللوان األخضر واألحمر واألزرق واألصفر وهذه الخطوط م

 .والبرتقالي بشكل متناسق تزين حواف الثوب والقبة واألكمام

 أزياء الرمثا
ر أو المخمل بمصنوعا من قماش الح )الشرش(ترتدي المرأة في الرمثا ثوبا طويال حتى القدمين يسمى 

الحواف السفلى من الثوب، ورسوم بشكل سمكة أو الجوخ، مطرزا بزخارف ملونة عند العنق واألكمام و
ة على شكل رسعند الصدر تبدأ من العنق حتى ال وبعض األشجار واألعشاب المختلفة، وله فتحة واسعة

، مصنوعا من الحرير )الملفع(أو  )الشيلة(أو  )الشنبر(، وتلبس على الرأس غطاء أسودا يسمى )V( حرف
ضع الباقي تحت الثوب، ومن ثم تثبت الملفع بالعصبة، وهي منديل من تلف به كامل الرأس والعنق والصدر وت

وتتميز أيضا بارتدائها البشكير األلماني الذي يعد من أغلى أنواع البشاكير، . ألوان متعددة يالحرير ذ
سه من النقوش وأزهار الجوري التي تزيد زينة المرأة وجمالها، وبملم بزينتهيتميز بشكله وألوانه الزاهية، وو

 ).جامعة اليرموك-متحف التراث األردني.()العصبة(المخملي الناعم األمر الذي جعل المرأة ترتديه بدال من 

  )14 ،13(الوحدات الزخرفية لبعض أثواب الرمثا شمال األردن صورة 

  

  

  

  

  

  

  
  .متحف التراث األردني في جامعة اليرموك ،من أثواب الرمثا، شمال األردن ثوبان ): 13(صورة 
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 .مجموعة من أثواب الرمثا، شمال األردن متحف التراث األردني في جامعة اليرموك):  14(صورة 

 )14 ،13(يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، لبعض أثوب الرمثا، شمال األردن صورة  ):4(جدول 
 الوصف الوحدة الزخرفية الشكل

 

 .تبين خطوط متشعبة من خطوط مستقيمة باللون الوردي وحدة زخرفية هندسية

 

  .تبين خطوط متشعبة من خطوط مستقيمة باللون األبيض وحدة زخرفية هندسية

 

وخطوط مستقيمة ودوائر بخط  ،)Zigzag(تبين خطوط متعرجة وحدة زخرفية هندسية
سمى هذا األسلوب في مصفوفة بخط مستقيم باللون الوردي وي

 .قهوةالتطريز بحبة ال

 

وخطوط مستقيمة باللون األبيض  ،)Zigzag(تبين خطوط متعرجة  وحدة زخرفية هندسية
  .تزين حواف الثوب من أسفل والقبة واألكمام

 

 .مستوحاة من وردة البسباس باللون األبيض  وحدة زخرفية نباتية

 

مطرزة باللون األبيض وهي مجموعة من األزهار وأوراقها مصفوفة  وحدة زخرفية نباتية
بجانب بعضها البعض في خط مستقيم تزين أكمام الثوب وجوانبه 

  .حاة من زهرة الدحنونمستو

 

وحدة زخرفية هندسية على شكل خطوط حلزونية باللون الذهبي  ة هندسيةوحدة زخرفي
  .تزين حواف الثوب واألكمام والقبة

 

تزين حواف الثوب واألكمام والقبة باللون الذهبي مستوحاة من وردة  وحدة زخرفية نباتية
  .البسباس

 أزياء منطقة غور األردن
المصنوعة  )الخلقة(اب التي تتميز بألوانها الزاهية، فترتدي ترتدي المرأة في غور األردن نوعين من األثو

جزئين إلى  من الحرير األسود أو القماش األسود األطلسي، ويطوى الثوب بثالث طيات بحيث يكون مقسوما
، ويتميز الثوب باحتوائه على )إشويحية(التنورة والجزء العلوي بواسطة حزام من الصوف يسمى : وهما

   .لتطريز، تستخدم لخياطة القماش مع بعضه البعض وبطريقة فنيةخطوط طولية من ا



 الشقران وعامر وعبابنة

132 
 

مع خيط قطري ) V(وهي عبارة عن ثوب له خط حول الرقبة يشبه شكل حرف الــ ،)المدرقة(كما ترتدي 
يطول حتى الركبة، وتكون األكمام طويلة ومزخرفة بزخارف نباتية وهندسية، وتغطي المرأة رأسها بالملفع 

  .فوقه العصبة أو البشكير األسود التي تلف

  )15(زياء منطقة غور األردن صورة الوحدات الزخرفية ألحد أثوب أ

  

  

  

  

  

  

  
 .ثوب من أزياء منطقة غور األردن متحف التراث األردني في جامعة اليرموك): 15(صورة 

 ):15(صورة يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ألحد أثواب أزياء منطقة غور األردن ): 5(جدول 
 الوصف الوحدة الزخرفية الشكل

 

وحدة زخرفية 
 هندسية

تبين خطوط متشعبة من خطوط مستقيمة ملونة بأربعة ألوان 
فقط وهي األخضر واألزرق والذهبي واألبيض، وزخرفتها عبارة 

 .عن خطوط متعرجة بثالثة أشرطة متوازية

 أزياء جرش
نسة المعروفة ترتدي المرأة في منطقة جرش الثوب األسود الطويل المطرز بالخطوط الملونة المتجا

، وبأشكال هندسية مختلفة وبرسومات مستوحاة مما تشاهده من مناظر طبيعية "شرشة"أو " حلي"باسم 
  .ي منطقتها، وتغطي رأسها بعصبة حمراء اللونفجميلة 

  )16،17(باألردن صورة  الوحدات الزخرفية ألحد أثوب أزياء جرش-1

  

  

  

  

  

  

  

ف ثوب من أزياء منطقة جرش متح): 16(صورة 

 .التراث األردني في جامعة اليرموك
 ).16(صورةللجزء مكبر من ثوب جرش ): 17(صورة 
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 )17 ،16( يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ألحد أزياء منطقة جرش األردن صورة ): 6(جدول 

 الشكل
الوحدة 
 الزخرفية

 الوصف

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

وحدة زخرفية هندسية على شكل مثلثات رسمت بالنقاط الصغيرة 
خطوط طولية متوازية إلى  وط متوازية باإلضافةومتالصقة في خط

 ).أسلوب التطريز(وملونة تزين حواف الثوب والقبة واألكمام 

 أزياء عجلون
) الكلفة(تميزت األثواب في عجلون باستخدام قطع القماش الزرقاء التي تخاط فوق قماش الثوب األصلي 

زي، أما غطاء الرأس فيكون مشابها للعمة بألوان مختلفة وجميلة، ويالحظ وجود الشراشيب في هذا ال
وجود العمالت إلى  العنق وأعلى الصدر على شكل ثنايات رقيقة، باإلضافةإلى  ويتدلى من أسفله المنديل

  .المعدنية المستديرة على جانبي الوجه وعلى الجبهة

  )18(الوحدات الزخرفية ألحد أثوب أزياء منطقة عجلون باألردن صورة -1

  
  .متحف التراث األردني في جامعة اليرموك ،األردن ،ثوب من أزياء منطقة عجلون): 18(صورة 

):18(يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ألحد أزياء منطقة عجلون األردن صورة ): 7(جدول   

 الشكل
الوحدة 

 الزخرفية
 الوصف

 

وحدة زخرفية 
 هندسية

وحدة زخرفية هندسية على شكل مستطيالت صغيرة 
أسلوب (ملونة ومتالصقة على شكل خطوط متوازية 

 ).التطريز يسمى بالمقطعة

 )السلط(زياء الوسط أ
، والخلقة عبارة عن "المدرقة"ترتدي كبيرات السن في السلط الخلقة السلطية، أما الشابات فيرتدين 

، وله "البنايق"ثوب أسود طويل فضفاض له قطع مثلثة الشكل تضاف على الجوانب لتمنحه االتساع تسمى 
ب مصنوع من قماش التوبيت األسود المتين أعلى رأسها، والثوإلى  أكمام طويلة جدا بحيث ترفعه المرأة

 الذي يطرز باللون األرجواني أو األحمر أو األزرق، واألثواب السلطية بالغة الطول إذ تصل في بعض األحيان
المصنوعة من الصوف أو ) السفيفة(أعلى بواسطة إلى  ثالثة أو أربعة أمتار من القماش، ترفع المرأة ثوبهاإلى 

العصبة المقصبة إلى  ، وتغطي رأسها بالحطة أو الشماغ، باإلضافة)اشويحية(سمى بحزام عريض مجدول ي
الحمراء أو السوداء التي تحتوي على خيوط من الحرير تلفها على رأسها كالطربوش، وكانت المرأة في 

  .ليدهاالسلط عندما تخرج تضع الكم األيمن فوق العصبة للداللة على احترامها وتقديرها لزوجها وأهلها وتقا
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 )19(باألردن صورة  لوحدات الزخرفية ألحد أثوب أزياء السلطا

 
 .ثوب من أزياء منطقة السلط متحف التراث األردني في جامعة اليرموك ): 19(صورة 

  )19(اء منطقة السلط األردن صورة يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ألحد أزي): 8(جدول 

 الشكل
الوحدة 

 الزخرفية
 الوصف

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

خطوط طولية متعرجة باللون  تتكون من
  .األحمر واألخضر

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

تتكون من أشكال المعين تتداخل مع 
 .بعضها لتشكل شبكة باللون األحمر

 أزياء الكرك
األثواب في وسط وجنوب األردن تمتاز بطولها المضاعف، وتثبيت حزام يربط على الخصر، ومع أكمام 

ب، وكانت تستورد من فلسطين، حيث مدببة األطراف، أقمشة الدوبيت األسود التي تحاك منها هذه األثوا
تظهر تصاميم التطريز في منطقة الكرك متأثرة بشكل واضح واضح بالتطريز الفلسطيني، وذلك بسبب حركة 

  .الهجرة الفلسطينية التي شهدتها مدينة الكرك قبل الحرب العالمية األولى
طويل فضفاض مصنوع من وهو ثوب أسود  ،)رداناأبو (ترتدي المرأة في الكرك الثوب الذي يسمى 

وتزيده ذراعا يكسو جسمها جميعه  14، طوله حوالي )األطلس(المخمل أو التوبيت أو قماش قطني يسمى 
الركبتين، إلى  الذي يصل )العب(فيتكون ما يسمى ب ،)سفينة(يسمى ، ويجر خلفهالنصف متر  أكثر من

وب بأشكال هندسية مختلفة يكثر فيها بين الكتف األيمن واأليسر، ويطرز الث اويكون وضع الردن مثلث
وهي  ،)الطرحة(استخدام قطبة الخيال والقطبة الفالحية، وتغطي المرأة رأسها بقطعة قماش سوداء تسمى 

 )العصبة(عبارة عن منديل أسود خفيف مصنوع من القطن أو الحرير أو الدانتيل، وتربط فوق الطرحة 
وتغطي رأسها بقطعة من  ،)مدرقة(اللون األحمر يسمى السوداء، كما ترتدي ثوبا آخر أسود مطرزا ب

الذي  )األغاباني(وقد كانت األثواب الكركية تصنع من قماش  .الخرز الملونيحلى أسفلها بالجورجيت األسود 
  .كان يستورد من حلب
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  ) 21 ،20(باألردن صورة  الوحدات الزخرفية ألحد أثوب أزياء الكرك

  
ثوب من أزياء منطقة الكرك متحف التراث ): 20(صورة 

 .األردني في جامعة اليرموك
ن أزياء منطقة الكرك متحف التراث ثوب م): 21(صورة 

 .األردني في جامعة اليرموك
 )21 ،20( يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ألحد أزياء منطقة الكرك باألردن صورة ): 9(جدول 

 الوصف الوحدة الزخرفية الشكل

 

 .مستوحاة من الزهور المختلفة وحدة زخرفية نباتية

 

 .مستوحاة من وردة الدحنون بألوان مختلفة وحدة زخرفية نباتية

 

 )عرق عين الجمل(مستوحاة من الزهور تسمى  وحدة زخرفية نباتية
 

 )23 ،22(باألردن صورة  دات الزخرفية ألحد أثوب أزياء الكركلوحا

  
 ،ثوب من أزياء منطقة الكرك): 22(صورة 

 .األردن، عمانفي  متحف طراز
، عمانفي  ،متحف طراز ،جزء مكبر من ثوب الكرك): 23(صورة 

 .)22(، للصورة األردن
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  ):23 ،22( يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية، ألحد أزياء منطقة الكــرك باألردن صورة ): 10(جدول 

 لوصفا الوحدة الزخرفية الشكل

 

ستوحاة من عرق النفنوف منفذه بأسلوب زخرفة نباتية م زخرفة نباتية
التطريز الخاص بمنطقة يافا في فلسطين بإدخال رسمة زهرة 
 ،البرتقال على الثوب لشهرة هذه المنطقة بزراعة الحمضيات

وأسلوب التطريز على ثوب الكرك مستوحى من التطريز 
الفلسطيني بسبب حركة الهجرة الفلسطينية التي شهدتها الكرك 

عرق (لعالمية األولى، وهذا التطريز يسمى قبل الحرب ا
 ).النفنوف

 أزياء معان
العصابة و الجاليةوالثوب : ترتدي المرأة في معان الثوب الهرمزي الذي يتكون من عدة قطع وهي

اللون إلى  ويتصف قماشه باحتوائه على ألوان متعددة ومختلفة كاألحمر المائل .الشد والحزاموالطاقية و
للون البني أو اللون األزرق الفاتح، ويكون الثوب طويال فضفاضا واسعا ومريحا للجسم، وله البرتقالي أو ا

فتحة اليد، ويتميز الثوب المعاني بكون الكم إلى  تأخذ باالتساع كلما اقتربت) أردون(أكمام طويلة تسمى 
تم خياطة الثوب على شكل األيمن أكبر من األيسر، لتتمكن مرتديته من استعماله كغطاء للرأس عند الحاجة، ت

كما ترتدي المرأة المعانية أيضا الجالية التي . بشكل متشابك وبطريقة منسجمة) بنايق(مستطيالت تسمى 
تخاط على شكل عباءة من قماش الهرمز ذي اللون األحمر المقلم باألبيض، وتضع على رأسها العصبة وهي 

  .الخرز األزرقإلى  قدية فضية وذهبية، باإلضافةقطعة من القماش مطرزة على شكل حزام ومرصعة بقطع ن
معان هي المنطقة الوحيدة في األردن التي تفضل القماش الملون، وموقع المدينة الذي كان يمر منه خط 
الحجاز الممتد من اسطنبول جعلها مركزا لتجمع حجاج بيت الله الحرام، وكي يستطيع الحاج السوري تغطية 

  .لب األقمشة من سوريا ليبيعها في معانتكاليف حجه، كان عادة يج

 )25، 24(الوحدات الزخرفية لنماذج من أزياء معان باألردن صورة 

  
 

متحف التراث األردني في  ،ثوب من أزياء منطقة معان): 24(صورة 

 .جامعة اليرموك

 
جزء مكبر من ثوب معان باللون ): 25(صورة 

 .األحمر وموشح باألصفرإلى  البرتقالي المائل
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متحف  ،ثوب من أزياء منطقة معان): 26(صورة 

 .التراث األردني في جامعة اليرموك
من ثوب معان باأللوان البنفسجي واألزرق جزء مكبر ): 27(صورة 

 .والبرتقالي

 
 

المناسبات، في  از كمخ يرتدىقمب): 28(صورة 

، في عمان، قماش حرير، معان) طراز(متحف 

 .م1930حوالي ،األردن

. جزء من قماش ثوب معان من متحف طراز في عمان): 29(صورة 

 ).28(صورة لل

 )29 ،28( يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية ألزياء منطقة معان األردن صورة ): 11(جدول 

 الشكل
الوحدة 

 الزخرفية
 الوصف

 

وحدة 
زخرفية 
 ةهندسي

تتكون هذه الوحدة الزخرفية من مجموعة من المثلثات المتقابلة في نفس االتجاه وفي 
وسطها دائرة وتجتمع جميعها بإطار على شكل مربع، وألوان المثلثات أسود أما 
المربع ملون باألبيض واألزرق واألصفر واألحمر واألخضر، ومتالصقة بجانب بعضها 

 .البعض على شكل شريط طولي وعرضي

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

 Eة المستطيالت المتالصقة لتشكل مع بعضها شكل حرف تتكون من مجموع
، ومستخدمة بعدة اتجاهات، وبألوان األخضر واألحمر واألصفر، )باإلنجليزية(

 .ومتالصقة بجانب بعضها البعض على شكل شريط طولي وعرضي

 

وحدة 
زخرفية 
 هندسية

وحدة زخرفية هندسية في ثوب معان تتكون من شكل معين تتالصق بزواياه خطوط 
 .على قماش موشح باأللوان الدافئةمتشعبة باللون األحمر واألزرق، 
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 أزياء البدو في الجنوب
الثوب العشائري للبدو يحاك من القماش األسود، مميزا بالزيادة في الطول والعرض، يعكس لون تطريز 

ن المرأة المتزوجة حديثا تزين مالبسها بدرجات اللون األحمر، أما إالثوب الوضع االجتماعي للمرأة، حيث 
رملة فتضيف التطريز األزرق والذي يعكس لون الحداد، والمرأة التي تزوجت مرتين تدخل التطريز المرأة األ

  .الزهري مع األحمر فوق التطريز األزرق
  
  
  
  
  
  
  

جزء من قماش من ثوب البدو باللون ): 30(صورة 

 .عمان، متحف طراز، األسود، واألزرق الداكن
لون األحمر جزء من قماش من ثوب البدو بال): 31(صورة 

 .عمان، متحف طراز، األخضروالوردي والبرتقالي المحمر و

 )31، 30(منطقة معان األردن صورة يوضح توصيف وتحليل بعض الوحدات الزخرفية ألزياء البدو في ): 12(جدول 

 الشكل
الوحدة 

 الزخرفية
 الوصف

 

وحدة زخرفية 
  هندسية

 وحدة زخرفية هندسية مستوحاة من شجرة السرو
طوط تتحد مع بعضها على شكل تتكون من مجموعة من المثلثات على شكل خ

معين، وتتداخل فيها مجموعة أخرى من المثلثات المتقابلة والمتجاورة على أشكال 
 .المعين، فتتشكل هذه الوحدة الزخرفية بأسلوب التكرار والتجاور لتزيين الثوب

 

من متحف طراز، وهو أسلوب تطريز في ثوب ) Cypress Tree(شجرة السرو شجرة السرو
 .البدو مستوحى من شجرة السرو

 نتائج البحث
الشعبية التراثية األردنية بالعادات والتقاليد األزياء  العناصر، والوحدات الزخرفية علىوارتباط الوحدات . 1

  .المجتمعية لكل منطقة
الشعبية التراثية األردنية عينة الدراسة تتآلف من الدمج األزياء  أغلب الوحدات والتصميمات الزخرفية على. 2

  .، وبتشكيالت مختلفةبين عناصر هندسية ونباتية متنوعة
وجاءت ما  ،صبغت باأللوان الداكنة ،)عينة الدراسة(الشعبية التراثية األردنية األزياء  أغلب ألوان أقمشة. 3

الداكن بتشكيالت لونية إلى  ن زخارفها من الفاتحابين األسود، واألزرق، واألحمر الداكن، وأن تنوعت ألو
  .متنوعة

، الشعبية التراثية األردنية بالفنون المختلفةاألزياء  ت الزخرفية علىتأثرت الموضوعات، والتصميما. 4
  .وفلسفتها المتنوعة وفي مقدمتها الفنون اإلسالمية

الشعبية التراثية األردنية، وثائق تاريخية قوية الحجة على حال مجتمعها بما يحمله من عادات األزياء  .5
  .وتقاليد، ووعي ثقافي متطور ومتنوع
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 بحثتوصيات ال
الشعبية األزياء  وخاصة ،ضرورة الحفاظ علي التراث األردني المخزن والمعروض بالمتاحف األردنية. 1

  .التراثية األردنية
ن حفاظا علي والشعبية التراثية األردنية، يقوم بتنفيذها متخصصاألزياء  وضع برامج علمية لصيانة وترميم. 2

  .الحضاري والثقافي الهام ثاإلرهذا 
الشعبية التراثية األردنية بأسلوب علمي، ونشر ذلك بالمنظمات اإلقليمية والدولية األزياء  ل وتوثيقتسجي. 3

  ذات الصلة
الشعبية التراثية األردنية، من خالل إقامة معارض محلية وخارجية، لنشر األزياء  تسليط الضوء علي. 4

   .، وجمالية متنوعةالوعي الثقافي بهذا اإلرث الحضاري، بما يحمله من قيم إبداعية
 ثراالهتمام بالعرض المتحفي لألزياء الشعبية التراثية األردنية القائم على المعاير العلمية، إلبراز هذا اإل. 5

  .الصورة الالئقة بهبالحضاري 
، الشعبية التراثية األردنيةاألزياء  لعرض) نترنتاإل(نشاء مواقع الكترونية مرتبطة بشبكة االتصال الدولية إ. 6

  .اإلنسانيللتوعية العالمية بهذا الموروث 
 ضرورة وجود دراسات أكاديمية متخصصة في دراسة الطرز واألنماط المختلفة للتشكيل الزخرفي على. 7

  .التراثية الشعبية األردنية، وخاصة بالمتاحف األردنية ذات الصلةاألزياء 
الشعبية التراثية األردنية إلنتاج أعمال األزياء  ىتشجيع الفنانين على االستلهام من الزخارف الموجودة عل. 8

  .التي يمكن تطبيقها في المرافق السياحية المنتشرة في األردن فنية معاصرة مثل الجداريات
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