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Abstract 

Since identity design is, nowadays, defined as a kind of designing based on the interests 

and visual rules of a nation, Iranian designers have long attempted to create novel clothing 

ideas based on Islamic-Iranian art by presenting various works at Fajr International Fashion 

and Clothing Festival. While promoting the clothing culture of the people, these ideas seek 

to revive, reproduce and strengthen their national identity, and are recognized as visual 

ambassadors at the international level. Accordingly, the present study aims to answer this 

question: “How is the visual Islamic-Iranian identity applied in the designers’ works 

presented at Fajr International Fashion and Clothing Festival?” Regarding data analysis, 

the identity components were classified into four approaches and components. The results 

indicate that only the coverage component in the religious approach existed in all the 

works. However, it was not in harmony with other visual components of the presented 

works and, therefore, it was not visually matched with Iranian identity. 

Keywords: Identity, Women’s Clothes Designing, Fajr International Fashion and Clothing 

Festival. 
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  الملخص
يشهد قطاع التصميم يف عصرنا احلاضر عرضـا وجتسـيدا للهويـة واالنتمـاء حبيـث يصـبح 

لألمم والشعوب التصميم لألشياء قائما على حتقيق املصاحل ومراعاة القوانني البصرية 
الــيت متثلهــا؛ وانطالقــا مــن هــذه األمهيــة قــام املصــممون اإليرانيــون بعــرض أعمــاهلم يف 

اإلســالمية، وقــدموا  - مهرجــان فجــر للموضــة واألزيــاء اعتمــادا علــى الفنــون اإليرانيــة 
رؤًى مبدعـــة وأفكـــارا جديـــدة يف هـــذا اـــال. وهـــذه األفكـــار والـــرؤى اجلديـــدة جـــاءت 

ثقافــة شــعوب هــذه األرض وتنّمــي هــذه الثقافــة وتربزهــا لآلخــرين، لتســلط الضــوء علــى 
ويف الوقت نفسه حتاول إحيـاء وإعـادة إنتـاج اهلويـة الوطنيـة وتعزيزهـا لتكـون مبثابـة سـفريا 
تشــــكيليا علــــى الصــــعيد الــــدويل والعــــاملي. وعلــــى هــــذا األســــاس قامــــت هــــذه الدراســــة 

أعمـاهلم املعروضـة يف مهرجـان  لإلجابة على السؤال التايل: كيـف وظّـف املصـممون يف
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إلســــالمية؟ وبنـــــاء علـــــى حتليـــــل  - فجــــر للموضـــــة واألزيـــــاء، اهلويــــَة البصـــــرية اإليرانيـــــة 
البيانــات فــإن مكّونــات اهلويــة هنــا يــتّم تصــنيفها حســب أربعــة اجتاهــات. وكانــت 
النتيجة النهائية للبحث هي مراعاة التغطية يف الـزي واللبـاس يف االجتـاه الـديين مـن 

املصممني يف كافة أعماهلم، وهي ظاهرة خلقت تعارضا بني األزياء والغاية جانب 
املنشــودة، وذلــك بســبب فقــدان التنســيق بــني العناصــر البصــرية لألزيــاء مــع بعضــها 

 البعض، ومل تتضمن من الناحية البصرية دالالت عن اهلوية اإليرانية.

فجــر الــدويل للموضــة اهلويــة، تصــاميم أزيــاء النســاء، مهرجــان  :الكلمــات الرئيســة
  .واألزياء

  

  المقدمة .1

تعتـرب األزيــاء وموضــاا املختلفــة يف عصــرنا احلاضــر مبثابــة وســائل إعــالم اقتصــادية وثقافيــة ذات 
الــيت باتــت  - تــأثري وســلطة كبــرية علــى اجلمــاهري واملشــاهدين؛ وهلــذا تعــد دراســة هــذه املواضــيع 

ســـببا يف أن تكـــون املهرجـــات واملعـــارض  -  ضـــرورة للتعريـــف باتمعـــات لـــدى كافـــة الشـــعوب
املعتـــربة الـــيت تقـــام كـــل عـــام ذات أمهيـــة واعتبـــار مـــن هـــذه الناحيـــة إضـــافة إىل اجلوانـــب األخـــرى 
للموضوع. وتقوم هذه املهرجانات خبلق اإلبـداعات واألفكـار اجلديـدة وتـؤثر علـى جمـال األزيـاء 

شــــعوب وحتــــافظ عنهــــا. ويف إيــــران الوطنيــــة، وتصــــون علــــى املســــتوى الــــدويل اهلويــــة البصــــرية لل
هـــ ش وعقــب تأســيس نظــام اجلمهوريــة اإلســالمية  1357املعاصــرة وحتديــدا بعــد الثــورة يف عــام 

أصـــبحت قضـــية األزيـــاء الســـيما لـــدى النســـاء ومالبســـها يف اتمـــع ذات تعقيـــدات خاصـــة، 
ر للموضـــة ونالـــت هـــذه القضـــية اهتمـــام املركـــز الثقافيـــة  والفنيـــة وأدت إىل ظهـــور مهرجـــان فجـــ

واألزياء. ويعد هذا املعرض الفين هو احلدث الوحيد الذي تشهده إيران يف هـذا القطـاع والـذي 
يقــام كـــل ســـنة ليكـــون عـــامال يف حـــّث املصـــميمني وتشـــجيعهم علـــى اإلنتـــاج والعطـــاء يف هـــذا 

لتكـــون منــاذج ناجحــة لألزيـــاء) للتفاعــل مــع أذواق النـــاس ــال واختيــار بعضـــا مــن أعمــاهلم (ا
اإلســالمية يف أعمـــال الفنـــانني  - ئقهم، وكـــذلك للتعريــف والكشـــف عـــن اهلويــة اإليرانيـــة وســال

ــــرانيني. لكــــن مراجعــــة األعمــــال املعروضــــة يف األدوار املختلفــــة ملهرجــــان فجــــر  واملصــــممني اإلي
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للموضـــة واألزيـــاء جعلـــت البـــاحثتني تعتقـــدان بوجـــود حقيقـــة تتمثـــل يف: عـــدم اإلملـــام واملعرفـــة 
 لألزياء يف هذا املهرجان لطبيعة األزياء يف املراحل التارخيية املختلفـة يف إيـران الكافة للمصممني

وامتالكهم رؤية سطحية وقاصرة يف هذا اال ما جعلهم يقومون بعـرض أعمـال ال متثّـل اهلويـة 
اإلســالمي، بعبــارة أخــرى وبســبب عــدم املعرفــة بكافــة أبعــاد مكّونــات  -  احلقيقيــة للــزي اإليــراين

ـــة اهلويـــة اإلســـالمية يف موضـــوع اللبـــاس والـــزي يقـــوم املصـــممون بقـــص وقطـــع بعـــض  -  اإليراني
النقوش واألشكال ولصقها على تصاميمهم ظنا منهم بأـا تقـّرم مـن اهلويـة اإليرانيـة والطبيعـة 
ــل إيــران اإلســالمية. وعلــى هــذا األســاس ال متتلــك هــذه األزيــاء القــدرة  البصــرية لألزيــاء الــيت متّث

علــى جتســيد كافــة أبعــاد اهلويــة الوطنيــة. وللتأكــد مــن صــحة هــذه الفرضــية مــن عــدمها الالزمــة 
نقــوم يف البدايــة بعــرض اإلطــار النظــري للبحــث والــذي يتطــرق إىل موضــوع اهلويــة البصــرية. ويف 
هذا الصدد وألن موضوع استثمار وتوظيف األسس والتجارب التارخيية للفنون الشعبية لقـاطين 

ن املواضـيع اهلامـة الـيت كثـريا مـا يعتمـد عليهـا املصـممون يف أعمـاهلم الفنيـة هذه األراضـي يعـد مـ
والتشكيلية، نقوم بتحليل كافة هذه املبـادئ باعتبارهـا أعمـدة أساسـية يف اهلويـة البصـرية لتصـامي 
األزياء يف مهرجـان فجـر للموضـة واألزيـاء، ويف النهايـة نقـوم ببيـان كيفيـة توظيـف كـل مـن هـذه 

صــميم األزيــاء وإنتاجهــا. وبكــل تأكيــد فــإن دراســة عميقــة مــن هــذا النــوع تســاعد األســس يف ت
علــى الوصــول إىل فهــم صــحيح للهويــة البصــرية مــن أجــل تطــوير البعــد الكيفــي وجــودة اآلثــار 

اإلســالمي علــى الصــعيد العــاملي.  - املعروضــة يف املهرجــان وإدارة عمليــة تصــميم الــزي اإليــراين 
ف سـنقوم يف اخلطـوة األوىل بدراسـة خلفيـة البحـث والرتكيـز علـى ومن أجل حتقيق هـذه األهـدا

الدراســــات والبحــــوث الــــيت تنـــــاقش موضــــوع " العالقــــة بــــني اهلويـــــة ومهرجــــان فجــــر للموضـــــة 
واألزيـاء". لكــن عنــد احملاولــة تبــني أن الدراســات اجلامعيــة والبحثيــة يف هــذا اــال تعــد شــحيحة 

ج بنتــائج تلـــيب غايـــات البحـــث وأهدافـــه. وعلـــى هـــذا للغايــة ويتعســـر علينـــا االكتفـــاء ـــا للخـــرو 
االعتبــار كانــت معظــم الدراســات يف خلفيــة البحــث هــي الكتــب الــيت تنــاقش وتصــف اإلطــار 
العــام للــزي اإليــراين. كانــت هــذه الكتــب والدراســات يف الغالــب تعتمــد علــى الوثــائق اخلاصــة 

، ونقــوش أزيـاء النســاء والرجــال بكـل مرحلــة زمنيـة بــالرتكيز علـى حتديــد وتعريـف اإلطــار، واللـون
اإليرانيني وكيفّية تكاملها يف كافة األبعاد خالل القرون التارخيّية املختلفة. مـن هـذه الدراسـات: 
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) ليحى ذكـا، و " 1336( " زي النساء اإليرانيات منذ القرن الثالث عشر اهلجري حىت اليوم"
" زي اإليــــرانيني يف تــــاريخ إيــــران  )،  و1347زي النســــاء اإليرانيــــات منــــذ العصــــور القدميــــة" (

عشـر قرنـا( منـذ صـدر اإلسـالم إىل ايـة العصـر  14)، و" زي اإليـرانيني منـذ 1347القدمي" (
) ملرتضـى راونـدي، 1352( ) جلليل ضـيابور، و" تـاريخ إيـران االجتمـاعي"1349القاجاري" (

ا مهرآبـــادي، و " قـــراءات يف ) مليـــرت 1379( و " املـــراة اإليرانيـــة يف كتابـــات الرحالـــة األوروبيـــني"
) لســـبيده امســـاعيلي"، و" مثانيـــة آالف عـــام ألزيـــاء القوميـــات 1384( أزيـــاء احلقبـــة القاجاريـــة"

) لعلي بلوك باشي، و "اللباس 1393( ) ملهرآسا غييب، و" اللباس يف إيران"1385اإليرانية" (
  ) لسهيال شهشاين.1396( يف احلقبة القاجارية"

البــــاحثني خــــالل العقــــدين األخــــريين اجتهــــوا يف دراســــام عــــن األزيــــاء جــــدير بالــــذكر أن 
واملالبـــس إىل دراســـات تعدديـــة القـــراءات وهـــي دراســـات أكثـــر عمقـــا وختصصـــا وقـــاموا بعـــرض 
حتليالت يف هـذا اـال. مـن هـذه الدراسـات الـيت اخـذت هـذا املنحـى نـذكر دراسـة اهلـه صـفي 

ـــة 1395جنـــاد ( اإلبـــداع يف تصـــميم أوشـــحة (مـــانتو) رمسيـــة يف ) والـــيت ناقشـــت " تقيـــيم فاعلي
الــدورة الثانيــة ملهرجــان فجــر للموضــة واألزيــاء وفــق منــوذج اســكمرب الفــين" وأكــدت الباحثــة يف 
دراستها على أن النماذج املعروضة يف املهرجـان كانـت ذات إبـداع وابتكـار فـين. وقـام الباحثـان 

عنــــوان " حتديــــد األولويــــات يف  ) بدراســــة محلــــت1396عمــــاد أفــــروغ وحســــني مهربــــاين فــــر (
السياسة اإلعالمية لألزياء اعتمادا على انتشارها ونطاق اسـتعماهلا يف اتمـع اإليـراين" وخلـص 
الباحثـان إىل أن هنـاك مثانيـة مشـاكل حموريـة يف مــا خيـص موضـوع فقـدان آليـات لتفعيـل املســار 

ذه املشـاكل والتحـديات هـي : " فقـدان اإلسـالمية يف األزيـاء وهـ - احمللي وإبراز اهلوية اإليرانيـة 
االقتصــاد السياســي ملوضــة أزيــاء إيــران اإلســالمية"، و" عــدم ظهــور ورؤيــة النمــاذج احملليــة"، و" 
مشــكلة الفرديــة وتغليــب األنــا وضــعف النشــاط اجلمــاعي يف جمــال األزيــاء"، و" النظــر والرتكيــز 

" ضعف التواصـل بـني قطاعـات األزيـاء على اخلارج وإمهال الطاقات احمللية يف جمال األزياء"، و
احمللية وفقدان التنسـيق فيمـا بينهـا"، و" االنفصـام بـني عقليـات أصـحاب مراكـز التصـميم وبـني 
الواقع العيين يف جمال األزياء" و" عدم حتديد وإبراز اهلوية احملليـة للمسـتهلك". و كـذلك قامـت 

ـــايي وفاطمـــة أكـــربي ( ـــان بـــروين باب " األســـس النظريـــة لتصـــميم أزيـــاء ) بدراســـة 1393الباحثت



 41   )زاده فهيمه زارعو  منا جهانپور... ( اء يفدراسة اهلوية البصرية يف تصاميم أزياء النس

النســـاء يف النمـــوذج اإليـــراين اإلســـالمي" وعرضـــتا مبادئـــا وأسســـا لتصـــميم ازيـــاء النســـاء بـــدمج 
اجلانب اجلمايل والدالالت الرمزية يف األزياء واملالبس. وبعد دراسة هـذه البحـوث ميكـن القـول 

ام وأمهلـت األعمـال الـيت يـتم إن معظمها رّكز على دراسة ظاهرة املوضة للزي اإليراين بشكل عـ
عرضــها يف مهرجــان فجــر للموضــة واألزيــاء والــذي يعــد املســؤول التنظيمــي هلــذا القطــاع. وعلــى 
هذا األساس تعد دراستنا للهوية البصرية يف تصميم األعمـال الـيت عرضـها هـذا املهرجـان عامـل 

  وطاقام. متييز وإبداع هذا البحث وهو ما قد يقّدم آفاقا وسيعة أمام املصممني
  

  منهج البحث 1.1

التحليلــي يف عرضــه للمــادة املدروســة، ويســتند علــى  -  يعتمــد البحــث الــراهن املــنهج الوصــفي
املصادر املكتبية واإللكرتونية املعتربة. ويف حماولتنا للحصول على البيانات املصـورة اقتصـرنا علـى 

ملعلومــات واألســانيد املوثقـــة أعمــال الــدورة اخلامســة مــن مهرجــان فجــر للموضــة واألزيــاء ألن ا
علـى يـد املركـز الـوطين للموضـة واألزيـاء اإليرانيـة. ويف  1395ألعمال هذا املهرجـان تعـود لعـام 

هــذا اخلصــوص وبســبب اتســاع دائــرة اتمــع اإلحصــائي للبحــث قمنــا بأخــذ عينــات مــن أزيــاء 
ا بالطريقــة العشــوائية النسـاء( بلــوزات أو مــانتوات اجتماعيــة ورمسيــة) واخرتنــا مخســة عشــر منوذجــ

البسـيطة وقمنـا بتحليلهــا ومناقشـتها. لكـن ومــن أجـل التــدقيق قمنـا بتقسـيم هــذه النمـاذج علــى 
ثالثـــة أصـــناف علـــى أســـاس التشـــابه البصـــري أو الزخرفـــة لكـــي تتـــاح االســـتفادة الفنيـــة للقـــراء 

  والباحثني املتخصصني يف هذا اال.
  

  اإلطار النظري .2

تتعــدد املعــاين والــدالالت الــيت تــوحي ــا مفــردة اهلويــة والــيت تــدل علــى حقيقــة الشــيء وماهيتــه 
وتــأيت يف اإلجابــة علــى ســؤال مـــا هــو ذلــك الشــيء وكيفيتـــه، فهــي ظــاهرة ســيالة وذات وجـــوه 
ومعـــان متعـــددة وتكـــون نتيجـــة لعمليـــة تارخييـــة مســـتمرة وقابلـــة للتغيـــري ومتـــأثرة بـــالظروف البيئيـــة 

ــا. ويف هــذا اخلصـوص يعتقــد املنظــرون والعلمــاء أن خصـائص مثــل: التمــايز والتحديــد احمليطـة 
أو التشــخيص واالنســيابية واملاهويــة اخلارجيــة هلــا دور حمــوري يف تعريــف اهلويــة وحتديــد معاملهــا؛ 
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هلــذا وكلمــا يتعســر احلصــول علــى هويــة حمــددة لظــاهرة موجــودة ميكــن عندئــذ احلــديث عــن أزمــة 
لـــذلك الشـــيء أو تلـــك الظـــاهرة؛ ألن معرفـــة " اآلخـــر" وبســـبب عـــدم وضـــوح  اهلويـــة بالنســـبة

مكونات هوية " األنا" يصبح غري ممكن، ويف هذه احلالة يكـون ذلـك الشـيء أو تلـك الظـاهرة 
). ويصـدق هـذا األمـر بالنسـبة للهويـة البصـرية، فهـي 1383:63قربـانی،متعرضة ألزمـة اهلويـة (

لفنـون الوطنيـة ولفـائف الغـزل واحلياكـة، وتتضـمن عـددا مـن هوية ختلق مفـاهيم مثـل التصـميم وا
املكونــات الــيت متيّــز عمــال عــن غــريه مــن األعمــال الفنيــة أو جتعلــه ضــمن دائــرة تلــك األعمــال 

(جـــوانی،  بســـبب مـــا تـــربزه مـــن تشـــابه وتقـــارب بـــني ذلـــك العمـــل واألعمـــال الفنيـــة األخـــرى.
عـد ذلـك العمـل الفـين مـن دائـرة " األنـا " )، وبعبارة أخرى فإا تقّرب أو تب1395:38خزائی،

البصـــرية. علـــى ســـبيل املثـــال فـــإن توظيـــف النقـــوش الرمزيـــة واإلشـــارات التزينيـــة ذات اإلحيـــاءات 
اخلاصــة املســتلهمة مــن األدوار واملراحــل املختلفــة لتــاريخ األزيــاء واملالبــس املعروضــة يف مهرجــان 

خـالل خلـق رابطـة وعالقـة بصـرية تـوحي  فجر، فيه إشارة إىل ماهية ذلك الشيء وهويته، ومـن
يف ذهـن املخاطــب بالتشـابه بــني ذلـك األثــر والعمـل الفــين وبـني غــريه مـن الفنــون الـيت تظهــر يف 
هـــذه الـــبالد. يف الواقـــع فـــإن املخاطـــب يتصـــور وجـــود تشـــابه بـــني العناصـــر واملكونـــات البصـــرية 

ى جيــــدها يف الفنــــون املوجــــودة يف أزيــــاء مهرجــــان فجــــر مــــع مكونــــات وعناصــــر تشــــكيلية أخــــر 
اإليرانية األخرى. وعلى هذا األساس مت األخـذ بعـني االعتبـار أربعـة اجتاهـات أساسـية يف فنـون 
هــذه الـــبالد. هــذه االجتاهـــات تتمتــع يف املقـــام األول بصــفة االســـتمرارية حبيــث حتـــتفظ آلالف 

بعضـها شـهد خـالل السنني بدور أساسي يف الفنون الوطنية إليران، ويف املقام الثاين قـد يكـون 
املراحل التارخيية املختلفة تغيريا وحتوال ويتجلى يف كل من هذه املراحل بشـكل وطريقـة جديـدة. 
ـــــة اجلغرافيـــــة، والقـــــيم  ــــــ : االنســـــجام مـــــع الثقاف هـــــذه االجتاهـــــات هـــــي االجتاهـــــات املتضـــــمنة ل

التـوازن والزخرفـة  االجتماعية، والتعاليم الدينية، والتناسب مع احلاجـة اإلنسـانية مثـل احلاجـة إىل
واإلبداع والقيمية. مع ذلك ولكون هذه األزياء هي عبارة عن جمموعة مـن العناصـر واملكونـات 

 –البصـــرية املنســــجمة واملنســــقة مــــع بعضــــها الـــبعض، حتــــتفظ بانســــجامها مــــع اهلويــــة اإليرانيــــة 
اد اإلســـالمية يف كـــل إطارهـــا وهيكـــل وجودهـــا. وعلـــى هـــذا األســـاس متّـــت دراســـة كافـــة األبعـــ

واألجـــزاء املكونـــة للــــزي مثـــل اللـــون والــــنقش واجلـــنس واإلطـــار واخلياطــــة وذلـــك اعتمـــادا علــــى 
  جتاهات األربع اليت مّر ذكرها.اال
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  اتجاهات الفنون البصرية في إيران .3

كمــا مــر فــإن هنــاك أربــع اجتاهــات رئيســة يف مــا يتعلــق مبوضــوع الفنــون البصــرية يف تــاريخ أزيــاء 
  .ري إىل كل من هذه االجتاهاتالنساء يف إيران، وسنش

  

  اتجاه االنسجام مع الثقافة الجغرافية 1.3

يعتقــد الكثــري مــن البــاحثني واخلــرباء أن الــزي جيــب أن يصــّمم يف إطــار نشــاط الســكان والنــاس 
الــذين يســتخدمونه وينســجم مــع املنــاخ والطقــس الــذي يوجــد يف تلــك اجلغرافيــا اخلاصــة، مثــل 

الـيت تسـتخدمها القوميـات اإليرانيـة املختلفـة والـيت تـأيت وفـق حاجـة  الكثري من املالبـس واألزيـاء
ـــــة لتلـــــك األقـــــوام ـــــاس ومتطلبـــــام وبالتناســـــب مـــــع الطبيعـــــة اجلغرافي اجلبليـــــة، الصـــــحرائية، ( الن

الساحلية). إن انسجام هذه األزياء واملالبس مع البيئة االجتماعية واجلغرافية للنساء هـو عامـل 
فهـي تصـمم لكـي تسـتطيع النسـاء أن تقـوم بالنشـاطات والفعاليـات  مؤثر يف نشاطهن اليـومي،

البدنيـــة بســـهولة ويســـر مثـــل النشـــاطات الزراعيـــة ورعايـــة املواشـــي وتربيتهـــا وغريهـــا مـــن األعمـــل 
اليوميــة الــيت تقــوم ــا املــرأة يف كثــري مــن األحيــان. فهــذا االنســجام والتــوازن يف األبعــاد املختلفــة 

ــــات والزخرفــــة القائمــــة علــــى الطبيعــــةمثــــل الســــعة، والطــــول، واللــــو  ــــة القمــــاش، والتزين  ن، ونوعي
النقـــوش الرمزيـــة لألعشـــاب واحليوانـــات) أدى إىل ظهــــور اهلويـــة البصـــرية يف هـــذه األزيــــاء وأن (

قوميـة ملسـتخدميها. ويف هـذا اإلطـار حـاول مصـممو مهرجـان فجــر أن  –جتسـد أصـالة وطنيـة 
وهـــي تتضـــمن ثالثـــة  1أعمـــاهلم. مثـــل اموعـــة رقـــم اإلســـالمية يف  -  يوظفـــوا اهلويـــة اإليرانيـــة

). 3) و سـكان اجلنـوب (رقـم 2)، العـرب اإليـرانيني (رقـم 1رقـم ( تصاميم من قوم القشـقائيني
وعلـــى الـــرغم مـــن اســـتلهام املصـــمم لطبيعـــة أزيـــاء القشـــقائيني وإدراكـــه لعـــدم  1يف الصـــورة رقـــم 

احلاضـــر إال أنـــه مل يبـــادر بتصـــميم زي  انســـجام هـــذه املالبـــس لبيئـــة العمـــل النســـائية يف العصـــر
ينسـجم مــع حاجــات اتمــع املعاصــر ويف الوقــت نفسـه حيــافظ علــى الــروح التقليديــة للــزي وأن 
 يقرب التصميم من الذوق العـام إىل حـد مـا. لكنـه ومـن خـالل اسـتخدامه لقمـاش بـراق ومـّورد

واضـع الزخرفـة والتـزيني أبعــد فيـه نقـوش لـورود) وملونـة بــألوان ذهبيـة وسـوداء وعـدم توفيقــه يف م(
هذا العمل من مصدر إهلامه بل إنه سلب بنموذجه هـذا أي نـوع مـن السـهولة واليسـر بالنسـبة 
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اختــار املصــمم أزيــاء عــرب  2ملــن يريــد أن يســتخدمه ويقــوم بنشــاطاته اليوميــة. يف الصــورة رقــم 
ركـب مـع اللـون املـذهب إيران. ومن الناحية الظاهرية فـإن طـول الثـوب واختيـار اللـون األسـود امل

قــّرب العمــل مــن مصــدر إهلامــه وصــور نوعــا مــن االنســجام والتقــارب مــع العبــاءة العربيــة لكنــه 
خلــق احلــرارة والتعريــق واحلساســية بالنســبة للجســم) جيعــل مــن ( وبســبب طبيعــة قماشــه ونوعيتــه

يف الصـورة  الصعب توظيفه من جانب النساء السيما يف املـدن ذات الكثافـة السـكانية العاليـة.
حـــاول املصـــمم وعـــرب التزينـــات يف اخلياطـــة ونوعيـــة التغطيـــة أن يقربـــه مـــن األزيـــاء الـــيت  3رقـــم 

يســتخدمها ســكان اجلنــوب لكنــه مل يأخــذ بعــني االعتبــار هــذه احلقيقــة أال وهــي أن هــذا النــوع 
ة مـــن اللبـــاس مل يعـــد منســـجما مـــع النشـــاطات اليوميـــة تمعنـــا املعاصـــر. ففـــي املنـــاطق اجلنوبيـــ

  .قطنيةإليران ترتدي النساء بنطاالت جاذبة للربودة وخياطة ملونة وقمصان باردة و 

وهلــذا الســبب فــإن النســاء يف تلــك املنــاطق تلــف العبــاءة القطنيــة واخلفيفــة علــى أبــداا يف 
حني جند أن التصميم املذكور فيه طول وسعة كبرية، وتعرجات القماش والطبيعة احلـارة والثقيلـة 

غــــري املألوفـــة جعلــــت التصـــميم يتعــــارض مــــع األصـــل وال ينســــجم مـــع تلــــك الطبيعــــة واأللـــوان 
  ها النساء يف املناطق اجلنوبية.اجلغرافية ويتناقض مع البساطة والربودة للمالبس اليت ترتدي

  
 3صورة رقم                      2صورة رقم                          1صورة رقم 

  : أعمال مهرجان فجر للموضة واألزياء المستلهمة ألزياء األقوام المصدر: 1مجموعة 
  1395جورنال شيما، 
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  اتجاه القيم االجتماعية 2.3

ميتلـك رؤيـة مشـرتكة  جتـاه هـذه القـيم فانـه مبا أن لكل شـعب قيًمـا ومبـادئ وقواعـد اجتماعيـة، 
ويشعر أبناء هذا الشعب باالنتماء إليها. لذلك تعتـرب صـناعة وإنتـاج القـيم االجتماعيـة إحـدى 
طــرق حتديــد اهلويــة. وينطبــق هــذا الشــيء علــى اهلويــة يف تصــميم األزيــاء واملالبــس. وعلــى هــذا 

اعيـة ووفًقـا ألذواق واحتياجـات األساس عندما يتم تصميم الثوب مبا يتماشى مع القيم االجتم
النــاس، يــتم إعــادة حتديــد املعــايري املشــرتكة يف البنيــة البصــرية. وــذه الطريقــة ســيقع هــذا العمــل 
حمل ترحيـب عنـد الشـعب ويشـمل مجيـع القـيم املهمـة مـن وجهـة نظـر اخلـرباء وعامـة النـاس. يف 

اســتخدم املصــممون زخــارفهم املســتمدة مــن الفنــون التارخييــة يف إيــران وبعبــارة  2اموعــة رقــم 
أخرى هذه الزخارف مستوحاة من التقاليد البصرية لوطنهم ليتم إظهـار تلـك القـيم االجتماعيـة 
يف أزيــاءهم والــيت ميكــن احلفــاظ عليهــا وقبوهلــا مــن قبــل النــاس. لــذلك قــام املصــممون بإرفـــاق 

 4مــه" وأنــواع خمتلفــة مــن التطريــز بــاإلبرة اىل أعمــاهلم. يف الصــورة رقــم "تر  رســوم مــن الكشــمري
حاول املصمم خلق قيمة باستخدام رمسة الكشمري من القماش املشهور عاملًيا بزخرفـة "البيـزيل" 
واملعروف يف كل مكان يف العامل باسـم إيـران، وهـو رسـم يعـود تارخييـه إىل الفـرتة القاجاريـة. مـع 

ملصـــمم هـــذا الرســـم دون علـــم يف اســـتخدام هـــذا النســـيج وتقطيعـــه. فقـــد ذلـــك فقـــد اســـتخدم ا
اضـــاف هـــذه الرســـوم اىل اجلـــزء العلـــوي و جـــزء مـــن األكمـــام علـــى عكـــس األمنـــاط العموديـــة 
للكشمريوهي بشكل خطوط أفقية. وبشكل عام فـإن هـذا العمـل علـى شـكل املعطـف الـدارج 

لعناصــــر الزخرفيـــة يف فــــرتة القاجــــار يف يف اتمـــع دون أي إبــــداع فيـــه وقــــد اســــتخدام الـــنمط وا
ســتخدم املصــمم التطريــز بــاإلبرة خللــق قيمــة علــى املالبــس لكــن ا، 5تصــميمه. يف الصــورة رقــم 

خلق تأثريًا خمتلًفا عن الغرض املقصود بسـبب عـدم التنسـيق بـني نـوع التصـميم واختيـار النسـيج 
ة علـــى التعبـــري عـــن هـــويتهم، وألـــوان الغـــزل. بطريقـــة ال تقتصـــر فيهـــا الزخـــارف كعالمـــات بصـــري

، أيًضـا يسـتخدم املصـمم ٦ولكنها اصـبحت عنصـرًا متكـررًا يف أعـني املشـاهد. يف الصـورة رقـم 
أمنــاط التطريــز كمصــدر إهلــام لــه لكــن نظــرًا ألن اهليكــل العــام للمعطــف متعــارف عليــه مــن قبــل 

الثيــة واملدببــة عنــد النــاس بغــض النظــر عــن طبيعــة التطريــز، يعتقــد أنــه تقليــدي يف التقطيعــات الث
 رؤيتــه وهــو غــري حمبــب عنــد النــاس فــی بلوشســتان حيــث يــتم قــص التطريــز. بشــكل عــام علــى
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الرغم من أن املصممني التقليديني قد فسروا التصميم التقليدي يف اسـتخدام التصـاميم التارخييـة 
القيمــة. يف التطريــز واألقمشــة الوطنيــة، إال أــم اســتخدموها يف عملهــم إلجيــاد نــوع مــن خلــق 

ومع ذلك بسبب االفتقار إىل املعرفة الكافية ونقص اإلبداع يف استخدام النقـوش، فقـد ابتكـروا 
 .أعماًال ال حتتوي على قيم اجتماعية وال حتتوي على آثار تدل على قوة التقاليد

 
 6صورة رقم                             5صورة رقم                               4صورة رقم 

: األعمال المعروضة في مهرجان فجر للموضة واألزياء مستوحاة من التقاليد، 2مجموعة رقم 
  1395المصدر: جورنال شيما، 

 

  اتجاه التعاليم الدينية 3.3

 تتمثل الوظيفة األوىل للمالبـس يف حيـاة كـل شـخص يف االسـتجابة للحاجـة الفطريـة واجلوهريـة
للسرت، والـيت يـتم اسـتخدامها وفًقـا للظـروف والبيئـة، واهلـدف الرئيسـي منهـا هـو جتنـب التعـري. 
تُفســـر املالبـــس علـــى أـــا إحـــدى طـــرق التعبـــري عـــن األفكـــار الدينيـــة وإدراك مفهـــوم احلجـــاب 
واالرتداء املناسب يف إطار الشريعة والعـادات يف اتمـع. وبنـاء علـى ذلـك فـإن اللبـاس ومتاشـيه 

التعــاليم الدينيــة هــو أول وأهــم مبــدأ يف تصــميم الــزي اإليــراين اإلســالمي. ومــع ذلــك فــأن مــع 
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ـــة والتنـــوع،  ـــاء اال وهـــي الشـــعور حبـــب اجلمـــال والكمالي هنـــاك وظـــائف أخـــرى للمالبـــس واألزي
لذلك تؤكد التعـاليم الدينيـة أيضـا علـى اجلمـال. يف الواقـع تبلـورت يف اإلسـالم خاصـييت اللبـاس 

فهــــوم واحــــد. وأي نــــوع مــــن اللبــــاس يف أي زمــــان اذا مل يكــــن مــــع التيــــارات او واالناقــــة يف م
املوجــات اجلديــدة مــن التصــميم، فقــد قوبــل بــالرفض مــن قبــل النــاس ومت االعــرتاف بــه كعنصــر 

هلــذا الســبب جيــب علـى املصــممني باإلضــافة إىل الرتكيــز علــى اللبــاس إضـايف ومضــاد للجمــال. 
يــع العناصــر البصــرية يف أزيــاءهم حيــث تكــون يف تنــاغم مراعــاة مجاليــات عملهــم واســتخدام مج

، حــــاول املصــــممون إنشــــاء أعمــــال مســــتوحاة مــــن  3مــــع بعضــــها الــــبعض. يف اموعــــة رقــــم 
) ، والـيت باإلضـافة إىل 8) والنقش اإلسالمي (الصـورة رقـم 9و  7التذهيب القرآين (الصورتان 

ة للفنــون اإلســالمية يف إيــران  لكــن ألــم التغطيــة الكاملــة حتتــوی علــی العناصــر اجلماليــة والفنيــ
قـــاموا بنســـخ الرســـوم فحســـب دون إبـــداع وأفكـــار جديـــدة وعـــدم خلـــق مكانـــة مناســـبة هلـــا يف 

 االزياء كانت نتيجة عملهم هي أن األعمال كانت بعيدة عن اهلدف احملدد.

  
 9الصورة رقم                              8الصورة رقم                             7الصورة رقم 

  : أعمال المعروضة في مهرجان فجر للموضة واألزياء مستوحاة من التراث، 3المجموعة 
  م2016المصدر: مجلة شيما، 
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  البشريةاتجاه التناسب مع االحتياجات  4.3

نية مكونًـــا بصـــرف النظـــر عـــن القيـــود االجتماعيـــة واجلغرافيـــة، تشـــكل املبـــادئ والقواعـــد اإلنســـا
مرتبطًــا مبجــايل جســم اإلنســان وروحــه. يف هــذا الصــدد يعتقــد املنظــرون أنــه نظــرًا اىل أن املكــون 
البشري ينشأ من عقلية وذوق واختيارات فردية، لذلك ينبغي النظر يف تصميم املالبـس بطريقـة 

 تليب عدًدا من االحتياجات. االحتياجات اليت ميكن تلبيتها يف احلاالت التالية.

  الموازنة 1.4.3

تــرتبط هــذه اخلاصــية بالســلوكيات احلركيــة للجســم، وتــرتبط كــذلك بــاملظهر اخلــارجي للجســم. 
" (العوامـل البشـرية Ergonomics لذلك ميكن حتديـده مـن خـالل سـلوك اجلسـم و األرغونوميـا "

 أو اهلندســة البشـــرية)، الــيت أصـــبحت أحــد املصـــادر الرئيســية للمصـــممني هــذه األيـــام. وبعبـــارة
أخرى إذا مل يتم النظر يف بيئة العمل ومبـدأ التـوازن يف تصـميم املالبـس، فـإن التـأثري النـاتج عـن 
أداء املهــام اليوميــة للجســم يســبب مشــاكل يف احلركــة وســيكون لــه تــأثري ســليب علــى اخلطــوات 

). لــذلك ميكــن القــول أنــه مــن حيــث املبــدأ 2016، توســليانالتاليــة يف اختيــار املالبــس الفرديــة (
فـــإن إجيـــاد التـــوازن وســـهولة احلركـــة وســـالمة جلـــد االنســـان هـــي ركائزهـــا الرئيســـية و ان املظهـــر 
اجلميـل مــع سـالمة اجللــد هـو نقطــة رئيسـية جيــب أن ينظـر إليهــا املصـممون دائًمــا. يف اموعــة 

، أن يكـون لـديك قطـع 10، ميكن رؤية هذا االمر يف األعمال املقدمـة. يف الصـورة رقـم 4رقم 
تعــددة لتقليلهــا او زيادــا عنــد احلاجــة وهــذا يعــين أن وجــود عــدد مــن قطــع املالبــس مالبــس م

جيعـــل الشـــخص مرتـــاح البـــال حيـــث يســـتطيع يزيـــد أو يـــنقص بأرتـــداء هـــذه املالبـــس إذا شـــعر 
أقمشـة املالبـس املصـنوعة مـن أليـاف القطـن مناسـبة أيًضـا للحفـاظ کمـا أن باحلرارة أو الربودة.  

هـــي تســمح لالنســـان بــالتعرق. ومـــع ذلـــك فــإن طباعـــة الزخـــارف علــى صـــحة جلــد االنســـان ف
اخلطيــة علــى مــواد املــواد والبالســتيك وارتباطهــا بنســيج القطــن قــد أزال إمكانيــة التعــرق وهــو مــا 

، وجود شقني طويلني على جانيب الوشاح يسـهل 11يتعارض مع مبدأ التوازن. يف الصورة رقم 
هــذا أمــر مهــم جــًدا الرتــداء املالبــس يف اتمــع. ومــن عمليــة املشــي والقيــام باألعمــال اليوميــة و 

ناحية أخرى فإن نسيج القطن وخفته حيافظ على صحة جلـد االنسـان. ومـع ذلـك يف الصـورة 
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، مـــن أجـــل حتقيـــق التـــوازن مت تصـــميم مالبـــس مكونـــة مـــن قطعتـــني كمـــا اســـتخدمت 12رقـــم 
ايـــة يف تصـــميم منــــوذج األليـــاف الطبيعيـــة للحفـــاظ علــــى صـــحة البشـــرة؛ وقـــد أوىل املصــــمم عن

الوشــاح احملــدد ولكنــه مل ينتبــه إىل مبــدأ التــوازن لــذا فــإن العمــل الــذي مت تصــميمه يكــون ثقــيال 
  عند ارتداءه وغري مناسب لألنشطة اليومية.

  الزينة 2.4.3

مـن االكثـر االحتياجــات الطبيعيـة للبشـرية مهــا التجميـل والزينـة، لــذا مت توظيـف التجميـل كجــزء 
م املالبس بشكل دائم، ومن منظور الدراسة احلالية فهـو العنصـر األكثـر أمهيـة إضايف من تصمي

يف حتديـــد اهلويـــة املرئيـــة. تعطـــي الزخـــارف عنـــد دجمهـــا مـــع عناصـــر أخـــرى يف تصـــميم االزيـــاء، 
النتيجة املرجوة مع أخذها على أا حالة مستقلة بذاا، مما جتعلهـا تعـرب عـن اهلويـة ، ويف هـذه 

، رســــم اخلــــط يف 12و  10املصــــممون اخلــــط للتــــزيني. يف الصــــورتني رقــــم  اموعــــة اســــتخدم
ـــة للتـــزيني املالبـــس، ومـــع ذلـــك مت 11الصـــورة رقـــم  ، وتعتـــرب النقـــوش اإلســـالمية عناصـــر زخرفي

اســتخدام هــذه الكتابــات للتــزيني بعــد أن كانــت تســتخدم للكتابــة وتــزيني النقــوش، ومت حتديــد 
هويتهــا البصــرية لالســتخدام يف مثــل هــذه الفنــون. لــذلك ال ميكــنهم احلفــاظ علــى نفــس القــيم 

استخدامها. يف حني يـتم تصـميم مالبـس مغـايرة للقيمـة ولـيس  الزخرفية من خالل تغيري طريقة
لــديها هويــة خاصــة ــا فحســب بــل مينحــون اجلمهــور أيًضــا شــعورًا متكــررًا وممــًال. قلــم الكتابــة 

، مت 11غـري مناســب حلجـم وأســلوب املعـاطف. يف الصــورة رقــم  12- 10احملـدد يف األشــكال 
اش دون تغيـري عليهـا والتكيـف مـع وظيفـة طباعة صفحة على شكل النقائش مباشرة على القم

املعطـــف وبالتـــايل خرجــــت صـــورة غـــري مالئمــــة للتصـــميم. كمـــا يعتقــــد أن املصـــمم يف املرحلــــة 
األخرية من انتاج عمله، من أجل إعطاء فكرة عـن ذوقـه اإليـراين بـدأ بنسـخ الزخـارف والنقـوش 

  .املكتوبة األخرى لفنون بالده دون إبداع وإنتاجية رمزية

  اإلبداع 3.4.3

لقــد أظهــرت أمنــاط املالبــس املختلفــة علــى مــر القــرون أن الشــعب اإليــراين قــد واجــه بطريقــة مــا 
ظــاهرة التجــدد، فهــم دائمــا يرتــدون مالبــس خمتلفــة عمــا كــان عليــه أســالفهم. وهــذا يعــين أــم 
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يـف اعتمدوا مجيع العناصر اجلديدة يف أعماهلم وأنشأوا تصميًما جديًدا ومبتكرًا من خالل التك
مــع هــويتهم وثقــافتهم. وقــد كــان اجلمــع واإلهلــام مــن العناصــر البصــرية لفــرتات خمتلفــة مــن إيــران 
والعامل وخلق عمل حديث وجديد هو هدف هذا املكون. األبداع واالبتكار هو أحد األسس 
الرئيسة لتصميم املالبس، حيث يقوم املصمم بتصميم وإعداد كافة املكونات بناًء على أبداعه. 

، قـــام املصـــممون بتصـــميم وتنفيـــذ تصـــاميمهم علـــى أســـاس إنشـــاء أفكـــار 4موعـــة رقـــم يف ا
جديـــدة. إن اســـتعانة واســـتخدام اثـــر رقـــص الســـماء و اثـــر موالنـــا واملخطوطـــات فكـــرة جديـــدة 
ومبتكـرة. لكــن املصـممني اســتخدموا النســخة األصـلية للهندســة املعماريــة فقـط وقــاموا بتصــميم 

س دون أن يكـون هنـاك إبـداع وتكيـف مـع هـذه العناصـر اجلديـدة.  وتنفيذ األعمال علـى املالبـ
، فكـرة جديـدة ومبتكـرة، لكـن االسـتخدام  10كان اإلهلام من موالنا ومالبس مسا يف الصورة 

غري الصحيح للخط والنقوش بأحجام غـري مناسـبة ودون النظـر يف الوظيفـة اجلديـدة تسـبب يف 
ائي. ومن هنا فـإن اإلهلـام ال يعـين اسـتخدام مصـدر انتاج عمل بعيداً كل البعد عن اهلدف النه

اإلهلام فقط، وميكن للمصـمم إنشـاء عمـل مسـتوحى منـه. كمـا ميكـن أن تـوحي هـذه األعمـال 
إىل املالبـــس الصـــوفية ورقـــص الســـماء، مـــن خـــالل اإلســـتعانة بأســـلوب القطـــع وتـــزيني حواشـــي 

فه، عندما اسـتخدام اخلـط وفـن املعطف السفلى، اللون واملواد. ولكن قد ابتعد املصمم عن هد
املخطوطـــات  11اخلـــط حبجـــم غـــري مناســـب علـــى املعطـــف. وقـــد اختـــار املصـــمم  يف الصـــورة 

إلنشاء عمله. كـان اختيـار اللـون وبسـاطة املعطـف بـدون قطـع خـاص هـو إلظهـار املخطوطـة، 
لكـــن  اإلســـتعانة بطباعـــة صـــفحة كاملـــة مـــن خمطوطـــة علـــى املعطـــف بأكملـــه دون التغيـــري ـــا 

واءمته مع التوظيف اجلديد، كان أسلوب عمل غري مناسب للغاية. وقد استلهم املصمم من وم
، ونسـخ فـن اخلـط علـى املعطـف يف هـذا 10، كمـا هـو احلـال يف الصـورة 12موالنا يف الصورة 

العمل، والقطع اإلضافية عليه، جعل العمل ميتاز باإلتقان وقوة، وميكن رؤية استخدام الزخارف 
  بة يف العمل بدون إبداع وابتكار، والنتيجة هي عمل بعيد عن اهلدف املذكور.غري املتناس

وقــد كــان اإلهلــام مــن فــن اخلــط يف تصــميم مالبــس هــذه اموعــة، فكــرة جديــدة ومبتكــرة، 
ولكــن مــن خــالل الغــاء عنصــر اإلبــداع يف ابتكــار التصــاميم، فقــد أصــبحت أعمــاًال ال متلــك 

  ست مناسبة لالستخدام اليومي يف اتمع املعاصر.القدرة على إظهار هدف املصمم ولي
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  المصداقية 4.4.3

ميكــن للمالبــس واألزيــاء بســبب جمموعــة مــن الســمات األساســية مثــل الــنمط والقــص واخلياطــة 
والزينــة واملــواد ونوعيــة نســيج القمــاش أن تعطــي مصــداقية وطــابع متميــز للشــخص. وحيمــل نــوع 

جمموعـة مـن املعـايري والقـيم األخالقيـة والثقافيـة والروحيـة الـيت متـنح املواد واخلياطة ومظهر األزياء 
كــل فــرد موقعــاً خاصــاً. ومبــا أن األفكــار املوجــودة يف اتمــع تظهــر قــيم ذلــك اتمــع، والقــيم 
والتقاليد حتدد الوضع االجتماعي فـإن األزيـاء الـيت تنشـأ مـن ثقافـة وهويـة أي جمتمـع تـدل علـى 

 امه الفكري.هوية ذلك اتمع ونظ

إن توظيــف املكونــات املــذكورة يف تنــاغم مــع بعضــها الــبعض واالختيــار الصــحيح واملناســب 
لأللـوان واملـواد والشـكل واخلياطـة، يـؤدي إىل وضــع أي زي مـن األزيـاء يف فئـة خاصـة. كمــا أن  
كل نوع من أنواع املالبس وألزيـاء مناسـب ملكـان وأجـواء معينـة، والـذي سيضـاعف مـن سـعره 

وعلـى هـذا األسـاس فـإن املالبـس، مثـل النـاس،  ار األزياء املناسبة للبيئة وحتقق املصـداقية.باختي
، األزيــاء اخلاصــة بــاتمع للتصــميم. 4هلــا شخصــيتها اخلاصــة. اختــار املصــممون يف اموعــة 

مت أختيارها حسب املواد املناسب ملالبـس اتمـع، لكـن اسـتخدام  10النماذج يف الصورة رقم 
بالســتيكي لطباعــة الزخــارف عليــه جيعــل هــذه املالبــس مناســبة لفئــة املالبــس الرمسيــة، ومل غطــاء 

يتمكن املصمم من حتديد مكانة هـذه املالبـس باالسـتعانة باملبـادئ اخلاصـة ـا. وكمـا جـاء يف 
، ميكن حتديد فئـة اتمـع هلـذه املالبـس نظـراً الختيـار مـادة القطـن، البسـاطة، عـدم 11الصورة 

ميم وقــص وخصوصــية املالبــس ووجــود عنصــر إجيــاد التــوازن يف ســهولة املشــي. ويف وجــود تصــ
يتعــارض وجــود قــص أضــايف بكثــرة يف الثــوب والقطــع الــيت جتعــل مــن الصــعب  12الصــورة رقــم 

التحــرك مــع األليــاف الطبيعيــة املصــنوعة منــه الثــوب، لــذلك ال ميكــن وضــع هــذا الثــوب ضــمن 
  تعريف حمدد.

االحتياجات اليومية يف اتمع املعاصر، ال تتناسب هذه اموعـة مـع نظراً لعدم االهتمام ب
احتياجات مالبس اتمع أو الرمسية. ومل يـتمكن املصـمم مـن إضـفاء مكانـة وبشـكل أو بـآخر 

  املصداقية للمالبس.
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: األعمال المعروضة في مهرجان فجر للموضة واألزياء  مستوحاة من مالنا ونسخ 4المجموعة رقم 

  1395، المصدر: جورنال شيما، خطية

  

  نتائج دراسة نماذج األعمال المقدمة في مهرجان فجر للموضة واألزياء .4

اسـتخدام  أظهـرت أن:إن نتائج دراسة مناذج األعمال املقدمة يف املهرجان وفقاً للهوية البصـرية 

ج األمناط املتوافقة مع الثقافة اجلغرافية بعيد كل البعد عن األعمال املقدمة يف املهرجـان، وقـد 

صاحبت حماولة اإلهلام من مالبس القوميات اإليرانية، تصميم وتنفيذ غـري مناسـب يف األزيـاء، 
  متاماً.حبيث أن عدم توافق الفكرة والتنفيذ واضح 

ازن واهلويـة والثقافـة اجلغرافيـة والزينـة يف املالبـس اخلاصـة بالقوميـات، دوراً لعب عنصر التو 
إن اإلهلام من أمناط أزياء القوميات وتطبيق هذه  فعاًال ال يُرى هلا وجود يف هذه اموعات.

األمنــاط علــى احتياجــات املــرأة يف اتمــع املعاصــر هــو أمــر يف غايــة األمهيــة، حيــث مل يكلــل 
أعمال هـذه اموعـات. تتمتـع األمنـاط املتوافقـة مـع الثقافـة اجلغرافيـة بإمكانيـات بالنجاح يف 
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عاليـــة للمصـــممني، حيـــث بتوظيفهـــا وتكييـــف ذلـــك مـــع األجـــواء الراهنـــة للمجتمـــع، ميكـــن 
تصميم مالبس فعالة ودعائية يف اتمع. إن الغاية يف النهج الذي يدعو إىل إهلام مـن القـيم 

وهنــا  ة مببــادئ القيمــة يف اتمــع اإليــراين والثقافــة واهلويــة املكنونــة فيــه.االســتعان اتمعيــة هــي
قـــد اســـتخدم املصـــممون بعـــض عناصـــر الزينـــة فقـــط، واســـتعانت معظـــم اموعـــات بالزينـــة 

، ُأسـتخدمت 14، الصـورة رقـم 5ويف اموعـة رقـم  التقليدية إلظهار نوع مـن اهلويـة املعينـة.
 وقــد صــممت لتلــيب االحتياجــات اليوميــة واتمــع املعاصــر. أزيــاء القوميــات بشــكل إبــداعي،

ومــاهو مثــري لالهتمــام هــو أن االلتــزام بالتعــاليم الدينيــة هــو الــنهج الوحيــد الــذي اختــذه مجيــع 
وميكـــن القـــول إن احلجـــاب الصـــرف   املصــممني يف تصـــميم األزيـــاء املقدمـــة ملهرجـــان الفجــر.

ركيـــزهم ينصـــب علـــى أن الثـــوب يغطـــي كـــان هـــو املقصـــود فقـــط مـــن قبـــل املصـــممني وكـــان ت
مــــــع أن يف بعــــــض  اجلســــــم فقــــــط و أن تــــــتالءم األزيــــــاء مــــــع التعــــــاليم واملعتقــــــدات الدينيــــــة.

اموعات، هناك حماولة لدمج هذا املكون مع مكونات أخرى، وهو بالطبع كان قد حدث 
يري الشـريعة متـت مراعـاة تغطيـة األزيـاء وفـق معـا 5مبعدل قليل. على سبيل املثال يف اموعة 

اإلســــالمية؛ واملصــــممون جعلــــوا العنصــــر اجلمــــايل يتــــداخل ويتماشــــى مــــع قضــــية احلجــــاب 
  والتغطية يف مناذجهم.

ويف الـــنهج الـــذي يقـــوم علـــى االحتياجـــات البشـــرية قـــام املصـــممون باختيـــار عناصـــر الزينـــة 
ملكونـات البصرية لتزيني أزيائهم، حيث أصبحت يف معظم اموعات، جزءاً غـري متناسـق مـع ا

األخرى للمالبس، أو أم خلقوا مزجيـاً مـن مجيـع العناصـر البصـرية يف املراحـل التارخييـة إليـران، 
والــيت هــي نتيجــة ترتيــب وتنظــيم لعــدة عناصــر زينــة وزخرفيــة دون وجــود لفكــرة جديــدة وتنــاغم 

فيها، وهـذا ، اليت يعترب العنصر الزخريف مكوناً أصيالً 5لكن اموعة رقم  بصري بني العناصر.
العنصـر يــأيت متناسـقاً مــع املكونـات األخــرى، مـن خــالل النظـر يف هــذه اموعـة، فــإن الزخرفــة 
أو الزينـــة البصـــرية املوجـــودة يف املالبـــس تـــأيت يف حالـــة مـــن االنســـجام والتنـــاغم مـــع املكونـــات 

اجلسـم، األخرى. ويف قضية التوازن يتم التأكيد علـى مبـدأ مهـم، وهـو االنسـجام مـع ارغونوميـا 
 5إال أن هذه القضية أختفت من نظر املصممني ومل يعريوا هلا اهتمام يذكر سوى يف اموعـة 

  من اموعة. 14و 13والصور 
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ويف إطــار الدراســة احلاليــة، فــإن األزيــاء املعروضــة يف مهرجــان فجــر الــدويل للموضــة واألزيــاء 
دد حمـــدود مــــن األعمـــال الــــيت إال أن هنـــاك عــــ حمـــدودة للغايــــة مـــن حيــــث اإلبـــداع واالبتكــــار.

  َأخصبت فكرة جديدة من منوذج قدمي وأدت إىل خلق فكرة جديدة.

الغايــة هنــا أن ينظــر املصــممون إىل العناصــر املتعــددة يف الــزي بعــني حديثــة ومبتكــرة وأن 
ويف جمموعـة  يسعوا إىل تصميم وتنفيذ مالبس تنبـع مـن ثقـافتهم وهـويتهم الـيت ينتمـون اليهـا.

عروضة مل يقدم شكل جديد ومبتكر للمالبس اليت تعرف باملعطف، وقد وضعت املالبس امل
معظـــــم اموعـــــات الشـــــكل الشـــــائع للمعطـــــف يف اتمـــــع أساســـــاً للتصـــــاميمها، إال أن يف 

مت تصـميم وتنفيـذ أفكـار جديـدة نابعـة مـن األمنـاط القدميـة إىل جانـب بـاقي  5اموعة رقـم 
  املكونات األخرى.

اختــــار املصــــمم  13جديــــد ملــــا يســــمى الوشــــاح. ويف الصــــورة رقــــم مل يكــــن هنــــاك شــــكل 
خلـق تصـميم قـد  تصميماً يعتمد على املوضة العاملية وجعل التصميم يتطابق مع ثقافته وبذلك

  جديد ومبتکر.

داء حــديث الــذي يــتم صــناعته مبــا يتماشــى مــع اهلويــة البصــرية اإليرانيــة مــع التوظيــف ور 
العنصــــر األخـــري يف ــــج احلاجــــة البشــــرية هــــو عنصــــر  الصـــحيح والــــذكي للعناصــــر البصــــرية.

ة للمهرجـــان مـــن حتديـــد مكانـــة املصـــداقية، الـــذي مل يـــتمكن املصـــممون يف األعمـــال املقدمـــ
يتم استخدام قماش من قبل اتمع، أو العكس. وعلـی  ملالبسهم، على سبيل املثالخاصة 

 الــــزي املكانــــة يعكــــسعلــــى املصــــممني النظــــر يف مجيــــع املكونــــات معــــاً حتــــی ذا ينبغــــي هــــ
  واملصداقية املناسبة له.

، باإلضافة إىل التغطية واحلفاظ على األصـالة اإليرانيـة، ميكـن رؤيـة 5ويف اموعة رقم 
مـــن  14و 13والصـــور رقـــم  5الطـــابع اجلمـــايل يف النمـــاذج املقدمـــة أيضـــاً. اموعـــة رقـــم 

ج جــدير بالثقــة متثــل اهلويــة خــالل التنســيق بــني كافــة العناصــر البصــرية املــذكورة، هــي منــوذ 
هـذه اموعـة حتمـل مكانـة مميـزة ومصـداقية وطنيـة  اإليرانية اإلسالمية خـارج حـدود إيـران.

بســــبب انســــجام املكونــــات مــــع بعضــــها الــــبعض، واإلهلــــام مــــن اهلويــــة والتقاليــــد إىل جانــــب 
  واالبتكار. األبداع
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    15الصورة رقم                     14الصورة رقم                        13الصورة  رقم 

سالمي، : األعمال المعروضة في مهرجان فجر للموضة واألزياء المستلهمة من الفن اإل5المجموعة 
 1395المصدر: مجلة شيماء 

  

  النتائج .5
تشــري النتــائج التحليليــة إىل أن املصــممني يقــدمون أعمــاالً ملهرجــان فجــر للموضــة واألزيــاء غــري 

نات اهلوية البصرية وكيفية استخدامها يف عملية صناعة الزي. كما أن هذا الـنقص مدركني ملكو 
ـــوعي جعلهـــم غـــري قـــادرين علـــى صـــياغة هيكـــل مالبســـهم بـــذكاء، لكـــي يضـــفوا املكانـــة  يف ال
املناســبة لــه. لـــذلك، جلــأوا إىل اســتخدام التصـــاميم املســتمدة مــن فـــن العهــود املختلفــة إليـــران، 

تغطية اجلسم الشائع بني النـاس يف هـذا الـبالد، وأعتـربوا هـاتني احلـالتني وبطبيعة احلال إىل مبدأ 
  ملجاًء لكي يربروا أعماهلم اليت خلقوها على أساس اهلوية البصرية إليران اإلسالمية.

هــذا البحــث  مســتخرج مــن رســالة الباحثــة الــيت قــدمتها جلامعــة تربيــت مــدرس بعنــوان . 1
ــــة البصــــرية يف « ــــات اهلوي ــــراين دراســــة مكون ــــزي اإلي دراســــة ( اإلســــالمي املعاصــــر - تصــــاميم ال

هــ ش  1396- 1395موضوعية: زي النساء يف مهرجان فجر الدويل للموضة واألزيـاء لعـامي 
  ، وقد أشرفت الدكتورة فهيمة زارع زاده على هذا البحث.»منوذجا)
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