
 

ُالـمـناقةُوالجَُرثُواألَُالُإُحكايةُ :ُالتراثيةُفيُلبنانُاءُ ـاأَلزي

ُ
 ـــو لحود سعادة   پــاپالقرن التاسع عشر( تصميم  -َأميرة لبنانية بــ"الطنطور" )بيت الدين 



 التراثُاللبنانيُ ُمركزُ 
ُيف

ُ(LAU)ُميركيةالجامعةُاللبنانيةُاألَُ
ُ

 ول ـحَ  لقاء  َيدُعوُكم ِإىل 

ُ:التراثيةُفيُلبنانُاأَلزياء
ُناقةُوالجمالرثُواألَُحكايةُالُإ

ُمـــع
 : ود سعادةــحُّ ــُــّـــو لَ پـَـاپالسّيدة 

 "مان من القرن السابع عشر حتى اليومفي الزَ  رحلة  "
ُبمشاركة

 :(LAU مديرة قسم التصميم يف اجلامعة اللبنانية اأَلمريكية)  ّشابة طعانالدكتورة ياسمين نَ 
 "راث والحداثةـت ـ ع بين اله في الجامعة للجم  ـئ  ــي  ـهَ هذا ما نـ  "

 

 زياء التاريخية والتراثية والحديثةجمل الَ لَ  ص ــَور  ين الم داخلتَـتراِفـق  
 

 

 المركز دير  م  للقاَء يَفـتَــتِـح ا
ُبـيــريُزغـنــرُهـالشاع
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 يروتــب -قريطم 



 َأزياؤ نا في الزمان
 كس حقبته ـعـتفـز بها كل عصر، خاصة يتمي   مجتمع، وعالمة   لّ ة في ك  زياء وجه  رئيس  من الذاكرة الحيّ الَ  -
 و من ظروف المرحلة.طالعة  من القديم أَ  وتقاليدَ  من عادات   التاريخية وت ظهر ما كان فيه   
  عَ ها وطبائِ ها وعلومَ عيشِ  ساليبَ ها وأَ ها ومعتقداتِ الشعوب وعاداتِ  خبرةَ  من الفولكلور الجامعِ  ساسي  أَ  زء  ـزياء ج  الَ  -
 .راثيّ ـَأو ت   يّ ـنـَأدبّي َأو ف تاج  ـمرافق من نِ عن جميع تلك ال جَ تَ وما نَـ  ،حياتها اليومية فرديًّا وَجماعيًّا ها وطبيعةَ هلِ أَ    
  ذور التراث والتاريخ.لى ج  إِ  ليها عودةً إِ  العودةِ في ن وية التراثية، ومن هنا أَ تعبيًرا عن اله   اَلزياء   غالًبا ما تكون   -
 للزمان والمكان. ثقافيةً  رةً الزمن ذاك معل شك  وت   ،ثُّراتهازاج الشعوب وتأَ عن مِ  طبيعي   فني   تعبير   فالمالبس     
 وُّرها.ـطَ تَ  تساعد على تأ ريخها وتسجيلِ و  ،طارها االجتماعيرآة  للحقبة التاريخية وإِ وأَنماط ها وَأشكال ها مِ  اَلزياء   -
 لى إِ و عند الخروج في المالبس المنزلية اليومية أَ  سواء   ،ديهاميها ومرتَ وق مصم  من ذَ  نها طالعة  زياء أَ عالمة  الَ  -
 ن طابًعا اجتماعيًّا خاصًّا وعامًّا مًعا.و  كَ و وطنية، لت  عياد محلية أَ أَ  وأَ ماعية جَ  احتفاالت   وأَ عامة  مناسبات     
  الة ونصوصِ في رسوم الرحّ  دَ ما ورَ الّ إِ التراثية  زيائنالدينا عن أَ مكتوبًة  ال وثائقَ قبل القرن السابع عشر  -
 ين يتبادلون فينيقيّ ار جّ لت   متحف بيروت ومتحف القاهرة(بعضها في نواويس )على  ، ورسوم نافرةالمستشرقين   
 والـِحَرفيات والتجارة في اليونان وقبرص ومصر. مع الفراعنة السلعَ    
  . وكان كلُّ َأزياءها اسو ها ولبِ و د  عوب وقل  تلك الش   اللبنانيون تقاليدَ خذ أَ فعبر العصور احتالالت  فيه ر لبنان بث  تأَ  -
 رض لبنان.ابعة على أَ ـتـللشعوب المت ر  ـثأَ  قَ ب  فلم يَـ  وتقاليدَ  ومالبسَ  يغزو لبنان يمحو ما قبله من عادات  حتلٍّ م     
 ، اًل ونسيًجاف لبنان في تاريخه تأ ثيرات  مختلفًة طبَعت َأزياَءه ِغـًوى وِلباًسا وِحِليًّا وَشع ًرا وزينًة وشك  رَ هكذا عَ  -
 المحلّي. عطياتها التاريخية وواقعها الجغرافيّ ت باختالف م  اختلفَ  زياء  من تاريخ لبنان أَ  مرحلة   لّ نت لك  فكا   
 .حقلفي كل  اجتماعيةً  وارقَ ف ول دتونساء،  وجبل، بين رجال   ساحل  في لبنان بين  ت فوارق  وهكذا ظهرَ  -
 زياء والمالبس والعادات.والَ  المناظر والمناطق اسمو الة ومستشرقون ر رح   لى لبنانإِ جاء العثمانيين مرحلة مع  -
 العمارة فنون على  مباشر   ثير  م تأ  حقل، كان له   لّ يطاليين في ك  براء إِ خ  عاد فخر الدين من توسكانا وجاء معه ب -
 الة.شرقين والرح  خ هذا التأ ثير بتكاث ر العلماء والمستمير بشير ترس  مع الَ و  زياء.المالبس والَ ، وعلى والزراعة   
 .1627ه ال ولى في حزيران به وتتخر ج دفعت  ال  ر ط  (، يتكاثَ 1622)العهد  التصميم في الجامعة حديث   م  قس   -
 الموضة على  تأ ثير  التصميم بمظاهر الشارع،  ، عالقة  تصميم اَلزياء بسائر الفنون عالقة  من دروس القسم:  -
 ، ( على مفهوم التصميم3D التكنولوجيا الحديثة )كالثالثة الَبعاد تأ ثير   ،ة خ ص وًصاالمجتمع ع م وًما وعلى المرأَ    
 فكرة   الفنيُّ  التصميم   المرَأة؟ ور  ل فقط؟ وما دَ للتصميم: هل يقتصر التصميم على الرج   االجتماعيُّ  الوجه     
 تَـــأَثُـّـر  ضرورة   ما الفنُّ في حياكة القماش؟ (،ضوعالتصميم المو  تنفيذِ  د  غير  الخياطة التي هي مجر  )وهو  وَتَصوُّر   
 ِإدخال الِحــَرف اللبنانية في َتَشكُّل التصميم.  َأهمي ة  ا للمصم م، التراث  مرجعً  راثنا فيكون  التصميم بمالمَح من ت     



  ز  ـنون. هكذا مثاًل تتمي  المواط عيش فيهاوالمنطقة التي يَ  ،لى فئة الشعب االجتماعيةزياء ع موًما تشير إِ كانت الَ   -
 بينها. يكون   جامع   عنصر   فال يكاد   ،وبًا واعتمارًا وانتعااًل ـثَ هل المدن: هل الريف والجبل عن مالبس أَ أَ  مالبس     
 م     س  تعقيًدا في لباس الج كثرَ ناقة، كانت مالبس الرجال أَ جمااًل بالبساطة والَ ز إِ النساء تتمي   وفيما كانت مالبس     
 .َتباهيسلحة ولو للمن الَ  ونها بنوع  ق  رفِ دونها وغالًبا ي  كان الرجال يتعم    ة  بَ ي  اللة على هَ حذية للدَ والَ عات والقبّ    

 
 زياء القرن التاسع عشرمن أَ 
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