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االستفادة من مظاهر رمضان البصرية التراثية البتكار تصميمات مالبس متعددة معاصرة 

 رمضان لشهر

 إيمان يسري مصطفي الميهي /دم.

 كلية الفنون التطبيق جامعة بنها –مدرس بقسم تك المالبس والموضة 

elmehyeman@yahoo.com 

 الملخص:

يعتبر شهر رمضان شهر عظيم وتتجلي وتظهر فيه الطقوس الدينية المختلفة وايضا تظهر فيه العادات والثقافات  -

المختلفة باإلضافة الى األجواء الرمضانية والتراثية المتعارف عليها والتي تميز مصر واصبحت تراث خاص بها يميزها 

 معين واصبح عادة وموروث متعارف عليه لدي الجميع .  عن سائر البالد المختلفة يرجع العديد منها الى اصل

ونجد ان الجميع يقوم بالتجهيز لهذا الشهر الكريم وتعم الفرحة اثناء التجهيز والتحضير لهذا الشهر ، وهناك العديد من 

 –انية الطقوس الدينة الرمض –الفوانيس  –التحضير لشراء احتياجات رمضان  -مظاهر االحتفال بهذا الشهر منها :

 القطايف والكنافة والحلويات المختلفة. -المسحراتي وعباءة المسحراتي و الطبله 

الطقوس الدينية المختلفة وقراءة القرآن والصالة وصالة التراويح والتهجد وقيام الليل وايضا تزين المساجد واألنوار -

 المختلفة 

ء سواء بالمنازل أو بخارج ت المختلفة لألهل واألصدقاونجد ايضًا الموائد الرمضانية واستقبال الضيوف والتجمعا-

 . المنزل

وتعتبر المالبس من أهم األشياء لدي االفراد وهي ما يميز وتظهر الفرد واناقتة وشكلة وذلك لألسرة بأكملها ولكنها -

اة أن الجديد لها هو خاصة للسيدات فأغلب السيدات ترغب بالظهور بشكل متميز وفريد وترغب دائما في الجديد وتعتبرالفت

 ما يميز شخصيتها ويميزها عن األخرين. 

 ولذلك تبحث الفتيات والسيدات دائما علي الجديد وخاصة في المناسبات والتجمعات المختلفة . -

ويمكن االستفادة من التراث العظيم والطقوس الدينية المختلفة لشهر رمضان الكريم في االستلهام والتصميم للمالبس -

االرتداء في هذا الشهر الكريم ومناسباته المختلفة من عزومات وتجمعات وفطار وسحور وايضا الخروجات سواء 

واالماكن المختلفة للشهر الكريم والصالة وصالة التراويح ، وايضا اشباع الجانب النفسي والروحاني للمرأة ورغبتها 

البس اداء المناسك االسالمية المختلفة وارتداء المالبس بالظهور بمظهر متميز جذاب وشيك وذلك في المالبس العادية وم

المخصصة للصالة بتصميمات جديدة ومتماشية ومستلهمة من األجواء الرمضانية واالحتفاالت والتراث الخاص المميز 

 والفني الموروث والمتعارف عليه في رمضان واقتراب الشهر الكريم. 

االطفال مستلهمة من هذه األجواء التراث الرمضاني وذلك لترسيخ القيم ويمكن ايضا عمل تصميمات مختلفة المالبس -

واألصول والتاريخ الديني لألطفال وانشائهم علية ، ونجد أن هذه المالبس تضفي روح من البهجة علي األطفال واألهل 

 .ويمكن استخدام هذه المالبس من خالل الشهر الكريم وايضا بعد انتهاءه

 :الكلمات المفتاحية 

 : كل الصور البيئية المتعددة المصاحبة لهذا الشهر الكريم عند المصريين  مظاهر رمضان البصرية التراثية 

: تعريف المالبس بأنها كل ما يرتدي من قطع ملبسيه بواسطة الرجل والمرأة وتطلق كلمه مالبس  تصميمات مالبس 

علي كل ما يرتديه الفرد من مالبس ومكمالت سواء كان خارج المنزل أو داخلية وسواء كان من اقمشة طبيعية أو 

 (.7صناعية)

mailto:elmehyeman@yahoo.com

