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 الملخص:

تميزت المرأة بحبها للزينة والتأنق إلظهار جمالها وأنوثتها من خالل المالبس وُمكمالتها التى كانت ُتصنع من خامات 

وتنقسم  شكالها من حيث الخامات والزخارف،بيئية بسيطة حيث تطورت هذه الُمكمالت بتتابع األزمنة والثقافات فإختلفت أ

ُمكمالت الملبس إلى: مكمالت ملبس متصلة ومكمالت ملبس منفصلة. مكمالت الملبس المتصلة: هى كل ما ُيَثبت على 

الملبس عن طريق الحياكة، أما مكمالت الملبس المنفصلة: هى قطع ُمكملة للزى وغير متصلة به، ويمكن تبديلها وتغييرها 

حيث كانت حقيبة اليد فى البداية ُتصنع من أكياس  منها حقائب اليد التى ُتمثل أهمية كبيرة فى الفنون المختلفة.والتى 

ثم تطورت طرق حمل  بسيطة من القماش، وكان بعضها ُيزخرف، كما كانت ُتعلق الحقيبة من حزام الشخص وتتدلى منه،

. ومن هذا المنطلق سوف يقوم البحث على إستحداث حقائب يد الحقيبة وأصبحت تحملها المرأه فى يدها أوعلى ذراعها

 Artو)الفن الزخرفى Nouveau (Art)الفن الجديد معدنية لزينة المرأة قائمة على فكر وفلسفة إتجاهى الفن المستحدث

Decoمراحل  (، وذلك من خالل دراسة مفهوم مكمالت الزي والزينة وإرتباطها بحقيبة اليد المعدنية إلى جانب تبيان

)الفن الزخرفى( وصناعتها من خامة المعدن، باإلضافة إلى تحليل و) الجديد)الفن  ظهور حقيبة اليد إلى أن تطورت فى

، و)الفن Nouveau (Artمجموعة من حقائب اليد بصفة عامة، وحقائب اليد المعدنية بصفة خاصة فى )الفن الجديد

خامة المعدن مثل سبيكة النحاس األصفر والنحاس األحمر فى تنفيذ  (. حيث تقوم الباحثة بإستخدامArt Deco الزخرفى

هذه الحقائب، بجانب بعض المكمالت الغير معدنية وأساليب التشكيل المعدنى، كما يتم تنفيذ حقائب اليد من خالل مجموعة 

كل الخارجى للحقيبة مع تغيير الش–:)تثبيت الشكل الخارجى للحقيبة مع تغيير التصميم الداخلى لها وهيمن المتغيرات 

 تغيير الشكل الخارجى والتصميم الداخلى(.–تثبيت التصميم الداخلى

  حديثة.فنية  المرأة، اإلتجاهات، زينة معدنيةحقائب يد  المفتاحية:الكلمات 
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