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جاندارك هوزايا
يؤكد العلماء واالثاريون أن "حضاار الا ا الريا"ي "ي أار أوا"ض وأضضاة حضاار رر م ااري
الزراوة وال"يي واكت اف الكتاالة والتدوي حيث يبدأ التاريخي والمكتبات الضخمةي والم ااري
العسك"ية واالخت"اوات التر را قتيارر أضتجت أمب"اطورية متطور وقوياةي ودادت ولاال االثاار
والمرحوتاتي العضيا تزي المتاحف العالمية والع"اقيةي وغي"أا لم يكت ف العدرر
تؤكد ال واأد التاريخية والمعريون ان االضسان الري"يرار لام يكا وارياا كاضساان الكياوفي واضماا
كااان ي"تاادي قط ا تنطاار الر ااف االس ا ك م ا الجساامي كمااا ياا" اار المرحوتاااتي حيااث تعااوا
مع" ته ال راوة الرسية الال  0444سارة ض ر،ي وقاد سابقت حضاار الا ا ال"ا ادي الحضاارات
االخ"ى ر أذه ال راوةي والتر اوتمدت ولال دلاوا الحيواضاات التار ي اطااأا كماواا أولياة -
أضا ة الال الوال" وال ع" وغي"أارر والعدأا قا ،الزخ" تيا التلويرياي كما زرع  -ما الاي ماا زرع
 الكتان (كااا) حيث صر مره لباس االلية والملوكررتطااورت صااراوة الرسااية اار الا ا الرياا"ي ي ةسااتخدمت حياكااة ال ااع" الراااوم الك ياا" الااوال" العااد
غسله وتم يطه وق ه م االغرا،ي وأيضا قا ،ال ر اللباا م مااا ال اوفي االتطور ال اامك
الااذي داايدته أرداااء االمب"اطوريااة الباالليااة االدااوريةي داامك ضااواحر الت اااميمي واتباااع اساالو
مبتك" ر الزخارف ال رية النزي" الم "ااتيا والمستوحا م الطبيعة والمجتم واالساطي"رر
وتعدات الت اميمي وأختل ت خاصة لت ئم المراساباتي كاعويااا وطقاوس العبااا واالضت اارات
العسااك"يةي وأحااد أااذه الت اااميمي وبااار وا دلبااا طويااك م ااروع ما ال ااوف او القطا او
الكتان او الح"ي"ي ومطا"ز الخياوم معدضياة وصاو ية متبايراة االلاوانرر وتتضال أاذه الزرك اات
والزخارف ولال ال"قم وااللواح وولاال الجادراني وقاد ك ا" وادا الرساادي ي للحاداة الماساة الاال
الملااب ي و اار تاازيي الق ااور والمعاالاادرر وأسااتخد ،ا التخاا"يةي وأااو تطعاايم الم ال ا القط ا
زخ" ية مناي" الرضية القماش االصلري كالرجو ،واالزأار والم"العاترر
كما ان اومال ال باغة وتحضي" االلوان م م اار مختل ة ضباتياة او حيواضياةي وحتاال معدضياةي
قااد داايدت تطااورارر أ تؤكااد االلااواح ان ال اابنة الم ضاالة كاضاات الحماا"اءي واللااون البر سااجر
أستخد ،م قبك الخيالة الملكيي رر ولوحظ ر ويد الملك س"دون ال اضر أساتخدا ،اللاون االزرض
ال ااكك الااارزي وتطااورت العمليااات الكيمياويااةي ااتم اسااتخ"ام اللااون االص ا " م ا ضبااات الكاا"كم
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والزو "اني وخلط االلوان الرسا معيراة ومزدياا وت بيتيااي الاساتخدا ،لحااء داج" البلاوم وق ا"
ال"مان وغي"هرر
وب"ت الماا الت"اثية النزي" و طبيعة الع ور والبيئات التر اضتجت أذه الماا ي كاضت ما"ة
وكسات االالت متروواة ادتماويااة و رياةرر االت"ا ياا"الط الاي االدياال المختل ااةي ويزياك حااادز
الاازم ي وي ااكك كياضااا قوميااا وثقا ياااي وداازءا ماا الرسااية االدتماااوررر وتكماا ميااار ال رااان
المع اص" ار الموازضاة الدقيقاة الاي التا"ا والع ا"ي الحياث ال يطنار احادأما ولاال االخا" ار
االث" ال رررر
االزيااااء ال لكلورياااة مااا ماااةثورات ال ااا ال اااعبري وموضاااوع أاااا ،اااال الدراساااات العلمياااة
واالدتماويةي ير تحماك روح ال ا"ض ودمالاهي وان الحياا الحدي اة المعاصا" تيادا الماورو
م أذه االزياء الالزوال تدريجياي دأ المعريون م راضيي ومخت ي ي والميتمون الال الساعر
الض اء متاحف اائمية لح ظ ضما م أذه االزياءي وت جي صراوتيا وتطوي"أا وصقليا م حياث
المستوى ال رر والذوقرر
والترقيبات ر ضيروى وخ"سباا العاصمة الس"دوضيةي والحض" وضم"وا – الكاالل  -تحكار ق اة
االضسان الري"يرر وقدرته ولال االالاداعي تلاك القادر الم ا ووة الااالراا القوياة الضجاازات كبيا"
تخلااد وباا" االديااالي ااالتحف االث"يااة وتحدياادا تماثيااك الرساااءي سااواء كاضاات للملكااات واالليااة او
غي"أااا ما طبقااات المجتم ا (ما ودااوا االخاات ف)ي يباادو دليااا اأتمااا ،الماا"أ وداان يا المعااالم
الزيرااة والجمااالي ما خا ل االزياااء وت اصاايليا أو االكسسااوارات (الحلاار والمجااوأ"ات) التاار
ت" م دمال الزيي وتكمك أضاقتهرر
وتوصاالت الترقيبااات اار الق ااور والمعاالااد الضااخمة والمقاااال" الملكيااة الااال اكت اااف االاوات
المرزليااة والحلاار الر يسااة والتيجااان وأاوات الزيرااة والتاا"في واكسسااوارات مطعمااة الالااذأ
وال ضااةي كاالساااور والق ئااد واالاااالي ال ااع" وغي"أاااي والتاار تاياا" ميااار واالااداع ال ااائ
ا كاره وم او"ه ار المعادن الاذي يعماك ار صاياغته وضق اه وزخ" تاهرر
الري"يرر الذي ي
كمااا ضسااتدل ولااال أن الرحاااس أااو اول المعاااان التاار اكت ا تي ثاام الق اادي" ويليااه االثمااد ال اذي
اسااتخد ،ككحااك ل أاادا ي أمااا الااذأ ت ااي" الر ااوى التاريخيااة الااال ان اول اسااتعمال لااه اار
المعام ت ال"سمية كان ر حدوا االلف االول ضر،رر
واإلكسسااوارات أاار اللمسااة السااح"ية اعخياا" التاار تعك ا الااذوض والجمااالرر وتعتباا" مكملااة
وم زمة لألزياءي وإن وض ال اخ والمراسابة االدتماوياةي يحاداان ضاوع وداكك اإلكسساواري
وأأميته ر حيا الرساءي ولال اخت اتيم العم"ية والطبقيةرر
واإلكسساوارات مجاوأ"ات مقلااد أو ت ار ما مااواا تختلاف وا مااواا المجاوأ"ات اعصااليةي
والخامااات المسااتعملة اار ت ااريعيا لااي ليااا حاادوا تباادأ ما الخ ا إلااال الزدااامي الك"يسااتالي
الجلادي الق مااشي الب ساتيكي وكااك أضاواع المعااان و اعحجاار واعسا كر والعاد تجميا الخاماااتي
يمك مزديا أو تطعيميااي لخلاق قطعاة ممياز ي كماا يمكا االكت ااء الخاماة واحاد ي وأاذا يتوقاف
ولال الميار ال رية للم ممي وضوع الخامةي وط"يقة التر يذرر
والزالات الرسااء ار مجتمعراا تحااا ظ ولاال أاذا التقليادي تيااتم الماي"أاا واضاقتياا وتحا التجمااك
الااالحلر والمجااوأ"ات سااواء كاضاات ما الااذأ وال ضااة أو المطعمااة الالعااام واللؤلااؤ أو المطليااة
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وريااا الرساااء التلااك االكسسااوارات المقلااد وتساامال (الحلاار والمجااوأ"ات

الالميراااي وقااد تسااتعي
الكذاالة)رر
وتوار الع"اقيون ا صاياغة الحلار وامتيرياا الابع ماريمي وان ضيراوى وأط"ا ياا احتضارت
العديااد م ا اولئااك ال اااغة المياا" ي الااذي صاااغوا رااا راقيااا مسااتمدا م ا الحضااار الري"يريااة
القديماااةي تمياااز الالدقاااة ااار ال اااياغة والزخ" اااة والااارقأ والاااذوض الجمياااكي مماااا أكسا ا تلاااك
الم وغات قيمة اث"ية ودماليةرر وي حظ تك"ار ورا البيبون "ورا الباالرة ر الحلار وأاوات
الزيرة وكاذلك ل واضار والمرحوتااتي وأار ورا راليعياة تك ا" ار سايول ضيراوىي ايا اصا "
وأوراقيا التويجية الي ر
أراااك داابه كبياا" الااي الحلاار والم ااوغات التاار وداادت اار مقتريااات الملكااات وتلااك المسااتخدمة
اليو،ي وخ وصا ر ق"اضا الكلدوادورية الس"ياضيةي وان ودد االخت ف بسايطي نطااء الا"أس
م البع يضيف طاسة م الذأ أو ال ضاة أو الرحااسي وغي"أاا ما القا"ى تكت ار الالك ياة
الملوضة أو البيضاءي وقد تختلف تسمية أذه الحلر م مرطقاة الخا"ى الاةخت ف الليجااتي اال ان
معام االسماء التر تطلاق ولاال أدازاء ومكوضاات االلبساة الت"اثياة واالكسساوارات لياا أصاوليا
اللنوية الس"ياضيةي وال زالت متداولة ر لنترا المحكيةر
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ا -حلي ومصوغات الرأس :
طســـا:
طاسااةع وبااار و ا طاسااة حلقيااة ال ااكك مزخ" ااةي تكااون م ا لياا"ات أبيااة أو م ا ال ضااة او
الرحاسي واحياضا ات قبة الارز وتسمال ار العا القا"ى ( اي )ر طاساة م ارووة ما الاذأ
ولييا ضقوش

جمروما:
مك"وماع طاسة ضحاسي يل يا قماش مب"و ،ومطعام الال ضاةي أو ك ياة لوضياا زيتاوضر ماذأ ات
وقد وتزي الس سك ولال الجاضبي (قوطازى)
خؤذنــــا:
ح "اضالع لي"ات أبية تزي البودية وتتدلال م أولال اال ضي ر
منةشـا:
مرت ااهع لياا"ات أبيااة تاا"تبط م ا العضاايا الس سااك لتاازي الودااية الاا"أس وأحياضااا تكااون مطعمااة
الال ذر والعقيقر
بسكــّا:
السكالع قط تتدلال م داضبر الـ (الوديا) وتنطر اال ضي ر
مقومـّـا:
مقومالع خ"ز ملوضة لتزي الـ (الوديا)ر
كسنـّـا:
8
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كسرالع خ"ز حم"اء اللون تزي الـ (الوديا)ر
جوجــّيةا:
كوكال او كوكياثاع وقد ح"ي" الالخ"ز الملوضاة تازي ضياياات الاـ (الودابا) وتسامال ايضاا (الاوالكال)
و(كمبودياثا) و(كورضكال) و(كي يال)ر
كلبــّـا:
ك الالع حلر أبية ر احد ط" يه قطعة م ل ة بيا دذرات ت"تبط الاخ"ى مستطيلة ترتيار السالك
ر ي ال كك االوسي معكو ي تعلق الاليب"يةر
شوذبـــا:
دوراالالع حلر م الذأ تخام الالبوديا لتزيريار

كرموكــا:
ك"موكاع حلر م الذأ مت"اص ة أ لية أو ضجمية تخام ولال قطعة قماش ل د ال"أسر
فرفذـــا:
ال"الارىع قطا أبياة اائ"ياة خ ي اة الاوزنرر والقطعاة الذأبياة المزيراة العادا ما " ااري تسامال
قميئال
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ةيــــت:
مت االة البعضاايا الااورا يتوسااطيا ا ملااون تلااف حااول
تيتاااع حلاار ما ال ضااة الس سااك ثا
البوديا وتتدلال مريا قط صني" الادكال مختل ة ييا وى تزي الجبي ر
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فركيةـــّا:
"كيتالع مادات الادكال واحجا ،مختل ة توض ر ال ع" العد تم يطه وت"تيبه لت بيتهر
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بـ  -حلي ومصوغات الوجه:
عزرنـــّـا:
وزراضالع د"يط قماش ت"الط ولال طوله قط م الاذأ او ال ضاةي اليضاوية ال اكك تلاف حاول
ال"أس وولال داضبر الوده
خوزمـّــا:
خوزامالع حلر أ ال كك ض ف اائ" مطعمة الال وى تعلق ر ارضبة االضف
نطوفــــا:
االوسط م ق ا اللي"اتر
وى زرقاء أو ال
ضطوالاع لي" ال
طفوـــــــت:
ملون يزي الجبي يتدلال م غطاء ال"أس السلسلة م قط أبية لوزية ال ككر
طبوثاع
قدشيــــت:
قددااياثاع اقاا"ام أو ت"اداار أبيااة الادااكال واسااماء مختل ااة توضا اار دااحمة اال ضااي العااد ثقبيااا
وتسمال ايضا
(م"وااى ـ كي"اثا ـ قر ياثا ـ ت"كياثا ـ ت"الودياثا)ر

21
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جرجــــر:
د"د"ع ق ا أ لتزيي ال"قبةر
جردنــا:
ك"ااضاع سلسلة أ تتادلال مرياا قطا رقيقاة ت ابه الليا"اتي الوساطال اكب"حجماا ما االخ"ياات
وغالبا تكون مرقودة وم"صعة الال ذرات الملوضةي وتسمال أيضا الحروقتا)ر

رش نـــــت:
رش ضاثاع اق"ام م الذأ ال كك حلقات تتدلال مريا ال"الارىر
خلقيــّت:
حلقياثاع اق"ام ال كك حلقة ال ثة رؤوس ت به حبيبات ال"ماني وتسمال أيضا (ضاوورى)ر
طوقــــا:
طوقاع قطعة قماش تتدلال مريا صف م الحلر ال ضية االسطواضية ال كك تزي ال"قبةر
زنقـــــا:
زضقاع حلر م الذأ تزي تحت الدق وتكون م بتة النطاء ال"أسر
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جـ  -حلي ومصوغات االطراف
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عزقيــّّـت ع
عزقياثاااع محاااال او خااواتم الادااكال وضقااوش مختل ااة أبيااة أو ضاايةي مطعمااة ال ااوى ملوضااة
أواالحجار الك"يمة او مطلية الالميرار
شريــــا :
شيراع اسوار و"ي وم توح والذي ي به الخلخال يلب ر المع مي وغالبا ما يكون ا ضقاوش
أو زخارف الارز ر مطعم الاالحجار الك"يمةي والتر تلب ر زضد اليد تسمال "ك"ومياثا"
قولبـــا :
قولبىع أساور م الذأ واا تكون ساا ور يعة وتلب مزاودة أرال أو ست ر المع م
خلخلـــــّا :
خلخالىع ضوع م الحجول ال كك حلقاة اائ"ياة م توحاة وغليااة تلاب ار رسا السااضي ويتادلال
مريا قط صني" مزيرة الال ذر الراوم الادكال مختل ة تحاد اصاوات وراد الم ارر ت ار ما
الذأ او ال ضة

خوجلــــّا :
حجلىع تلب ر رس الساض غالبا ما تكون م الذأ او ال ضة ال كك اائا" غيا" كاملاة ترتيار
كك دية مره الارت اع الارز غالبا ما تكون ساا اي خالية م الرقوش
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د  -حلي ومصوغات الصدر:
سنجـــق :
سنجق ع حلر م ال ضة ي كك ص ي أو ث ثاة صا وف ما س ساك و"يضاة تتادلال مرياا قلاو
صني" أو أدكال لوزية أو أ ليةي وتتوسطيا ورا البيبون كبي" الحجم يتوساطيا ا ملاون
تعلااق ما الوسااط والجاااضبي الواسااطة االااوس ال ااكك لسااان الع ا ور حااول ح اا" ال سااتان لتاازي
ال درر
جوبــــرا :
كوبراع سلسلة أ أو ضة تتدلال مريا قط صني" الادكال مختل ة تخام حول اليلكر
ىمللـــا :
هملالع سلسالة طويلاة ما ال ضاة ات ضقاوش ال اكك م"العاات ترتيار الايقوضاةي تلاب اوض الكتاف
االيس" لتمتد حتال الخ " م الجية اليمرالر
هـ  -حلي ومصوغات الخصر:
جيكرمـــا:
كيجرماع حزا ،م ال ضة و ضقوش الارز ي أحياضا ي"تبط اله خرج" ضار الواساطة سلسالة ضاية
أيضار
يزمـــا :
يازماع حزا ،م ال ضة أو القماشر
بفـــــت :
بفتىع حزا ،م ال ضة مطعم الاللون البر سجر ويكون ساا ر
زنــــــرا :
زنااارا :حاازا ،مرسااوم ما ال ااوف ومطاا"ز الةدااكال والااوان مختل ةرويساامال اار العا القاا"ى
ديباقا اما المرسوم م الكتان والح"ي" والمزخ"ف الالوان زاأياة يسامال (حياصاا) و ار العا
الق"ى يسمال (خ"خاصا)
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كمـــرا :
كمارا ع حزا ،م ال ضاة يتكاون ما قطا مساتطيلة م"تبطاة البعضايا الحلقاات يياا ضقاوش الاارز
ومزيرة ال ذرات وتتدلال ر الوسط سلسلة ق ي" مزيرة القط ضية ييا وى ملوضةر

الم اار ع
 كتا "أزياؤضا الت"اثية الااللية ادورية"  -الطبعة ال اضية -ديكاغو1422 - أوداا مختل ة م مجلة "الت"ا ال عبر" مقالرا الموسو( ،الحلر والزيرة ار ق"اضاا تااريخ ضااطق) مجلاة "الاضيباال" د العادا 12د المدي"ياةالعامة لل قا ة وال رون الس"ياضية
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