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 ً فة متلك صتمن مكونات الهوية الحضارية المصرية التى  تعتبر الحرف التراثية القومية عنصراً أساسيا

نية فى أعمال هتها ن منتجاكونها تتعايش مع العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات عبر العصور إل االستمرارية

حن هنا ق ،ونوجمالية بمعنى الكلمة التى تتميز بروح اإلبداع الجمعى الممزوج بوجدان الشعب وحسه الخال

انت كالتى  يةلتشكيلواعلى العديد والكثير من القيم الجمالية  تنطويبصدد التعريف بحرفة التلى التراثية التى 

ً لل ً هاما لية ات الجمالصياغامصمم المعاصر ليستلهم إبداعاتة وينهل منها الكثير من وال تزال مصدراً تراثيا

اعة يف هذة الصياغات فى صورة منتج طبظالتشكيلية المعاصرة ، وتو لمشكالتهاإلبداعية  والحلول

فى حل  ن تسهمأعليها كأحد المشروعات الصغيرة التى يمكن  االعتمادمنسوجات القطعة الواحدة ، التى يمكن 

يث باب حالمشكالت االقتصادية واالجتماعية منها حل مشكلة  البطالة ، وخلق فرص عمل جديدة للش بعض

 ناعيةمن مميزات هذة  المشروعات أنها تعتمد على معدات خفيفة ورأس مال أقل من من القطاعات الص

فى تكمن مشكلة البحث  .المصري االقتصاداالخرى وذلك مساهمة من تلك المشروعات فى تحسين 

ت ت منسوجاتصميما كيف يمكن اإلستفادة من القيم الجمالية لحرفة التلى التراثية إلنتاج: التسأوالت االتية 

رفة قومية )حالحرف التراثية ال ىإحياء إحدكيف يمكن أن تسهم المشروعات الصغيرة فى ؟ القطعة الواحدة 

ة ر تشكيليبإعادة صياغة وحدات وعناص تصميمات طباعية معاصرة وذلك ابتكار يهدف البحث إلى ؟ التلى( 

تنفيذ و واحدةمستمدة من حرفة التلى التراثية واالستفادة منها فى مجال تصميم طباعة منسوجات القطعة ال

ض يف بعتوظو تقنية الطباعة الرقمية الحديثة باستخداممجموعة من تصميمات منسوجات القطعة الواحدة 

حرفة  الية فىتوظيف القيم الجموكذلك  للتصميمات وتوظيفها جماليد برامج الكمبيوتر المتخصصة لتحقيق بع

ث فى البح يعتمد التلى التراثية فى مجال المشروعات الصغيرة النتاج منسوجات طباعىة القطعة الواحدة.
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  Introductionمقدمة 

اري عريععق ومتميععز ، وال  الععت الحععرف تتمتععع مصععر بتععراث حضعع

التراثيعععة تحبعععي باهتمعععام ععععالمي بعععالو ، لنهعععا تعكعععس روح الفنعععان 

المصععري ، وأصععالته وإبداعععه،  فهععى تعععد أعبععم مثععال علععى تمععا ج 

المصري مع مكوناته الحضعارية ، وتععد معن العمعال التعي تتوارثهعا 

صععادي الجيععال وتحععافي عليهععا باعتبارهععا جععزءا مععن التكععوين االقت

واالجتماعي للشعوب وهي دوماً محع  اهتمعام كونهعا ترسعم الصعالة 

وعبععق التععاريك ومكونععات الماضععي وتربطهععا بععروح الحاضععر ، ولقععد 

ظلت الحرف التراثية  محتفبة بطابعها الذي يتميز بالعمق التعاريخي 

من خالل عناصرها الصعيلة والمحافبعة علعى ألعكالها وإبعداعاتها ، 

لعمععل بهععا علععى مععر العصععور نتيجععة المحععاوالت ورغععم تعععدد أنمععاط ا

المتعددة التي تعرض لها المجتمع المصعري لفعرض ثقافعات خارجيعة 

خالل فترات االحتالل المختلفة ، إال أنهعا ال  العت تحمعل فعي طياتهعا 

كل معرفة وخبرة ، مارسها اإلنسان المصري سواء من نتاج تجاربة 

تزجععت بممارسععات حياتععه وتصععوراته ، أو انتقلععت إليععه وعيايشععها وام

اليومية تبهر أثارها في أنماط السلوك والععادات التعي يسعلكها ونعوع 

العالقات االجتماعية التي يعيشها وتحمل معهعا أيضعاً تذوقعه الجمعالي 

وقيمة أخالقية ، وما يعممن بعه معن معتقعدات ومعا يلتعزم بعه معن تقاليعد 

لة للتخاطعب وما يتبعه من نبم إجتماعية وما يستخدمه من لغعة كوسعي

، وهو يمعارس ذلعك كلعه ال لععوريا ويعبعر بعه تلقائيعاً ععن توافقعه معع 

البيئة التي تحي  به ومحاوالته الدائمة لفرض سيطرته وسيادته علعي 

و تاريك هذه الحرف في مصر جزء من التاريك االجتماعي الطبيعة ،

للشععععب المصعععري ففيهعععا تظمتعععزج الوظيفعععة النفعيعععة بالوظيفعععة الدينيعععة 

عبد العزيز جودة وأخرون ، ) عادات والتقاليد والحرف المتوارثةوبال

 (334، ص 2005

 وفى هذه الدراسة سوف نلقى الضوء على حرفعة التلعى التراثيعة التعى

تمارسها سيدات صععيد مصعر فعى محعافبتى أسعيوط وسعوهاج وهعى 

تنتمععى لمشععغوالت الحععرف الطر يععة حيععث انهععا  حرفععة فنيععة نسععجية  

لعى الخعي  و االبعرة ومهعارة وإبعداع وخبعرة معن بسيطة تعتمعد فقع  ع

الت يقوم بممارستها  وتزخعر هعذه الحرفعة التراثيعة  بالعديعد معن العدال

دات الرمزية والتعبيريه والتشكيلية التى تعبر عن عقيعده وفلسعفة وععا

اثيعاً وتقاليد متوارثة من أجيال سابقة والتى يمكن أن تكون مصعدراً تر

جات المعاصعر حيعث يسعتطيع العدمج بعين هاماً لمصمم طباعة المنسو

تعراث ماضعى مععا  ال حعى فعى وجععداننا وتصعميمات طباعيعة  بععروح 

جديعععدة تحمعععل طعععابع تراثعععى برتيعععة معاصعععرة تتناسعععب معععع أذواق 

ذة المستهلكين فى الوقت الراهن  من خالل  اإلستفادة من جماليعات هع

 مكعنالتعى ي ،العناصر التشكيلية  فى تصعميم طباععة القطععة الواحعدة 

اإلعتماد عليها كأحد المشروعات الصغيرة التعى أصعبحت الن محعل 

 تركيز وجهود معبم حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء

ص ، حيث أنها تستخدم فنونا إنتاجية بسيطة نسبيا تعمل على خلق فر

عمل للشعباب وبالتعالى تسعاعد فعى حعل مشعكلة البطالعة ، وتعزداد هعذة 

بناء االقتصاد الوطنى من خعالل إسعتغالل الطاقعات المشروعات  فى 

ن واالمكانيات وتطوير المهارات ، مما يساعد على توا ن المجتمع م

الجانعععب اإلقتصعععادى واإلجتمعععاعى كونهعععا أحعععد أهعععم روافعععد العمليعععة 

 (87، ص 2006)حسن توفيق عبد الرحمن ، التنموية 

يرة ، لهذا تحرص الدولعة المصعرية علعى تشعجيع المشعروعات الصعغ
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حيث تقوم بإستخدام اآلليعات اإلقتصعادية مثعل أدوات السياسعة الماليعة 

والنقدية واإلسعثمارية ، معن خعالل تعوفير قعروض النشعطة اإلنتاجيعة 

والعفاءات الضربيية والتسعهيالت اإلئتمانيعة وتعوقير أمعاكن لععرض 

 المنتجات سواء دائمة أو معارض دولية تقام بشكل منتبم .

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 تكمن مشكلة البحث فى التسأوالت االتية 

ة اثيكيف يمكن اإلستفادة من القيم الجمالية لحرفة التلى التر .1

 إلنتاج تصميمات منسوجات القطعة الواحدة 

كيف يمكن أن تسهم المشروعات الصغيرة فى إحياءإحدى  .2

 الحرف التراثية القومية )حرفة التلى( 

 Significanceالبحث مية أه

 طرح رتية جديدة للقعيم الجماليعة فعى حرفعة التلعى التراثيعة .1

 وتوظيفها فى مجال طباعة منسوجات القطعة الواحدة .

توضيح دور المشروعات الصغيرة فى حل مشكلة مشعكلة  .2

البطالععة وتععوفير فععرص عمععل جديععدة للشععباب وذلععك دعمععاً 

 لإلقتصاد المصرى 

بدراسة متخصصة فعى  المساهمة فى إثراء المكتبة العربية .3

مجععال طباعععة منسععوجات القطعععة الواحععدة مععن خععالل القععيم 

 الجمالية لحرفة التلى التراثية 

اثية تحويل النماط التقليدية المستخدمة فى حرفة التلى التر .4

إلعى أنمععاط طباعيعة حديثععة تسعتخدم فععى تصعميم منسععوجات 

 القطعة الواحدة 

إحععدى  المسععاهمة فععى توثيععق التععراث الحرفععى مععن خععالل .5

 الحرف التراثية )حرفة التلى ( 

 Objectivesأهداف البحث 

 يهدف البحث إلى :

إبتكار تصميمات طباعية معاصرة وذلك بإعادة صياغة  .1

ة وحدات وعناصر تشكيلية مستمدة من حرفة التلى التراثي

واالستفادة منها فى مجال تصميم طباعة منسوجات 

 القطعة الواحدة 

ت منسوجات القطعة الواحدة تنفيذ مجموعة من تصميما .2

 بإستخدام تقنية الطباعة الرقمية الحديثة.

توظيف بعض برامج الكمبيوتر المتخصصة لتحقيق بعد  .3

 جمالى للتصميمات وتوظيفها

ال توظيف القيم الجمالية فى حرفة التلى التراثية فى مج .4

المشروعات الصغيرة النتاج منسوجات طباعىة القطعة 

 الواحدة.

 :Research Hypothesesفروض البحث 

 يفترض البحث أن

 حرفةوجود عالقة ذات داللة إيجابية بين القيم الجمالية ب 

تاج التلى التراثية ببعناصرها التشكيلية الثرية وبين إن

 تصميمات طباعة منسوجات القطة الواحدة .

  أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تسهم فى توفير فرصة

ى مجال طباعة القطعة عمل  لدى الشباب بدخولهم فى ف

 الواحدة .

 :Research Methodologyمنهج البحث 

 المنهج الوصفى التحليلى :

من خالل الدراسة الوصفية التحليلية لمختارات من 

رمو  العناصر  التشكيلية الموجودة فى حرفة التلى 

 التراثية .

 المنهج التجريبى )التطبيقي(:

لية الدراسة فى تناول الجانب االبتكارى تعتمد ع

والتجريبى فى التصميمات الطباعية وتطبيقها بإستخدام 

 تقنيات طباعية جديثة .

 :Delimitations حدود البحث

  حدود البحث الزمانية 

o  حرفة التلى التراثية منذ القرن الثامن عشر

  وحتى الن.

  حدود البحث المكانية 

o   التطبيق على أقمشة طباعة منسوجات القطعة الواحدة

 كمشروع صغير بجمهورية مصر العربية 

 :Terminologyصطلحات البحث م

فنى هو ما يحتويه العمل ال ( (Aesthetic valuesالقيم الجمالية 

ئل من سمات وعناصر جمالية تميزة عن غيرة نتيجة الستخدام الوسا

، 1981، )جيروم سترلينتر لتى تبر  الناحية الجماليةوالطرق الفنية ا

 (.473ص

هى إحدى الحرف التراثية المصرية (:Tally craftحرفة التلى )

 ة أوالتى تقوم على التطريز بإلرطة معدنية رقيقة على أقمشة قطني

رطة حريرية أو لبيكة وتسمى )التُل( ، ويطلق اسم التلى على الل

تج كما يطلق هلى المن،  م التطريز بهاوالتى يت المعدنية نفسها

 ضة ،المشغول بهذه الشرائ  المعدنية المطلية بمعدن الذهب أو الف

 وتمارس هذه الحرفة فى محافبتى أسيوط وسوهاج 

للغة للتراث على ويدور المعنى في معاجم ا  (:heritage) -تراث

أنه ما يخلفه الرجل، وهو في إرث مجد، والمجد متوارث 

، والتعريف الحديث للتراث (499، ص1985زمخشرى ، )البينهم

 وليههو إرث ثقافي ينتقل من جيل إلى جيل، يتكون ويكون، ومن ثم ت

ة ل بقوستقبالحركة اإلبداعية الكامنة فيه عبر الزمن إلطاللتها إلى الم

لفة ة مخدفع المعرفة التاريخية الموضوعية وأدواتها المنهجية الحديث

فية لخراتاريخية للتراث، التفسيرات الغيبية واورائها القراءات الال

 هذا وارتب  التراث بالشعبية،  (19، ص2001) كريا إبراهيم ، 

 ديةلتقليافية لكونه إنتاج العامة في الغالب الذين هم حملة اللكال الثقا

يختلف تعريفها على (: small projectsالمشروعات الصغيرة) 

هى فها فى مجال الحرف حسب المجال المستخدمة فيه فتعري

م ستخدتمشروعات غالباً ما تقوم على النشطة الخاصة أو العائلية ، 

فيها المدخرات فى تأسيس مشروع صغير إنتاجى أو تجارى او 

ً ما يدير هذه المشروع ات خدمى يعتمد على عمالة بسيطة ، وغالبا

 ا ، أصحابها ، ويكون لها هيكل إدارى بسي  جداً و يديرها أصحابه

ً ما تفتقر إلى التكنولوجيا والخبرة بالتسويق والجود كون ة وتوغالبا

الت فى حاجة لمزيد من الدعم الفنى والتدريب فى العديد من المجا

  سويقبداية من التأسيس الجيد إلى الهيكلة والتنبيم والجودة والت

 : Theoretical Framework األطار النظرى

 خهاالتعريف بحرفة التلى التراثية ومكوناتها وإستعراض لتاري 

 من القرن الثامن عشر وحتى االن

اليدوية التراثيعة المصعرية والتعى ظهعرت هى أحد الحرف 

وعرفهععا المصععريين خاصععة فععى صعععيد مصععر ،  والتلععى  هععو أسععلوب 

التطريععز بألععرطة معدنيععة رقيقععة علععى أقمشععة حريريععة أو قطنيععة أو 

ها لععبيكة ) التععل( . ويطلععق التلععى  أيضععاً علععى اللععرطة المعدنيععة نفسعع

ة تجعة علعى مهعارالتى يتم التطريز بها، وتعتمد جعودة المشعغوالت النا

ى وإبداع وحرفية من يمارسها . و إذا رجعنا إلى المصدر العذى إسعتق

ة منه لفي تلى ، فمن المحتمل أن هعذا اإلسعم يرجعع إلعى تسعمية فرنسعي

(( العععذى كعععان يطعععر  عليعععه . أو قعععد يكعععون TuIIeلقمعععال الشعععبك ))

 منسوب إلى الملك أتالوس وهو الذى إخترع فن التطريز بالذهب وقد

 سم الخاص به فأصبح يعرف بإسم "التلكعشق اإل

 : مكونات حرفة التلى

 نسيج التلى   - 
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وة يتم التطريز بالتلى  على نسعيج التعل القطنعى العذى يسعتخدم بسعبب قع

تحمل هذا النسعيج للشعرائ  المعدنيعة ، وقعد يختلعف لعكل الثقعوب فعى 

 النسيج ففى بععض القطعع المطعر ة بعالتلى   كانعت الثقعوب علعى لعكل

سداسى وأخرى على لكل رباعى وأحيانعاً تكعون هعذه الثقعوب ضعيقة 

ظ أخععرى تكععون متسعععة.والتطريز بععالتلى  لععيس بالعمليععة السععه لة وأحيانععا

البسععيطة كمععا قععد يتبععادر إلععى ذهععن الكثععرين إعتمادهععا علععى طريقععة 

 "غر ة" واحدة فعى التطريعز ، إذ أن إسعتخدام الشعرائ  المعدنيعة معن

حتعاج إلعى مهعارة ودقعة فائقعة وقعدرة وسععرعة الصععوبة لدرجعة أنهعا ت

ى حتى ال يتعقد ويلتوى الشري  المعدنى وذلك بخالف النواع الخر

ويتميععز نسععيج التععل بععأن طريقععة نسععجه تختلععف عععن ، مععن التطريععز

( إذ تنسععج خيععوط لععبيكة حقيقيععة تتععرك 1\1المنسععوج العععادى )سععادة

ين االبعععيض بينهمعععا ألعععكاال سداسعععية ، وتتععععدد العععوان  النسعععيج معععا بععع

واالسود واالخضر واال رق وأى لون يتطلبعة السعوق وكعان صعانعو 

ون التلى قديما يقمون بصباغتة ، أما االن فتبعاع االقمشعة مصعبوغة د

سيج نالحاجة أن تقوم صانعة التلى بهذة الخطوة ، والجدير بالذكر أن 

ع التلى متوفر بالسوق المصرى طوال ايام العان النة يصنع بالمصعان

 صرية وسعرة فى متناول اليد بالنسبة للعاملين بالحرفة .الم

 أشرطة التلى  -2

ا سعم وهعى ععادة فضعية وقلعيالً مع 3ألرطة التلى  ال يتعدة سمكها عن 

تكون ذهبية ، عبارة عن معدن رقيق من النحاس المطلعى بالفضعة أو 

النيكل ويختلعف ععن الخيعوط الخعرى التعى تتميعز بالمرونعة وسعهولة 

ممععا يجعععل هععذة الخامععة تحتععاج إلععى معالجععة خاصععة حتععى اإلسععتخدام 

تتمالى معع طبيعتهعا وإال ترتعب علعى ذلعك ضعياع الوقعت فضعالً ععن 

ن وتسعتورد ألعرطة التلعى مع ، قيمة ما قد يتلف معن الشعرائ  المعدنيعة

بعض الدول االوربية مثل فرنسا والمانيعا ومعمخراً اصعبحت الخيعوط 

وة لجودة العالية والمرونة وقعالمستوردة من الهند هى االفضل حيث ا

التحمعععل،  وهنعععاك العديعععد معععن المقتنيعععات القديمعععة المشعععغولة بالفضعععة 

زان الخالصة ، وكان التجار قديما يسلمون صانعة التلى القطععة بعالمي

هعا قبل التطريز عليها ، ثم عنعد إسعتالم القطععة المطعر ة يقومعو بو ن

وق المصعرى فقعد مرة أخرى ، ونبرا الن الشرائ  غير متوفرة بالس

يمدى ذلك لتوقف مصنعين التلى لفترة ، ولذلك يفضلون لراء خيوط 

 قد تكون  ائدة عن الحاجة حتى ال يتوقف العمل فجاءة ، وقد ظهرت

ليا بعض الشرائ  المعدنية ممخر المطلية بااللوان المضيئة مثل الفو

 واالخضر واالصفر ولكنها لم تتحقق النجاح المطلوب.

 ى  إبرة التل -3

ن سم ، مبططة م 4يتم لغل التلى  بواسطة إبرة خاصة معدنية طولها 

ى الوجهين ، طرف منها مدبب والطرف الثانى بها بة ثقبان ويقوم عل

أتى صناعتها الحرفيعون . وأحيانعاً تصعنع المعرأة اإلبعرة بنفسعها بعأن تع

،  بمسمار حديد وتدق علية ثم تثقبه وتبعرده ليعطيهعا الشعكل المطلعوب

الن تصنع من النحعاس لمرونتعة وسعهولة إسعتخدامها،  وكانعت ولكن ا

اإلبععرة فععى الماضععى تصععنع أحيانععاً مععن الععذهب أو الفضععة وكععان يقععوم 

 بصناعتها صائو العذهب .وهعى إبعرة ال تختلعف ععن اإلبعر العاديعة اإل

فى لئ واحد وهو وجود ثقبان واسعان نوععاً ومتجعاوران عنعد رأس 

ء تلى فيهعا ولضعمان ععدم خروجعه أثنعااإلبرة . وذلك لتثبيت لرائ  ال

وقععععد ورد فععععى أحععععد  ( ،70، ص2017التطريز)نععععوال المسععععيرى ، 

المراجع التاريخيعة وهعو كتعاب وصعف مصعر أثنعاء الحملعة الفرنسعية 

 صورة البعرة مشعابهة تمامعا البعرة التلعى ولكنهعا تختلعف عنهعا فعى أن

هعذا االبرة المصورة ذات ثقب واحد ولكنعة ممتعد ومتسعع ، ويبعدو أن 

 النوع من االبر كان يستخدم فى تطريز أنواع معينعة معن المشعغوالت

 قد يكون التلى من بينهما  

 ر إستعراض لتاريخ حرفة التلى التراثية من القرن الثامن عش

 وحتى االن

ال أحد يعلم  تحديداً متى بدء فن التلى فى مصعر وكعذلك معن الصععب 

الول مععرة ...كععذلك  تحديععد المكععان الععذى ظهععر فيععة التطريععز بععالتلى  

طريقععة إنتقالععه إلععى الععبالد الخععرى عامععة وإلععى مصععر بصععفة خاصععة 

وذلك لن مصر تعرضت لغزوات عديعدة وتوالعت عليهعا دول كثيعرة 

فضالً ععن أنهعا ملتقعى للتجعارة العالميعة معن مختلعف العصعور ممعا  –

 ،" يجعل من المستحيل تحديد الوقت الذى عرفت فية التطريز "بالتلى 

عبعد كتابات تشعير اليعة موجعودة فعى كتابعات المعمرر المصعرى فأقدم 

الرحمن  الجبرتى  حيث قال انة فى القرن التاسع عشر وتحديدا أثناء 

ه  قععام محمععد علععى باإلسععتيالء  علععى صععناعة القصععب 1250حععوادث 

والخععيش والتلععى  الععذى يصععنع منععة الفضععة للمطععر ات والعصععابات 

بإيعععاذ مععن بعععض صععناعتهم  والمناديععل وخالفهععا فععى المالبععس وذلععك

وتحاسدهم وإن مكسبها يزيد على ألف كيس فى السنة ، ويتضعح ممعا 

ذكععره الجبرتععى أن إسععتخدام هععذه الخامععة كععان مععن الكثععرة التععى تجعععل 

صناعته تدر ربحعاً فعى ذلعك الوقعت  ، وفعى القعرن الثعامن عشعر كعان 

التلععى   يطععر  علععى أقمشععة حريريععة وتزخععرف منععة ألععكال وحليععات 

عععة بخيععوط معدنيععة رقيقععة ، وكععان إنتععاج التلععى   يسععتخدم محليععاً متنو

لتععزين مالبععس النسععاء ، وكانععت الخيععوط وقتهععا فضععية أو ذهبيععة، وقععد 

يكععون لشععيوع  إسععتعمال لفععي ) تلععى  ( أن يكععون لععه عالقععة بالحملععة 

)نفيسة عبد العزيز الفرنسية على مصر فى مطلع القرن التاسع عشر 

ويععذكر سعععد الخععادم أن حرفععة  التلععى ( ، 23، ص1997القوصععى ، 

كانت رائجة فى أسيوط  فكانت  تصنع منه ثياب الزفاف وتصدر من 

أسيوط  إلى القاهرة وباقى مدن الوجه البحرى ، وتمتعا  هعذه المدينعة 

بصناعة الشعيالن التعى تقعوم علعى تثبيعت  قطعع معدنيعة صعغيرة علعى 

ك الوحدات المعدنية نسيج يشبة الشباك الدقيقة " الناموسيه" وتكون تل

 خارف بديعه ومتنوعه وتحتكر هعذه الحرفعة النسعاء والفتيعات حيعث 

 ( ،  9،ص1981يقمن بها فى دورهن )سعد الخادم،

وإذهععر إنتععاج التلععى   بععين أهععالى أسععيوط فععى القععرن التاسععع 

ن عشر لدرجة كان يندر ال ينتجه بيت من البيوت وكان يستخدم لتعزي

فهن وكععذلك الجانععب المععارين بأسععيوط مالبععس القرويععات علععى إخععتال

التعى كانععت إحعدى المحطععات التععى ترسعو بهععا المراكعب السععياحية فععى 

النيععل ، حيععث إنجععذب السععائحون إلععى أعمععال التلععى وطلبععو فسععاتين 

ريز مطر ة بالتلى ولكن بأذواق أروبية وبذلك بدء هذا النوع من التط

ه داخعل ينشر ويكعون  مععروف ومطلعوب خعارج مصعر ، أمعا إنتشعار

  مصر فقد يكون لموقع أسيوط الجغرافى وما تتمتع به من ميزة الرب

بين كل من القاهرة والوجه البحعرى وبعين بعاقى أنحعاء الصععيد حيعث 

ان كعرواج التجارة كان لها دور فى معرفة الطبقات الراقيعة بعة ، لقعد 

بمصععر أمععاكن عديععدة إلنتععاج هععذا النععوع مععن التطريععز مثععل سععوهاج 

واحات ولكن نتشر هذة الحرفة بعين نسعاء مدينعة أسعيوط والقصر وال

)عثمععان وإذا كانععت فععى القصععر فعلععى يععد أسععيوطيين يتععاجرون هناك

،  وتسععتورد  الشععرائ  المعدنيععة الرقيقععة  (128،ص1940فععيض  ،

 الال مة لهذه الحرفه من النمسا حيث تأتى على لعكل ألعرطة طويلعة 

الشععيالن لتجععار يحضععرون يمكععن قطعهععا بععالمقا، ويبععاع إنتععاج هععذه 

خصيصععاً لشععرائها  ويقععدرون ثمععن الشععيالن حسععب و نهععا ، وحسععب 

، وفعى هعذة  (139، ص1957)سعد الخعادم ، نوع المعدن المستعمل 

الفتععرة كانععت الخامععات المسععتخدمة مععن الحريععر والشععيفون  التععى يععتم 

التطريز عليها ، ثم لعاعت فعى منتصعف القعرن التاسعع عشعر والربعع 

لقرن العشعرين صعناعة نعوع جديعد معن التلعى  ذى الخيعوط الول من ا

قعة المعدنية العريضة ) الشرائ ( على قمال خفيف يشبه الشباك الدقي

ن ) التل( ، وكانت تصنع منعه أثعواب الزفعاف التعى ترتعديها النسعاء مع

مختلعععف الوسعععاط وخاصعععة مالبعععس الطبقعععى االسعععتقراطية كفسعععاتين 

ت من هعذا القمعال تنحصعر فعي وكانت المالبس التي ُصممللسهرة ، 

لكلين فقع  معن الثيعاب هعي لعال التعل السعيوطي العذي العتهر حتعى 

أصبح الزي الرسمي للععروس مثعل الفسعتان البعيض اآلن والجالبيعة 

 وذاععت أيضعاً فعى هعذة الفتعرة ثيعاب والتهر بلونيه السعود والععاجي

ب لحعرمماثله لهذة القمصان والثواب ، وإنحسر إستخدام التلى بععد ا

العالميععة الثانيععة لسععباب مختلفععة وألععهر قصععة متداولععة عععن سععبب 

بعس إنحسار استعمال التلى هو أن العوالم والغوا ى بدأن يتخذنها مال

للعرقا، لععذلك منععع الرجععال نسععاءهم مععن إرتدائععه وكععذلك عععدم تععوافر 

ة الخامات بسبب الحرب العالمية وصععوبة االسعتيراد وإرتفعاع التكلفع

لعععى رواجعععه بععععض الشعععئ فعععى هعععذة الفتعععرة فكانعععت وحعععافي التلعععى  ع

مشغوالت التلعى تصعدر معن أسعيوط إلعى القعاهرة واإلسعكندرية وبقيعة 

 (100، ص2017)نوال المسيرى ،مدن الوجة البحرى

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


168 The national handicraft heritage as a source for establishing  a printed fabrics identity for use in  women 

clothing accessories   

 

Citation: Sohair Osman et al. (2022), The national handicraft heritage as a source for establishing  a printed 
fabrics identity for use in  women clothing accessories, International Design Journal, Vol. 12 No. 1, 
(January 2022) pp 165-178   

 

لععم يشععتهر التلععي السععيوطي داخععل مصععر فقعع  بععل خارجهععا أيًضععا، 

ى فأصبح أيقونة مميزة لمصر وهدية قيمة للملوك والمراء، فقعد أهعد

مععد علععي بالععا والععى مصععر ، لععااًل مععن التععل السععيوطي لملكععة مح

ك وكععادة الملعو .بريطانيا، يعد اآلن أحد مقتنيات في متحف بريطاني

هناك، أحتفبت بالهدية فى متحعف بالدهعا، وتحديعدا متحعف فيكتوريعا 

ألبرت فى لندن، وسجلت أسعفله كعل البيانعات، لععل أهمهعا، صعنع فعى 

 صعيد مصر.

 (1926) للفنون بنيويورك "metropolitan" حفو من مقتنيات مت

، سنجد قطعة أخرى من التلي السيوطي مصممة على هيئة معطعف 

بتصميم  فرنسي، لاهدًا على أصالة هذا الفعن وتعاريك تقعدم الصعناعة 

المصرية ويرجح أنة تم تطريز قطع معن التلعى ثعم قعام المصعمم وهعو 

لعكل معطعف  غير معروف بقا بعض القطع وحياكتها فخرج على

ب( الن فععى هععذا الوقععت كانععت التلععى يطععر  علععى  -أ 1كمععا بالشععكل )

( 1لعععععععععكل قطعععععععععع كبيعععععععععرة مثعععععععععل الشعععععععععال ) جعععععععععدول رقعععععععععم 

www.pinterest.com) ) 

 
 

 الشكل يمثل الوجة االمامى من المعطف الشكل يمثل الوجة الخلفى من المعطف

ظ فى المجتمع المصرى فى الطبقات الراقية حيث  وظهر التلى أيضا

إرتدتة الملكة نا لى والدة الملك فاروق فى إحدى المناسبات ، 

وإختارتة لارلوت واصف بنت االسكندريه ملكة جمال الكون عام  

وكان من اهم ما ارتدته فى ذلك الوقت ، و غطت موضته ١٩٣5

الصحف العالميه كان رداء و لال من التلي االسيوطي )جدول رقم 

2)  www.pinterest.com) ) 

  
 لارلوت واصف المصرية ملكة جمال الكون الملكة نا لى ترتدى التلى

مع ظهور صناعة السينما تنافس الغنياء والمشاهير الرتداء مالبعس 

، 1920مستوحاة من التلي السيوطي لدرجة أنه أصعبح موضعة ععام 

ونشععرت الصععحف العالميععة  صععور لتصععاميم مععن التلععي السععيوطي 

، وظهعر التلعى فعى ععدد معن االعمعال .Dior مثعل لبيعوت أ يعاء ععدة

 The Youngالفععيلم المريكععي الشععهير )السععينمائية الشععهيرة مثععل 

Rajah, وظهعععر الممثعععل رودولعععف  1922( العععذى تعععم إنتاجعععة ععععام

فالننتينو يرتدى أحد مشغوالت التلى وكعذلك فعيلم "لمشعون ودليلعة"، 

مريكيعععة م ، حيعععث ظهعععرت الفنانعععة ال1949العععذي تعععم إنتاجعععه فعععي 

النمسععاوية هيععدي المععار بطلععة الفععيلم ، بفسععتان مععن التلععي مععن تصععميم 

) جعدول بارامونت" الحائز على جائزة أفضل مصمم أ ياء هوليعوو"

  (. www.facebook.com((3رقم 
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ن للسينما المصرية أيضاً نصيب من ظهور مشعغوالت التلعى بهعا وكا

حيث إرتدتة المطربة أسمهان و الفنانة تحية كاريوكعا والفنانعة سعامية 

جمععال فععى االفععالم المصععرية فععى فتععرة الربعنيععات والخمسععينات مععن 

القرن الماضى  حيث ظهر   ى التلى وكذلك طرحة العرأس )جعدول 

 ((bellydanceuk.wordpress.com (4رقم 

المطربة أسمهان ترتدى رداء من  

التلى ولال على الرأس وتغنى أغنية 

قهوة فى فيلم غرام وإنتقام الذى عرض 

 م.1944فى السينما الول مرة عام 

 
المطرب فريد االطرل يغنى أغنية 

بساط الريح  وتشاركة الراقصة سامية 

جمال وهى ترتدى رداء  من التلى 

ولال للرقا فى  وكذلك غطاء للراس

فيلم أخر كدبة الذى عرض فى السينما 

 م.1950الول مرة عام ام 

 
الفنانة تحية كاريوكا وهى ترتدى رداء 

التلى وكذلك غطاء الرأس ولال 

الرقا فى إحدى أفالم السينما 

 المصرية .

 
ولم يكن للتلى نصيب فى السينما العالمية فق  بل أنعة كعان أحعد نجعوم 

تلفزيونية حيث  هذا النسيج السعحري كعان أحعد أسعباب فعو  الدراما ال

"، العذي أذيعع The house of Eliottالمسلسل الدرامي البريطاني"

م، وفعا  1994حتعى  1991" بعين BBCأجزاء عبر لعبكة " 3على 

أ ياء مسلسل فى بريطانيعا )جعدول بجائزة "إيمي برايم تايم" لفضل 

 www.masrelnas.com) )  (5قم ر

 
 " BBC( وعرض على The house of Eliottنب من ال ياء التي ارتديت في مسلسل )جا
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وقععد ظهععرت بععة أيضععاً فععى القععرن الحععالى لخصععيات عامععة عالميععة  

وعربيععة ومصععرية   فععى المناسععبات العامععة مععنهم النجمععة االمريكيععة 

   Macy Pass Galaالسيدة إليزابيعث تعايلور حيعث ظهعرت بحفعل   

نتا مونكا ، كاليفورنيا وهى ترتدى فستان كامل من في سا 2007عام 

التلى ، كما ارتدت الميرة ياسمين أغا خعان، فسعتانًا ذات لعون أبعيض 

ععععاجي ُمطعععر  باللعععرطة الفضعععية البراقعععة، مصعععنوع معععن التلعععي 

السيوطي خعالل احتفاليعة  للتبعرع لمعرض الزهعايمر بنيويعورك ععام 

 (6) جدول رقم 2008

 

  

 

 2008االميرة ياسمين أغا خان عام  2007ابيث تايلور عام الفنانة اليز

ومن الشخصيات المصرية المعروفة التى إرتعدت التلعى الفنانعة يسعرا 

, وكععذلك ظهععرت بععة  2015أثنععاء إعععالن  تععم عرضععة فععى رمضععان 

حيععث  2016الفنانععة إسعععاد يععونس ببرنامجهععا صععاحبة السعععادة عععام 

تراثيعة المصعرية المنتشعرة  كانت تقدم مجموعة حلقات ععن الحعرف ال

 (7فى ربوع مصر ومنها حرفة التلى بسوهاج وأسيوط )جدول رقم 

)www.pinterest.com) 

  

  
 الفنانة إسعاد يونس وجلباب تلى بتصميم معاصر الفنانة يسرا وبلو ة تلى بتصميم معاصر   

 التشكيلية لحرفة التلى التراثيةتصنيف رموز العناصر 

الرمز في اللغة العربية يعنى عالمة أو إلارة إلى ليء ما، أو ما  

يعبر عن هذا الشيء، فالرمز هو اإليماء واإللارة والعالمة، وفي 

علم البيان هو الكناية الخفية، ويتفق في هذا المعنى أساس البالغة 

ً على أن الرمز هو اإللارة أو  والقاموس المحي ، حيث تتفق جميعا

اف إليها المعجم الوسي  أنه العالمة والكناية الخفية في اإليماء، وأض

علم البيان ولكنها تجتمع عند ثالث معان هي الرمز، اإللارة، 

( ، "فالرمز يحمل 173،ص 1963العالمة")عبدالسالم هارون ، 

أفكاراً، أو عقائد، أو إحساسات، أو انفعاالت، أو معلومات... ولكن 

فهو يشبه في الحقيقة الكتابة بنبرة مختصرة تشبه االختزال، 

الموجزة التي تعبر عن خالصة العقائد والمعلومات بلغة اللكال 

الفنية المختصرة إلى أقصى الحدود، ويستطيع هذا الرمز نقل 

الخالصات بشكل مبالر إلى الشخا المي الذي يجهل 

 (.153، ص1993القراءة")محمود البسيونى ،

عبر تلتى الوحدة الفنية المختارة وا إن الرمز فى الفنون التراثية هو

 التى اداتبلغة االلكال عن البيئة المحيطة والموروثات والتقاليد والع

 يطلقيعتبرنها ملكا لهم  يحمل من خالله خصائا ثقافية وتاريخية و

ة الحرفيات على هذه الرمو  الموتيفة وهى ألكال متوارثة وكثير

 كانت بيئة  راعية أو معبمها مستلهم من البيئة المحيطة سواء

إجتماعية أو حتى ألكال للمفردات التى من حولهم  ما سوف ما 

 :ىة إلالوحدات والعناصر التشكيلي سوف نتناوله فيما يلى حيث تنقسم

همة وحدات مستل  -2وحدات مستلهمة من البيئة العضوية         -1

 من البيئة غير العضوية 

 وحدات مستلهمة من البيئة العضوية 

م الفنان الشعبى بتجريد عناصر الطبيعة النباتية ولم يبقى منها قا

سوى الساق واالوراق على هيئة ألكال وخطوط هندسية إال أنة 

http://www.pinterest.com)/
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احتفي ببعض سمات اللكال الطبيعية بصورة ملخصة ومجردة 

،كذلك تاثر الفنان الشعبى باللكال النباتية للعصور السابقة فأخذ 

مع بيئته ومجتمعه وتو ع هذه منها وصاغها بأسلوب يتناسب 

الوحدات النباتية فى لكل كنارات طولية أو عرضية )وجدول رقم 

 ( يوضح اللكال المختلفة للعناصر التشكيلية النباتية8

تتميز الوحدات الهندسية بحرفة التلى ببساطتها وحيويتها ويتكون 

الشكل الهندسى من مجموعة من النقاط ناتجة عن تطريز غر ة 

، وتو ع هذه الوحدات فى لكل أفقى أو رأسى أو تشغل لكل مفردة 

الوحدة الهندسية التكوين كلة ويتناثر حولة مجموعة من الموتيفات 

االخرى ، وكل الوحدات النباتية مستمدة من الزراعات التى حول 

.الحرفيات 

a. لوحدات النباتية: ا 

 وأسلوب التوزيع الوصف  الشكل االسم م

1 

 الشجرة

 

 دم بكثرة وتو ع بشكل أفقى أو رأسى وتستخدم بعدة ألكال واحجامتستخ

2 

 الجريدة

 

و أبية تستمد من  عف النخيل ويستعمل فى وحدات أفقية ورأسيه ويستخدم بطريقة إنسيا

 متراصة

3 

 لنخلةا

 

ليست و ية تتخذ الخطوط لكل رأسى وتتفرع منه عند قمتة خطوط مائلة يمياً ويساراً متوا

اعية فروع وهو مستمد من البيئة الزر 3،5،7فرع موحده ، وتكون مكونة من أعداد ال

 المجيطة

4 

 الوردة

 

أو  فردةتتميز بالبساطة متخذة لكل هندسى ليناسب التلى ، وتاخذ عدة ألكال وتكرر من

 مستمد من البيئة الزراعية المحيطة متناثرة أو مكررة ولكل الوردة 

5 

 أصيا الزرع

 

ارى وهواصيا  رع به ثالثه نباتات ويكرر بشكل أفقى على لكل يطلق عليه قص

 وهو مستمد من البيئة الزراعية المحيطة لرائ 

b. :الوحدات الهندسية 

 وأسلوب التوزيع الوصف  الشكل          االسم          م

1 

 المثلث

 

رف يكون المثلث إما متوا ى الضالع أو متساوى الساقين ويع

نها أه عدة ألكال مثل المثلث الخارجى ،اال بالحجاب ويشتق من

 تختلف فى الزخرفة الداخلية

2 
 

 الحجاب
 

هو تميمة الحسد وإرتب  لكلة بالمثلث وهو عبارة حافبة 

 لطرحبداخلها آيات من القرآن الكريم أو أدعية ويستعمل على ا

 كحجاب لمنع حسد العين

3 

 

 حجاب الرأس

 

نى وربما يستعمل كوحدة ويتخذ نفس لكل حجاب الرأس المعد

  خرفية لنفس الغرض

4 

 

 الصليب

 

وهو وحدة مكونة من أربعة معينات فق  والمعين يشتق من 

ة المثلث المتساوى الساقين حيث يمثل أربعة مثلثات متقابل

 الرأس ، وتكرر على لكل رأسى

5 
 

 عرجة وعريجة
 

 رخ  منكسر يميا ويساراً مضاف اليهوحدة المثلث ويكرر أكث

 ً  من مرة مكوناً لريطا
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6 

 المعين

 

وهو لكل مجرد ومختصر يعبر عن العين ويو ع فى لكل 

لرائ  أفقية ، وكحيلة تزين صدر الجلباب وكذلك لملئ 

 المساحات الكبيرة

7 

 المياه

 

نيل تتكون من الخ  المنكسر وهو يمثل تدفق المياة فى نهر ال

 وقد يكون خ  واحد أو أكثر من خ  ، 

 كخطوط أفقية . ويستخدم

c.  الوحدات االدمية والحيوانية 

وهى وحدات إستطاعات الفنانات الحرفيات تجريدها بشكل هندسى 

يتناسب مع أسلوب التطريز الذى يتم بشكل هندسى ،فأبدعت الحرفية 

فى التعبير عن لكل العروسة وهى المحور االساسى لحكاية التلى 

ات للفتاة الصغيرة التى حيث أن قطعة التلى تحكيها الجدات واالمه

تجلس بجوراها وهى تطر  وتحكى لها ولكن بالفن والتجريد عن 

يوم  فاف العروسة وعن الجمل الذى سيحمل الجها  وعن الهودج 

الذى سيحملك انتى لبيت  وجك ، وهكذا كل موتيف أو عنصر 

بيحكى موقف ستمر علية العروسة لبتها ونالحي أن الوحدات ونتيجة 

الفنانات المطر ات فإن كل منهن لها قدرة على التعبير  الفروق بين

عن الوحدة بإسلوب الحذف أو اإلضافة ، وأن الوحدة المستخدمة 

ليست جامدة ولكن يتم التغير فى تفاصيلها من حيث التعبير ولكن ال 

يمكن االخالل بالمضمون الذى يبل محتفي بالموروث الذى ال يتغير 

ر مثل الجمل كانت الفنانة الحرفية ونالحي ذلك فى معبم العناص

قادرة عن التعبير عنه بعدة ألكال فطاه نجدة الجمل العادى وطاره 

نجدة  يعبر عن المحمل نسبة لمحمل النبى الذى كان يذهب لكسوة 

الكعبة المشرفة ، وطاره أخرى يعبر عن الهودج الذى كان وسيلة 

داع حيث القدرة نقل العروس لبيت  وجها ، ونجد فيما سبق قمة االب

على التنوع وقدرة الفنانة على اطالق عنانها فى تعديل الشكل 

 (10وإضافه تفاصيل تختلف من حرفية لخرى )كما بالجدول

 

 وأسلوب التوزيع الوصف الشكل االسم م

1  

 

 العروسة

 

ع وهى تعبر عن العروسة ليلة  فافها وتتكون من لكل معين ويكون الذرا

 دو العروسة كانها تضع يدها فى خصرهاخ  منكسر لسفل فتب

العروسة  2

 فى السرير

 

وهى تعبر عن العروسة فى سريرها بعد الزواج وهى ترسم بنفس طريقة 

ا العروسة السابقة باالضافة لعمود السرير النحاسى الذى يرسم بجواره

 وكأنها نائمة

3  

ايدك فى 

 ايد اخوك

 

فيعطى إحساس بالحركة وهى  وهى تشبه العروسة ولكنها تتشابك أذرعها

 معبرة عن روح االخاء والحب بين االخوة، وتكرر فى 

 لكل لرائ  أفقية

 الجمل   4

 

 

 

 

ثلث ممن أكثر الوحدات المستخدمة فى الفنون الشعبية عامة وهو عبارة عن 

كبير يمثل الجسم وأخر صغير يمثل الراس واالرجل عبارة عن اربعة 

 ل لة سُمك الظهارهاخطوط أفقية والعنق خ  مائ

5  

 

 المحمل

 

هو مكان جلوس العروسين ليلة الزفاف وهى تشبه الجمل ولكن يعلوها 

ة لوجدمستطيل فى نهايته مثلث وعلى جانبى الوحدة معينان صغيران، ولهذة ا

 أكثر من لكل وتكرر فى لكل لرائ  أفقية

6    

 

 الهودج  

 
 

  وجها ويتكون من مثلث كبيروهو الجمل الذى كان يحمل العروسة لبيت 

يمثل الجسم ورأس الجمل تمثل مثلث صغير والرجل عبارة عن خطين 

لث أفقيين والعنق والذيل عبارة عن خ  مائل صغير وعادة يعلو الجمل مث

 تختلف من لري  لخر 

 ويكرر فى لكل أفقى

d.  وحدات مستلهمة من البيئة غير عضوية 

يات عليها أسمائها من المعايشة معبم هذه الوحدات أطلقت  الحرف

اليومية للمفردات الموجودة فى البيئة المحيطة وهى تعبر عن  

عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وحاولو التعبير عن مشاهد يومية تحدث 

كل يوم فى حياتهم  مثل مرورهم وصالتهم فى المسجد وإستخدام 

عرها   كما أباريق المياة والمش  الذى تستخدمة السيدة عن تمشي  ل

 (11)الجدول رقم 
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 الوصف وأسلوب التوزيع  الشكل اإلسم م

1  

 

 الجامع 

    

ارة ين عبوهو رمز دينى يستخدم للتعبير العقيدة  ،تم رسمة بشكل هندسى مجرد والمئذنت

و ردا أعن خطين وكل خ  ينتهى بمعين ،ويتم تكرارة فى لكل لرائ  أفقية أو يكون منف

ل ت، ويطلق عليه البعض )جامع أو فانوس( ويتم تكرارة بشكمصحوب ببعض التكوينا

 أفقى تتراص فيه الوحدات بجوار بعضها أو يتم تكرارة بشكل رأسى حسب التصميم

 المستخدم 

 المليم 2

 

 

 

ية هندس هى من العالمات المنشرة منذ  من وهى تشبة الدائرة ومقسمة من الداخل بخطوط

ل ع بشكئرة مفردة أو دائرة بداخل االخرى ،وهى تو ، وقد تكون فى بعض التكوينات دا

 حر داخل التكوين أو على لكل لرائ  أفقية أو رأسية

 اإلبريق 3

 

 

 

م مرسو وهو من االدوات التى كانت تستخدم قديماً لشرب الماء ولة ألكال مختلفة وهو

ود لمولا بخطوط بسيطة جدا لتألئم قمال التلى ، وهو مرتب  بسبوع المولود ، ولو كان

 ذكر يزين بالسبحة ويكون تكرارة فى لكل لرائ  رأسية

 الكهارب 4

 

 

 هرباءهو يعبر عن عمود الكهرباء حيث سجلت الفنانة الحرفية عن سعادتها لدخول الك

وهو ،ارع  قديماً لمدينة أسيوط حيث كانت االضاءة عن طريق الفوانيس الموجودة فى الشو

 مشعة ثم خ  مستقيم والقاعدة عبارة عن مثلث ،يتكون من معين تخرج منه خطوط 

 وتكرر الوحدة فى لرائ  أفقية

 المش  5

 

 

ى ها وهوهذه الوحدة يطلقون عليها )الفالية( حيث تستخدم العروسة المش  لتسريح لعر

 عبارة عن عدة خطوط أفقية تعبر عن جسم المش  وأطرافة عبارة عن مجموعة نقاط

 فقىةوتكرر الوحدة بشكل لرائ  أ

 الشموع 6

 

 

ة وهى تعبر عن الشموع فى  فاف العروسة وهى عبارة عن معين يمثل الشعلة وقاعد

 خطوط طولية وتكرر الوحدة بشكل لرائ  أفقية  3الشمعة عبارة عن 

 لمعدان 7

 

 

خرج توهو يعبر عن الشمعدان الذى يوجد فى بيت العروسة وهو عبارة عن قاعدة مثلث 

دة معين معينات وهو رمز للشعلة ثم خطين يحملو معينين ثم القاع 3خطوط يحملو  3منه 

 واحد يعبر عن فوهة الشمعة يكرر الشكل على هيئة لرائ  أفقية

 ثانياً : اإلطار التطبيقيى :

O تصميم طباعة أقمشة القطعة الواحدة  

تصميم طباعة المنسوجات عمل فني له وظيفة عملية إلى جانب 

ً يبهج الوظيفة  الجمالية ا ً ومضمونا ،  لعينالتى تعطى تاثيراً حسيا

ن يكو حيث إن العمل الفنى يستجيب إلى الحاسة الجمالية ، وبالتالى

الشكل هنا كأى لكل فى أى عمل فنى تحكمه قوانين تشكيلية 

خطية ر الوأساليب فنية مثل التناظر ، التباين، أو التماثل مع العناص

، 1997)سهير محمود عثمان،واللونية والخامة والملمس وغيرها

 ، ( 7-6ص

وتصميم طباعة المنسوجات يتناول المهارات، المعرفة، التقنيات، 

والعمليات الال مة لمهنة تصميم المنسوجات المطبوعة ويعمل 

مصممو طباعة المنسوجات ضمن سياق يتطلب منهم أن يكونوا 

 قادرين على بدء وتفسير إلهام التصميم، مع الخذ في االعتبار

اتجاهات وتوقعات ومتطلبات من مستويات السوق المختلفة والقيام 

بذلك من خالل فهم التراث والتاريك وطر  التصميم وعمليات 

(   p7. Amanda Briggs-Good.2013الطباعة في هذا المجال ،)

وتصميم طباعة القطعة الواحدة هو تصميم  مغلق يتصف بالمركزية 

رارى يتميز بتأثيراته تبعاً  للخامة والتوحد  وال يخضع لى نبام تك

ولسلوب التنفيذ المستخدم ، ويكون التصميم الناتج ألبه بالتكوين 

الذى يرب  مجموعة من المفردات والعناصر ليعطى فكرة العمل 

الفنى فى لكل جذاب وفريد، وتزداد فية القيمة الجمالية من استخدام 

قواعد التصميمات  مبتكر للمالمس والخطوط الحرة والتى تخرج عن

التكرارية فى الشكل النهائى ويستخدم فى طباعة المعلقات واالولحة 

 والستائر وبعض أقمشة المالبس الجاهزة.

 الشروط الواجب توافرها فى تصميم طباعة  القطعة الواحدة 

أن تكون جذابة  وتلفت النبارللتصميم أكثر من الزى • 

 نفسة

 ن الناحية التصميمية أن تتصف بالمركزية والتماسك م• 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


174 The national handicraft heritage as a source for establishing  a printed fabrics identity for use in  women 

clothing accessories   

 

Citation: Sohair Osman et al. (2022), The national handicraft heritage as a source for establishing  a printed 
fabrics identity for use in  women clothing accessories, International Design Journal, Vol. 12 No. 1, 
(January 2022) pp 165-178   

 

 أن تحقق الغرض من أدائها الوظيفى • 

أن تحقق الغرض الذى نفذت من أجلة من  حيث التركيب • 

 البنائى لشكل المنتج النهائى 

o : طباعة المنسوجات كركيزه للمشروعات الصغيرة- 

 طباعة المنسوجات واحدة من أهم الفنون التطبيقية التى تتعدد

 قيمة امأله وتكثر إستخدماته الحياتيه اليومية حمنتجاته وتتنوع ألكال

ة نفعية وجمالية ال يمكن إنكارها  ، ويمكن أن يتيح مجال طباع

واء سالمنسوجات للشباب بتقنياتة المختلفة والمتعددة  المستخدمة 

اجى النتاالطباعة اليدوية أو الطباعة الرقمية  العديد من فرص العمل 

عة طبا لعلمية والعملية ، وبما أن مجالإذا ما توفرت لهم الخبرات ا

ه لكون طباعة المنسوجات أحد روافد الفن التطبيقى ، فكان البد أن ي

ى دور هام فى تنمية المشروعات اإلنتاجية الصغيرة للشباب والت

 تساهم فى حل مشكلة البطالة والكثير من المشكالت اإلجتماعية

ً لإلالمرتبطة بالبطالة ،  وكذلك هذه المشروعات  ً قويا د قتصاداعما

ر الوطنى وركيزة أساسية لتنمية مستدامة ولها أهمية كبيرة ودو

أساسى لدى صناع القرار االقتصادى، ومن هذا المنطلق سوف 

ن نتعرف على فكرة المشروعات الصغيرة وكيفية اإلستفادة من فنو

 طباعة المنسوجات  كنواة لمشروع إنتاجى صغير

 -: ماهية المشروعات الصغيرة

اً يقصد بالمشاريع الصغيرة كا لركة أو منشأة فردية تمارس نشاط

عن  مدفوعا الإقتصادياً إنتاجياً أو تجارياً أو خدمياً وال يقل رأس ماله

 ملينخمسين الف جنيه وال يتجاو  المليون جنية وال يزيد عدد العا

 فيها عن خمسين عامالً 

 صر:األهمية اإلقتصادية للمشروعات الصغيرة فى م

 المساهمة فى  يادة الناتج القومى 

 المساهمة فى الحد من مشكلة البطالة 

  فى ً دورها فى محاربة الفقر وتنمية المناطق القل حبا

 النمو والتنمية

  قيامها بدور الصناعات المغذية أو المكملة للصناعات

 الكبيرة والمتوسطة

 وسيلة السثمار المواد الولية المحلية 

 ة المواهب واإلبتكاراتالمساهمة فى تنمي 

 دورها اإليجابى فى تنمية الصادرات 

 دور المشروعات الصغيرة فى توليد القيمة المضافة 

 إسهامات المشروعات الصغيرة فى العملية التنموية 

 ة تسهم فى التخفيف من الوبئة اإلجتماعية وإنتشار الحري

واإلنحرافات السلوكية ومن ثم تمدى إلى ضغ  اإلتفاق 

 فى هذا المجال . الحكومى

   تساعد فى تشغيل المدخرات الشخصية لصحابها مما

 يشكل دعماً لإلقتصاد القومى .

 تعد إنعكاس لإل دهار الثقافى واإلجتماعى ، حيث يتناسب 

 هذا اإلذهار مع ثقافة المة بأكملها.

  المشكالت التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر:
غيرة العديد من المشكالت التى تحد من تواجه المشروعات الص

يئة القدرة على تنميتها وتطويرها ، ومنها  المشاكل المتعلقة بب

ية الفناالستثمار والسوق والتسويق والقدرات اإلدارية والتنبيمية و

للقائمين على هذه المشروعات ، وأخيراً مشكلة الحصول على 

 قباتلتمويل من العالتمويل المالئم فى الوقت المناسب ويعد نقا ا

 لى:يالرئيسية التى تواجه هذه المشروعات وهو ما سنتعرض له فيما 

  ًتحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض نبرا

ه الرتفاع تكلفة التقييم واإللراف ، باإلضافة إلى أن هذ

المشروعات تحصل على مبالو قروض صغيرة ال تتناسب 

 ها البنوك.مع التكاليف الثابتة التى تتحمل

  إرتفاع درجة مخاطر التمويل نبراً لعدم توافر الضمانات

الكافية لمنح اإلئتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات والتى 

تعتمد فى الغالب على لخا واحد أو عائلة واحدة ، إلى 

 جانب ضعف المركز المالى للمفترض .

  افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات لخبرة التعامل

 الوحدات المصرفية. مع

  إرتفاع تكلفه التمويل ) سعر اإلقراض ( على المشروعات

 الصغيرة والمتوسطة.

  افتقار أغلب القائمين على المشروعات الصغيرة

والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنبيمية واإلدارية 

 والفنية والتسويقية.

  ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة فيمدى  إلى

 فاض الجدارة االئتمانية لها إنخ

  عدم مالءمة آجال القروض التى تطلبها المشروعات

 الصغيرة والتوسطة مع العمليات البنكية ، حيث تحتاج فى

الغالب إلى قروض طويلة ومتوسطة الجل لغراض 

رة اإلنشاء ، بينما تفضل البنوك التجارية منح القروض قصي

 الجل.

 سجالت المالية المنبمة افتقار هذه المشروعات إلى ال

 والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجها  المصرفى.

 .االفتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية 

 ة كلفصعوبة العمليات التسويقية والتو يعية نبراً الرتفاع ت

 هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف.

 ات اإلقتصادية يلزم قانون الضرائب الجديد كافة الوحد

 ،بمعايير المحاسبة المصرية كأساس للمحاسبة ، كما يلزم 

بأن تلجأ هذه الوحدات إلى مكتب للمحاسبة وهو ما بعد 

 عبء على المشروعات الصغيرة من حيث التكلفة.

  عدم توافر لبكة من تجار الجملة أو الشركات الكبرى

لشراء منتجات المشروعات الصغيرة واالعتماد على 

عة )جم امل المبالر بين المشروعات والمستهلك النهائى.التع

 (65، ص2016على عبدالعزيز مبروك ، 

 -عناصر ومكونات المشروع الصغير:

روع ويعنى كل المبالو النقدية الأل مة إلقامة المشرأس المال : 

 مال الصغير أو المال الال م لتجميع عوامل اإلنتاج، وينقسم لرأس

 ثابت ورأس مال عامل

ويقصد بها المعدات واالدوات الال مة الالت والتجهيزات :ا

 .للمشروع وكذلك كل االفراد المدربين

  هدافهوهى المسملة عن التشغيل االمثل للمشروع وتحقيق أاإلدارة : 

 وهى طريقة وأسلوب االنتاجالتكنولوجيا : 

o الطباعة الرقمية 

ك في ذل قد بدأ احتلت الطباعة الرقمية مكانه بين عمليات الطباعة , و

 مجال طباعة الورق ثم انتقل إلي المنسوجات , 

ذا إو يمكن إطالق مسمي الطباعة الرقمية علي أي نوع من الطباعة 

 اعدةما توفرت فيه إمكانية نقل المعلومات الرقمية المبالرة من ق

 نفسه نبامالبيانات إلي الخامة الطباعية , داخل الماكينة ذاتها أو ال

(Waes, W., 1998 p.58) 

ات و باستخدام هذه التكنولوجيا الرقمية في مجال طباعة المنسوج

 ها وأصبح اآلن من الممكن الترويج للتصميمات الطباعية قبل طباعت

ي لتنفيذها علي االقمشة و ذلك من خالل تداول الملفات الرقمية 

ية لدولاعملية طباعية بين جميع أنحاء العالم و عبر لبكة االتصاالت 

تي ة الاالنترنت", و هو ما أدي إلي توفير الوقت و الجهد و التكلف"

)جورج نوبار سيمونيان ، كانت تستنفذ في عمل عينات التصميم

  (4،ص2000

 : مميزات الطباعة الرقمية

ميم ليس هناك وسي  بين التصميم و الخامة , بينما ينتقل التص -

أة  أي أيديالحاسب اللي إلي الماكينة لطباعته دون تداخل من 

 عوامل قد تضر بالتصميم 

استخدام مجموعات لونية ال نهائية حيث اته ال حدود لعدد  -
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 االلوان المستخدمة و كذلك الحصول علي التدريجات 

 و البالل اللونية بدقة عالية.

قة طباعة جميع انواع التصميمات مهما بلغت دقتها بسهولة و د -

 كبيرة .

 لتصميم.سهولة تغيير و تعديل و تبديل ا -

 طباعة تكرارات التصميم بدقة عالية . -

 وطباعة جميع انواع الخامات النسجية الطبيعية و الصناعية  -

 المخلوطة 

تعتبر طريقة طباعة صديقة للبيئة ال تحدث تلوث  -

(H.M.KulubeG.T.Hawkyard, 1996, p. 4-11). 

ومما سبق نجد أن الطباعة الرقمية هى من أبس  طرق الطباعة 

إذا ما توفر التدريب الجيد والدراية الكاملة بموصفات وأحدثها 

الماكينات والشروط الفنية لتشغيلها ومن المهم قبل إقامة مشروع 

صغير أن يقوم الشاب بدراسة جدوى جيدة ودراسة السوق 

وإحتياجاته ومدى مالئمه المنتج لكى يقوم بتأدية وظيفته وتختلف 

عدد ويمثر عليها العديد هذه الخصائا من حيث النوع والقيمة وال

من العوامل والبروف التى يجب التركيز عليها من أداء المنتج 

ووظيفته خالل االستعمال والمتانة مع وجوب أن يتميز المنتج 

بالناحية الجمالية التى يرغب فيها المستهلك وموضوع البحث الحالى 

لذى هو استخدام تقنيه الطباعة الرقمية فى منتج القطعة الواحدة وا

ينصح بة كنواة لمشروع صغير ، وهو  قائم  فى أساسه على  ماكينة 

طباعة بتقنية  الطباعة الرقمية تكون محدودة الحجم الن القطعة 

الواحدة ال تحتاج مساحات طباعة كبيرة ، وباإلضافة لذلك يحتاج 

الشاب صاحب المشروع أو المصمم  لموهبة ابداعية وإبتكاريه فى 

بيوتر مزود ببرامج الجرافيك فى مجال طباعة التصميم وجها  كم

 المنسوجات

o )التجارب التصميمية )التجربة الذاتية للدراسة 

تصميمات تصلح كأقمشة القطعة الواحدة المطبوعة  5تم تصميم عدد 

بالطباعة الرقمية وبإستخدام برامج متخصصة للحاسب االلى لرب  

اء العملية االبداعية التراث بالتكنولوجيا وإستثمار إمكاناته فى إثر

التى أضافت العديد من التأثيرات والمالمس مزجت بين الماضى 

والحاضر كما يمكن التغيير فى االلكال وااللوان واالحجام الى 

جانب عمليات الحذف واالضافة وساهمت فى طرح رتية جديدة 

تعطى مفاهيم جديدة عن الفن الرقمى وقدرته الفائقة فى طرح حلول 

 مة لبناء التصميم ، وقد تم استخدام برنامج فوتولوب سريعة وال

وعمل مجموعة من المعالجات الفنية ذات مجموعات لونية وتأثيرات 

متنوعة من خالل االستفادة من رمو  وعناصر تشكيلية لحرفة التلى 

التراثية وفيما يلى عرض للتصميمات المطبوعة والتوظيف الخاص 

 بها: 

 

  
 (1التوظيف المقترح للتصميم رقم ) (1التصميم رقم )
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  (6التوظيف المقترح للتصميم رقم ) (6م )التصميم رق

   Resultsالنتائج 

  توصل البحث إلى

 كيليةلتشحرفة التلى التراثية تمتلك الكثير من القيم الجمالية وا 

صلح تتى مما يجعلها مصدراً هاماً إلستلهام العديد من االفكار ال

 لمجال تصميم منسوجات القطعة الواحدة

 راء جمالى ووظيفى ونفعى فى إنتاج تصميمات طباعية تحقق ث

 مجال تصميمات القطعة الواحدة 

  تشجيع الشباب على اإلبداع و الدخول فى مجال طباعة

منسوجات القطعة الواحدة وتوطيفها فى عمل مشروع صغير 

 لتحقيق نفع إقتصادى للبالد

  يمكن المساهمة فى توفير فرص عمل تحقق عائد إقتصادى

 مشروعات الصغيرة للشباب بإستخدام مجال جديد لل

  Recommendationsالتوصيات  

 يوصى الباحث بما يلى

  إجراء المزيد من البحوث التى تهتم بمجال تصميم طباعة

رة لقدأقمشة القطعة الواحدة لالرتقاء بالمنتج المصرى و يادة ا

 التنافسية .

 حرفاإلستفادة من القيم الجمالية والتشكيلية الموجودة فى ال 

 ا فى تصميمات طباعية معاصرة التراثية المصرية وصياغته

  الهتمام بالحرف التراثية المصرية وضرورة إحياءها

 وتعريف االجيال النالئة بأهميتها 

  اإلهتمام بالدرسات التى تفتح أفاق جديدة للمساهمة فى

 المشروعات الصغيرة 

  اإلهتمام بالمشروعات الصغيرة فى مجال طباعة المنسوجات

 الة للمساهمة فى حل مشكلة البط

  تقديم يد العون من  الجهات الحكومية  المختصة بتمويل

 الشباب بالقروض الميسرة 

  ع شروممد الشباب بالمعلومات الفنية والتقنية  الال مة لبداية

صغير من الجهات الكاديمية المختصة لتالفى حدوث 

 مشكالت بعد إقامة المشروع 

 جمهورية تبنى الدولة القامة معارض دائمة  فى محافبات ال

 وليست القاهرة فق  لصغار المنتجيين لتسويق منتجاتهم 

  إنشاء مواقع تسويق للحرف التراثية عن طريق لبكة االنترنت

 داخل وخارج مصر
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