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Abstract  Keywords 
منطقة كفر أبو جمعة تقع في حدود محافظة القلیوبیة و تتمیز بإنتاج ذو قیمة فنیة وجمالیة عالیة في مجل الكلیم 
ً علىنا أن  والسجاد والمعلقات، كما بھا عدد من العمالة من قاطني المنطقة یعملون ویمتھنون ھذه الحرفة فكان لزاما
نلقي الضوء على ھذه المنطقة ونقدم عنھا دراسة بحثیة للتنمیة والتطویر للمجتمع والحرفھ الیدویة النسیجیة وذلك 

وھي تعمل بمجال ) كفر أبو جمعة(الحرص على تنمیة منطقة إن . لفتح أسواق جدیدة للمنتجات محلیة وعالمیة
ھو أساس التقدم ورفع المستوي االقتصادي للمنطقة وإضافة السبل ) سجاد ، كلیم ، معلق(المنسوجات الیدویة 

الحضاریة التي تتناسب مع مجتمع نام یستطیع أن یقف بجانب التقدم الحضاري ومن ھنا نرى تغطیة أرجاء 
ً في مجال المنسوجات الیدویة من صمیم البیئة والتي تبحث في مجاالت مختلفة ونرى جمھوریة مصر ا لعربیة بحثا

ً للدارسین والباحثین في البحث المیداني إلستكمال ھذه الخطة حتي یستطیعوا ان یطرقوا ھذا  ً واسعا أن ھناك مجاال
ً بالحرف الیدویة ومن جھة أخري نرى أن الدولة في ھذه المر. المجال ویضیفوا لھ الجدید ً كبیرا حلة تولي إھتماما

ً تطرح الدولة من خالل برنامج المشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر العدید  والعمل على تطویرھا وتنمیتھا وأیضا
ھداف أ  .من البرامج والمشاریع والتي تعمل على الحد من نسبة البطالة وزیادة األیدي العاملة وسط الشباب

یل للعناصر الزخرفیة المستوحاة من البیئة وإخراجھا في شكل معاصر على ھیئة منتجات رصد وتحل :البحث
 ً ً وعالمیا تعتبر العناصر الزخرفیة المستوحاة من البیئة وإخراجھا في شكل معاصر  .نسیجیة نستطیع تسویقھا محلیا

استنباط تصمیمات  .والبیئةمن القیم الجمالیة التي یصونھا اإلنسان وھي شكل من أشكال التعرف على المجتمع 
بالتمییز عن ) كفر أبو جمعة(فنیة مبتكرة بما یتفق مع البیئة إلظھار الطابع القومي والحفاظ علىھ حتي تنفرد منطقة 

الحفاظ والتأكید على الھویة الثقافیة والفنیة المصریة حتي ال تذوب في عصر العولمة الذي تعیشھ  .البیئات األخرى
تتلخص .  المنھج العملي التجریبي منھجیة البحث .إلي طمس جمیع الھویات الثقافیة للدول والذي یسعي مؤسسیھ

في العمل على تدریب الشباب وتطویر المنتج على حرفة النسیج الیدوي یؤدي إلي المنافسة الحقیقیة  نتائج البحث
ً نتیجة لتطویر زیادة النمو االقتصادي وإنتعاش أھالي منطقة و في األسواق المحلیة والعالمیة البحث إقتصادیا

تقلیل نسبة البطالة وفتح فرص عمل جدیدة للشباب مما یعود على المجتمع و منتجاتھم النسیجیة وزیادة البیع
ً  –بالمنفعة من عدة جوانب  ً  –إقتصادیا ً  –وفكریا تسجیل التراث الشعبي لمنطقة وكذلك  ....... وغیرھا –وثقافیا

مما یؤدي إلي التأكید على  –ما یعمل على التأكید على الھویة الثقافیة الفنیة التراثیة م) كفر أبو جمعة ( البحث 
العمل على فتح أسواق مع  سمات العناصر الزخرفیة بالمنطقة وعدم الخلط بینھا وبین عناصر زخرفیة أخري
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:Introduction  
عبر األجیال صاغ اإلنسان حیاتھ وفق احتیاجاتھ  ووضع مقومات 

 ً ً یؤكد بھ وجوده تبعا ً جدیدا لظروف بیئتھ، یبدل كل یوم شیئا
ً بھ كفایاتھ الفكریة والحسیة والوجدانیة من خالل  وجوده، معبرا

  .ممارساتھ لقدراتھ العقلیة والمادیة  وتذوقھ الفني لجوانب الحیاة
تحمل ھذه الثقافة من مكوناتھا كل خبرة ومعرفة مارسھا سواء 

و انتقلت وعایشھا وإمتزجت كانت فیھ نتاج تجاربھ وتصوراتھ أ
تظھر أثارھا في أنماط السلوك والعادات . بممارسات حیاتھ الیومیة

التي یسلكھا ونوع العالقات االجتماعیة التي یعیشھا وتحمل معھا 
ً تذوقھ الجمالي وقیمھ األخالقیة وما یؤمن بھ من معتقدات وما  أیضا

  .یلتزم بھ من تقالید
 ً ً من تاریخ الوجود اإلنساني بما والحرف الیدویة تعتبر جزءا ھاما

تحملھ بین منفعة خاصة باإلنسان لما تحققھ من إحتیاجاتھ الیومیة 
في العدید من التخصصات، وتمثل الحرف الیدویة النسیجیة أحد 
األشكال الفنیة البارزة في حرفنا الیدویة الھامة والتي أصبحت اآلن 

ا لھا من أصالة محلیة من أھم الفنون الشعبیة المصریة الممیزة بم
  .تمتد جذورھا عبر آالف السنین في تاریخ مصر

 ً ً رائعا ً فنیا وترجع أھمیة حرف المنسوجات الیدویة أنھ یتضمن تراثا
  .جملتھ لنا الحضارة اإلنسانیة على مر العصور

وعند دراسة التراث الفني الشعبي إنما نحاول ان نتعرف على 

لفنون البیئیة المصریة والناتجة القدرات اإلبداعیة لجزء ھام من ا
عن إبداع المجتمع المصري على مر العصور من خالل التلقائیة 
وممارساتھا خالل الحیاة الیومیة فالفنون الشعبیة ألي مجتمع تعبر 
ً تعبر عن القدرات الفنیة  عن حضارتھ وتراثھ وثقافتھ الفنیة وأیضا

  .واإلبتكاریة واإلبداعیة للمجتمع
لي المراجع التاریخیة نجد أن فن النسیج الیدوي في وعند الرجوع إ

مصر لم تقتصر على العواصم الحضاریة فقط بل انتشرت في 
  العدید من المدن والقري

ومنطقة كفر أبو جمعة تقع في حدود محافظة القلیوبیة و تتمیز 
بإنتاج ذو قیمة فنیة وجمالیة عالیة في مجل الكلیم والسجاد 

د من العمالة من قاطني المنطقة یعملون والمعلقات، كما بھا عد
ً علینا أن نلقي الضوء علي ھذه  ویمتھنون ھذه الحرفة فكان لزاما
المنطقة ونقدم عنھا دراسة بحثیة للتنمیة والتطویر للمجتمع 
والحرفھ الیدویة النسیجیة وذلك لفتح أسواق جدیدة للمنتجات محلیة 

  .وعالمیة
Statement of the problem 

  -:تتلخص مشكلة البحث في التالي 
وھي تعمل بمجال ) كفر أبو جمعة(إن الحرص على تنمیة منطقة 

ھو أساس التقدم ورفع ) سجاد ، كلیم ، معلق(المنسوجات الیدویة 
المستوي االقتصادي للمنطقة وإضافة السبل الحضاریة التي 
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اري تتناسب مع مجتمع نام یستطیع أن یقف بجانب التقدم الحض
ً في مجال  ومن ھنا نرى تغطیة أرجاء جمھوریة مصر العربیة بحثا
المنسوجات الیدویة من صمیم البیئة والتي تبحث في مجاالت 
ً للدارسین والباحثین في البحث  ً واسعا مختلفة ونري أن ھناك مجاال
المیداني إلستكمال ھذه الخطة حتي یستطیعوا ان یطرقوا ھذا 

  .د المجال ویضیفوا لھ الجدی
 ً ومن جھة أخري نري أن الدولة في ھذه المرحلة تولي إھتماما
 ً ً بالحرف الیدویة والعمل على تطویرھا وتنمیتھا وأیضا كبیرا
تطرح الدولة من خالل برنامج المشاریع الصغیرة والمتناھیة 
الصغر العدید من البرامج والمشاریع والتي تعمل على الحد من 

  .العاملة وسط الشبابنسبة البطالة وزیادة األیدي 
Importance 

ترجع أھمیة البحث إلي توجھ الدولة في تنمیة الحرف الیدویة للعمل 
على تقلیل نسبة البطالة وفتح مشاریع للشباب و من جھة أخري 
تنمیة منطقة من مناطق مصر یعمل علي تطویرھا من خالل 

ادي لقاطني ھذه إضافة السبل الحضاریة لھا ورفع المستوى االقتص
كما توجد أھمیة أخري أال وھي التأكید والحفاظ على . المنطقة

الھویة الثقافیة الفنیة المصریة من خالل تسجیلھا في صورة أعمال 
ً تستطیع  فنیة نسیجیة یدویة تستطیع المنافسة باألسواق وأیضا
الحفاظ على ھذه العناصر على مر السنوات ولفترات زمنیة طویلة 

ة أن المنتجات النسیجیة الیدویة تدوم وتورث من أجیال ھذا نتیج
 ً   .ألجیال أخري أیضا

Objectives 
  - :یتلخص ھدف البحث في النقاط التالیة 

رصد وتحلیل للعناصر الزخرفیة المستوحاة من البیئة  -1
وإخراجھا في شكل معاصر على ھیئة منتجات نسیجیة 

ً وعالمی ً نستطیع تسویقھا محلیا   .ا
تعتبر العناصر الزخرفیة المستوحاة من البیئة وإخراجھا في  -2

شكل معاصر من القیم الجمالیة التي یصونھا اإلنسان وھي 
  .شكل من أشكال التعرف على المجتمع والبیئة

استنباط تصمیمات فنیة مبتكرة بما یتفق مع البیئة إلظھار  -3
كفر أبو (الطابع القومي والحفاظ علیھ حتي تنفرد منطقة 

  .بالتمییز عن البیئات األخرى) جمعة
الحفاظ والتأكید على الھویة الثقافیة والفنیة المصریة حتي ال  -4

تذوب في عصر العولمة الذي تعیشھ والذي یسعي مؤسسیھ 
  .إلي طمس جمیع الھویات الثقافیة للدول

Hypothesis 
  -:تتلخص فروض البحث في النقاط التالیة 

العناصر الزخرفیة البیئة المستوحاه من الطبیعة شأنھا شأن إن  -1
العناصر الزخرفیة المستوحاه من الفنون المختلفة مثل الفن 
الفرعوني والفن القبطي والفن اإلسالمي فمن ھنا نري أھمیة 
العناصر الزخرفیة الطبیعیة المستوحاة من البیئة تعود إلي 

  التمییز 
التطبیقیة الیدویة إلخراج تصمیمات نجد أن استخدام األسالیب  -2

مستوحاه من العناصر الزخرفیة البیئیة یزید من التمییز حیث 
ً في وقتنا  ً ھاما أن األعمال النسیجیة الیدویة تعد مطلبا
الحاضر ویزید علیھا بما یتوافر من تصمیمات ذات قیمة 

 ً   .جمالیة عالیة نستطیع المنافسة بھا عالمیا
 Delimitations  

  محافظ القلیوبیة  –منطقة كفر أبو جمعة  الحدود المكانیة 
Theoretical Framework 

  .)4(طرق إحداث الزخارف بالمنسوجات   - 1
یمكن القول بأن جمیع الزخارف بالمنسوجات على إختالف أنواعھا 

  -:تحدث بالطرق اآلتیة 
رضیة المنسوج إستخدام التراكیب النسیجیة المختلفة في أ -1

وزخرفتھ ینشأ عنھا التكوین الزخرفي المطلوب ومنھا ما تنتج 
عن طریق األلوان والتخانات المختلفة في الخامة سواء في 

  ً   .السداء أو اللحمة أو اإلثنین معا
إحداث الزخارف عن طریق تجاور لحمات ملونة غیر ممتدة في  -2

ثل الزخرفة عرض المنسوج إحداھا تمثل األرضیة واألخري تم
( وعلي حسب الفكرة الموضوعة وتعرف ھذه الطریقة 

  ) بالتابستري 
  .الرسم المباشر على المنسوج أو طباعتھ  -3
  .التطریز المباشر على القماش المنسوج  -4
وھي إحداث الزخارف عن طریق قص بعض  –الخیامة  -5

  .األقمشة الملونة وحیاكتھا مع المنسوج 
  .خدمة في إنتاج السجاد الیدوي وھي المست –العقدة  -6

تم  –وبدراسة المنطقة وإسلوب إنتاج السجاد والمعلقات والكلیم 
( تسجیل استخدام اھالي المنطقة لتقنیات إنتاج المنسوجات وھي 

في إنتاج الكلیم ) التابستري ( و ) العقدة في إنتاج السجاد 
  .والمعلقات النسیجیة 

ص بأھالي المنطقة الخا) السجاد ( بعض من المنتجات  - 2
  -:المشتغلین بحرفة النسیج الیدوي 

  -) :1(التصمیم رقم . 2-1
  -:متر طول  X 3متر عرض  2عبارة عن سجاد بمقاسات 

  
  )1(التصمیم رقم 

نري أن ھذا التصمیم المنفذ بإسلوب السجاد وحدة زخرفیة عبارة   -:التصمیم والعناصر الزخرفیة المستخدمة وتحلیلھا 
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لكشمیرة المجردة بخطوط منحنیة تكون الشكل الخارجي عن وحدة ا
وبداخلھ نفس العنصر الزخرفي  –بمساحتھ للعنصر الزخرفي 
مع دمج ھذا العنصر الزخرفي في  –بمقاسات ومساحات مختلفة 

مساحة التصمیم ببعض العناصر الزخرفیة المختلفة ، مثل العناصر 
ي أرضیة الزخرفیة الحیوانیة تم وضعھا بمساحات صغیرة ف

مع إضافة  –التصمیم وموزعة بین العنصر الزخرفي الرئیسي 
ً موزعة في مساحة التصمیم  عناصر زخرفیة بنائیة وھندسیة أیضا
بمقاسات مختلفة بحیث تظھر العنصر الزخرفي الرئیسي أوضح 
وأكبر في مساحة التصمیم بحیث یؤثر على المشاھد ویجذب رؤیتھ 

الزخارف موضوعة في بحر كل ھذه  –إلي العنصر األساسي 
للسجادة ثم وضع ) كینار ( ویتم عمل إطار خارجي  –السجادة 

عناصر زخرفیة نباتیة مجردة ومتصلة بعضھا البعض بحیث یتم 
تحدید اإلطار الخارجي للسجادة من خالل التأكید بمساحة الكینار 

ً التأكید بالعناصر الزخرفیة المتصلة  وقد تم وضع اللون  –وأیضا
میم بطریقة التبادل بحیث تظھر الزخرفة للعنصر الزخرفي بالتص

الكثیرة تارة باللون األحمر غالب على المساحة ككل وتارة أخري 
الكحلي  –وتم وضع اللون األزرق الغامق  –باللون األصفر الفاتح 

في مساحة األرضیة للسجادة حتي یحقق عنصر التباین  –المسود 
رضیة غامقة والنقش فاتح یتضح فاأل –من خالل اللون بالتصمیم 

ً الواضح من خالل  –ویتأكد الرؤیة للتصمیم  حیث أن النقش أیضا
العناصر الزخرفیة الحیوانیة والنباتیة والھدسیة تم تلوینھا بألوان 
فاتحة لتأكید ظھورھا في المشاھدة من خالل الخلفیة الغامضة التي 

المستخدمة في  تعمل على تأكید الشكل والرؤیة للعناصر الزخرفیة

  .النقش 
  -) :2(تصمیم رقم . 2-2

متر عرض  2عبارة عن نسیج یدوي منفذ بأسلوب السجاد بمقاس 
X 3  متر طول والتصمیم عبارة عن محاكاة لمحراب یظھر فیھ من

وتم  –أعلي ربع العنصر الزخرفي الھندسي النجمة اإلسالمیة 
المثال  توزیع بعض من العناصر الزخرفیة الھندسیة على سبیل

كما تم الفصل باركیھ  –المثلث والمعین والمربع والمستطیل 
ً من  ً ویمینا العناصر الزخرفیة بأقالم طویلة وبزاویة میل یسارا

ثم تم وضع بعض العناصر الزخرفیة  –أعلي مساحة التصمیم 
النباتیة غیر المنتظمة في المساحات وااللوان لتأكید ظھور عرض 

التصمیم باأللوان السائدة في الفن  وقد تم تلوین –المحراب 
اإلسالمي مثل النبات والدرجة المختلفة منھا والنسیج الغامق 

وقد تم عمل تصمیم للسجادة  –واألزرق بدرجات مختلفة فیھ 
بمعالجات كیمیائیة لتظھر السجادة بصورة عتیقة لتوحي بأنھا قد 

وھذا یعد أسلوب من أسالیب التسویق  –انتجت من زمن بعید 
للمنتجات لدي أھالي منطقة البحث المشتغلین بحرفة النسیج الیدوي 

مما یمیز منتجات السجاد المختلفة ألھالي كفر أبو جمعة ، ویظھر  –
ولكن ھذا األسلوب یتم حسب طلب العمیل  –فیھا االحترافیة العالیة 

ً اإلحترافیة العالیة للعمال .  ھذا وقد ظھر في التصمیم أیضا
الحرفة عن طریق تصویر وتنفیذ العناصر الزخرفیة  المشتغلین بھذه

الھندسیة اإلسالمیة في المنتج بطریقة التماثل والنسبة والتناسب 
  .للشكل وعناصر تكوین الوحدة الزخرفیة المستخدمة في التصمیم 

  
  )2(تصمیم رقم 

  - ) :3(التصمیم رقم .2-3
ً عبارة عن منتج نسیج یدوي منفذ بأسلوب  السجاد التصمیم أیضا

  .متر طول  X 3متر عرض  2بمقاس 
( وفي ھذا التصمیم تم تقسیم المساحة بحیث یظھر أكثر من إطار 

بحیث یظھر البعد للسجادة ومحددة  –لمساحة التصمیم ) كنار 
ً بإیطار  تم  –بإیطار وخارجھ اإلطار مساحة ثانیة ومحددو أیضا

السجادة التأكید على المساحات من خالل لون مختلف عن مساحة 
واإلیطار حیث تظھر مساحة السجادة باللون األخضر والكنارات 

ً محدد بزخارف من نفس زخارف  –باللون األصفر  والكنار أیضا
السجادة ولكن تم إستخدام عنصر واحد زخرفي نباتي متصل في 

  .مساحة الكینار 
ً التصمیم المستخدم في السجادة عبارة عن عناصر  حیث نري أیضا

تیة تم تجمیعھا وتوزیعھا في صورة العنصر الزخرفي زخرفیة نبا

ولكن تظھر مساحاتھ من خالل  –الھندسي اإلسالمي الطبق النجمي 
العناصر الزخرفیة النباتیة التي استبدل واضع التصمیم واستعاص 
بھا عن الخطوط الھندسیة المستخدمة في رسم وتصویر الطبق 

العناصر الزخرفیة  حیث نري تحدید المساحات من خالل –النجمي 
وقد تم استخدام اللون األخضر  –النباتیة ولیست الخطوط الھندسیة 

الغامق في الخلفیة أو أرضیة التصمیم وإستخدام اللون األحمر 
ودرجات األصفر المختلفة مع اللون األحمر في إحداث الشكل أو 

ویعتبر ھذا التصمیم مستمد ومستلھم من الفن اإلسالمي  –التقسیم 
ً في تصمیمات السجاد والمنفذة لدي أھالي األ ً واستخداما كثر شیوعا

ویتضح تأثرھم  –منطقة البحث المشتغلین بحرفة النسیج الیدوي 
العمیق والكبیر بالزخارف وبالفنون اإلسالمیة والتي تظھر في 

  الغالبیة العظمي في منتجاتھم من سجاد ومفروشات أرضیة
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  )3(التصمیم رقم 

  -) :4(رقم  التصمیم. 2-4
ھو عبارة عن منتج نسیج منفذ بأسلوب النسیج الیدوي السجاد 

  .متر طول  X 3متر عرض  2بمقاس 
والتصمیم عبارة عن مجموعة عن تكوینات مختلفة للعناصر 

مثل الطبق النجمي لكن مع  –الزخرفیة الھندسیة اإلسالمیة المجردة 
فة الحركة تجرید مساحاتھ وإظھار العنصر بخطوط ومساحات مختل

عن تلك الخطوط الھندسیة المستخدمة في رسم وظھور الطبق 
  .النجمي 

ً تظھر الوحدة والزخرفیة في مساحة التصمیم بأشكال مختلفة  وأیضا
وخطوط مختلفة مما یوضح التفكیر الراقي للمصمم في إستخدام 

مع  –عنصر زخرفي واحد ولكن إظھاره بطرق وأشكال مختلفة 
ت المختلفة المساحة وبداخلھا عناصر دمج مساحات للمربعا

زخرفیة ھندسیة أخري مثل المثلث والمعین والمربع الموضوع 
كما تم وضع عنصر زخرفي بطریقة منسجمة  –بمساحات مختلفة 

وھو المستطیل  –مع العناصر الموجودة برغم إختالف الشكل 
المقسم إلي مربعات ذات زخارف منفذة بخطوط مستقیمة وخطوط 

ما أدي إلي ظھور عنصر زخرفي مختلف ومحقق بھ قیمة منحنیة م
  .جمالیة فنیة عالیة 

ھذا باإلضافة إلي طریقة تلوین التصمیم والتي یظھر فیھا القیمة 
وقد تم إختیار األلوان السائدة  –الفنیة للتراث والفنون اإلسالمیة 
وقد تم إختیار األلوان السائدة  –اإلستخدام في الفنون اإلسالمیة 

مثل البني الغامق واألحمر الغامق  –ستخدام في الفنون اإلسالمیة اإل
والبیج بدرجاتھ واألزرق بدرجاتھ مما یوضح ویؤكد علي القیم 

  الفنیة والجمالیة للعناصر الزخرفیة والتراث الفني اإلسالمي

  
  )4(التصمیم رقم 

  -) :5(التصمیم رقم . 2-5
 2سجاد الیدوي بمقاس ھو عبارة عن فكرة تصمیم منفذة بأسلوب ال

  .متر طول  X 3متر عرض 
وقد استخدام في ھذا التصمیم العناصر الزخرفیة النباتیة ودمجھا مع 
الربع األعلي لمن العنصر الزخرفي الكشمیره مع دمجھا بالعنصر 
الزخرفي الھندسي المعین الذي ظھر بخطوط غیر مستقیمة في 

ومننیات في إظھار العنصر حیث ظھرت الخطوط بصورة لینة 
حیث أعطت الوحدة الزخرفیة  –صورة تكرارات أفقیة ورأسیة 

ً وقد إستخدم في ھذا التصمیم لونین فقط  وھما . أقالم طولیة أیضا

اللون البني واللون البیج لتأكید الطابع اإلسالمي للعنصر حیث أن 
ھذا أن اللونین من األلوان السائدة في الفن اإلسالمي بصورة 

التي یعتبر من أكثر الفنون وعناصره المختلفة و: المختلفة 
ً بھ في تنفیذ منتجاتھم من  المستخدمة لدي أھالي منطقة البحث تأثرا

ً ھذه الوحدة الزخرفیة المستخدمة في  –السجاد  وتعتبر أیضا
 ً التصمیم المنفذ من الوحدات أو العناصر الزخرفیة األكثر شیوعا

ھا یتم تنفیذھا على خامات حیث ان –وإستخداما في الفن اإلسالمي 
بمعني أنھا تم تنفیذھا بأسلوب  –مختلفة وبأسالیب وطرق مختلفة 

السجاد والكلم والحفر على الخشب وتكوینات جبس وبأسلوب 
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    .الطباعة على األقمشة والحوائط 

  
  )6(التصمیم رقم 

  -: )3(تحلیل العناصر الزخرفیة لمنطقة البحث - 3
المنتجة لدي قاطني منطقة  مما سبق من عرض بعض النماذج

تبین أن أغلب العاملین في  –ومن خالل الدراسة المیدانیة  –البحث 
مجال إنتاج السجاد الیدوي بمنطقة البحث یعتمدون علي العناصر 
الزخرفیة اإلسالمیة لما لھا من قیمة فنیة وجمالیة عالیة وتعتبر ھذه 

جات من السجاد العناصر الزخرفیة اإلسالمیة أھم سمات أغلب المنت
لكننا في ھذا البحث نقوم بعرض  –الیدوي لدي أھالي منطقة البحث 

لبرنامج علمي تطبیقي للعمل علي رفع كفاءة المشتغلین بالحرفة من 
خالل التصمیم والتقنیات المختلفة المستخدمة في أسالیب التنفیذ 
ً یعمل البرنامج على جذب وتدریب الشباب لإلستقبال بحرفة  وأیضا

ومن جانب آخر یعمل البرنامج  –ھذا من جانب  –نسیج الیدوي ال
على تطویر العناصر الزخرفیة واكساب المشتغلین بحرفة النسیج 
الیدوي مھارة ووضع تصمیمات متنوعة من خالل الفنون البیئیة 
المختلفة مثل الفن الفرعوني والفن القبطي والفن الشعبي باإلضافة 

عتمد على عناصر الفن اإلسالمي فقط إلي ما ینتجونھ من منتجات ت
فھذا یؤدي إلي تنوع ھائل في المنتجات باإلضافة إلي إكسابھم من  –

وإن یستطیع  –خالل البرنامج مھارة التدریب والتذوق للفن الحدیث 
 ً   .وضع تصمیم خاص لمكان ما یطلب منھ أیضا

ة وھذا ویعتبر من خالل البرنامج شامل متكامل ومناسب لتنمیة البیئ
الخاصة بمنطقة البحث من خالل الحرف النسیجیة الیدویة جمیعھا 

واالرتقاء بھذه المنتجات من حیث . ولیس إنتاج السجاد الیدوي فقط 
التصمیم والتنفیذ كما ذكرنا من قبل من خالل الفنون المختلفة 

ً على الطابع البیئي الممیز لمنطقة  البحث    .والحفاظ أیضا
       -:)2(خطوات البرنامج   - 4

  -:الھدف العام من البرنامج . 4-1
یھدف البرنامج إلي تدعیم مھنة الكلیم والسجاد والمعلقات النسیجیة 

كمھنة تراثیة وتوفیر  –منطقة البحث ) بكفر أبو جمعة( الیدویة 
وزیادة أیدي عاملة مھرة مدربة قادرة على إنتاج منتج نسیجي یدوي 

ً یصلح للتصدیر مع ممیز یصلح ویتوافر بالسوق المحلي وأی ضا
 –المساھمة في الحد من ظاھرة البطالة للشباب وتوفیر فرص عمل 

ً البرنامج للحمایة والحفاظ على المھنة من اإلندثار  كما یھدف أیضا
  .والمساھمة في زیادة الدخل القومي 

  - :)4(نشأة النسیج المرسم . 4-2
امتداد لما فما ھو إال  –نجد أنھ لھ جذور عمیق في الماضي البعید 

وھو اللحمیات غیر الممتدة في عرض  (Tapesting)یسمي 
وإستمرت ھذه الطریقة في تطویر مستمر وملحوظ  –المنسوج 

خالل العصور المختلفة لمصر القدیمة إلي أن ورثھا عنھم األقباط 

 –ثم امتدت فروعھ بعد ذلك إلي العصور اإلسالمیة المختلفة  –
 –ة في صناعة األكلمة والمعلقات وإلي اآلن تستعمل ھذه الطریق

ً ویمكن القول بأن  ویطلق علیھا ھذه التقنیة نسیج القناطر أیضا
  .النسیج القبطي مصري النشأة والفكرة والوسیلة 

  -:)3(الخامات المستخدمة . 4-3
ً في اإلستخدام  في إنتاج  –تعتبر الخامات الطبیعیة ھي األكثر شیوعا

الصوف والقطن : مثل . خاص بھم أھالي منطقة البحث للسجاد وال
 –والحریر ، ویستخدم الكتان على نطاق بسیط في بعض المنتجات 

كما تستخدم بعض الخامات الصناعیة في إنتاج الغالبیة العظمي في 
  .علي سبیل المثال البولي أكریلك والبولي بروبلین  –وبرة السجاد 

ا طبیعیة خالصة الجدیر بالذكر أنھ یمكن إنتاج المنتج من خامات كلھ
ألن تكلفتھ تزید عن المنتجات المنتجة  –وھذا حسب طلب العمیل 

  .من السداء قطن والوبرة من البولي بروبلین أو البولي أكریلك 
  -:)4(دراسة العملیة التصمیمیة . 4-4

  -:قواعد التصمیم  -:التصمیم 
ً تجمیع كل العناصر التي  البد أن یكون ذو أھداف محددة مستھدفا

كما أنھ یؤسس على  –دم الھدف النھائي من وحدة كلیة متكاملة تخ
عوامل محددة ویفترض ضروریة الزمة إلكتمال العمل ، وھي 

  .القواعد األساسیة إلنشاء أي تصمیم 
  -:الوحدة . 4-4-1

الوحدة في مجال الفن التشكیلي ھي تعبیر واسع یشتمل على عدة 
الفني ووحدة الھدف أو عناصر ، منھا وحدة الشكل ووحدة اإلسلوب 

الغرض من العمل أى أن الوحدة تعني ترابط عناصر التصمیم 
بعضھا البعض كمنظومة واحدة متكاملة فال وجود للموضوع وال 
كیان للتصمیم بغیر وحدة مھما كانت أجزاؤه ممتعة كل حده فالوحدة 

  في التصمیم أو التكوین تعني نجاح الفنان أو المصمم في تحقیق 
عالقة كل جزء  -2  ة األجزاء بعضھا مع بعض   عالق -1

  عالقة كل جزء مع بعض  -3  بالكامل           
  -:اإلتزان . 4-4-2

إن مفھوم اإلتزان یتصل بالعالقات بین االوزان أو األشیاء التي 
یمكن اإلحساس بھا ، واإلتزان في العمل الفني ینشأ ضمن التوافق 

للشكل وتسكینھا في موضعھا العام بین مجموعة العناصر المكونة 
 ً واإلتزان كما عرفھ علماء الجمال ھو تصارع  –المناسب تماما

القوي المتضادة في العمل الفني مما یكسب العناصر التشكیلیة 
ولكي یكون التصمیم  - بحیث یكمل كل منھا اآلخر أو یعوضھ  

ً یجب أن ینقل للمشاھد اإلحساس باالستقرار ، واإلتزان ینقسم  ناجحا
  -:إلي ثالثة أنواع وھي 

حیث تكرر المفردات في نفس الواقع على : اإلتزان المتماثل -1
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الجانب اآلخر من المحور المركزي ویسمي اإلتزان المحوري 
  .ویعتبر جسم اإلنسان أكبر مثال لھذا النوع من اإلتزان 

وھو یتمیز عن المتماثل بفاعلیة وھو یثیر : اإلتزان الغیر متماثل -2
اه والفضول إلكتشاف السبب في احتفاظ الموضوع باإلتزان اإلنتب

  .وفي ھذه الحالة تكون المفردات غیر متشابھة 
وھو نوع آخر من اإلتزان یتحكم من : اإلتزان اإلشعاعي -3

  .الجاذبیات المتعارضة بالدوران حول نقطة مركزیة 
  - :اإلیقاع أو التردید . 4-4-3

ة بین وحدات العمل الفني وقد اإلیقاع ھو تنظیم للفواصل الموجود
یكون ھنا التنظیم لفواصل بین الحجوم أو األلوان أو الترتیب 
درجاتھا أو تنظیم إلتجاه عناصر العمل الفني فاألشكال والخطوط 

ویسمي ( تقسم حیز العمل الفني إلي فواصل سطحیة أو مكانیة 
العنصر الشكلي المتكرر وحده وما یقع بین كل وحده وأخري من 

ومن ھنا نري أن لإلیقاع أساسین  –) سافات تسمي بالفواصل م
ً وھذان  ً أو قلیال یتبادالن أحدھما بعد اآلخر على دفعات تتكرر كثیرا

  -:العنصران ھما 
: الفواصل  -2وھو العنصر اإلیجابي              : الوحدات  -1

  .وھي العنصر السلبي 
  -:التناسب . 4-4-4

یئین بینما التناسب ھو عالقة بین ثالثة أو أن النسبة ھي عالقة بین ش
أكثر ویري بعض النقاد أن التناسب بین األشیاء یجب أن یكون 
ً یستدعي من المشاھد التأمل واإلثارة ویمكن تعریف التناسب  تناسبا
على أنھ العالقة الحسیة بین أبعاد العمل الفني ككل أو بین أبعاد 

شابھة لھ في العمل الفني عنصر شكلي معین والعناصر األخري المت
كالعالقة بین أطوال الخطوط أو حجم الكتل أو مساحات الفراغات 

  .أو العالقة بین عنصر العمل الفني والعمل الفني ككل 
  -: )4(التصیم النسیجي.  4-5

إن عملیة التصمیم النسیجي ھي عملیة بنائیة حیث أن لكل خط أو 
ي بنائي وعلى المصمم مساحة لونیة في تصمیم النسیج معني تركیب

والتصمیم النسیجي یختلف  –أن یجد لھ الحل التنفیذي المناسب 
ً عن باقي أسالیب التصمیم في الفن التطبیقي بصفة  ً نوعیا إختالفا
ً نحو تصمیم منتج  عامة حیث أن التصمیم النسیجي ، یھدف أساسا
تطبیقي یتأثر بصورة مباشرة بالتغیرات والتطورات المعروفة بإسم 

والتي تأتي من اختالف المیول العامة لمجموع  –لموضة ا
المستھلكین فعملیة التصمیم النسیجي واسعة الحدود واألبعاد یتعامل 
المصمم خاللھا مع محددات وأصول وقواعد كثیرة بحیث یصعب 
إجمالھا عدد نقاط إال أن كل مفرده من مفردات بناء المنسوج تصلح 

ً لتصمی م منسوج ذو وظائف محددة وقییم في ذاتھا ألن تكون ھدفا
جمالیة خاصة وللداللة على مدي إتساع المحددات فإننا نذكر على 

  - :سبیل المثال 
تعدد خامات النسیج بدرجة كبیرة ولكل خامة خواصھا الطبیعیة  -1

والكیمیائیة التي تختلف بإختالف الخامة وإمكانیات توظیفھا 
  .وھذه الخواص بال حدود 

نسوج من خالل الشعیرات والخیوط وھي بدورھا یتم بناء الم -2
متعددة األشكال باإلضافة إلي عوامل البرم ، والزوي ، 

  .وإتجاھاتھا ، واألثر الجمالي الناتج 
تحتم إستخدامات أخري التركیز في تجمیع المنسوج على  -3

الخواص البنائیة واللونیة للمنسوج ذاتھ بعناصرھا المتعددة 
تأثیرھا على خواص المنتج النھائي ،  الشدیدة الحساسیة في

وذلك باعتبار أن تصمیم القماش ما ھو إال عملیة بناء لجزیئات 
منفصلة یتم اختیارھا ، وإختیار كیفیة تجمیعھا أو ترتیبھا مع 
ً لمجال  مراعاة الدقة في حساب توافق بناء القماش تبعا

  .إستعمالي محدد 
لى طبقة التصمیم بل كما أن الغرض الوظیفي لھ تأثیر ھام ع -4

  .تحدد إتجاھاتھ 
وبھذا المفھوم الشامل لعملیة التصمیم النسیجي والتي تشمل جمیع * 

ً من إختیار الخامة بما لھا من مؤثرات جمالیة ،  مراحل اإلنتاج بدءا

باإلضافة إلي تحدید كیفیة إختیار الترتیبات اللونیة للخیوط وكثافاتھا 
لونیة  –ملمسیة ( قیم الجمالیة المختلفة وتراكیبھا النسیجیة لتحقیق ال

ً من مصمم ) لمعان  – ً شاقا ً وجھدا كل ھذه العوامل تحتاج وقتا
النسیج باإلضافة إلي إجراء التجارب المستمدة إلختیار أفضلھا 

ً لغرض اإلستعمال    .وأكثرھا تحقیقا
كما أنھ البد من إكساب المشتغلین بالحرفة للدراسات والمعرفة * 

تشكیلیة لأللوان وتباین األلوان ثم دراسة التأثیر السیكولوجي للقیم ال
من خالل  –باإلضافة إلي دراسة التأثیر الفسیولوجي للون  –للون 

دراسة اللون ودائرتھ والحیادیة في اللون ودراسة األلوان الدافئة 
واأللوان الباردة والتعرف على األلوان المتكاملة واأللوان المتوافقة 

تركیب اللون المتكامل وتركیب األلوان الدافئة واأللوان ودراسة  –
وعمق اللون وقوة اللون وشدة اللون  –والتباین في اللون  –الباردة 

  .وكونھ اللون 
  - :)4(دراسة التراكیب النسیجیة . 4-6

من خالل الدراسة المیدانیة إتضح استخدام المشتغلین بحرفة النسیج 
مثل السادة األغلب  –معینة الیدوي إستخدام تراكیب نسیجیة 

 ً ومن ھنا البد أن نضع ضمن برنامج التدریب ورفع  –استخداما
التراكیب النسیجیة المختلفة حتي یتمكن العامل من  –الكفاءة 

استخدام أكثر من إسلوب لتعاشق السداء مع اللحمة للحصول على 
  .تأثیرات ذات قیمة جمالیة عالیة ومختلفة 

  - :)4(جات تراكیب المنسو. 4-6-1
یتكون القماش المنسوج عن طریق تعاشق مجموعتین من الخیوط ، 
ً موضوعة  األولي تعرف بإسم خیوط السدي وھي التي تكون أساسا

 WEFTعلى النول في وضع طولي ، والثانیة تعرف بإسم اللحمة 
العرضیة اإلتجاه مع  .والتي تكون موجودة بالمكوك أو ما یحل محلھ

وتتم عملیة النسیج  WARP) الرأسیة (  خیوط السدي الطولیة
ومعني التعاشق أن یتم إقرار اللحمة تحت  –بتعاشق خیوط اللحمة 

عدد معین من خیوط السدي وفوق الخیوط األخري ثم یتبادل 
ً لنوع  الوضع في اللحمات التي تلي ذلك ، حیث یختلف ذلك تبعا

لتي یتم وأبسط أنواع التراكیب النسیجیة ھي ا –النسیج المستعمل 
فیھا إمرار خیط اللحمة األول تحت خیوط السداء الفردیة وفوق 
خیوط السداء الزوجیة ، ثم إمرار خیط اللحمة الثاني بعكس األول ، 
أى فوق خیوط السداء الفردیة وتحت الزوجیة ، ثم تتكرر ھذه 
العملیة في طول المنسوج یبین طریقة تعاشق الخیوط الطولیة أى 

  خیوط السداء 
  -:)4(طریقة تعاشق خیوط السدي مع اللحمة . 4-6-2

أن اللحمة األولي تمر تحت الخیوط الفردیة وفوق الخیوط الزوجیة 
وھكذا  –، وبالعكس تمر اللحمة الثانیة فوق الخیوط الزوجیة 

أى أن اللحمیات الفردیة تمر تحت الخیوط الفردیة  –بإستمرار 
مر فوق الخیوط واللحمات الزوجیة ت –وفوق الخیوط الزوجیة 

ً ألنھ لیس من السھل أنھ  –الفردیة وتحت الخیوط الزوجیة  ونظرا
ونقصد  –كلما أردنا التعبیر بھا عن أى نوع من التراكیب النسیجیة 

  .بذلك وضع النسیج على ورق المربعات 
اإلسلوب  –التركیب النسیجي ( وضع النسیج . 4-6-3

  -:)4(على ورق المربعات ) التطبیقي 
خیط من خیوط اللحمة یعبر عن مستطیل أفقي ، وأن نقطة أن كل 

تقاطع خیوط اللحمة مع السدي تعبر عن مربع صغیر ، أى ان 
نقطعة تقاطع اللحمة األولي مع خیوط السداء یعبر عن مربع یظھر 
فیھ خیط السداء ، ویختفي تحتھ خیط اللحمة ، وان نقطة تقاطع خیط 

ً مع خیط السداء  الثاني یعبر عن مربع یظھر فیھ اللحمة األول أیضا
اللحمة ویختفي تحتھ خیط السداء الثاني وھكذا إلي أن ینتھي خیط 

أما خیط اللحمة الثاني فعند تقاطعھ مع خیط السداء  –اللحمة األول 
األول ینتج مربع یظھر فیھ اللحمة ویختفي تحتھ خیط السداء األول 

ً عند تقاطع نفس خیط اللحمة الثاني مع – خیط السداء الثاني  وأیضا
وھكذا  –ینتج مربع یظھر فیھ خیط السداء ویختفي فیھ خیط اللحمة 

ومن ذلك یمكن إستنتاج أنھ  –إلي أن ینتھي خیط اللحمة الثاني 
بإستخدام ورق المربعات یمكن التعبیر عن طریقة تعاشق خیوط 
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  .اللحمة مع خیوط السداء 
  -:)4(النسیج السادة . 4-6-4

السادة أبسط التراكیب النسیجیة التي یمكن الحصول یعتبر النسیج 
خیط للسداء  2ویتكون ھذا النوع من المنسوجات من عدد  –علیھا 

  .ویطلق علي ھذا التكرار النسیج السادة  –خیط للحمة  2وبالمثل 
یجب أن یمر خیط اللحمة األول أسفل الخیوط الفردیة للسداء وفوق 

ث في اللحمة الثانیة أى مرور والعكس یحد – 1/1الخیوط الزوجیة 
اللحمة الثانیة فوق خیط السداء الفردي وأسفل خیوط السداء 
الزوجیة ، ولما كانت الخیوط الفردیة تتحرك بحركة واحدة مع 
ً الخیوط الزوجیة تتحرك بحركة واحدة  تعاشقھا مع اللحمة وأیضا

ب مع تعاشقھا مع  اللحمة لذلك یحدث لتنفیذ ھذا النوع من التراكی
النسیجیة من الناحیة التطبیقیة ان یستخدم وسیلة لتحریك الخیوط 
الفردیة حركة واحدة وبذلك تنفصل الخیوط الفردیة عن الخیوط 
الزوجیة ویسھل إمرار اللحمة داخل الفراغ الذي حدث من انفصال 
الخیوط والذي یطلق علیھ اسم النفس وبالمثل تستخدم نفس الوسیلة 

وبذلك تنفصل الخیوط  –ة حركة واحدة لتحریك الخیوط الزوجی
الزوجیة عن الخیوط الفردیة ویسھل إمرار اللحمة داخل الفراغ 

  .الناتج عن داخل النفس 
  -:)4(نسیج السادة الممتد من اللحمة . 1- 4-6-4

 1/1حركة فرد أى مرور اللحمة فوق خیط واحد تحت آخر ینتج 
لك تأثیر مخالف كانت حركة اللحمات والخیوط في النسیج السادة ذ

عما إذا قمنا بتحریك أكثر من لحمة وأكثر من خیط من خیوط 
السداء فمن الممكن العمل على الحصول على ذلك بتحریك أما عدد 
من خیوط السداء بحركة واحدة ، أو بإمرار أكثر من لحمة في 

بعض مشتقات من النسیج السادة واحدة أو بإستخدام  –حركة واحدة 
 ً ویطلق على الطریقة األولي اسم النسیج السادة  –الطریقتین معا

ومعناه تحریك أكثر من خیط من خیوط السداء  –الممتد من اللحمة 
بحركة واحدة ، أى الخیط األول والثاني یتحركان حركة واحدة ، 

نسیج سادة ممتد من اللحمة  2/1أما الخیط الثالث فھو مستقل بذاتھ 
الخیط األول والثاني  وبتحریك حركة عكسیة لحركة كل من –

وبذلك یكون عدد خیوط التكرار للسداء ثالث خیوط اما عدد لحمات 
  .التكرار فھي لحمیتین فقط 

  - :)4(تأثیر األلوان وعالقتھ بالتراكیب النسیجیة . 4-6-5
تختلف التأثیرات الناتجة من إستعمال الخیوط واللحمات لتكوین 

ً لأللوان المستخدم ة في كل من السدي التركیب النسیجي تبعا
  .واللحمة 

فإذا كانت اللحمة المستعملة بنفس لون كان السدي كان الناتج 
أما إذا  –منسوج بلون واحد ، ھو لون كل من اللحمة والسداء 

ً لكال  اختلف لون اللحمة عن لون السداء ، فیظھر المنسوج شامال
ً بنسبة تختلف ونوع التركیب النسیجي المستعمل  لط خ(اللونین معا

ً یمكن ان یكون السداء یتكون من أكثر من لون ، ) اللون وأیضا
 ً   . وكذلك اللحمة یمكن أن تحتوي على أكثر من لون أیضا

  -:)2(عمل برنامج تدریب وشرح لآلتي . 6-6- 4 
  .اللقي للخیوط السداء  -1
  .نمرة الخیوط المختلفة  -2
تر بولي اس –كتان  –صوف  –حریر  –قطن ( تراقیم الخیوط  -3

  ) .بولي اكربلك  –
  .وأسالیب التحویل من نمرة أل خري 
  - :األسس الفنیة لجودة المنتج النسیجي 

  -:من خالل المعاییر اآلتیة 
قیاس جودة وتقنیة  -3    الجودة  -2  التقییم -1

  .المنتج الجمالیة والبنائیة والوظیفیة واالقتصادیة 
  - : )3( الفنون التراثیة المختلفة . 6-6-1- 4 

م وضع برامج تعریف بالفنون الموروثة الثقافیة المختلفة كما یت
) الشعبي  –اإلسالمي  –القبطي  –الفرعوني ( ذكرنا من قبل 

إلمكانیة دراسة سمات وقیم ھذه الفنون الفنیة للوصول إلي إستخدام 
  .أھالي منطقة البحث عناصرھا الزخرفیة في تصمیماتھم المنتجة 

یتم  –ي لألھالي المشتغلین بھذه الحرفة كما یتم وضع برنامج تأھیل
تدریبھم على كیفیة محاكاة العناصر الزخرفیة واستنباط واستلھام 

كما یتم وضع  –منھا عناصر زخرفیة حدیثة تصلح لإلستخدام 
برنامج إلمكانیة استخدام عناصر الفن الحدیث البیئي في الحصول 

  .على تصمیمات حدیثة 
  -:  )2( ج تمویل ھذا البرنام. 2- 4-6-6

یمكن الحصول على تمویل ھذا البرنامج التدریبي من خالل مؤسسة 
أو إحدي المؤسسات الجمعیة األھلیة  –الصندوق االجتماعي للتنمیة 

ویمكن تقدیم برنامج . المشتغلة والمھتمة بالحرف الیدویة النسیجیة 
كما یمكن تمویل . مفصل للتدریب ورفع الكفاءة عند التنفیذ 

عن طریق وزارة التنمیة المحلیة والتي تطمح اآلن في المشروع 
تطویر الحرف الیدویة جمیعھا بجمیع محافظات الجمھوریة من 

  .قریة منتجة ومحافظة مصدرة  –خالل مشروع 
ومن خالل خطوات البرنامج التدریبي السابق وبعد إتمامھ یمكن 

  - :الوصول إلي اآلتي 
اإلنتاج تطویر توفیر قروض صغیرة ومتناھیة الصغر ل -1

  .وزیادتھ
یتم مخاطبة محافظي األقالیم السیاحیة المختلفة لفتح منافذ بیع  -2

بأجور  –ألھالي منطقة البحث المشتغلین بالحرف الیدویة 
  ) .معارض دائمة . ( رمزیة 

تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعلیمیة  -3
ودة بفائدة للمجتمع والعلمیة البحثیة بعمل شركة بینھما للع

من خالل وضع البرامج التدریبیة والتدریب (  –وعلیھم 
والتعلیم الذي یقوم بھ اعضاء ھیئة تدریب متخصصین في ھذا 

  ) .المجال 
العمل على وجود منافسة حقیقیة في األسواق المحلیة والعالمیة  -4

  .بین المناطق المختلفة المنتجة للحرف الیدویة النسیجیة 
ة المبیعات باألسواق المحلیة والعالمیة وتطویر المنتج من زیاد -5

  .قبل یعمل على زیادة العائد االقتصادي للفرد والمجتمع 
تقلیل نسبة البطالة لدي الشباب وزیادة فرض العمل واألیدي  -6

  .العاملة 
Results 

  -:تتلخص نتائج البحث في النقاط اآلتیة 
شباب وتطویر المنتج على حرفة النسیج العمل على تدریب ال -1

الیدوي یؤدي إلي المنافسة الحقیقیة في األسواق المحلیة 
  .والعالمیة 

2-  ً زیادة النمو االقتصادي وإنتعاش أھالي منطقة البحث إقتصادیا
  .نتیجة لتطویر منتجاتھم النسیجیة وزیادة البیع 

ما یعود تقلیل نسبة البطالة وفتح فرص عمل جدیدة للشباب م -3
ً  –على المجتمع بالمنفعة من عدة جوانب  ً  –إقتصادیا  –وفكریا

 ً   .......وغیرھا  –وثقافیا
مما ) كفر أبو جمعة ( تسجیل التراث الشعبي لمنطقة البحث  -4

مما  –یعمل علي التأكید على الھویة الثقافیة الفنیة التراثیة 
طقة وعدم یؤدي إلي التأكید علي سمات العناصر الزخرفیة بالمن

  .الخلط بینھا وبین عناصر زخرفیة أخري 
العمل على فتح أسواق جدیدة للمنتجات الخاصة بمنطقة البحث  -5

  .یعد نتیجة إقتصادیة ھامة 
Recommendations  : 

  - :تتلخص توصیات البحث في النقاط التالیة 
إنشاء قاعدة بیانات تكون مركز معلومات خاص بالحرف  -1

والصناعات التقلیدیة وذلك عن طریق عمل دراسة  الیدویة
  .میدانیة تقوم بحصر ھذه الحرف 

متابعة تطویر ھذه الحرفة وحرفة النسیج الیدویة خاصة  -2
ً للعمل على تنویعھا  ً وإقتصادیا   .وإستغاللھا سیاحیا

دراسة العوامل المؤثرة بالسلب واإلیجاب في تطویر الحرف  -3
  .على حلھا دون اإلخالل بالتراث البیئیة المصریة والعمل 
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الحفاظ وتسجیل القییم والمعتقدات التي تتوارثھا األجیال في  -4
  .مجال اإلبداع الفني والتقني للحرف البیئیة الشعبیة 

إخضاع تلك الحرف للمواصفات والقیسات المناسبة لإلستخدام  -5
  .البشري بصورة آمنة وعلمیة 

ذه الحرف الیدویة مع اإلھتمام دراسة أسالیب تطویر وتنمیة ھ -6
  .بالتدریب المستمر 

إجتذاب جیل جدید من الشباب الراغب في إقامة مشروعات  -7
  .للحرف الیدویة بعد أن یتم تدریبھم 

إنشاء المشاریع التجریبیة لتنمیة وتطویر الحرف الیدویة من  -8
  .خالل الصندوق االجتماعي وغیره 

من الجزاء المتخصصین للشباب عقد برامج تدریبیة وإرشادیة  -9
من خالل المؤسسات الحكومیة التابع لھا ھذا النشاط 

  .والجمعیات األھلیة المھتمة بالحرف الیدویة المصریة 
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