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إننا نعیش الیوم في عصر اشتد فیھ زحف الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي تعمل على إزالة الموروثات الشعبیة لتحل محلھا 
القیم الثقافیة الغربیة، وأنماط السلوك الواردة التي لیس لھا عالقة بحضارتنا وأصالتنا، ومع وقوع المجتمع العربي في أسر 

ً وغیبت اإلبداع الناتج من أنفسنا ومن وحي تراثنا التیارات الفكریة األ ً طویال جنبیة الوافدة والتي سیطرت على العقول زمنا
وثقافتنا إلى عملیات من النقل والمحاكاة ال تتفق مع طبیعتنا وشخصیتنا العربیة، مما یتطلب منا  ضرورة التأكید على إحیاء 

خاصة في ظل وجودنا في قلب تراث عریق ، من رموزه وقیمھ الفنیةالتراث الشعبي المصري من خالل تصمیمات مستوحاه 
االستفادة من مصدریین ثریین من تراثنا  محاولة إلى البحث یسعى ھذا المنطلق ومن، ینبض بكل ما ھو عظیم كعظم التاریخ

فھو یمثل أحد أھم  لشعبي النوبي الذي یعد أحد أھم مصادر اإلبداع الفني والتصمیمي، المصري العریق، أولھما التراث
الموروثات الشعبیة التي تؤكد ھویتنا المصریة، لما یتمیز بھ من البساطة والفطریة واالعتماد على البیئة المحیطة بھ، ویعد 
الحفاظ على ھذا الموروث الشعبي وإعادة صیاغتھ بصورة تتواكب مع الواقع المعاصر ھو خیر وسیلة لتأكید خصوصیتنا 

  .الثقافیة
فن التطریز بالكنفاه الذي یمثل أحد الفنون الجمیلة القدیمة قدم التاریخ، والذي نجده ال یأخذ االھتمام الكافي في زخرفة وثانیھما 

مالبسنا رغم ما یتمیز بھ من سھولة في التعلم والتنفیذ وجمال في الشكل واإلنتاج، وتتمثل مشكلة ھذا البحث في امتزاج الھویة 
یة وسیطرة المذاھب الفكریة األجنبیة وتحطیمھا للروح اإلبداعیة النابعة من الثقافة الشعبیة، والتأكید المصریة بالتأثیرات العالم

على أنھ یجب أن یكون لنا ھویتنا  وخصوصیتنا  الثقافیة مستفیدین من بیئتنا، ویجب أال نقتصر على مسایرة ركب التطور بل 
في ) فن الكنفاه(ھناك ضرورة لمحاولة االستفادة من ھذا الفن الجمیل  أن ندفع بالمساھمة فیھ بشيء من شخصیتنا، لذا كانت

تنفیذ تصمیمات مستحدثة من رموز الفن النوبي بھدف الحصول على مالبس تتمیز باألصالة والمعاصرة وذات قیمة جمالیة 
  .كبیرة وقیمة اقتصادیة منخفضة

الت الرمزیة لرموز التراث الشعبي النوبي، ومحاولة االستفادة من لھذا یھدف ھذا البحث إلى التعرف على القیم الجمالیة والدال
 ، وتنفیذ ھذه  التصمیماتطالبات الجامعةمات زخرفیة معاصرة إلثراء مالبس ھذه القیم الجمالیة في استحداث مجموعة تصمی

  .كموتیفات باستخدام غرزة الكنفاه 
الل عرض لمحة موجزة عن مفھوم التراث الشعبي وبالد النوبة واتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي كوسیلة بحثیة من خ

باإلضافة إلى ، والتعرف على أھم سمات الفكر التصمیمي النوبي، وكذلك أھم الرموز الشعبیة النوبیة والكشف عن دالالتھا
وبیة وتنفیذھا المنھج التجریبي المتمثل في استحداث مجموعة من التصمیمات المعاصرة المستوحاه من بعض الرموز الن

  ) (Photoshopامج نباستخدام بروتوظیفھا على المالبس ، كموتیفات بغرزة الكنفاه
تصمیم ) 15(االستفادة من التراث الشعبي النوبي في إعداد مجموعة من التصمیمات ذو الطابع المصري وعددھا  أمكنوقد 

، وتنفیذ )أصیص الزرع –النخلة  –الحجاب  -الكف – النجمة -الھالل  -المثلث (من بعض رموز الفن النوبي وھي  همستوحا
تناسب طالبات قطعة ملبسیة ) 21(ثم توظیف ھذه الموتیفات على ، تصمیمات منھا على شكل موتیفات بغرزة الكنفاه) 7(

یمكن  حیث تم توظیف كل موتیف على ثالثة قطع ملبسیة في توزیعات متنوعة، وتتمیز ھذه الموتیفات بأنھا متحركةالجامعة، 
  .تثبیتھا وفكھا مرة أخرى وإعادة توزیعھا على نفس الملبس أو استخدامھا لزخرفة ملبس آخر أو بعض المكمالت

  التراث الشعبي   
Folklore  

  الفن النوبي
  Nubian art   

  التصمیمات الزخرفیة 
Decorative  designs  

  فن الكنفاه 
Canvas  

  المتقاطعة الغرزة
Cross Stitch   

  موتیفات 
Motifs 
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  :Introductionمقدمة
فھویتھا القومیة تستمدھا ، لكل أمة تراث یحفظ ھویتھا من الضیاع

من الجذور الموغلة في الماضي لتمنحھا دیمومة البقاء، والتراث 
لمصري واستقصاء مالمحھ ومقوماتھ ھو مظھر من مظاھر الفني ا

التطلع إلى الذات وبناء الشخصیة المصریة المتمیزة، لذلك فالدعوة 
ا المعاصرة یقترن بالدعوة إلى استخدام نإلى تحقیق طابع خاص لفنون

التراث الفني المصري واالستفادة من الرصید الضخم المتراكم 
ضع األصول األساسیة للطابع والممتد منذ آالف السنین في و

  .الخاص إلبداعاتنا التصمیمیة المعاصرة
والتراث الشعبي قدیم قدم التاریخ وجزء ال یتجزأ من الحضارة منذ 
أن أصبح لدى اإلنسان القدرة على التفاعل مع الحیاة والتعلم 
ً من جوانب الثقافة  واالستفادة من التجارب الحیاتیة، فھو یشكل جانبا

ً في ھیكلھا البنائي والثقافي، وقد ذكرت اإلنسانیة  ً أساسیا وعنصرا
أن للتراث الشعبي سحره الخاص النابع ) 491، 2008ھنى یس، (

من صدقھ وأصالتھ، فھو تعبیر فني لوجدان الشعب في صورة 
سامي بخیت، (أشكال ورموز لھا دالالتھا الرمزیة الخاصة، ویعرفھ 

یدة لمعارفھم وأفكارھم أنھ  فنون عامة الشعب وول)  133، 2013
وحكمتھم واحتیاجاتھم، فھو ثمرة الضرورة وانعكاس حقیقي لفكر 

نسان البسیط، ویشمل كل ما یدور في نفسھ ووجدان وأسلوب حیاة اإل
ویعتقده ویؤمن بھ ویرمز إلیھ، وتراثنا الشعبي المصري في أمس 

یوم الحاجة إلى الرعایة الكاملة لكي یحقق دوره األصیل في مجتمع ال
من جمیع جوانب إبداعاتھ وصیاغتھ والبحث الدقیق عن أصولھ 

  .الصافیة ومنابعھ األصیلة، والتعرف الصحیح على كنوزه ونفائسھ
) 2، 2008مرفت عبد الرحیم، (والتراث الشعبي النوبي كما ذكرت 

فریدة في بالد النوبة حیث أنھ أحد الفنون الشعبیة  لھ خصوصیة
ا طابع متمیز تدخلت في تشكیلھ عدة المصریة العریقة التي لھ

مؤثرات تاریخیة وحضاریة، وبالرغم من الظروف الجغرافیة 
والمناخیة الصعبة التي كانت تحد من تطور ھذا المجتمع النوبي فما 

  . زالت القرى النوبیة زاخرة بالثقافات المتمیزة الجلیة 
خرفیة أن التطریز من الفنون الز) 5، 2002لیلي البسام،(وقد ذكرت 

الجمیلة التي استعان بھا اإلنسان لتزیین مالبسھ وأدواتھ ومفروشاتھ 
منذ آلف السنین، وقد استمد وحداتھ الزخرفیة من البیئة المحیطة بھ، 

أن لكل ) 2014،939زینب عبد العزیز، (وأكدت على ذلك ماذكرتھ 
أمة طابع فني خاص تتمیز بھ، وكلما كانت الزخرفة مستمدة من 

تي یعیش فیھا الفنان ومالئمة لروح العصر، كانت البیئة ال
  .التصمیمات الزخرفیة معبرة عن الطراز القومي 
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بما یتضمنھ من مناسبات وعادات وتقالید یوجد بھ  والتراث النوبي
العدید من الجوانب التي یتأثر بھا الفنان ویتفاعل معھا ویعبر عنھا 

ن التي یمكن أن تستفید بما یتوافق وأدواتھ التشكیلیة، ولعل من الفنو
الفن، وتتخذ منھ مصدر استلھام  من بعض الجوانب التعبیریة لھذا

لبعض مفرداتھ أو تكویناتھ الفنیة ھو فن التطریز على أقمشة الكنفاه، 
نوع من أنواع  وھو أحد الفنون القدیمة قدم الزمان نفسھ،ویمثل

  .التطریز السھل ویعطي نتائج جمیلة ومبھرة 
ا البحث إلى محاولة الدمج بین بعض رموز الفن النوبي لذا یسعى ھذ

وذلك من خالل دراسة ) التطریز بالكنفاه ( وھذا النوع من التطریز 
بعض رموز الفن النوبي بھدف الكشف عن جمالیات تلك الثقافة في 
محاولة الستثمارھا واالستفادة منھا في استحداث مجموعة من 

على ھیئة موتیفات بھدف  كنفاهالتصمیمات تصلح للتنفیذ بغرزة ال
  .   إثراء مجال التصمیم الزخرفي للمالبس

  :Statement of the problem مشكلة البحث
إن التأثیرات العالمیة أصبحت تسود اإلبداع بدرجات متفاوتة، 
وبدأت الھویة المصریة تمتزج بھذه التأثیرات، لذلك أكدت كثیر من 

عبیر (، ودراسة )2، 2011إیھاب فاضل،(الدراسات مثل دراسة 
على تعمیق فكرة التمسك بكل ما یعبر عن ھویتنا ) 3، 2011حراز،

من التراث وتعبر  ىالمصریة من خالل استحداث تصمیمات تستق
عنھ ببساطة كمحاولة للحد من اإلقبال على كل ما ھو مستورد، 
خاصة في ظل وجودنا في قلب حضارة عریقة تنبض بكل ما ھو 

، 2012رباب عبد الحكم،(یخ، كما أكدت دراسة عظیم كعظم التار
على أھمیة  االرتباط بالتراث وإحیاؤه كضرورة ملحة لمعرفة ) 791

 المتراكم الرصید الضخم من واالستفادة منظومة القیم الفنیة القدیمة،
الخاص  للطابع األساسیة األصول وضع في السنین آالف منذ
 من استفادتنا تكون كیف یدتحد مع المعاصرة، االتصمیمیة ابداعاتنإل

 وتفتح الشاملة والبصیرة الرؤیة یتطلب منا األمر أن إال التراث، ھذا
  .أوتقلید افتعال دون إلبداع والوجدان الفكر

لذلك یسعى البحث إلى محاولة االستفادة من مصدریین ثریین من 
ً لما یتمیز بھ من  تراثنا المصري العریق، أولھما التراث النوبي نظرا

وأن الحضارة  الة وتفرد في جمیع المجاالت الفنیة، خاصةأص
أن غمرتھا میاه السد العالي النوبیة أصبحت مھددة باالنقراض بعد 

 التطریز بالكنفاهوانتشر العمران واألماكن الصناعیة، وثانیھما فن 
والذي نجده  التاریخ، قدم القدیمة الجمیلة الفنون أحد یمثل حیث

 یتمیز بھ من في في زخرفة مالبسنا رغم ماالیأخذ االھتمام الكا
  . سھولة في التعلم والتنفیذ وجمال في الشكل واإلنتاج 

كما لوحظ في اآلونة األخیرة انتشار بعض اسالیب زخرفة المالبس 
والتي توحي لمن یشاھدھا بروح التراث مما تتصف بھ من ألوان 

للتراث  فلكلوریة، ولكن بمشاھدتھا وفحصھا عن قرب نجدھا التمت
بل ھي تشوه التراث، ومن ھذه األسالیب زخرفة  بأي صلة،

 ً المالبس ببعض القطع التي تم تطریزھا بغرزة الكنفاه المنفذة آلیا
مساحات على ھیئة شرائط تمألھا ھذه الغرزة على  وھي عبارة عن

شكل مستطیالت ومثبتة بالماكینة على الملبس بشكل غیر فني، 
إلیھا ویقبل علیھا الكثیرون لمجرد أنھا  ورغم ذلك تلفت االنتباه

یتناسب مع  مالبس تراثیة على الرغم من سعرھا المرتفع الذي ال
ً الستیرادھا    .تكلفتھا نظرا

فن (لذا كانت ھناك ضرورة لمحاولة االستفادة من ھذا الفن الجمیل 
من خالل تصمیمات مستحدثة من رموز الفن النوبي لرفع ) الكنفاه

یة لھذا الفن وتنفیذھا على ھیئة موتیفات، وتوظیفھا القیمة الجمال
، بھدف الحصول على طالبات الجامعةلزخرفة بعض مالبس 

مالبس تتمیز باألصالة والمعاصرة ذات قیمة جمالیة كبیرة وقیمة 
اقتصادیة منخفضة، وھذا یرجع إلى أن ھذه الموتیفات یسھل تنفیذھا 

ادة استخدامھا مرات عدیدة وإنھائھا وتثبیتھا على المنتج وفكھا وإع
  . على منتجات أخرى 

  :وفي ضوء ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل التالي

الفن النوبي في استحداث  كیف یمكن االستفادة من بعض رموز
على شكل موتیفات باستخدام غرزة  تصمیمات یمكن تنفیذھا

  الكنفاه؟
  :Significance Studyأھمیة البحث

لى األصول الثقافیة القدیمة ومحاولة إحیائھا باالستلھام العودة إ .1
 . عھا إلثراء مجال التصمیم الزخرفيمن زخارفھا الفنیة وتطوی

 .إلقاء الضوء على جمالیات الفن النوبي وفن التطریز بالكنفاه   .2
بتصمیمات  طالبات الجامعةمقترحات لزخرفة مالبس  تقدیم  .3

 .یواكب متطلبات العصرالنوبي بشكل  مستلھمة من رموز الفن
فتح آفاق جدیدة للتعبیر واإلبداع الفني من خالل استحداث  .4

الفن النوبي ومنفذة  تصمیمات زخرفیة مستمدة من رموز
 .بأسلوب الكنفاه

یسھم البحث في إضافة أسلوب جدید لزخرفة المالبس  .5
 .والمفروشات والمكمالت 

یرة إفادة المتخصصین والمنتجین وأصحاب المشروعات الصغ .6
بتقدیم تصمیمات زخرفیة تجمع بین األصالة والمعاصرة وتنفذ 

 .بتكلفة منخفضة 
  :Objectives أھداف البحث

االستفادة من بعض رموز الفن النوبي في  یھدف البحث إلى
على شكل  استحداث تصمیمات زخرفیة وتنفیذھا بغرزة الكنفاه

بشكل  ةطالبات الجامعالتصمیم الزخرفي لمالبس  موتیفات إلثراء
  .یجمع بین األصالة والمعاصرة وبتكلفة منخفضة 

ً من : Methodology منھج البحث   :یتبع البحث كال
النوبیة  بھدف دراسة الزخارف الفنیة: المنھج الوصفي التحلیلي -     

ً للقیام بمراحل  وتحلیل رموزھا والوقوف على دالالتھا تمھیدا
  .التجربة التصمیمیة 

  .یتضح في مراحل التجربة التصمیمیة: بيالمنھج التجری -     
  :Delimitationsحدود البحث 

 –الھالل  - الكف ( الرموز النوبیة وھي من  رموز) 7(استخدام  - 
 ).أصیص الزرع  - الحجاب  - النخلة - المثلث  - النجمة 

ً من الرموز النوبیة المختارة ) 15(استحداث  -  ً زخرفیا   .تصمیما
تصمیمات المقترحة بغرزة الكنفاه تصمیمات من ال) 7(تنفیذ  - 

  .  على شكل موتیفات
مجموعات كل مجموعة ) 7(توظیف الموتیفات المنفذة على  - 

  ) .فست -  فستان - كاب (تصمیمات) 3(مكونة من 
تقییم التصمیمات المقترحة، وذلك بالتطبیق على مجموعة من  - 

 .طالبة) 100(عددھا ) عینة من طالبات الجامعة(یات الفت
  : Research tools  ت البحثأدوا

  .المقترحة  استمارة تقییم التصمیمات - 
لمعالجة التصمیمات المقترحة وتحویلھا إلى ) pc stitch(برنامج  - 

  . باترونات یمكن تنفیذھا على أقمشة الكنفاه
لمعالجة الصور والتصمیمات ) Adobe Photoshop(برنامج  - 

  .المقترحة
 - أقمشة  - إبر (في تنفیذ الموتیفات  األدوات والخامات المستخدمة - 

  ) .خیوط
  : Hypothesisفروض البحث 

ً بین رموز الفن النوبي واستحداث  -  توجد عالقة دالة إحصائیا
 .طالبات الجامعةة إلثراء الجانب الجمالي لمالبس تصمیمات زخرفی

ً بین التصمیمات الزخرفیة المنفذة بغرزة  -  توجد عالقة دالة إحصائیا
  .طالبات الجامعةوالجانب الوظیفي لمالبس الكنفاه 

ً بین التصمیمات الزخرفیة المنفذة بغرزة  -  توجد عالقة دالة إحصائیا
  .الكنفاه والجانب االقتصادي لمالبس طالبات الجامعة

  :Terminology مصطلحات البحث
  :Folklore الفن الشعبي

یتھ الفن النقي المرتبط بفكر ووجدان شعب ما، فھو یعبر عن ھو - 
سامي (الثقافیة المتراكمة عبر ثقافات ممتدة عبر المكان والزمان
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مصطفى دمحم (، كما عرفھ )2013،133بخیت،
من الناحیة الفنیة بأنھ لغة تشكیلیة ) 2006،671الشوربجي،

یستخدمھا الفنان للتعبیر عن أحاسیسھ وانفعاالتھ نحو مایحرك 
  .مشاعره من أفكار ومعتقدات 

 :Motif موتیف 
 ْ ٌ : شنَق یم ِ م ّ ( تَصْ ِي ّ ن  .أو فكرة رئیسیة في عمل فني أو أدبي, )فَ

 (http://www.almaany.com) 
ً  : )تعریف إجرائي(الموتیف قطع مطرزة من القماش تتخذ اشكاال

ً منھا وحدة مستقلة یتم استخدا مھا في ومساحات متعددة لتكون كال
زخرفة المالبس ومكمالتھا في توزیعات جمالیة حسب التصمیم 
البنائي، وذلك بأسلوب اإلضافة بغرزة یسھل فكھا إلعادة استخدامھا 

  .بتوزیعات مختلفة على نفس الملبس أو على مالبس أخرى 
 : Canvasالكنفاه

نوع من النسیج الخاص الذي یسھل عد خیوطھ، والتطریز في ھذا  -
النسیج سھل ومسلي ویعطي نتیجة سریعة وجمیلة،  النوع من

ویستخدم في ھذا النوع من التطریز إبرة خاصة ذات سن غیر 
، )رلیھان بكتوال(مدبب، ویطرز بخیط مناسب مثل خیط البكر 

، وكذلك یمكن استخدام )نیھوالالم(وخیوط الشلل المعروفة باسم 
سبة للعمل على خیوط الشلل الصوفیة، وھناك العدید من الغرز المنا

ھذا النسیج منھا الغرزة الصغیرة المائلة، الغرزة المتقاطعة 
  )2006،56عبید حسین الصالح، ).(الصلیبیة(

  :Procedure  الخطوات اإلجرائیة للبحث 
دراسة رموز الفن النوبي والتعرف على دالالتھا الفنیة : أوالً 

 .والرمزیة
بما یتناسب والتنفیذ  اختیار مجموعة من رموز الفن النوبي: ثانیاً 

  .بغرزة الكنفاه
استحداث مجموعة من التصمیمات المستوحاة من الرموز : ثالثاً  

  . النوبیة المختارة
تنفیذ التصمیمات المستحدثة بغرزة الكنفاه على شكل : رابعاً  

  .موتیفات
توظیف الموتیفات المنفذة على مالبس الفتیات باستخدام : خامساً  

  .)Photoshop(برنامج 
تقییم التصمیمات المقترحة بالتطبیق على مجموعة من : سادساً  

  .طالبات الجامعة
  :بعض الدراسات التي تناولت التراث الشعبي وفن التطریز بالكنفاه

تعددت الدراسات التي تناولت التراث الشعبي وخاصة الفن النوبي 
مزروع  عبد الحمید(دراسة   وفن التطریز بالكنفاه، ومنھا

استخدام الزخارف النوبیة البتكار تصمیمات  استھدفت يالت)2001،
تصلح لطباعة أقمشة المفروشات والمعلقات للفنادق السیاحیة، وتم 

منھا باستخدام ) 9(فكرة تصمیمیة، وتنفیذ ) 42(إلي ابتكار  التوصل
نظام الطباعة الرقمي في إنتاج أقمشة مختلفة بغرض توظیفھا 

وقد توصل إلى أن المزج ، حائطیةومعلقات , ستائر, كأقمشة تنجید
بین زخارف العمارة النوبیة واألطباق الخوصیة والحلى النوبیة یتیح 
ً تشكیلیة للتصمیمات تمتاز بالجدة واألصالة،  للمصمم ابتكار حلوال

للكشف عن القیم ) 2003مادلین ریاض،(كما جاءت دراسة 
في استحداث التشكیلیة للوحدات الزخرفیة النوبیة، واالستفادة منھا 

تصمیمات الستخدامھا في مكمالت الملبس لتنمیة الذوق الجمالي 
استمرار الفن  وتوصلت إلى ضرورة العمل على، وفق أسس علمیة

النوبي في حیاتنا بشكل یتفق مع طبیعة البیئة المصریة ومتطلبات 
توظیف  )2009وفاء مھدي،(العصر الحدیث، وقد استھدفت دراسة 

یتامین على مالبس األطفال في مرحلة الطفولة بعض أنواع أقمشة اإل
وجذب انتباھھم  لتلك المالبس المتأخرة بھدف إثراء القیمة الجمالیة

على ضرورة الحفاظ ) 2010زینب عبد العزیز،(نحوھا، وقد أكدت 
على الھویة القومیة ومحاولة االرتقاء بالجانب الزخرفي في مجال 

فكار التصمیمیة المرتبطة األ مجموعة من استحدثت األزیاء، حیث
بالتراث وتتسم المعاصرة، وذلك باستخدام بعض الوحدات من 

زخارف العمارة النوبیة وتوظیفھا في مجال التصمیم الزخرفي 
لألزیاء، من أجل اإلسھام في نشر زخارف الفنون النوبیة، 

بدراسة تحلیلیة للزخارف الھندسیة ) 2013سحر منصور،(وقامت
فن التصویر النوبي، والتي من خاللھا تم ابتكار التي اشتمل علیھا 

مجموعة تصمیمات لطباعة أقمشة المفروشات المعاصرة تعتمد على 
  .االتجاه التجریدي في التركیب والبناء وإیجاد عالقات جدیدة

  :Theoretical Frameworkاإلطار النظري 
یحتل التصمیم الزخرفي مكانة متمیزة بین الفنون حیث یسھم بكل   
بعاده في إثراء العمل الفني، ویعتبر التطریز من الفنون األساسیة أ

للزخرفة على النسیج، فھو من فنون الرسم التي تعتمد على الخیوط 
والخامات األخرى كاألشرطة والخرز والترتر وغیرھا في زخرفة 

والتطریز عرف منذ قدیم الزمان، وقد , كل من المالبس والمفروشات
ألول التطریز الحر، والثاني التطریز على أقمشة انقسم إلى طرازین ا

شبكیة تعرف بأقمشة اإلیتامین، والتطریز على أقمشة اإلیتامین ظھر 
ً للصناعات المنزلیة عند الشعوب المختلفة،  منذ قرون، وكان أساسا
ویمكن معرفة فن كل أمة بسھولة عندما تشاھد ألوان ورسوم ھذا 

الیة یمكن تحلیلھا واالستفادة منھا الفن، فھو یعتبر تراث ذو قیمة جم
  .في مجال الصناعات الصغیرة المطرزة

واإلیتامین عبارة عن نسیج تتكون فیھ خیوط السداء واللحمة من عدد   
ً وتترك فیما بینھا ثقوب متساویة، ویختلف  من الخیوط المنسوجة معا

ً للتكرار المتبع، ویعتمد في  ً لمساحة الثقوب وتبعا نقل حجم الغرز تبعا
الزخرفة على طریقة العد، وتتنوع أقمشة اإلیتامین من حیث الشكل 
ً لكل استخدام، فیمكن استخدام أقمشة اإلیتامین مباشرة  والسمك تبعا

أرضیة، ویمكن وضعھا على األقمشة العادیة على أن یثبت ك
اإلیتامین على القماش بدقة ثم یتم التطریز علیھ، وبعد االنتھاء من 

نسیل خیوط اإلیتامین فتظھر الزخارف مطرزة على التطریز یتم ت
  القماش

ویطلق على بعض أنواع أقمشة اإلیتامین الكنفاه، وھو عبارة عن 
قماش شبكي غیر محكم النسیج یتكون من عدد من الخیوط الرأسیة 
التي  تتقاطع مع عدد من الخیوط األفقیة تاركة ثقوب لمرور 

إلكسابھ الصالبة المطلوبة، الخیوط فیھا، ویتم تنشیة ھذا القماش 
وتصنع أقمشة الكنفاه من أنواع مختلفة من األلیاف ویعد القماش 
ً، وتكون عادة ألوان  المصنوع من ألیاف القطن أكثرھا انتشارا
أقمشة الكنفاه األبیض أو األصفر المائل للسمرة أو اللون األصفر 

ت ،ولقد استخدم)4، 1، 2011ثریا سید نصر وأخرون، .( الفاتح
في العدید من الصور والنماذج الحیاتیة ألن أشغال الكنفاه تمتاز 
بأنھا قویة وذات تحمل عالي، وھناك العدید من العینات المنفذة 
بغرزة الكنفاه والتي یمكن مشاھدتھا في المتاحف مثل المعلقات 

  .وأغطیة الكراسي) Pole Screen(الحائطیة وستائر األعمدة 
ً من اسالیب التطریز ویعد فن الكنفاه من األ شغال الیدویة وأسلوبا

 ً الیدوي التي یتم تنفیذھا على خلفیة  من الخامات التي تغطى أحیانا
بالكامل بالغرز المختلفة، أو قد تطرز بعض الغرز فوق جزء من 
الخامة، وفي ھذا النوع ال تمتلئ المساحة كلھا بالتطریز ویتم ذلك 

وبعد االنتھاء من التطریز یتم بأن یسرج نسیج الكنفاه على القماش 
ً، وبذلك یظھر التطریز  ً وعرضا تنسیل جمیع خیوط النسیج  طوال

وھذه ھي الطریقة المتبعة ) ( النسیج المدمج(على القماش السفلي 
  )12، 2003منال یاقوت، ) (في تنفیذ تصمیمات البحث الحالي

  :الزخارف الفنیة النوبیة
ستخدام عناصر حقیقیة لتزیین منذ قدیم الزمان لجأ النوبي إلى ا

منزلھ، فكان یضع األدوات المستخدمة في االحتفال باألفراح على 
 ً ً كامال ُزال من علیھا إال بعد مرور أسبوعا جدران المنزل، على أال ت

الزفاف، كما كان لألطباق المستدیرة المصنوعة من الخوص  على
لداخلیة، وما والملونة بألوان زاھیة دور في تجمیل حوائط المنزل ا

زالت ھذه العادة تسكن البیوت النوبیة إلى اآلن، حیث تقوم ربة 
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 المنزل بصناعة تلك األطباق في أشكال تمألھا البھجة والحیاة
  .باستخدام ألوان تبعث على األمل

وتضم الزینة النوبیة المعلقة على الجدران داخل وخارج المنزل 
الصغیرة ذات اللون مكانس یدویة من لیف النخیل، أو المراوح 

األخضر واألحمر واألرجواني والبرتقالي، وكانت تستخدم تلك 
المكانس الصغیرة في كنس األرضیات الطینیة، باإلضافة إلى أعالم 
صغیرة مربعة منسوجة ذات مقبض قوي، وتستخدم كمراوح أو 

 .لطرد الذباب، وكانت تعلق على الجدران لجمال مظھرھا
الفنون یتأثر باألجواء السیاسیة، وتعد  والفن النوبي كغیره من 

الزخرفة النوبیة من أكثر الزخارف التي عبرت عن عصور متفاوتة 
ً بالمسیحیة وحتى دخول اإلسالم، فمع  منذ زمن الفراعنة مرورا

رسوم األزھار  دخول المسیحیة ظھرت العدید من الرسومات مثل
رسومات، والحیوانات والطیور، وقل االھتمام باألساطیر في ال

وأصبح االتجاه نحو التحویر والزخرفة والطابع الشعبي، واستخدام 
األلوان الزاھیة، وظھر على شواھد القبور مجال التصویر الدیني، 

ودوائر،  وقد استُخدمت فیھ زخارف الصلبان المحفورة، وزھور،
 .وأغصان العنب وعناقیده بأسلوب محور

رسوماتھ، لتتناسب مع ومع دخول اإلسالم بدأ النوبي في تغییر 
، كما "الحمد  "، و"هللا أكبر"الدیانة الجدیدة، فاتجھ لكتابة كلمات 

اتجھ لرسم الھالل والنجمة وھما رمزان إسالمیان یوحیان بالتفاؤل، 
في حین أنھ استخدم رسومات الزھور والورود لتدل على الصداقة 

ً عل ى الطھارة والمحبة، أما اإلبریق وسجادة الصالة فكانا دلیال
  .والنقاء

أما اآلن، وبعد مرور النوبة بظروف قاسیة على مدار أربعة عملیات 
تھجیر أدت في النھایة إلى اندثارھا تحت میاه السد العالي، قرر 
النوبي أن یستخدم موھبتھ الفطریة للتعبیر عن مرارة ھذه الھجرات، 

بالصخر فلجأ إلى التعبیر عنھا وعن تراث وطنھ الذي كاد أن ینتھي 
 .والطین والرسوم والمخطوطات والتصویر

وظھرت الزخارف والنقوش بشكل أوسع أثار اإلحساس المعماري 
والھندسي الذي یسود ھذه التصمیمات ویجعلھا تبدو أكثر روعة 
ً برغم بساطتھا، كأنھا مدن شامخة أو معابد قدیمة تحتفظ  وجماال

رف شبھ غائرة، فاستخدم النوبي زخا ، بالطابع المعماري الراقي
سطوانیات المجوفة، یتخذ شكل المربعات والمثلثات واالمنھا ما 

ً على ھیئة أھلة أو أعمدة أو نجوم، بجانب طائفة من  فتبدو أحیانا
الرسوم تنقش بلون أبیض، وتأتي على شكل وحدات زخرفیة تمثل 

ً عرائسإأو  اً أو طیور اً بعضھا أشجار   . بل وأحیانا
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  :سمات الزخارف الفنیة  النوبیة
تمثل الوحدة الفنیة التي یختارھا الفنان الشعبي النوبي من بیئتھ لكي 
 ً ً في نوعھ انعكاسا ً فریدا ً خاصا یجمل بھا انتاجھ الفني ویكسبھ طابعا
للقیم الثقافیة واالجتماعیة لبیئتھ، كما أنھا تعبر عن أحاسیسھ 

كاره ولكن بلغة األشكال لتدخل فیما ومشاعره، وتعكس عقائده وأف
بعد في اإلطار التشكیلي المناسب لھا، ویمثل الرمز الفني أھمیة 
كبرى في حیاة النوبي وفنونھ، ربما ألن الكثیر من ھذه الرموز 
خرجت من صمیم ھذه البیئة التي نجح الفنان في ترجمتھا إلى رموز 

  . فنیة تحمل من المعاني والدالالت الكثیر
د اتجاھین یسیطران على أعمال الفن الزخرفي بالنوبة أحدھما ویوج

یتجھ نحو محاكاة الطبیعة، واألخر یتجھ نحو التطویع الفني 
والرمزي، ولكل من االتجاھین سحره الخاص كما یالحظ في بیوت 

والحب الشدید إلى األلوان  النوبیین من شغف بالزخارف والحلیات
  )265، 2006، حسینھبة مصطفى . (المتباینة الجذابة

  :الرمز في التراث الشعبي النوبي
یعتبر الرمز من أھم عناصر الرسم الشعبي بشكل عام والنوبي 
بشكل خاص، لعالقتھ المتداخلة في معنى ومضمون وموضوع 
ً إال وكان الرمز یمثل  ً شعبیا ً تشكیال ً ما نرى عمال العمل الفني، فنادرا

ب بھ من ذوق المتلقي، كما قیمتھ األساسیة التي تعبر عنھ وتقتر
یتصف الرمز بالمرونة لكي یتعایش مع التغییر الثقافي وتنوع 

، فالرمز من الناحیة الفنیة )2013أشرف حسین إبراھیم ،( المفاھیم 
ھو لغة تشكیلیة یستخدمھا الفنان أو المصمم للتعبیر عن أفكار 

لى فھم ومعتقدات، وكلما تعرفنا على تلك اللغة أصبحنا أكثر قدرة ع
، وتكون )2015،1647–مي سمیر كامل (ودراسة الفنون الشعبیة 

الرموز إما مجردة أو شكلیة، فالرموز المجردة یمثلھا الھالل، 
إلخ، أما الرموز الشكلیة فمنھا ......الدائرة، المثلث، العین، السھم،

إلخ، ..........السمكة، النجوم، النخیل، سعف النخیل، السفینة، الجمل،
تكون الرموز مباشرة وواضحة یمكن فھمھا وإدراكھا وقد تأخذ وقد 

ً یحتاج إلى تفسیر وتأویل مثل المثلثات واألحجبة  ً مجردا شكال
نجوى  یوسف خلیفة،. (إلخ......واأللوان وبعض الطالسم والطقوس

  )47، 2003حسین،
  :الفنیة النوبیة الزخارف تصنیف وتحلیل

لنوبیة مجرد تجمیل األشیاء لم یكن الھدف من استخدام الزخارف ا
فقط إنما كان استخدامھا لغرض وظیفي یسعى الفنان إلى إظھاره 
والتأكید علیھ، وارتبطت الزخارف النوبیة بالثقافة المحلیة للبیئة 
النوبیة من حیث االعتقادات السائدة التي ترتبط بمظاھر الحیاة 

تنقسم الیومیة من حیث السلوك والعادات والتقالید السائدة، و
زخارف فنیة ذات أشكال ھندسیة، طبیعیة، : ( النوبیة إلى الزخارف

 ).رمزیة 
  :زخارف فنیة ذات أشكال ھندسیة: أوالً 

وھي عبارة عن خطوط ومنحنیات مكونة عدة أشكال من المثلثات، 
والمربعات، والمعینات، والدوائر، وجمیع ھذه العناصر الھندسیة 

و للناظر إلیھا من بعید كما لو تصور بجانب بعضھا البعض حتى تبد
كانت كتابات مشتقة من لغات قدیمة، وفیما یلي شرح لبعض ھذه 

  : الزخارف
  :المثلث.1

وھو من أھم األشكال الھندسیة النوبیة، فھو موجود في معظم الفنون 
النوبیة على اعتبار أنھ شكل مشاھد في الطبیعة من حولھ سواء في 

رمز من الرموز الفنیة التي لھا  فالمثلث، الھضاب أو في الجبال
مضمون ومعنى متصل بمعتقدات اإلنسان الشعبي في بالد كثیرة، 
ویرسم النوبي المثلث على قمة المنزل حیث یشبھ رؤوس المحراب، 
كما أن تجاور المثلثات بجوار بعضھا البعض وكذلك المثلثات 
ء المفرغة المتجھة إلى أسفل تشیر إلى معنى االتصال بین السما

واألرض، كما أن تكرار المثلثات بوفرة على واجھات البیوت 
النوبیة یستدل منھا على التوحید والتسبیح بذكر هللا العلي الواحد 
ً ما نجد إطارات من المثلثات المتجاورة تحیط بالحلیة  األحد، فكثیرا
النوبیة كإطار من شعاع إلھي یحمي الحلیة لتحفظ البسھا من الشر، 

ثلثات بكثرة في الزخارف الجداریة سواء كان واستخدمت الم
تصویریا أو بطریقة بارزة على شكل مجموعات متجاورة في 
صفوف أو على شكل مساحات معینة، وكان غالبا یلون باللون 
 األزرق العتقاد النوبیین بأن ھذا اللون لھ خواص وقائیة ضد الحسد،

 توضح بعض أشكال المثلث في الزخارف )1(رقم  والصورة
  .النوبیة

  
  بعض أشكال المثلث في الزخارف النوبیة) 1(صورة رقم 
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  :المعین.2
ھندسي مجرد أو مختصر للعین، ویبدو  شكل المعین یمثل

أن بمعناه مأخوذ من كلمة عین، وھو كالمربع غیر أن زوایاه ال 
تكون قائمة،وھو بذلك كالمتوازي غیر أن قطراه یكونان متعامدان 

یر متساویان، ویتكون المعین من مثلثات ومتناصفان ولكنھما غ
متقابلة، ویستخدم بأحجام كبیرة وصغیرة تزین بھا واجھات المنازل 

  .وذلك لدرء العین الحاسدة والوقایة من شرھا
  :الدائرة.3

للدائرة دور كبیر في الزخارف النوبیة،  فشكل الدائرة 
أو  مستلھم من األشكال المقدسة كالشمس والقمر، فنراھا مرسومة

 ً مقامة على مداخل المنازل النوبیة كحلیة بارزة أو غائرة، وأحیانا
تكون ھذه الدوائر مفرغة، وھي تعد بمثابة عیون ثاقبة ترقب أي 
اعتداء على أھل المنزل، كما تستخدم األطباق الصینیة الدائریة 

  .بلصقھا على واجھات المنازل كرمز واضح وصریح ألھل المنزل
  :ذات أشكال طبیعیة ةزخارف فنی: ثانیاً 

ھي عبارة عن زخارف مكونة من وحدات الزھور، والنباتات، 
وأصیص الزرع، والنخیل، بجانب رسوم الحیوانات، والطیور، 

  : والجمال، وفیما یلي شرح لبعض ھذه الزخارف 
  :النخیل - 1

یتفاءل النوبیون بأشجار النخیل  فیعتبرونھ مصدر للخیر والبركة 
دھار ودلیل على اإلنتاج والوفرة، وھو مقیاس والنماء ورمز االز

ً عن ذكره في القرآن الكریم، لذلك  للثراء وفیھ منافع كثیرة فضال
یعتبر من أھم الزخارف النوبیة فكان یرسم باللون األبیض الجیري 
على أرضیة طینیة أو مخلوطة باألكاسید الصفراء أو الحمراء، 

سیة متمثلة في جذع وذلك بأسلوب مبسط یجمع بین الخطوط الرأ
النخلة دلیل على العلو والشموخ، والخطوط المائلة المتقاطعة في كال 
االتجاھین وتمثل سعف النخیل، باإلضافة إلى المثلث الذي یبدأ عند 
الجذع فیدل على التمركز واالرتباط باألرض، ویظھر النخیل في 
الزخارف النوبیة على شكل صفوف مترابطة مع بعضھا سواء 

 ، والصورة)2013أحمد سمیر،  (قاء السعف أو بالتقاء القاعدة بالت
  . في الزخارف النوبیة توضح بعض من أشكال النخیل )2(رقم 

  
  الزخارف النوبیة توضح بعض أشكال النخیل في ) 2(صورة رقم 

  :أصیص الزرع - 2
كثر استخدام أصیص الزرع في المناطق التي حرمھا النیل من 

ً لما تفتقر إلیھ ھذه ظھور نباتات على أرض ھا، وذلك تعویضا
 ً ً للخیر وتعبیرا المناطق من الخضرة والزرع، ویعتبره النوبي رمزا

، فكان یصوره على جدران المنازل عبارة عن قاعدة والحیاةللنبت 
یخرج منھا أفرع متوازیة یتجھ بعضھا إلى الیمین والبعض األخر 

السیقان الجانبیة ثم  إلى الیسار، ویتوسطھا ساق ترتفع لتعلو سائر
) 3(رقم رقم تعود لتمیل إلى أسفل منتھیة بما یشبھ الثمرة، والصورة 

 سیسیل(توضح بعض أشكال أصیص الزرع في الفن النوبي 
  ).2006،53إسكندر،

  
  بعض أشكال أصیص الزرع في الزخارف النوبیة) 3(صورة رقم 

  :التمساح - 3
خشون خطره تأثر المصریون القدماء بالتمساح فكانوا ی

وأذاه فقدموا لھ القرابین وأقاموا لھ المعابد، كما اعتقدوا أنھ یستطیع 
 ً بقوتھ أن یدفع عنھم األرواح الشریرة، واستمر ھذا االعتقاد سائدا
عند النوبیین حتى اآلن، ویتمثل ذلك في مومیات التماسیح التي 

ً بھ، كما احتفل بھ الن وبیین تشاھد معلقة على أبواب المنازل تیمنا
 ً ضمن احتفاالت بدایة الفیضان فرسموه على واجھات المنازل دفاعا

ً منھم بالسیطرة علیھ والصورة  توضح شكل  )4(رقم لشره واعتقادا
مھا محمود .(واجھات المنازل النوبیة ىالتمساح مزین بھ إحد

  )2013إبراھیم، 

  
توضح استخدام التمساح والعین وبعض الرموز ) 4(الصورة رقم 

  رى على واجھة إحدى المنازل النوبیةاألخ
  :زخارف فنیة ذات أشكال رمزیة: ثالثاً 
وحدات لیس المقصود منھا الزخرفة فقط بل ھي رموز یقصد  ھي

منھا على سبیل المثال جلب الخیر ألھل المنزل أو منع الشر عنھم، 
ومن أمثلة ذلك رسم الحجاب على الواجھات وكذلك السمكة، 
والھالل، والنجوم، والكف، والعقرب، والعین، فالسمكة رمز 

اضحان لمنع الحسد، لإلنجاب، أما الكف والعین فھما رمزان و
وتدخل ضمن ھذه الزخرفة الزخارف الكتابیة التي توجد على 

ً ما كانت تستخدم عبارات   –هللا اكبر (واجھات البیوت النوبیة فكثیرا
 ).531، 2010زینب عبد العزیز، ) ( ما شاء هللا

  : العین - 1
وقد رسمھا الفنان الشعبي النوبي باأللوان على جانبي مدخل المنزل 

ك لمواجھة الداخل وجذب االنتباه ولحمایة المكان من الحسد كما وذل
ً للوقایة من الحسد والعین الحاسدة،  ھو معتقد لدیھم، فاتخذوھا رمزا

توضح استخدام العین على واجھة إحدى المنازل ) 4(والصورة رقم 
  .النوبیة

  :السمكة - 2
 ترمز السمكة إلى الرزق في الفن الشعبي، وكانت في األساطیر
ً لإلخصاب،  الفرعونیة وسیلة لتجدید الحیویة، وتعتبر السمكة رمزا
فكانت الكثیر من فتیات القرى یذھبن قبل الزواج إلى األسواق لعمل 
ً لحاالت العقم بعد الزواج  وشم بشكل السمكة كنوع من التفاؤل تجنبا

  )43، 2013نورا السید األشموني، .(
  :الحجاب - 3

رء العین وصد الحسد عن المنزل وأھلھ، یستخدم النوبیین الحجاب لد
وفي تكراره شيء من الراحة النفسیة للفنان النوبي، فھو من أھم 
ً على  المفردات التشكیلیة التي یتمیز بھا المجتمع النوبي، فیكون غالبا
شكل مثلث متعدد األشكال، أو یكون على شكل مثلث واحد یتدلى منھ 

الشكل المستطیل المزخرف مجموعة من المثلثات الصغیرة، وھناك 
ً الحجاب ذات الثالث  من الداخل بزخارف ھندسیة، وھناك أیضا
رؤوس، والحجاب ذات الرأس الواحدة، ومنھ ما ینتھي بشكل نصف 
دائري، وكلھا مزخرفة بزخارف خطیة مختلفة، وكذلك كلھا یتدلى 
منھا مجموعة من المثلثات الصغیرة تشبھ الشراریب التي تعطي 

یة واالنسیابیة للحجاب مما یعطي الحجاب قوة روحیة االستمرار
مرفت عبد الرحیم، .(خارج القوة المادیة التي تبعد الشر والحسد
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توضح أشكال مختلفة للحجاب في ) 5(والصورة رقم ، )96، 2008
  . الفن النوبي

  

  توضح بعض أشكال الحجاب في الزخارف النوبیة) 5(الصورة رقم 
ل من أكثر الرموز المستخدمة في الفنون یعتبر الھال :الھالل - 4

ً، فھو  النوبیة فھو یعتبر القاسم المشترك للعناصر الزخرفیة جمیعا
رمز فني یحمل الكثیر من قلق اإلنسان النوبي وكذلك آمالھ وأحالمھ، 
واستخدم النوبیون شكل الھالل بكثرة في حیاتھم الیومیة، فھم یحبونھ 

ك الملون ویزینون بھ حوائط لدرجة أنھم یصنعونھ من البالستی
ً أو نحت  ً كان تصویرا جدرانھم، واستخدم كذلك في العمارة سواء
مجسم أو نحت بارز من الطمي، وكانت تستخدمھ النساء كحلیة من 

  ). ھاللیة(الفضة تسمى 
ً ما تلقي  : النجمة - 5 ً من أشكال الطبیعة التي كثیرا تمثل النجوم شكال

ان ویؤنسھ في وحدتھ، وإذا تتبعنا بشعاعھا الصغیر لیرشد اإلنس
ً آللھة السماء  التاریخ نجد أن المصري القدیم یعتبر النجوم أطفاال

كما رأى ، التي تلدھم في المساء وتبتلعھم في الصباح) توت(
المصریون النجوم في العصور المتأخرة وھي عبارة عن أرواح 

تبرت وبعد دخول اإلسالم اع، ملكھم) رع(الموتى الذین یصحبون 
ھذه النجوم من الرموز اإلسالمیة ألن العرب بعد اإلسالم استرشدوا 

بالكواكب والنجوم في معرفة الشھور العربیة ومعرفة مواعید 
 )6(رقم ، والصورة )532، 2010زینب عبد العزیز، (الصالة 

  .توضح بعض أشكال الھالل والنجمة عند النوبیین

  
  ل والنجمة عند النوبیینتوضح بعض أشكال الھال) 6(الصورة رقم 

  :الكف - 6
ً على منازلھم حیث الید مبسوطة األصابع،  رسمھ النوبیون كثیرا
وعلقوه على صدور أطفالھم على شكل كف من العاج إلبعاد الشر 

) خمسة وخمیسة(وإصابة العین، وصوره الفنان النوبي تحت اسم 
وم الشعبي، نسبة لعدد أصابع الید الخمسة فھي لھا مدلوالتھا في المفھ

مرفوعة في وجھ األشرار، والصورة فاألصابع المرفوعة تعني أنھا 
  .توضح أشكال مختلفة للكف في الفن النوبي )7(رقم 

  
  بعض أشكال الكف عند النوبیین) 7(الصورة رقم 

سامي :(المدلول الرمزي لبعض مفردات الزخارف الشعبیة النوبیة
  )282، 2013بخیت، 

  ل الرمزي لبعض مفردات الزخارف الشعبیة النوبیةالمدلو) 1(جدول رقم 
  المدلول  الشكل  الرمز  م
  التحول - المیالد- الحیاة  - البدایة     الھالل  1
  الحیاة - التفاؤل     النجمة  2
  الخلود - االرتقاء - الصمود  - السمو    المثلث  3
المثلث   4

  المقلوب
  تقلب األوضاع - السقوط  - التحول- النھایة  

المثلث   5
  لمتقابلا

 - االستقرار  - االتزان  - العدالة  - المساواة  
  التوازن

6  
  الحجاب  

  
  العمل - اإلساءة  - الخیر  - اتقاء الحسد 

7  
  النخلة

  
  الصمود  - السمو  - القوة  - الحیاة  - الخیر 

8  
  الكف

  

إبعاد  - اتقاء الشر- منع األذى  - اتقاء الحسد
  الشیاطین

9  
  العین

  
  ونظر األخرین اتقاء الحسد

10  
  السمكة

  
  األمل - الخیر  –التجدد  –الحیاة  –التكاثر

  
  :اإلطار التطبیقي: ثانیاً 

یتناول ھذا الجانب المراحل التي اتبعت للحصول على مقترحات 
من الرموز النوبیة، ثم ) 7(البحث والتي اشتملت على اختیار 

ً زخرفی) 15(استحداث من ھذه ) 7(منھا، ثم تنفیذ  اً تصمیما
التصمیمات بغرزة الكنفاه على شكل موتیفات یصلح استخدامھا 

وفیما یلي شرح لمراحل التجربة ، طالبات الجامعةعلى مالبس 
  :التصمیمیة

  :مرحلة اختیار الرموز النوبیة: أوالً 
وتم رسم ھذه ، رموز من رموز الفن النوبي) 7(تم اختیار عدد 
 –النجمة  –الھالل  - المثلث ( وھذه الرموز ھي ، االرموز وتلوینھ

) 2(، والجدول رقم )الكف  - الحجاب  –أصیص الزرع  –النخلة 
یوضح مجموعة الرموز النوبیة المختارة والمستخدمة في 

  .استحداث التصمیمات الزخرفیة المقترحة
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  التصمیمات المقترحةمجموعة الرموز النوبیة المختارة والمستخدمة في استحداث ) 2(جدول رقم 
    

  
  
  
  

  

  

  
  أصیص الزرع  النجمة  الھالل  المثلث

 

  

  

  
  

  
  أشكال مختلفة للحجاب  النخلة  الكف

  
  :مرحلة استحداث التصمیمات الزخرفیة المقترحة: ثانیاً 

ة، وذلك الستحداث مجموعة التصمیمات في ھذه المرحلة تم استخدام رمزین أو ثالثة من الرموز النوبیة التي تم اختیارھا في المرحلة السابق
  .یوضح مجموعة التصمیمات المقترحة) 3(تصمیم، والجدول رقم ) 15(التي بلغ عددھا الزخرفیة المقترحة

  مجموعة التصمیمات المقترحة) 3(جدول رقم 

  )1(التصمیم رقم 
  

  )2(التصمیم رقم 
  

  )3(التصمیم رقم 

  
  

  )4(التصمیم رقم 
  

  )5(التصمیم رقم 
  

  )6(التصمیم رقم 

  
  )7(التصمیم رقم 

  
  )8(التصمیم رقم 

  
  )9(التصمیم رقم 

  )10(التصمیم رقم 
  

  )12(التصمیم رقم   )11(التصمیم رقم 
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    )13(التصمیم رقم 

  )14(التصمیم رقم 

  
  
  
  
  
  

  )15(التصمیم رقم 
  

  :مرحلة إعداد التصمیمات للتنفیذ: ثالثاً 
مات من التصمیمات المقترحة التي تم تصمی) 7(تم اختیار عدد 

 pc(تكوینھا في المرحلة السابقة، وتم معالجتھا باستخدام برنامج 
stitch 10 ( وھو أحد البرامج الخاصة بمعالجة الصور وتحویلھا

إلى باترونات بغرزة اإلیتامین أو الكنفاه حتى یسھل تنفیذھا، 
عالجتھا والجدول التالي یوضح مجموعة التصمیمات التي تم م

ً لتنفیذھا على القماش   . بالبرنامج تمھیدا

  ) pc stitich 10(مجموعة التصمیمات التي تم معالجتھا ببرنامج ) 4(جدول رقم 

  
  )1(التصمیم المقترح رقم 

  
  التصمیم بعد معالجتھ بالبرنامج

 
  )2(التصمیم المقترح رقم 

  
  التصمیم بعد معالجتھ بالبرنامج

  
    )3(رقم التصمیم المقترح 

  التصمیم بعد معالجتھ بالبرنامج
  

    )4(التصمیم المقترح رقم 
  التصمیم بعد معالجتھ بالبرنامج

  )5( التصمیم المقترح رقم

  

  
  التصمیم بعد معالجتھ بالبرنامج

  
  )6( التصمیم المقترح رقم

  
  التصمیم بعد معالجتھ بالبرنامج

  
  )7( التصمیم المقترح رقم

  
 معالجتھ بالبرنامجالتصمیم بعد 

  
  :توصیف مجموعة التصمیمات المقترحة

  :التصمیم األول
اعتمدت فكرة التصمیم على استخدام بعض رموز الفن النوبي 
المختلفة والمتناسقة مع بعضھا في شكل خطوط وأشكال، فقد جمع 
التصمیم بین شكل الھالل الذي یرمز للتفاؤل  ویعبر عن الحیاة 

ألحالم عند اإلنسان النوبي، والكف الذي ھو والمیالد واآلمال وا
رمز إلبعاد الشر والعین عن أھل المنزل، باإلضافة إلى المثلث الذي 
ھو رمز للتوحید عند النوبیین، ومن الناحیة الفنیة للتصمیم فقد 

یعلوه الھالل ویتدلى منھ ، استخدم الكف كعنصر أساسي للتصمیم
لوان، وقد اعتمد التصمیم في عدد من المثلثات الصغیرة المختلفة األ

فكرتھ على توزیع مفرداتھ بشكل متناسق یجمع بین العدید من 
األلوان  الصریحة حتى یكتسب التصمیم  المقترح روح الفن الشعبي 

  .النوبي الذي تمیز بكثرة استخدام األلوان المتباینة 
  :التصمیم الثاني

صر أساسي فكرة التصمیم اعتمدت على استخدام شكل الحجاب كعن
للتصمیم، وھو من الرموز النوبیة التي لھا دالالتھا عند النوبیین، 

لدرء العین وصد الحسد عن المنزل وأھلھ، ثم الجمع بین فھو رمز 
  .المثلث والھالل بأشكال مختلفة األحجام واأللوان

  :التصمیم الثالث
الفكرة األساسیة للتصمیم اعتمدت على رمز أصیص الزرع، وھو 

ً النبت رمز نبا تي زخرفي یرمز لإلنتاج والوفرة، كما یعنى بھ أیضا
والحیاة عند النوبیین، ورمز الھالل الذي یدل على التفاؤل وتحدید 
المواسم واألعیاد، باإلضافة إلى المثلث كرمز ھندسي، وجمعت 
ً في تصمیم متناسق وألوان متباینة مما یخدم  الرموز الثالثة معا

  .الغرض الوظیفي للتصمیم
  :التصمیم الرابع

اعتمد التصمیم في فكرتھ األساسیة على استخدام المثلث كرمز 
ھندسي في تكرارات مختلفة وبألوان صریحة ومتباینة مع الھالل 

  .والحجاب
  :الخامس  التصمیم
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اعتمدت فكرة التصمیم على استخدام رمزین من رموز الفن النوبي 
دسیة وھو المثلث األول ھو الھالل، والثاني ھو أحد الرموز الھن

  .بألوان مختلفة ومتناسقة وبطریقة تثري التصمیم
  :التصمیم السادس

الفكرة األساسیة للتصمیم تتمثل في رمز أصیص الزرع،وقد تم 
وذلك في ، الجمع بینھ وبین كل من المثلث والھالل وكذلك الدائرة

شكل تصمیم زخرفي أقرب ما یكون للشكل الھرمي، وتم تم الجمع 
وز األربعة المستخدمة بشكل یخدم الغرض الوظیفي بین الرم
  .للتصمیم
  :السابع التصمیم

اعتمد التصمیم في فكرتھ األساسیة على استخدام رمز النخیل، الذي 
ً للخیر والنماء، وذلك في شكل تكرارت  یمثل عند النوبیین رمزا

 ً ً رمزا ً من الھالل والنجمة حیث یعتبر دمجھما معا متباینة مع كال
ً یعتز بھ النوبیین، وجمعھما في تصمیم واحد مع النخیل إسالم یا

  .یعطي قیمة فنیة ورمزیة مرتفعة للتصمیم الزخرفي المقترح
لى شكل ع لتصمیمات المقترحة بغرزة الكنفاهمرحلة تنفیذ ا: رابعاً 

  :موتیفات
) من اللون األزرق القاتمقماش ساتان (تم إعداد القماش المستخدم  - 

  بالسراجة، ثم نقل التصمیم وتنفیذه بغرزة نفاه علیھوتثبیت قماش الك
الكنفاه، ثم تنسیل خیوط قماش الكنفاه، بعد ذلك تم تبطین كل تصمیم 

على شكل  لتنظیف األحرف وإعطاء القوام المطلوب وإنھائھ
موتیف، وقد تم إضافة الفرنشات المنفذة من الخیوط لزخرفة ھذه 

 :التالیةكما ھو موضح بالصور الموتیفات لتصبح جاھزة لالستخدام، 

        

      
طالبات على مالبس  مرحلة توظیف الموتیفات المنفذة: خامساً 
  :الجامعة

 –كاب (مثل  تم تجھیز مجموعة من المودیالت المالئمة للفتیات
وقد تم توظیف كل موتیف بتوزیعھ بشكل مختلف  ،)فستان –فست

ة، وذلك باستخدام برنامج على كل مودیل من المودیالت الثالث
)photoshop ( الخاص بمعالجة الصور، وقد روعي التنوع في

توزیع الموتیفات حسب التصمیم البنائي للملبس، وانتھت ھذه 

مجموعات كل مجموعة ) 7(المرحلة بتوظیف الموتیفات على 
مودیالت مختلفة، ویمكن مالحظة أن الموتیفات غیر ) 3(مكونة من 

ا وإعادة توزیعھا بشكل آخر على نفس الملبس أو ثابتة ویمكن فكھ
التالي یوضح مجموعات التصمیمات  على ملبس أخر، والجدول

  . المقترحة 
  

  مجموعات التصمیمات المقترحة) 5(جدول رقم 

 
 
  

         
  )1(المجموعة رقم 

  

 
  

   
  )2( المجموعة رقم
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  )3( المجموعة رقم
  

 
  

  
  )4( ة رقمالمجموع

  
  

 
  

  )5( المجموعة رقم
  
  

   
  )6( المجموعة رقم

  
  

 
  

  )7( المجموعة رقم
  :تقییم التصمیمات المقترحة : سادساً 

تم إعداد استمارة لتقییم التصمیمات المقترحة، واشتملت االستمارة 
ً من  الجانب الجمالي، الجانب ( على ثالثة محاور للتقییم تضمنت كال

وتضمن كل محور خمسة عبارات ) ي، الجانب االقتصاديالوظیف
بالجدول  االستمارة موضح محتوى( موجبة تمثل عناصر التقییم،

، وتم تطبیقھا على عینة من طالبات الجامعة للوقوف على )6(رقم 
أفضل التصمیمات من وجھة نظرھن وأسباب ذلك، وقد تم عرض 

مختلفة،  تم  مودیالت) 3(مجموعات كل مجموعة مكونة من ) 7(
توزع الموتیف على كل منھا بشكل مختلف، كما طلب تحدید أفضل 

وقد تم حساب مجموع درجات التقییم . التصمیمات في كل مجموعة

) 7(لكل عبارة على حدا وذلك إلجمالي مجموعات التصمیمات الـ 
× درجات  5(ممثلة في ) درجة 3500(المقترحة، بإجمالي 

م حساب النسب المئویة للمجموع ، ث)مجموعات 7×  طالبة100
الكلي لكل عبارة، ثم ترتیب العبارات، كما تم حساب إجمالي الوزن 

 ، كما تم حساب)5(النسبي للعبارات، كما ھو موضح بالجدول رقم 
لكل مجموعة من مجموعات والنسب المئویة التقییم مجموع درجات 
) درجة 7500(بإجمالي  المقترحة وترتیبھا،) 7(التصمیمات الـ 

  ).عبارة 15×  طالبة 100× درجات  5(ممثلة في 
  :النتائج ومناقشتھا في ضوء فروض البحث 

  

 درجات التقییم والنسب المئویة لعبارات ومحاور استمارة تقییم مجموعات التصمیمات المقترحة مجموع) 6(الجدول رقم 
  100=ن

  
مجموع درجات   عناصر التقییـــم  م

 التقییم
النسبة 
 ٪المئویة 

  ترتیب
على  العبارات

مستوى 
  المحور 

 إجمالي
  ترتیب
 العبارات

  
ترتیب 
  المحاور

  الجانب الجمالي: المحور األول 
  11  5 ٪91,22 3193 .النوبي لفن جمالیات على الضوء تلقي المقترحة التصمیمات  1
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  8  4 ٪93,57 3275  .یوجد تناسق بین الملبس والموتیف المنفذ   2

  6  3 ٪94,45 3306  .المعاصرة الموضة تواكب رحةالتصمیمات المقت  3
 الجمالي الجانب إثراء في تسھم المقترحة التصمیمات  4

  1  1 ٪98,77 3457 .الفتیات لمالبس

المقترحة تمثل إضافة جدیدة في زخرفة مالبس  التصمیمات  5
  .الفتیات 

3415  
 

97,57٪  
 

2  3  

  الثانى 93,57  :إجمالي الوزن النسبي لعبارات المحور األول 
 الجانب الوظیفي: المحور الثاني 

  4  2 95,54 3344 .الفتیات تفي بمتطلبات مالبس المقترحة التصمیمات  6
یمكن إعادة توزیع الموتیفات المنفذة بأشكال متنوعة حسب   7

  13  5 89,42 3130  .الرغبة

 التطریز باستخدام غرزة الكنفاه یتناسب مع   التصمیمات  8
  2  1 97,74 3421 .المقترحة

  12  4 89,88 3146  .یمكن تنفیذ الموتیفات بخامات مختلفة   9

  7  3 94,20 3297  .التصمیم یسھم في المحافظة على التراث  10
  :إجمالي الوزن النسبي لعبارات المحور الثاني 

 األول  94,89  الجانب االقتصادي: المحور الثالث 
شروع صغیر منخفض فكرة الموتیفات تصلح للتطبیق  كم  11

  14  4 85,57 2995  التكلفة

  5  1 94,71 3315  یمكن تسویق المنتج بتكلفة منخفضة  12

یمكن استخدامھا لزخرفة مالبس ومكمالت  الموتیفات المنفذة  13
  9  2 91,40 3199  لمراحل عمریة  مختلفة 

ال تحتاج الموتیفات المنفذة  إلى متخصص عند إعادة   14
  15  5 85,40 2989  .ج آخر توزیعھا على منت

  10  3 91,25 3194 .التصمیم یصلح للتطبیق في مجال الصناعة  15
 الثالث  89,66 :إجمالي الوزن النسبي لعبارات المحور الثالث 

في جاء  )4(العبارة رقم إجمالي تقییم  أن) 6(یتضح من الجدول رقم   
 المقترحة ماتالتصمیان  ذلككد یؤ، ل)٪98,77(لترتیب األول بنسبة ا

 بینما جاء ،طالبات الجامعةا لمالبس الجمالي الجانب إثراء في تسھم
، لتشیر )٪  97,57(في الترتیب الثاني بنسبة  )5(العبارة رقم  تقییم

 تمثل إضافة جدیدة في زخرفة مالبسالمقترحة  إلى أن التصمیمات
بة في الترتیب الثالث بنس) 3(رقم  ،وجاءت العبارةطالبات الجامعة

 الموضة تواكب التصمیمات المقترحة ، وھي تشیر إلى أن)94,45٪(
وقد تدرجت العبارات كما ھو موضح بالجدول، حیث  المعاصرة،

، )٪85,40(بنسبة ) 14(جاءت في الترتیب األخیر العبارة رقم 
إلى متخصص عند  التحتاجوالتي تشیر إلى أن الموتیفات المنفذة 

  .منتج آخرإعادة توزیعھا على 
كما یتضح من الجدول أن النسب المئویة لدرجات تقییم التصمیمات 
في إجمالي العبارات على مستوى المحور األول تراوحت مابین 

على إمكانیة  مرتفعة تؤكد، وھي نسب )98,77٪: ٪ 91,22(
تصمیمات زخرفیة االستفادة من رموز الفن النوبي في عمل 

للجانب الجمالي لمالبس مستحدثة، وأن ھذه التصمیمات تمثل إضافة 
ً على  ً إیجابیا الفتیات وتواكب الموضة المعاصرة، مما یعد مؤشرا

أوصت بھ دراسة  وھذه النتائج تتفق مع ما ھدف البحث، تحقیق
البحث في أعماق الفنون  من ضرورة) 2011،27إیھاب فاضل،(

الشعبیة واالستفادة منھا في إثراء مالبس الشباب، والبحث عن 
حلیة التي تؤكد على مصریتنا بین موضات وأزیاء العالم الموضة الم

توجد : والذي ینص على صحة الفرض األولالمعاصر،مما یثبت 
ً بین رموز الفن النوبي واستحداث تصمیمات  عالقة دالة إحصائیا

  .الجانب الجمالي لمالبس الفتیات زخرفیة إلثراء
ً أن العبارة رقم ) 6(كما یتضح من الجدول رقم  والتي ) 8(أیضا

تشیر إلى مناسبة غرزة التطریز بالكنفاه لتنفیذ التصمیمات 
األول بالنسبة لعبارات المحور  جاءت في الترتیب المقترحة،

والتي تشیر إلى ) 6(ھا العبارة رقم تلت ،)٪97,74(الوظیفي بنسبة 
طالبات الجامعة تفي بمتطلبات مالبس  المقترحة أن التصمیمات

وھي نسبة مرتفعة تؤكد على مناسبة تلك ) ٪95,54(بنسبة بلغت 
، وأنھ یمكن تنفیذ تلك ھؤالء الطالباتالتصمیمات لمالبس 

التصمیمات على شكل موتیفات بخامات مختلفة لتتناسب مع كافة 
من خالل النسبة ) 9(خامات المالبس، وھذا ما أكدتھ العبارة رقم 

یمكن توزیع  ، كما)٪89,88(المئویة لتقییم تلك العبارة والتي بلغت 
تلك الموتیفات بأشكال متنوعة حسب الرغبة على مختلف 
المودیالت وعدم التقید بمودیل معین، وھذا ما أشارت إلیھ العبارة 

  ).٪89,42(التي تبلغ النسبة المئویة لتقییمھا ) 7(رقم 
مما سبق یتضح أن التصمیمات الزخرفیة المقترحة والمنفذة بغرزة 

  طالبات الجامعةت تفي بمتطلبات مالبس الكنفاه على شكل موتیفا
وأذواقھن، كما یمكن تنفیذ تلك الموتیفات باستخدام غرزة الكنفاه 
 ً بخامات متنوعة لتتناسب مع كافة خامات المالبس، باإلضافة أیضا

وأن ھذه  إلى إمكانیة توزیعھا حسب الرغبة على المالبس،
تراثیة، وبالتالي من الموتیفات في حد ذاتھا تمثل قیمة فنیة وجمالیة و

خالل تلك التصمیمات المستوحاه من رموز الفن النوبي یمكن 
الذي یشكل قیمة ھامة ومؤثرة  المحافظة على التراث الشعبي النوبي

في تراثنا القومي لما یتمیز بھ من البساطة والفطریة، ویعد الحفاظ 
على ھذا الموروث الشعبي وإعادة صیاغتھ بصورة تتواكب مع 

  .ع المعاصر ھو خیر وسیلة لتأكید خصوصیتنا الثقافیةالواق
كما یتضح من الجدول أن النسب المئویة لدرجات تقییم التصمیمات 

: ٪  89,42(على مستوى عبارات المحور الثاني تراوحت مابین 
، وھي نسب مرتفعة تؤكد على أھمیة استخدام أسلوب )97,74٪

فظة على التراث كوسیلة الموتیفات المنفذه بغرزة الكنفاه في المحا
صحة الفرض الثاني إلثراء الجانب الوظیفي للمالبس  مما یثبت 

ً بین التصمیمات : والذي ینص على توجد عالقة دالة إحصائیا
الزخرفیة المنفذة بغرزة الكنفاه  وإثراء الجانب الوظیفي لمالبس 

  .طالبات الجامعة
ً من الجدول رقم  التي تشیر ) 12(أن العبارة رقم ) 6(ویتضح أیضا

قد جاءت في ، المنفذة بتكلفة منخفضة المنتجاتتسویق إلى إمكانیة 
األول بالنسبة لعبارات المحور االقتصادي بنسبة  الترتیب

، وھذا یرجع إلى قلة اإلمكانیات التي تحتاجھا تلك )94,71٪(
الموتیفات للتنفیذ، وإمكانیة فك وتركیب تلك الموتیفات وإعادة 

باإلضافة إلى سھولة تنفیذ غرزة  منتجات أخرى، استخدامھا على
ً إمكانیة استخدام تلك الموتیفات  الكنفاه المنفذ بھا التصمیمات، وأیضا

لزخرفة مالبس ومكمالت لمراحل عمریة مختلفة، وھذا ما أشارت 
، كما أن )٪91,40(والتي بلغت نسبتھا ) 13(العبارة رقم نتائج إلیھ 

فیذھا في مجال الصناعة وبتكلفة التصمیمات المقترحة یمكن تن
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والتي ) 15(أكدتھ النسبة المئویة للعبارة رقم  وھذا ما منخفضة،
، باإلضافة إلى إمكانیة استخدام الفكرة في إقامة )٪91,25(بلغت 

 )11(العبارة رقم  أكدتھ مشروع صغیر منخفض التكلفة، وھذا ما
التي جاءت و) 14(أما العبارة رقم  ،)85,57( والتي بلغت نسبتھا

 في الترتیب األخیر على مستوى عبارات المحور الثالث بنسبة
، والتي تشیر إلى أن الموتیفات المنفذة ال تحتاج إلى )85,40٪(

متخصص عند إعادة توزیعھا على منتج آخر، ورغم أن النسبة 
ً إال أن ترتیبھا األخیر قد یرجع إلى أن أسلوب استخدام  مرتفعة أیضا

ً وغیر متعارف علیھ، وبالتالي الالموتیفات یمثل  ً جدیدا توجد  أسلوبا
  .من عینة البحث بكیفیة إعادة استخدامھ طالباتخبرة كافیة لدى ال

تعتبر في زخرفة المالبس الموتیفات  استخدامومما سبق یتضح أن 
طالبات یمكن استخدامھا لزخرفة وإثراء مالبس طریقة اقتصادیة 

ادة استخدامھا لزخرفة منتجات ، باإلضافة إلى سھولة إعالجامعة

متنوعة ولمراحل عمریة مختلفة، نتیجة ألنھا ال تحتاج إلى 
وبالتالي فھي  آخرمتخصص عند فكھا وإعادة تركیبھا على منتج 

ً تصلح كمشروع صغیر  تصلح للتطبیق في مجال الصناعة وأیضا
: منخفض التكلفة، مما یثبت صحة الفرض الثالث الذي ینص على

دالة إحصائیاً بین التصمیمات الزخرفیة المنفذة بغرزة  توجد عالقة
 .الكنفاه والجانب االقتصادي لمالبس طالبات الجامعة

وبحساب الوزن النسبي لكل محور من المحاور الثالثة نجد أن 
الجانب الوظیفي جاء في الترتیب األول، ثم الجانب الجمالي، ثم 

على ) ٪89,66٪، 93,57  ٪،94,89(الجانب االقتصادي، بنسب 
كما ، التوالي، وھذه النسب تشیر إلى وجود ترابط قوي بین المحاور

تؤكد على أھمیة الجانب الوظیفي للتصمیمات المقترحة باإلضافة 
  .إلى الجانب الجمالي واالقتصادي 

  100= ن ة   ت التصمیمات المقترحمجموع الدرجات والنسب المئویة لمستویات تقییم مجموعا) 7(الجدول رقم         

  المجموعات
إجمالي درجات 

الكلي  التقییم
لعبارات كل 
  مجموعة

النسبة 
  الترتیب  المئویة

  5  ٪88,6  6649  )1(مجموعة رقم 
  3  ٪95  7128  )2(مجموعة رقم 
  2  ٪96,2  7215  )3(مجموعة رقم 
  4  ٪91,8  6890  )4(مجموعة رقم 
  7  ٪85,8  6436  )5(مجموعة رقم 
  6  ٪87,7  6584  )6(مجموعة رقم 
  1  ٪98  7352  )7(مجموعة رقم 

یوضح مستویات تقییم المجموعات التصمیمیة ) 7(الجدول رقم 
، وارتفاع ھذه )٪98٪،85,8(المقترحة والتي تراوحت ما بین 

النسب یؤكد على الترابط القوي بین المجموعات واالستجابة لھا 
بشكل كبیر، وھذا یؤكد نجاح التصمیمات وبالتالي تحقق ھدف 

على أعلى مستوى تقییم، ) 7(وقد حصلت المجموعة رقم لبحث ،ا
) 3(، وجاءت المجموعة رقم )٪98(فاحتلت الترتیب األول بنسبة 

في ) 2(، تلتھا المجموعة رقم )٪96,2(في الترتیب الثاني بنسبة 
، وھكذا توالت باقي المجموعات في )٪95(بنسبة  الترتیب الثالث

في المركز السابع ) 5(قم الترتیب، حیث جاءت المجموعة ر
یوضح التمثیل البیاني ) 1(، والشكل رقم )٪85,8(واألخیر بنسبة 

ً لمستوى التقییم   .لترتیب المجموعات وفقا

 
  یوضح ترتیب مجموعات التصمیمات المقترحة) 1(شكل رقم 

  مستوى تقییم أفضل تصمیم داخل كل مجموعة من المجموعات التصمیمیة المقترحة) 8(الجدول رقم 
مجموعات التصمیمات 

  المقترحة
  التصمیمات داخل كل مجموعة

  التصمیم الثالث  التصمیم الثاني  التصمیم األول
  68  28  4  )1( مجموعة رقم
  25  26  49  )2(مجموعة رقم 
  60  31  9  )3(مجموعة رقم 
  23  74  3  )4(مجموعة رقم 
  4  73  23  )5(مجموعة رقم 
  63  24  13  )6(مجموعة رقم 
  27  2  71  )7(مجموعة رقم 
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) 1(أن أفضل تصمیم بالمجموعة رقم ) 8(الجدول رقم یتضح من 

رتبة األولى في التقییم حیث احتل الم) 3(ھو التصمیم المقترح رقم 
درجة  100درجة من أصل 68لحصولھ على أعلى درجة ومقدارھا 

 28(عند مستوى ) 2(، تاله التصمیم رقم )عدد أفراد عینة البحث(
في الترتیب ) 1(، أما المجموعة الثانیة فقد كان التصمیم رقم )درجة

عند مستوى ) 2(، تاله التصمیم رقم )درجة 49(األول عند مستوى 
في ) 3(، وعن المجموعة الثالثة جاء فیھا التصمیم رقم )درجة 26(

عند ) 2(تاله التصمیم رقم )درجة 60(الترتیب األول عند مستوى 
، أما المجموعة الرابعة فقد كان التصمیم رقم )درجة 31( مستوى 

، وجاء في )درجة 74(أفضل التصمیمات فقد حصل على ) 2(
،وفي )درجة 23(عند مستوى  )3(المركز الثاني التصمیم رقم 

في المركز األول ) 2(المجموعة الخامسة فقد احتل التصمیم رقم 

 23(عند مستوى) 1(تاله التصمیم رقم ) درجة  73(بحصولھ على 
في ) 3(، أما المجموعة السادسة جاء فیھا التصمیم رقم )درجة

یلیھ في ) درجة 63(الترتیب األول كأفضل التصمیمات عند مستوى 
، وفي )درجة  24(عند مستوى ) 2(رتیب الثاني التصمیم رقم الت

في الترتیب األول كأفضل ) 1(المجموعة األخیرة جاء التصمیم رقم 
في ) 3(ثم جاء التصمیم رقم ) درجة 71(التصمیمات عند مستوى 

وأما عن أفضل تصمیم ، )درجة 27(المركز الثاني عند مستوى 
) 2(لسبعة فكان التصمیم رقم مقترح داخل المجموعات التصمیمیة ا

) 2(،والشكل رقم )8(بالمجموعة الرابعة كما یتضح من الجدول رقم 
یوضح التمثیل البیاني لترتیب التصمیمات داخل كل مجموعة 

  .تصمیمیة
  

  
  رحةیوضح ترتیب التصمیمات داخل كل مجموعة من المجموعات التصمیمیة المقت) 2(شكل رقم 

 :Recommendationsتوصیات البحث 
تعمیق فكرة التمسك بكل ما یعبر عن ھویتنا المصریة للحد من  - 

  .اإلقبال على كل ما ھو مستورد
االھتمام بدراسة التراث الشعبي النوبي واالستفادة منھ في تطبیقات  - 

  .أخرى مختلفة برؤى حدیثة
ونشرھا على  التراث التي تتناولضرورة االھتمام بالدراسات  - 

  .المستوى المحلي والعالمي
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