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التحطیب " صات أھل الجنوب برقصةرقصات أھل الریف تتمیز عن رقصات أھل المدن، فتشتھر رق
، أما المـدن الساحلیة فلھا "الحجالة "أما رقصات أھـل الشـمال، واألودیة، والواحات فتشتھر برقصة ". 

  . المستمدة من أجـواء البیئـة المحلیـة" البمبوطیة"طابع خاص وممیز فـى الـرقص فتشـتھر برقصات 
ولكل رقصة زى معین . ى مـن إنتـاج البیئة المحیطة بھافلذلك فان الرقصات الشعبیة بكل أنواعھا ھ

ً یتوجب الحفاظ  ً شعبیا ومكمالت خاصـة بالرقصة تدل على طبیعة البیئة المحیطة بالراقص وتعد تراثا
ً إلندثارة  الشعبیة المالبس وتحلیل رصد في البحث مشكلھ تمثلتو. علیھ ونقلھ عبر األجیال منعا
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 مما  مفروشات تصمیم فى وتوظیفھا الشعبیة للفنون بورسعید بفرقة الشعبیة للمالبس ةوصفیة تحلیلی

  .القادمة لألجیال نقلھ واستمراریة الموروث ھذا على الحفاظ على یساعد
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لمكونات الزى الشعبى لراقصین  الشعبیة  إبراز عناصر الھویة المصریة عمل علىوذلك ل مفروشات
المساھمة فى إحیاء و الرقصات الشعبیة  المصریة البورسعیدیة ومكمالتـھ بوصـفھا الذاكرة الحیة للوطن

  .التراث الشـعبي للزى البورسعیدى
 واإلضمحالل باإلندثار دالمھد البورسعیدى الشعبى الموروثلحفاظ على وھذه الدراسة بھذا تسعى ل

 الرقصات الشعبیة البورسعیدیة من خالل لألزیاء تحلیلیة دراسة خالل من   المعاصرة الحیاة داخل
 اثناء فرقة بورسعید للفنون الشعبیة ترتدیھا التى والمالبس بھا المتواجدة والرموز البورسعیدیة الشعبیة
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 :Introductionمقدمة 
ً إنما ھو لوحھ  إن الزى فى الرقص الشعبى لیس مجـرد رداء مبھرا

اع التشـكیلى حیـث تشكلت فى إطار من العادات من أشكال األبـد
والتقالید والقـیم اإلجتماعیـة السائدة فى المجتمع، واإلمكانات 

فلذلك تعتبر األزیاء إفراز . اإلقتصادیة واإلجتماعیـة والنفسیة
حضارى وفى الوقـت نفسھ إنعكاس حضارى، وذلك من عالقتھا 

ألرض فھى تملى علیھ الجدلیة بسلوكیات اإلنسان وممارساتھ على ا
كینونتھـا من واقع إقتصادى أوثقافي، وبالتالى تصبح دالة على ذلـك 

. الواقع، وربما أمتدت لتدلل على وظیفـة أودور یقـوم بـھ الشخص
فما أصدق الزى الشعبى فـى تكـوین الرسـائل وتوصیلھا للمشاھد 

أن  والرقص الشعبى بوصفھ فنا، ال یمكن. أوالمتلقى والتأثیر فیھ
یموت، بل سـیظل دائم التجدد، بإعتباره عادة إجتماعیة، یتجدد بعثھا 

ومن حكمة اهللا في خلقھ أنھ جعل لإلنسان التأمـل . من روح الشعب
والتخیل، والقدرة على األبتكار والتجدید، وھذا مـا فعلـھ اإلنسان في 

فكثیر مـن الرقصات الشعبیة . إختراعھ ألشكال الرقص المختلفة
ط بتـاریخ الشـعوب، تعبـر عـن شخصیتھا وتقالیدھا وأعرافھا ترتب

فلكل أمة رقصة أشتھرت بھا، كما إن أسلوب . اإلجتماعیة والثقافیة
  . الرقص یختلف مـن ساللة إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد آخر

وتزخر مصر بتراث متنوع من الرقص الشعبى تلعب فیھا  
 ً ً مؤثرا حت رقصات أھل الریف فأصب. الجغرافیا والمكان دورا

تتمیز عن رقصات أھل المدن، فتشتھر رقصات أھل الجنوب 

أما رقصات أھـل الشـمال، واألودیة، ". التحطیب " برقصة
، أما المـدن الساحلیة فلھا "الحجالة "والواحات فتشتھر برقصة 

" البمبوطیة"طابع خاص وممیز فـى الـرقص فتشـتھر برقصات 
  . ئـة المحلیـةالمستمدة من أجـواء البی

فلذلك فان الرقصات الشعبیة بكل أنواعھا ھى مـن إنتـاج البیئة 
ولكل رقصة زى معین ومكمالت خاصـة بالرقصة . المحیطة بھا

ً یتوجب  ً شعبیا تدل على طبیعة البیئة المحیطة بالراقص وتعد تراثا
ً إلندثارة    . الحفاظ علیھ ونقلھ عبر األجیال منعا

 أن حیث الشعبیة بالفنون الجاد االھتمام لىإ دعت أمور عدة ھناك
 مألوفة شعبیة ثقافیة وخلفیة وعفوى تلقائى تعبیر ذو فن الشعبى الفن
 نمط أو وأفكارھم وعاداتھم وتقالیدھم مفاھیمھم تختصر العامة بین

  . )٥(حیاتھم 
 ینقلونھا وتراثھم الناس بحیاة مرتبطة دائما كانت الشعبیة والفنون

 والفن جیل إلى جیل من الزمن مرور مع توارثونھاوی تنقالتھم مع
 انقضاء بعد بدأت والتى لنا المعلوم التاریخ مرحلة عن یعبر الشعبى

  . )٨(األولى العصور
 المیادین من كثیر فى األنظار وتحول اإلجتماعیة العلوم تقدم وأیضا

 وتقالیدة وطبائعة العادى اإلنسان حیاة دراسة إلى أدى
  ).١١(الموروثة

ً فى التعرف على أسرار تلـك الرقصات ل ذلك وجدت الباحثة شغفا
التي أبھرت جمھور العالم . التراثیة وعلى مدلول فكرتھا الفلسفیة
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باألداء العالي والزى الممیز الـذى أرتـبط  بھذه الرقصات، ویعبر 
عن أمة تختلف عن باقى األمم، وكذلك التعرف على سمات 

ة من ھذه الرقصات التراثیة ومكونات الزى الشعبى لكل رقص
  ومن ھنا كانت بدایة فكرة البحث الھدف. المصریة

  منھا إحیاء میالد جدید لصورة من صور التراث المصـرى
  : والمحافظة علیھ من خالل التساؤالت اآلتیة

  : تساؤالت البحث
ما ھى  سمات ومكونات الزى التقلیدى للرقصات التراثیة  -١

یدیة ، وأسالیب زخرفتھ وتطریزه، وما الشعبیة المصریة البورسع
  یصاحبھا من مكمالت للرقصة ؟

كیفیة األستفادة من عناصر الزى التقلیدى للراقصات التراثیة  -٢
الشعبیة المصریة البورسعیدیة ، وأسالیب زخرفتھ وتوظیفھا فى 
تصمیم مفروشات تعتمد في اساس تصمیمھا على وحدات وزخرفة 

  ه الرقصات التراثیة ؟وتطریز مقتبس من ازیاء ھذ
 الفن إحیاء إلى الدعوة على نعمل أن جاھدین نحاول البحث ھذا وفى

  . الشعوب وتقالید عادات من الثقافى والموروث الشعبى
 بمحافظة الشعبیة لألزیاء تحلیلى وصف یتضمن البحث وھذا

 مالحظة خالل من وذلك بورسعید ثقافة قصر خالل من بورسعید
 ھذه وتناول البلد بھذا المتعلقة األحداث عن المعبرة الرقصات

 فى العناصر ھذه وتوظیف تصمیمھا عناصر خالل من األزیاء
 واإلشارة التراث ھذا على الحفاظ لمحاولھ وذلك مفروشات تصمیم

 ھذه مثل على الضوء إلقاء عنھ ینتج مما الدراسة ھذه خالل من إلیھ
ً  وتأثیرھا ىالبورسعید الشعبى بالتراث تأثرھا ومدى األزیاء  أیضا

 مما تراثھم عن المعبرة بالعناصر األجیال وتعریف التراث ھذا في
  .التراث ھذا على الحفاظ عنھ ینتج

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
 مستعینة وإحیاؤه الشعبى التراث نقل مھمتھا الشعبیة الفنون فرق إن

 المختلفة عروضھا تقدیم أو رقصاتھا أداء أثناء المرتداه باألزیاء
 تصمیم في البورسعیدیة الشعبیة البیئة عن التعبیر وساثل أھم ومن
 الخ حیوانیة او ھندسیة كانت سواء الشعبیة الرموز ھى األزیاء ھذه

. 
 في المستخدمة الشعبیة الرموز توضیح نحاول البحث ھذا وفى

 تصمیم فى وتوظیفھا الشعبیة للفنون بورسعید فرقة أزیاء تصمیم
 ومن البورسعیدى  الشعبى التراث نقل وشات مما یساھم في مفر

  .سبق ما  خالل
 الشعبیة المالبس وتحلیل رصد في البحث مشكلھ تمثلت

  وكیفیة وجمالیة فنیة كقیمة البورسعیدیة
 الشعبى الموروث تھدر الحدیثة الحیاة بأن الراسخ العمیق اإلحساس 

 معھ ینبغى الذى ،األمر والتقالید والعادات األزیاء من البورسعیدى
 إلى دعا مما اإلنسانى التراث في اإلستمرار عنصر على الحفاظ

وصفیة  دراسة خالل من البورسعیدى الشعبى الفن بھذا اإلھتمام
 وتوظیفھا الشعبیة للفنون بورسعید بفرقة الشعبیة للمالبس تحلیلیة

 الموروث ھذا على الحفاظ على یساعد مما  مفروشات تصمیم فى
  .القادمة لألجیال نقلھ ستمراریةوا

  : Significance of studyأھمیة البحث 
  . زیادة األستفادة الكاملة من تراثنا المصرى -
االھتمام ووجود الوعى الكافى بقیمة تراثنا المصرى فـى العالم  -

  . العربى واألجنبى
ندرة الدراسات واألبحاث التى تناولت المالبـس الشعبیة  -

  .البورسعیدیة
تفادة من ھذا البحث فى األبحاث المستقبلیة كمرجـع تراثى األس -

 .یمكن الرجوع الیھ
 للبیئة وتقالید عادات من الثقافى والموروث الشعبى الفن إحیاء -

 ومیدانیة تحلیلیة وصفیة دراسة خالل من وذلك البورسعیدیة

 الشعبیة الرقصات بعض في المتمثلة الشعبیة لألزیاء
 ومدى الشعبیة بالرقصات الملبس قةعال ومتضمنة البورسعیدیة

 المالبس على وتأثیرھا الشعبیة بالرموز الشعبیة الرقصات تأثر
 مع بورسعید بمدینة الثقافى الشعبى بالتراث ذلك كل وعالقة

 فى االزیاء ھذه عناصر توظیف خالل من التراث ھذا إحیاء
  .القادمة لألجیال التراث ھذا نقل یضمن مما مفروشات تصمیم

 :Objectivesالبحث ھدف 
 الشعبیة للفنون بورسعید بفرقة الشعبیة دراسة وتحلیل للمالبس -

  .مفروشات تصمیم فى وتوظیفھا
العمل على إبراز عناصر الھویة المصریة الشعبیة  لمكونات  -

الزى الشعبى لراقصین الرقصات الشعبیة  المصریة 
  . البورسعیدیة ومكمالتـھ بوصـفھا الذاكرة الحیة للوطن

  .مساھمة فى إحیاء التراث الشـعبي للزى البورسعیدىال -
 التراث إلحیاء البورسعیدیة الشعبیة الفنون على الضوء إلقاء -

 .الضیاع من علیھ والمحافظة البورسعیدى الشعبى
 تصمیم فى البورسعیدیة الشعبیة األزیاء عناصر توظیف -

 .القادمة لألجیال التراث ھذا نقل یضمن مما مفروشات

 :حثالب یفترض
 باإلندثار المھدد البورسعیدى الشعبى الحفاظ على الموروث -

 . المعاصرة الحیاة داخل واإلضمحالل
الشعبیة  لألزیاء التحلیلیة الوصفیة الدراسة خالل من -

 والرموز البورسعیدیة الشعبیة الرقصات البورسعیدیة من خالل
فرقة بورسعید للفنون  ترتدیھا التى والمالبس بھا المتواجدة

 األزیاء ھذه عناصر توظیف یمكن الرقصات اثناء شعبیةال
 ھذا نقل یضمن مما مفروشات تصمیم فى البورسعیدیة الشعبیة
 البورسعیدى الشعبى التراث إحیاء و القادمة لألجیال التراث

 لألجیال ثقافى كموروث علیھ والمحافظة الضیاع من وحمایتھ
 .القادمة

  : Methodologyالبحث  منھجیة
 المیدانیة والدراسة التحلیلى الوصفى المنھج على لبحثا یعتمد

 .والتطبیقیة

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
 :البحث مصطلحات

  :الشعبى الفن
 جذور ولھ ومكان زمان كل في موجود فن ھو  الشعبى الفن إن

 الحیاتیة األشیاء مع یتعامل الذى الحیاة فن فھو لذلك قدیمة حضاریة
 والسجاد والمفروشات األزیاء مثل الیومیة اإلنسان تإلستخداما

 الوشم وأعمال الخشب وأشغال واألوانى والحلى والطباعة والكلیم
 مع یتعامل وھو الفنان فیھا یعیش التى البیئة بتغییر یتغیر فن وھو

 ).١( األجیال تتوارثھا التى األسالیب وأرق بأبسط الخامات جمیع
  :الشعبى الفنان

 تشمل والذى والرخاء والسالم لألمن یھفو الذى نانالف ذلك ھو
 عناصر منھا لیستلھم الجمالیة خبراتھ فتتسع بھ یحیط ما كل أعمالھ
 كل في الشعبى بالتراث یتأثر فنان الشعبى الفنى،والفنان ابداعھ

 الثقافة من ھاما جانبا یشكل الشعبى التراث أن حیث العصور
  ).٤(لحاضرا إلى البعید الماضى من اإلنسانیة

 :الشعبیة األزیاء
ً  جزءا وتمثل الشعوب، ترتدیھا التي التراثیة األزیاء تلك ھي  مھما
 و .القرون عبر الحضاري ونتاجھ الشعب وثقافة وھویة تاریخ من

 ، منھا النسائیة وخصوصا جدا الكبیر وبتنوعھا بأصالتھا تتمیز
 ءاألزیا بعض وجود مع بھا الخاصة تصامیمھا منطقة لكل حیث

 األزیاء ھذه تتمیز كما .المناطق بعض بین المشتركة والقواسم
 والمعتقدات التاریخ على المبنیة وزخارفھا المتقنة الیدویة بصناعتھا
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  ).٦(والبیئة
 :بورسعید ثقافة قصر

 ،وكان ١٩٦٤ عام انشاؤه تم بورسعید مدینة في متمیز صرح ھو
 والفن سعیدىالبور الشعبى التراث على الحفاظ نشاطاتھ أبرز من

 . )٣(البورسعیدى الشعبى
 : البورسعیدیة الشعبیة الفنون فرقة

 وكلما والطقوس والتقالید العادات الشعوب عن ینقل الشعبى الفن إن
 بواقع واإلرتباط المعایشة المشاھد تعطى الفن ھذا في التعمق زاد
 بورسعید وفرقة فنونھا ألوان بجمیع المختلفة البیئات داخل الفن ھذا

 المحلیة الخصوصیة بأن تؤمن التى الفرق من واحدة الشعبیة للفنون
 لتعطى خطواتھا الفرقة خطت وبھذا العالمیة إلى التقدم مفتاح ھى

 وتقالیدھا عاداتھا بجانب موطنھا تراث على للتعرف فرصة المشاھد
 أنغام على البورسعیدیة البیئة بھا تختص راقصة تابلوھات خالل من

 ھذه مالمح قاطع بشكل تحدد والتى البسیطة یةالشعب السمسمیة
 الفن تأصیل أجل من الشباب ھذا وعرق جھد خالل من الفرقة

   . )٣( البورسعیدى المصرى الشعبى
  :الدراسات السابقة 

العوامل المؤثرة على "دراسة منى محمود حافظ صدقي  بعنوان   -
رقیة دراسة مقارنة بین محافظتي الش: تصمیم األزیاء الشعبیة 

  . جامعة اإلسكندریة  –) ماجستیر(رسالة  - ١٩٨١- "وأسیوط 
ً أنماط األزیاء الشعبیة وتنوعھا فى كل من  ورصدت الدراسة میدانیا
الشرقیة وأسیوط ویعود سبب اختیار منطقتین للوجھین البحرى 
والقبلى لھدف علمى ، وھو رصد العوامل المؤثرة على تصمیم 

والكشف عن اختالف تصمیم األزیاء  األزیاء الشعبیة فى المنطقة
  .باختالف البیئة المرتبطة بھا 

الزخارف في "دراسة مجدى عبد العزیز أبو زید  بعنوان   -  
  األزیاء الشعبیة ودورھا في رسوم

 - " دراسة میدانیة في بعض قرى محافظة الشرقیة   -"األطفال 
الي أكادیمیة الفنون، المعھد الع –) ماجستیر( رسالة  - ١٩٩٦

ً الزخارف الموجودة فى . للفنون الشعبیة  ورصدت  الدراسة میدانیا
األزیاء الشعبیة ، وقام بتصنیف عناصرھا وتوثیقھا ، لیشرع بعد 
ذلك فى تتبع تلك الزخارف فى رسوم األطفال واختار الباحث 
مجموعة من القرى بمحافظة الشرقیة  لجمع مادتھ سواء المرتبطة 

  .تبطة برسوم األطفال باألزیاء أو تلك المر
رؤى تشكیلیة مستوحاة "دراسة عواطف محمود سلطان  بعنوان  -

رسالة  -  ١٩٩٨ -"من األثواب الشعبیة النسائیة بمحافظة سیناء
أكادیمیة الفنون وقدمت الدراسة محاولة الستخراج  –) ماجستیر(

بعض الوحدات الزخرفیة الموجودة على األثواب النسائیة المطرزة 
ا النباتیة أو الھندسیة أو الحیوانیة  بمحافظة سیناء ، بأصولھ

الستخدامھا على خامات أخرى ، بھدف ابتكارنماذج تشكیلیة جدیدة 
  .تزاوج بین روح العصر مع الحفاظ على الروح الشعبیة

  
دراسة لجوانب من التطریز " دراسة سادات عباس سلیم  بعنوان  -

وزارة  –) ماجستیر(لھ رسا  -١٩٨١ -"الشعبي في محافظة أسیوط 
قسم التصمیم واألشغال  - التعلیم العالى ، المعھد العالى للتربیة الفنیة 

حیث ترصد الدراسة  فنیة وإبداع ھذا التطریزالمتمیز لمحافظة .
اسیوط وذلك برصد االشكال الشعبیة المطرزة على الزى النسائى 
 بمحافظة أسیوط  لتوظیفھ وبیان أثره فى مجاالت التصمیم

  .واألشغال موضحة لمدى تمیز العنصر الشعبى المطرز
  
الرداء الشعبى التقلیدى "دراسة جودت عبد الحمید یوسف  بعنوان -

   -"للمرأة فى واحة سیوة 
أكادیمیة الفنون وقدمت الدراسة  –) ماجستیر(رسالة   - ١٩٩٣

عناصر زى المرأة المتوارث الذى تتعدد أشكالھ ووظائفھ فى 
ً توضیحیة لبیان النسب مجتمع الواحة  ، وتتضمنت الدراسة أشكاال

والمكونات المختلفة للتفصیل ، ومناسبات ارتداء الزى وزخارفھ 

،وقد أظھر الباحث تجربتھ فى الفولكلور التطبیقى فى مجال األزیاء 
  .حیث لفت االنتباه إلى تسجیل عناصر الزى واستمرار انتاجھ

دراسة األزیاء "ان دراسة ماجدة محمد ماضي محمود  بعنو -
ً وإمكان االستفادة منھا  ً ونفعیا الشعبیة بواحات مصر الغربیة جمالیا

 –) دكتوراه(رسالة  - ١٩٨٩ - " في ابتكار زي وطني معاصر 
  .جامعة حلوان،كلیة اإلقتصاد المنزلى ، قسم المالبس والنسیج

حیث رصدت الدراسة موضوع األزیاء بواحات مصر الغربیة من 
الجمالیة والنفعیة، بغرض البحث عن إمكانیة االستفادة الناحیتین 

  . منھا فى ابتكار زى وطنى معاصر 
لقد الحظت الباحثة من خالل الدراسات السابقة بأنھ لم تحظ مدن  -

االسماعیلیة باالھتمام البحثى  –السویس  –بور سعید : القناة عامة 
حافظة المیدانى ، حیث تعد من أقل المحافظات دراسة وخاصة م

بورسعید مما یبرز أھمیة ھذا البحث وانفرادة في دراسة األزیاء 
  الشعبیة بمحافظة بورسعید 

الدراسة التحلیلیة الوصفیة المیدانیة ألزیاء فرقة بورسعید   -
  للفنون الشعبیة من خالل رقصات الفرقة

  
  :الشعبیة الفنون فرقة رقصات
 –الخلول أم – حمامال نوح – البحر شباب – حارتنا ألعاب – الصیاد

 – السمسمیة – یاللى آه – السنارة – المالیة – الحلوانى – الجوابى
  .البورسعیدیة الزفة
  :)٣( البورسعیدى الشعبى الفن عن المعبرة الرقصات ھذه أھم ومن
  :الصیاد رقصة :أوالً 

 حیاة من مأخوذه أنھا حیث الصیاد برقصة الرقصة ھذه وتسمى
 عن تعبر كلمات ویغنى الصیاد بسمال یلبس فالراقص الصیاد
  .المالحة وأعمال الصیاد
 میدانیة بزیارة الرقصة مؤلف یقوم بحیث الرقصة ھذه وتصمم
 عملھم وطریقھ یقولون ماذا ویعرف البحر في الصیادین لمشاھدة
 الزیارة بنفس المالبس مصمم ویقوم بھا یقومون التى الصید وأنواع

 یناسب بما والكلمات الملبس لتعدی یتم ذلك بعد ثم ، المیدانیة
 من األصل في المقتبس الشعبى الجانب إغفال عدم مع المسرح
 . صحیحة بصورة إبرازه ومحاولة البورسعیدى الصیاد

 مصمم یقوم المطلوبة واألزیاء والكلمات اللحن تجھیز یتم أن بعد ثم
 كل مع وبالتعاون للرقصة المناسبة الحركات بإخراج الحركة
 تخرج والمخرج والملحن والمؤلف والمصمم قةالفر أعضاء
 .للنور الرقصة
 :الرقصة مكونات

 الفرقة أفراد ، راقصات )٨( راقص )١٢(من ٠ الرقصة تتكون
 .الموسیقیة

 
 الصیاد رقصة عن المعبرة الحركات بعض توضح)١( رقم  صورة

  الشباب بعض یؤدیھا
 رقم صوره توضحھ ما حسب صیادال رقصة في األزیاء مكونات

)١:(  
 .الصیاد طاقیة  -١
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 .ورأسیة أفقیة وخطوط بمثلثات مطرز صدیرى -٢
  .البحر بلون ملون قمیص -٣
 الزى في البنطلون تصمیم إلى تصمیمھ في یمیل بنطلون -٤

 بما والساتان الحریر من الزى ھذا ویصنع للصیاد البمبوطى
 .الىجم جانب إلعطاؤه المسرح خشبھ یناسب

 
 الصیاد رقصة عن المعبرة الحركات بعض توضح )٢( رقم صورة

 .فتیاتال بعض یؤدیھا
 تمثل حیث األسماك إلى الرقصھ ھذه في ترمز الصوره  وھذه

 وھن صیدھا یتم سوف التي األسماك دور الرقصھ ھذه في فتیاتال
 في ذلك تضحوی للصیاد ستظھر التي البحر عروسھ عن عباره

 السمك قشور منھا یتضح حیث منھن واحده كل ترتدیھا التي األزیاء
 :من الزي یتكون  حیث منھن واحده كل ترتدیھا التي الجونلة في
 .السمك قشور عن یعبر وتطریز نقوش بھا فضى جونلة -١
 موضوع یتطلبھ ما عن التعبیر على تساعد جمیلھ فضي بلوزه  -٢

 .الرقصھ
  .الزي وجمال الرقصھ جمال برزی اكسسوار  -٣

 والرقصھ األغنیھ بیئھ من الرقصھ ھذه ازیاء تصمیمات استوحت
ً  المختلفھ العناصر بذلك لتترابط  بیئھ  الجوالمعبرعن لخلق معا
  .متمیزه استعراضیھ تابلوھات في الصید
 في الزي تصمیم في التكوین ومفردات األساسیھ للعناصر تحلیل
 :الصیاد رقصھ

  :الزخرفى لالشك  -١
 تصمیمھ أن الرقصھ ھذه في فتیاتال ترتدیھ الذي  الزى من یتضح 

 للسمكھ رمز تمثل والتي الواضحھ المنحنیھ الخطوط على یعتمد
 .البحر عروس وألسطوره سطحھا على وللقشور

ً  اكثر الزي وتجعل الحركھ خطوط تمثل الخطوط وھذه   وقیمھ وزنا
 اتجاه في بوضوح ونراھا الزخرفي الشكل  للتصمیم تعطى ألنھا

 فتجعل مختلفھ تاثیرات حركاتھا في تعطي التي الخطوط تموجات
 الحركھ مع االزیاء فتساعد مختلفھ اتجاھات فى معھا تتحرك العین

 البحر جو في والمتمثلھ البیئھ نحو المشاھدین مشاعر استحضار فى
  .والصید

 : الصیاد رقصة في الشعبى الرمز -٢
 :فى متمثلھ الخطوط على الرقصھ ھذه في االزیاء تعتمد

 .بالعزه الشعور و العالیھ الروح الى ویرمز الراسي الخط  -
 .والھدوء الراحھ الى ویرمز االفقي الخط  -
 .العظمھ الى ویرمز المائل الخط  -
 والبحر السماء عن لیعبر ومشتقاتھ االزرق اللون رمز استعمال  -
 .والنقاء الصفاء على یدل و

 شعب في  والعظمھ القوه على لیدل المثلث رمز عمالاست  -
 .بورسعید

 :حارتنا ألعاب الثانیھ الرقصھ  
 من مأخوذه أنھا حیث  حارتنا ألعاب برقصة الرقصة ھذه وتسمى 

 البورسعیدیة الشعبیة الحارات في االطفال لعب
  الرقصة مكونات 
 الفرقة أفراد و راقصات )٦(و راقصین)  ٨(من الرقصة تتكون 

  .الموسیقیة

 :الصوره توضحھ الزي وشكل الرقصة شكل

 
 ألعاب رقصة عن المعبره الحركات بعض توضح )٣(رقم صوره 

   وتوضح الشباب بعض یؤدیھا حارتنا
 .)طیطة یا حاورینى لعبة(

 االطفال لبس یشبھ حیث الشباب زي یتضح )٣( رقم صورة وفي
 . اللعب اثناء

  : من الصوره في الزي ویتكون
 .والنقشات كاأللوان طفولیة لمسات بھ تصمیمھ بنطلون  -١
 .األطفال مالبس یشبھ قطنى قمیص -٢

 
 ألعاب رقصة عن المعبره الحركات بعض توضح) ٤( رقم صوره
 ھو بھا والزى الطیاره لعبھ وتوضح الشباب بعض یؤدیھا حارتنا

 الوحید الفرق ولكن السابقھ الصوره في شرحھ تم الذى الزى نفس
  . الورقیھ بالطائرات الرقصھ من الجزء ھذا في األستعانھ ھو

ً  اللوني الرمز فى حارتنا ألعاب رقصة في الرمز یتمثل  :في متمثال
ً  یعد : األبیض اللون -   . والسالم والصفاء للنقاء رمزا
 .والنور بالنضج یوحي : األصفر اللون - 
  .بالدفء یوحي : األحمر للونا - 
 السماء عن یعبر ألنھ والصفاء بالصمت یوحى : االزرق اللون - 

 .والبحر
  ): فتیاتحارتنا لل ألعاب رقصھ (تابع 

 
 ألعاب رقصة عن المعبره الحركات بعض توضح )٥( رقم صوره
 زى یشبھ حیث)  عنكب لعبھ( وتمثل فتیاتال بعض یؤدیھا حارتنا

 : من الصورة في الزى ویتكون اللعب أثناء األطفال زى فتیاتال
 ألوان ذات القطن من مصنوعھ بكرانیش جمیلة طفولیة مریلة - 

 .مبھجة
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 .مبھجة والوان طفولیة بنقوش منقوشة بلوزة  -
 ملونة وشرائط ضفائر عن عبارة وتسریحة طفولیة إكسسوارات - 

 .ألطفالا تسریحات بعض عن تعبر للشعر
  : اللون  -
 لعده وذلك الرقصة ھذه في المبھجة الزاھیة األلوان إستعمال تم

ً  الحاضرین إنتباه وشد اإلنتباه جذب أھمھا عوامل  لخدمة وایضا
 وبالتالي األطفال لعب طریقة تمثل الرقصة ھذه أن حیث الرقصة

 مع ألوانھ تتناسب ان البد وبالتالي طفولي الزى یكون أن البد
  ھنا اللون أن حیث المبھجة الزاھیة األلوان حیث الطفولة مرحلة
 .الرقصة توضحھا التي الطفولھ بمرحلھ األساس في إقترن

 :حارتنا ألعاب رقصة في الزي تصمیم على وأثره النسیج - 
 لتكون بكثرة القطنیة األقمشة إستعمال تم الرقصة ھذه زى في 

 المخلوطة قمشةاأل بعض إستعمال مع األطفال مالبس إلى اقرب
 .وتزیینھ الزى لتجمیل

 فالقماش ، المودیل و التصمیم على مباشر تأثیر لھ والقماش 
 زى في وخاصة واإلنسدال بالنعومة یتسم الرقصة ھذه في المستخدم

 تفصیالتھا فتیاتال ترتدیھا التي األطفال مریلة أن حیث فتیاتال
 اإلنسدال على عدلتسا الناعمة األقمشة یناسبھا  القصة وھذه كلوش
 .الزى جمال وتبرز

 البحریة شباب (في  متمثلة البحر الثالثھ شباب الرقصھ  -
  ):الصیادین شباب(و) المصریة

 على تعتمد أنھا حیث البحر شباب رقصة الرقصة ھذه وتسمى 
 شباب المصریة و حیاه البحریة تمثل فتیات بھا ولیس فقط الشباب

  .الصیادین
 :الرقصة مكونات  -
 زى یرتدون راقصین) ٦(، إلى مقسمین راقص) ١٢( من تكونت 

 شباب زى یرتدون آخرین راقصین) ٦(و المصریة البحریة
 . الموسیقیة الفرقة وأفراد  الصیادین

 شباب رقصة عن المعبرة الحركات بعض توضح) ٦( رقم صوره
 .الشباب بعض یؤدیھا (المصریة البحریة

 ویتكون المصریة البحریة زى یشبھ أنھ الشباب زى نم ویتضح
 :من) ٦( رقم صورة في الشباب زى
  .الصیاد طاقیة - 
 .المصریة البحریة زي یشبھ أزرق شریط بھ بنطلون  -
  .المصریة البحریة تیشرت  -

 
 الصیادین یؤدیھا شباب البحر شباب زى توضح) ٧( رقم صورة

 : من یتكون الصیادین البحرشباب شباب رقصة في ىالز وھذا
 .الصیاد قبعة -١
 .البمبوطى بنطلون  -٢
 .أبیض تیشرت  -٣
 جمالى مظھر إلعطاء والساتان الحریر من مطرز صدیرى  -٤

 .العرض یناسب
 :الرقصة لھذه الزى تحلیل •
 : الخطوط •

 على یعتمد بھا التصمیم أن الرقصة ھذه أزیاء من یتضح
   ، واإلستدارة لإلنحناء تمیل التي تناسقةالم الخطوط

ً  السمیكة األقمشة باستخدام علیھا الحصول یمكن و  والمقواه ما نوعا
 یمكن كما الكسرات و البنسات بعض بعمل اإلتساع إعطائھا مع

ً  رؤیتھا  بكثرة الخطوط ھذه استخدمت وقد الخفیفة األقمشة في أیضا
 على خط كل ،فكان شرع الثامن القرن في الفرنسیة المالبس في

 ھذه جمیع واإلنحناءوتجمیع اإلتساع إلى یمیل خط عن عبارة حدى
ً  الخطوط  .المتسع الخارجى والشكل العام الشكل یعطى معا

 : الشكل  -
 : للزى الزخرفى التصمیم

  
 الصدیرى على الموجودة الزخرفیة الوحدة یمثل شكل) ١(شكل 

   
 تنجز أشكال فھناك المصمم بواسطة ابتكاره تم للزى مالعا الشكل
 كما وذلك كلف أو متنوعة خامات وباستخدام التفصیل في بمھارة

 قصھا بعد الزخرفیة الرسومات أضیفت حیث الزى ھذا تصمیم في
 موضح ھو كما الصدیرى على تطریزھا وتم ستان قماش على

 ).٧( رقم بالصورة
 :اللون -

 كاللون األسود اللون إختار قد المصمم أن الزى ھذا من یتضح
  .بیضاء للزى خلفیة إضافة مع للزى أساسى

 العین من المرئیات یقرب أن على القدرة لھ األسود اللون أن ونجد
 من مجموعة أحاطت ما إذا عامة الداكنة واأللوان األسود فاللون
ً  أقل فتبدو إمتصاصھا إلى تمیل فإنھا األلوان  فاللون لذلك ظھورا
 بین التوافق وإعطاء األلوان توحید على القدرة لھ األسود

 . منھا الزاھیة المجموعات
 لذلك علیھا الساقط الضوء تمتص أن طبیعتھا من الداكنة فاأللوان

 الزى جمال فتبرز تجاورھا التى األلوان سطوع درجة من تقلل فھى
 .اإلنتباه یجذب مما والتصمیم

 فیبرز تجاوره التى األلوان فیوضح للضوء عاكس األبیض واللون
 .التصمیم جمال بذلك

  : النسیج  -
 الحریر من زي )٧(رقم  صوره البحر شباب زى فى إستعمال تم   

 الستان قماش من الزخرفیھ والوحدات القطن من والتیشیرت
 .السمیك

 الزي وتحسین اإلنتباه لجذب األقمشة من األنواع ھذه أستعملت وقد
ً  والنسیج المسرحي العرضب یلیق بمظھر وإخراجھ  یتسم أیضا
 لما یناسبھا حیث البمبوطى القصة لیناسب وذلك واللیونة بالنعومة

 .وتناسقھ الزى جمال مع إنسدال من بھ
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 :یاللى آه الرابعة الرقصة - 
 . العروض بین صغیر فاصل عن عبارة تكون الرقصة وھذه

 : الرقصة مكونات  -
 . واحد وراقص واحد مغنى اومعھ الموسیقیة الفرقة من تتكون

 
 والرموز یرتدیھ الذى الزى وشكل المغنى توضح )٨( رقم صورة
  .الزى على الموجودة الشعبیة

 :ومكوناتھ الزى شكل -
 . البمبوطى بنطلون یشبھ بنطلون -١
 والكف كالسمكة الشعبیة النقوش بعض وعلیھ منقوش صدیرى  -٢

 .الشعبیة الروح الزى إلعطاء والعین
 .البنطلون خامة نفس من مصنوع للملبس مناسب تیشرت  -٣

 .المالبس ھذه نفس من تتكون الموسیقیة الفرقة ومالبس
 :الرقصة لھذه الزى تحلیل - 
 : الخطوط - 

 تجمعت خطوط مجموعة بأنھا الرقصة ھذه زى في الخطوط تظھر
 بعض تمثل الرسومات ھذه رسومات مجموعة مكونة معین بشكل

  . والسمكة والكف كالعین الشعبیة الرموز
  :الزخرفیة الوحدات  -

  
  رمزالسمكة   )  ٤(رمزالكف  شكل ) ٣(رمز العین شكل ) ٢(شكل 

  :إلى ترمز العین -
 الوجدان سمات أوضح من سمھ الحسد في اإلعتقاد فیعد الحسد

 بتأصا فإذا والنظر بالعین عادة الحسد ویرتبط المصرى الشعبى
 وصابتھ كما سببھاعین كان كبیرة أو صغیرة مصیبة الشخص
 وتخرق القدر والجمل القبر الرجل تدخل  عندھم فالعین یقولون
 الحجر

 شر ومن"فقال الحسد الكریم القرآن ذكر فقد مؤكدة حقیقة والحسد
 "حسد إذا حاسد

 شئ عندھم فالعین المصریین قدماء إلى یرجع الرمز ھذا وأصل
 المعاصریین المصریین عند قداستھا تفقد لم أنھا كما ومقدس عظیم
 ً ً  أو نساءا  یحمى الذى بالرمز أشبھ قیمة وأصبحت الیوم حتى رجاال

  .الشرور من یحملھ من
 من یحمیھ الذى الحامى البورسعیدى اإلنسان عند العین وتمثل
 .)١(الحسد

  :إلى یرمز الكف - 
 الخمسة ابعھابأص وأشكالھا األیدي رموز أن حیث خمسة العدد
 الطرز بین من أصبح بل استخدم خمسة العدد أن إلى یرجع

 األمر الحسود عین من للوقایة القدیمة الوثنیة العقیدة في المستخدمة
 ، خمسة للعدد المفردات بكافة یتباركون العامة جعل الذى

 ضمان أتھ الشعبیة المعتقدات في خمسة العدد عن والمعروف
 في كما وقائیة وسیلة العامة اتخذه كما مؤذیةال النظرات من للوقایة

 واألصابع الید تعنى وھى العدو عین في وخمیسة خمسة قولھم
 یخشاه الذى الشخص أو العدو وجھ في المرء یرفعھا حیث الخمسة

 یمثل البورسعیدى لإلنسان وبالنسبة حواش یا یقول حوش كأنھ
 ل خمسةیقو وكأنھ العین وشر الحاسدین شر من الوقایة الكف

  .)٥(وخمیسة
  : إلى ترمز والسمكة  -

ً  بإعتبارھا السمكة ترسم حیث النسل ووفرة اإلخصاب  رمزا
 كن القرى في فتیاتال من كثیرا إن حتى النسل ووفرة لإلخصاب

ً  حسن كفأل السمكة لدق األسواق إلى الزواج قبل یذھبن  تجنبا
  . العقم لحاالت
 ، ثمین شئ إكتناز انىمع یحمل الشعبیة الثیاب في السمكة ووضع
 لجلب معنى الشعبیة الفنون في استخدامھ یكثر الذى السمكة ورمز
 . )٨(الرزق وزیادة الرخاء من واإلكثار الخیر

 لتخدم الزى في الرموز ھذه البورسعیدى المصمم استعمل وقد -  
 وخاصة الشعبیة الرموز إلى ترمز كلمات بھا حیث الرقصة ھذه
ً  ذكرت التى ً  الزى یكون أن یتطلب مما سابقا  .ذلك عن معبرا

  : اللون -
 ، لإلنتباه الالفت المبھج األصفر لونین ھنا المصمم استعمل

 الشعبیة الرموز لمجموعة خلفیة بمثابة فكان األبیض اللون واستعمل
 ورسم وزاھیة جذابة ألوان بأنھا ألوانھا تتسم والتى األلوان المتنوعة

  .األغنیة موضوع عن معبرة عدیدة كرموز متباینة بألوان علیھا
 :النسیج -

 أسلوب زخرفتھ في واستعمل متماسك قطن نسیج عن عبارة
 الزى جمال إلبراز اللون أسود بیھ استعمال وتم باإلستنسل الطباعة

 .الزى على المرسومة الشعبیة الرموز إلى األنظار ولفت
  :الخامسة السنارة الرقصة -

 وتتحدث تصف أنھا إلى اإلسم ابھذ تسمیتھا ترجع الرقصة وھذه
  .السنارة وھى الصید أدوات من أداه عن
 :الرقصة مكونات  -

 .فتاة) ١٢( من الرقصة تتكون
 :ومكوناتھ الزى شكل  -
 .الزى جمال یبرز إكسسوار -١
 على ویحتوى الرقصة جمال إلبراز الحریر من مصنوع فستان  -٢

 .البحر ألوان
 .جمالھ ازإلبر للزى مناسب ذھبى حذاء  -٣

 
 رقصة السنارة عن المعبرة الحركات بعض توضح )٩(رقم صوره 

 .فتیاتال بعض یؤدیھا
 :الرقصة لھذه الزى تحلیل -

 مثلثة أشكال إیجاد على یعتمد )٩( رقم صورة في الموجود الزى
 الخطوط وتمتد المودیل في وقصات توسیعات إدخال خالل من

 یعبر أنھ خاص مفھوم الشعبى الرمز في للمثلث و اتمثلث لتكون
 :اآلتى عن

 شعب في والعظمة القوة على كدلیل ، للجبال كرمز المثلث أتخذ
 .بورسعید

 ً  في قوى معتقد لألحجیة  االستخدام فوراء األحجیة إلى یرمز وأیضا
  . منھا والوقایة اإلنسان عن الشریرة القوى إبعاد

 وإن والعال السمو یمثل المثلث فإن مىاإلسال الفكر ناحیة من أما
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 عنھم یبعد أن وتعالى سبحانھ هللا تسبیح یعنى المثلثات تكرار
  .والشیاطین الشرور

 :اللون -
 الصفاء عن لیعبر األزرق اللون وھو اللونى الرمز استخدام تم

 رقصة زى في المصمم استخدام وإن والبراءة والطھر والنقاء
 والسماء البحر عن تعبر األلوان فھذه لبنىوال األزرق للون السنارة

 ویوحى الصید بیئة للمشاھد ویقرب الحیویة الرقصة یعطى مما
 ً  .والسكینة بالھدوء سیكلوجیا

 :النسیج -
 واإلنسدال واللمعان بالنعومة تتسم حریریة أقمشة إستعمال تم

 یجذب مما للزى والجاذبیة اإلنسدال وتعطى القصات مع لتتناسب
 جمال ویبرز للزى محبب لونى جمال یعطى مما ھدینالمشا نظر

 الصوف من المصنوعة الوردات ببعض اإلستعانة مع التصمیم
 .المشاھد عین وجذب وابھار جذاب مظھر إلعطاء والدانتیل الملون

 :السادسة الحلوانى الرقصة - 
 الحالوة بائع تصف أنھا حیث الحلوانى برقصة الرقصة ھذه وتسمى

 اإلخاء من كنوع البحرى الوجھ محافظات في یتجول الذى
 بالوجھ محافظة كل لیصف واحدة جغرافیة بیئة في واإلشتراك

  .األغانى طریق عن البحرى
 : الرقصة مكونات - 

 .الموسیقیة الفرقة وأعضاء شباب )٨( من الرقصة تتكون

 
لرقصة  الزى وشكل الرقصة شكل توضح) ١٠( رقم صورة

 .الحلوانى
  :ومكوناتھ الزى شكل - 
 على اإلنتباه ویشد الرقصة یخدم جذاب لون ذو ستان بنطلون  -١

 .المسرح
 من شكل إلعطاء طولیة خطوط بھ للرقصة مناسب قمیص  -٢

ً  أكثر لتكون الحالوة أشكال  وتخدم الرقصة كلمات عن تعبیرا
 .المسرح على والرقصة الحركة

 البحر عبر الحلوانى سفر إلى مزلتر البحر عن تعبر خلفیة  -
 .البحرى الوجة لمحافظات المتوسط

 :الخط - 
 فالخط فیھا األساسى الرمز ھو الخط أن نجد الرقصة ھذه في

 الحلوانى وسفر البحر وركوب بالبحر یوحى الخلفیة في المنعكس
 مشوار على لتؤكد الخلفیة في بتكرارھا آلخر لمكان من البحر عبر

 . السفر في الطویل الحلوانى
  :اللون - 
 فاللون البرتقالى اللون في المتمثلة الدافئة األلوان إستعمال تم

 الحیویة التأثیرات بعض منھا ویشع والطاقة النشاط یبرز البرتقالى
 لما البرتقالى اللون یختار الزى ھذا مصمم جعل مما السیكولوجیة

 عبر نىالحلوا حركة في متمثلھ وحیویة نشاط من الرقصة تتطلبھ
  .البالد عبر الكثیرة وتنقالتھ المختلفة البالد

  :النسیج - 
 یحتاج حیث بالتماسك یتسم ومقلم ساده حریرى قماش إستعمال تم

 عن المعبر المظھر الزى إلعطاء المتماسك النسیج إلى التصمیم ھذا

  .الرقصة تطلبھ والتى والجدیة النشاط
 :البورسعیدیة السابعة الزفة الرقصة - 
 في تتمثل أنھا حیث البورسعیدیة بالزفة الرقصة ھذه سمىوت

 التنورة رقصة ھنا نوضح وسوف للزفاف تصلح عروض مجموعة
 :عروض من كعرض
 في تتمثل أنھا حیث البورسعیدیة بالزفة الرقصة ھذه وتسمى

 التنورة رقصة ھنا نوضح وسوف للزفاف تصلح عروض مجموعة
 زى شكل توضیح مع البورسعیدیة الزفة عروض من كعرض

  .التنورة لعرض المصاحبة الفرقة

 
 الموسیقیة واآلالت الموسیقیة الفرقة أفراد توضح )١١( رقم صورة

 للفرقة المصاحبة
  :الرقصة لھذه الزى تحلیل  -
 : من یتكون الفرقة زى  -
 والتى بورسعید بحر عن لیعبر البحر لون یوضح أزرق قمیص -١

 .القناة مدن حدأ ھى
 .والسماء البحر عن لیعبر لبنى أو أبیض بنطلون -٢
 وزى البمبوطى الزى یرتدون والراقصین الكورال أفراد بعض -٤

 .البحریة وزى الصیاد

 
 .التنورة راقص زى  توضح )١٢ (رقم صورة

  :التنورة لراقص لزى تحلیل ا  -
  :بأتك جلباب -١

 
  الباتیك جلباب  )٥( شكل

 ویتمیز القطن القماش من یصنع جلباب التنورة رقصة مؤدى یرتدى
 مرد فیھا یركب األمام منتصف في وفتحة أفرنجى كول بوجود
  .)٤(واإلتساع  بالطول األكمام وتتمیز مركب

  :السروال -٢
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 راقص زى في األمام من  السروال  شكل توضح) ١٣( رقم صورة
 .التنورة

ً  التنورة رقصة مؤدى یرتدى حیث  من یصنع الجلباب تحت سرواال
 من بأسورة ویضم مباشرة القدم أعلى إلى طولھ یصل القطن قماش
   .األداء أثناء الحركة لسھولھ أسفل

 
 السروال) ٦(شكل 

 تظھر مثلث ھیئة على حجرال منتصف في قصة لھ تصنع و  
  .)٩( بأستیك الوسط من ویضم الراحة إلعطاء الخلف من واضحة

 
 زى في الخلف من السروال شكل توضح )١٤( رقم صورة 

  .التنورة راقص
  :الثابتة -٣

ً  الثابتة تصمیم یعتبر  ترتدى حیث التنورة رقصة لزى مكمال
ً  وكان الجلباب فوق الثابتة  من ویصنع شومار یسمى قدیما

 والثابتة األسود باللون المصبوغ القطن من المصنوع القماش
ً، الوسط خط عند طولھ یصل مستطیل عن عبارة  تقریبا

ً  السمیك "جبردین أو تیل" القطن  القماش من مصنوع  ما نوعا
 دوران یمثل الثابتة وعرض اللون بنفس الداخل من ومبطن
 وتقفل الخلف من مفتوحة سم ٤٠ - ٣٥ حوالى وطولھا الصدر
 . )٤(وعراوى  بأزرار

  
  األمام من الثابتة) ٧(شكل

  
  الخلف من الثابتة)٨( شكل

  :الفرملة أو العنترى  -٤
 علیھ یطلق صدیرى والثابتة الجلباب فوق التنورة راقص یرتدى

 أما طرابلس إلى فرملة كلمة وتشیر زبون أو فرملة أو العنترى اسم
 لھ رجالى زى إلى تحول وقد العثمانیة المرأة فمصدره العنترى

 القماش من العنترى ویصنع الرسغین عند وضیقة طویلھ أكمام
ً  الوسط خط إلى طولھ ویصل القطنى  وبدون األمام من مفتوح تقریبا
  .)٤(أزرار 

 
 العنترى )٩(شكل

 
 :الصدیرى  -٥

ً  الوسط إلى تصل ، قصیرة سترة عن عبارة  ، أكمام بدون تقریبا
 من مقلم قماش من فیكون الصدر أما التیل قماش من الظھر یصنع
بأزرار وعراوى  ویقفل األمام من مفتوح والصدیرى ، مختلفة ألوان

)٨.(  

 
 الصدیرى )١٠(شكل

  : التنورة أو الجونلة  -٦
 لھذه نسبة األسم بھذا سمیت وقد التنورة الرقصة مؤدى یرتدى
 القماش من مصنوعة واسعة دائرة عن عبارة ھى التى التنورة
  . سم ١١٠ -١٠٠ حوالى طولھا القطنى
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  التنورة تفصیل یوضح )١١(شكل

  
  النھائى تنورةال شكل یوضح)١٢( شكل

 
 اإلتساع في تأخذ ثم الخصر عند وتضیق ألوان عدة التنورة وتأخذ

 بالخیاطة تثبت قصات وبھا سم  ٤٥ -٣٠ بمقدار الذیل نھایة عند
   . )٩(بحزام  طرفاه ینتھى سم ٥:٦ عریض كمر ولھا

 

 
 في عملةالمست التنورات أشكال توضح) ١٥(رقم  صورة           

  التنورة رقصة
  : )٤(التنورة زى في المستخدمة الشعبیة الرموز -
 . بالسماء والتعلق والخیر التفاؤل إلى وترمز النجمة -
 بالموروثات متعلقة فھى بالكعبة الطواف إلى وترمز الدائرة -

 . اإلسالمیة الدینیة
 ویرمز الخطوط إلستقرار األساسى الشكل إلى ویرمز المربع -

 .ةللكعب
 الراقص عن الشر وإبعاد الحاسدین عین إبعاد إلى ویرمز المعین -

 .والمشاھدین
 : اللون -

  :في ویتمثل
 .والنضج والجمال بالنور ویوحى :األصفر اللون -
 .بالدفء یوحى : األحمر اللون -
 .واإلیمان واإلزدھار الخیر یظھر : األخضر اللون -
 .والنقاء والصفاء واألصالة بالعمق یوحى : األزرق اللون -

 

  :الخطوط -
 .والكرامة بالعزة والشعور العالیة الروح یمثل : الرأسى الخط -
  .والھدوء الراحة یمثل : األفقى الخط -
 .واألھمیة والنشاط والشدة القوة تمثل: المشعة الخطوط -
  

  :الجانب العملي للبحث 
  :وشات تصمیمات المفروشات المقترحة والتحلیل الفنى لھذه المفر -

  :التصمیم األول 
  

  
  توضح التصمیم األول) ١٦(صورة رقم                       

  :وصف التصمیم -
التصمیم عبارة عن وسادة من قماش القطن ومزینة بالدانتیل 

  .ھبىالذ
  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -

ھذا التصمیم مقتبس من زى رقصة الحلوانى حیث یتشابھ التصمیم 
  .الشباب برقصة الحلوانى من حیث الخطوط الطولیة  مع قمیص

ً مقتبس من الشكل الزخرفى الموجود على صدیرى الشباب  وأیضا
فى زى رقصة الصیاد من حیث شكل المثلثات التى تجاور بعضھا 

 ً   .بعضا
  :التصمیم الثانى 

  
  توضح التصمیم الثانى) ١٧(صورة رقم                            

  :یم وصف التصم -
التصمیم عبارة عن وسادة مصنوعة من قماش الحریر الفضى 

  .والكحلى مطرز علیھا بالكابتونیھ والخرز
  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -

ھذا التصمیم مقتبس من زى رقصة الصیاد حیث یتشابھ قماش 
التصمیم مع قماش زى رقصة الصیاد من حیث اللون ونوع القماش 

شابھ شكل شغل الكابتونیھ على القماش وشكل التصمیم حیث یت
فى  فتیاتالحریر الفضى بالوسادة مع التطریز الموجود بجونالت ال
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  .ھذه الرقصة
 :التصمیم الثالث 

  
  توضح التصمیم الثالث) ١٨(صورة رقم 

  :وصف التصمیم  -
التصمیم عبارة عن وسادة من قماش الحریر الفضى والكحلى 

ب مشغولھ بغرز تطریز متنوعة مطرز علیھا أبلیكة على شكل قل
  باإلضافة إلى الكروشیھ ) البذور  –السلسلة  –الفرع   -الحشو( مثل 

  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -
ھذا التصمیم مقتبس من زى رقصة شباب البحر حیث یتشابھ شكل 

  .التصمیم الزخرفى للوسادة 
رقصة ب فتیاتكما یتشابھ فى خامة القماش ولونھ مع جونلھ ال

  .الصیاد
  :التصمیم الرابع 

  
  توضح التصمیم الرابع) ١٩(صورة رقم                               

  :وصف التصمیم  -
التصمیم عبارة عن وسادة من قماش القطن مطبوع علیھا صورة 

  .أسماك بألوان البجمنت بأسلوب اإلستنسل 
  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -

من زى رقصة آه یاللى حیث یتشابھ التصمیم  ھذا التصمیم مقتبس
  .مع زى رقصة آه یاللى فى نوع وخامة القماش وھى خامة القطن 

ً یتشابھ  التصمیم مع ألوان الزى وألوان التصمیمات  وأیضا
الموجودة على صدیرى المغنى والصدیرى الذى یرتدیھ كل شباب 

  .الرقصة 
ً فى استخدام أسلوب ال طباعة باإلستنسل وھو ویتشابھ التصمیم أیضا

نفس األسلوب المستخدم فى تزیین صدیرى الشباب برقصة آه یا 
  .للى

  :التصمیم الخامس 
  :وصف التصمیم  -

التصمیم عبارة عن وسادة مصنوعة من قماش القطن ومطبوع 
علیھا دوائر بألوان متنوعة ومستخدم فى تنفیذھا أسلوب الطباعة 

  .بالعقد والربط 

 
  وضح التصمیم الخامست) ٢٠(صورة رقم 

  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -
ھذا التصمیم مقتبس من زى رقصة التنورة من حیث الشكل 
الزخرفى حیث یعتمد التصمیم على الدوائر وھو الرمز األساسى 
ً یتشابھ مع زى رقصة التنورة من حیث  لراقص التنورة و أیضا

ً یتشاب ھ مع زى راقص تنوع األلوان وتعددھا وإبھارھا وأیضا
التنورة حیث یعتمد فى تصمیم الزخارف على أسلوب الطباعة كما 

  .فى زى راقص التنورة 
  :التصمیم السادس 

  
  توضح التصمیم السادس) ٢١(صورة رقم                           

  :وصف التصمیم  -
التصمیم عبارة عن وسادة مصنوعة من القطن ومطرز علیھا أبلیكة 

اش الستان واستخدم فى تطریزھا عدد من غرز دائریة من قم
  ).سلسلة  –بطانیة  –حشو  –فرع (التطریز ھى 

  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -
ھذا التصمیم مقتبس من زى رقصة آه یاللى من حیث الشكل 
الزخرفى حیث نجد على الصدیرى الذى یرتدیھ شباب رقصة آه 

  . یاللى شكل الكف الموجودة على األبلیكھ
كما تم إقتباس شكل األبلیكة الخارجى من زى رقصة التنورة 
وخاصة شكل التنورة الدائریة التى یتمیز بھا راقص التنورة كما تم 
إقتباس الورود الموجودة على التصمیم من األشكال الموجودة على 
زى راقص التنورة والموجودة بشكل دائرى على تنورة الراقص 

ث والمعین والدائرة وتم دمجھا فى شكل وبأشكال متنوعة مثل المثل
الورود والفروع المطرزة بخیوط السیرما الفضى والذھبى على 

  .األبلیكة الستان الموجودة على الوسادة 
  :التصمیم السابع 

  :وصف التصمیم  -
التصمیم عبارة عن وسادة مصنوعة من قماش القطن ومطرز علیھا 

  أشكال متعددة بغرز
  ).السلسلة  –البذور  –الحشو  –الفرع (  
  :زى الرقصة المقتبس منھ التصمیم  -
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ھذا التصمیم  مقتبس من زى رقصة آه یاللى حیث رسمت العین 
على الوسادة بنفس الشكل الموجود على صدیرى الشباب فى رقصة 
آه یاللى كما رسمت مجموعة أشكال ھندسیة تعبر عن الورود وتم 

  .الوسادة  إقتباس بعض ھذه األشكال كما یظھر على

 
  توضح التصمیم السابع) ٢٢(صورة رقم                         

كما تم إقتباس أجزاء من الفرع الموجود بالوسادة من رقصة شباب 
  .البحر من الشكل الزخرفى الموجود على صدیرى شباب الصیادین 

كما تم إقتباس أجزاء فروع الورود والورود من تنورات راقص 
  .التنورة 

  :ییم نتائج الجانب العملى للبحث تق -
تم تقییم التصمیمات المقترحة من قبل مختصین فى مجال 
التخصص  لمعرفة مدى ارتباطھا باألزیاء المقتبسة منھا ومدى 
نجاح توظیفھا كقیمة جمالیة وفنیة لنقل التراث والتعبیر عنھ بصورة 

ً معرفة مدى مالءمتھا الفنیة والجمالیة كمفروش ات واضحة وایضا
معاصرة مبتكرة من أزیاء تعبر عن التراث الشعبى المصرى 

ااألصالة والمعاصرة في ھذه التصمیمات  البورسعیدى ومدى تحق
المنفذه ومدى تحقق القیم الجمالیة والتشكیلیة فى التصمیمات المنفذه 
ومعرفة مدى تحقق الوحدة والترابط بین عناصر التصمیم من عدمھ 

بس منھ التصمیم وذلك باإلجابة بوضع وبین عناصر الزى المقت
  ) .٢(أو غیر مناسب ) ١(عالمة صح أمام مناسب 

  :النتائج التى توصلت إلیھا الدراسة  -

لقد ألقت الدراسة الضوء على األزیاء الشعبیة البورسعیدیة بصفة 
عامة والرموزالشعبیة الزحرفیة باألزیاء الشعبیة البورسعیدیة  

  :نتائج التالیةبصفة خاصة وتوصلت إلى ال
أنھ باإلجابة على تساؤل البحث األول من خالل تحلیل األزیاء  -

الشعبیة البورسعیدیة  ظھرت الروح القومیة للفن الشعبي 
البورسعیدى من خالل رموزه فأمكن التوصل إلى أن الفن 
ً لمصمم  ً غنیا الشعبي كقیمة فنیة تشكیلیة یشكل مصدرا

من وحي بیئتھ ما یخدم المفروشات والمنسوجات في أن یسجل 
أبرز البحث أنھ من خالل مصدر  .جمالي بشكل الوظیفة

الرموز الشعبیة الموجود باألزیاء أمكن بتطویعھا إیجاد عالقة 
  .بین أشكالھا كقیمة فنیة وتشكیلیة وتصمیم المفروشات 

أمكن الوصول إلى بعد جمالي برؤى جدیدة حدیثة لتصمیمات  -
فروشات بما یثري التصمیم في فى تصمیم  الم یمكن توظیفھا

  .مجال المنسوجات بصفة عامة والمفروشات بصفة خاصة
الشعبیة  لألزیاء التحلیلیة الوصفیة الدراسة خالل من -

 والرموز البورسعیدیة الشعبیة الرقصات البورسعیدیة من خالل
فرقة بورسعید للفنون  ترتدیھا التى والمالبس بھا المتواجدة

 األزیاء ھذه عناصر توظیف أمكن تالرقصا اثناء الشعبیة
استطاعت الباحثة  مفروشات تصمیم فى البورسعیدیة الشعبیة

 لألجیال التراث ھذا نقل اإلجابة على تساؤلت البحث بما یضمن
 من وحمایتھ البورسعیدى الشعبى التراث إحیاء و القادمة

 .القادمة لألجیال ثقافى كموروث علیھ والمحافظة الضیاع
  :نتائج مناقشة ال -

جاءت نتائج البحث لتثبت إمكانیة توظیف عناصر األزیاء الشعبیة 
البورسعیدیة فى تصمیم مفروشات مستوحاة من ھذا التراث كقیمة 
فنیة وجمالیة تعبر عن ھذا التراث وتتضمن استمراریة بقائھ من 
خالل نشر ھذة التصمیمات وتشجیع األجیال القادمة على عمل مثل 

ً لنجاح ھذه ھذه التصمیمات ال مستوحاة من التراث وذلك وفقا
  التصمیمات فى تحقیق الغرض منھا كما 

الذى یوضح نسبة اتفاق آراء السادة المحكمین ) ١(یتضح من جدول 
  :حول الجوانب الفنیة والجمالیة لتصمیمات المفروشات المقترحة 

  ٧تصمیم ال  ٦التصمیم   ٥التصمیم   ٤التصمیم   ٣التصمیم   ٢التصمیم   ١التصمیم   
  %٩٧  %٩٥  %٩٣  %٩٤  %٩٦  %٩٧  %٩١  نسبة إتفاق اآلراء

  
  مخطط یوضح نسبة اتفاق آراء السادة المحكمین) ١٣(شكل 

 : Recommendationsصیاتالتو
 الوطن یشھدھا التي التأصیل عملیة في المساھمة من البد -١

 وذیوع والزوال، االندثار من الشعبیة الرموز وحمایة العربي
 بتراثھا امة كل تمسك إلى تؤدى الذي العربیة القومیة الروح

 .الشعبي

 فى الشعبیة واألسالیب بالموضوعات والمبدعین الفنانین اھتمام -٢
 جمالیة علي والتأكید وتلقائیتھا، بفطریتھا الشعبیة الرموز لتناو

 مع یتماشى ما علي تؤكد صیاغات في الرموز ھذه وحضاریة
   .المتجدد العام الذوق

 الرموز لتقدیم متطورة اده او وسیلة توظیف الفن الشعبى  یعد -٣
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   . وتشكیلیة تصمیمیة ومعالجة تنوع في فطریتھا بكل الشعبیة
 خصائصھ من واالستفادة الشعبي الفن أحیاء على التأكید -٤

 واستخدام العصر، روح مع یالءم بما تطویره وإمكانیة مستقبال
 الراھنة، الظروف معایشة ھي العام بمعناھا المعاصرة
 .واالبتكار التجدید نحو التقدم تعني التي المستقبلیة، والتطلعات

 الشعبي لفنا جمالیات وتحدید نرغبھا التي الفنیة األصالة تحقیق -٥
 متمیزة تراثیة شخصیة إلي ینتمي فني عمل تحقیق شملت التى

 .الجمالیة بأسسھا
 معالم عن والكشف الغریب، الفن ترفض التي األصالة استخدام -٦

 الفنیة اإلعمال في الشخصیة ھذه في الذاتیة الشخصیة
 مقومات من فیھ ما وإبراز بتراثنا الغرب لتعریف المعاصرة،

  .ةوالثقافی حضاریة
 روح بمعایشة الماضي من الستفادة والمعاصرة األصالة ربط -٧

 التراث، قیمة أساس على للمستقبل واإلعداد العصر
 .تطورت ثم االستمرار بل الماضي إلغاء لیست والمعاصرة

 اإلعمال عبر ھویتھ على یؤكد ان العربي الفنان على یجب -٨
 عیب الف العالمیة إلي مدخلھ ھو التأكید وھذا معاصرة، الفنیة

 الذي المحلي بالواقع تنطلق عربیة تصمیمات إبداع من ابدا
  .الشعبیة العربیة الجمالیة الحضارة یظھر

 وإدخال الشعبیة، الرموز بجوھر یرتبط معاصر أسلوب اقتراح -٩
 مع متجددة إنسانیة قیما تحمل علیھا جدیدة تشكیلیة صیاغات

 العصر تتقنیا مع یتالءم بما وعفویتھا أصالتھا علي الحفاظ
 .الحدیث
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