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 الملخص: 

لتبعكيلية وحرفع  فالعااكرة الصصعرية للبعع  المصعرس تجسعدت فعه فنو ع  ا شعع  وهوية تراث بلد على شاهدا اليدوية الصناعات بقيت      

ظ علعه التعراث الاين أبدعوا فعى مجعا ت ععدة ي ويععد ال فعا وإشتهرت مصر على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرر اليدوية،  

 المصرس والصناعات ال رفية من ا  دثار و تقديم مصر للععالم معن خعال ال عرت التقليديعة التعى تلميعف الم افصعات المصعرية الم تلفعة معن

األهدات الرئيسية فه إطار اسعتراتيجية دععم ورعايعة ال عرت التراثيعة كجعفو هعاي ورئيسعه معن المكعون المعادس لليويعة الثقافيعة للب صعية 

 صرية .الم

لرى تحترا  اتمثلت المبكلة فى المجتمعات العمرا ية الجديدة والتى تيتم الدولة بتطويرها حاليا لتطوير العبوائيات كمبروع بباير ال ير فيى 

المنعاطق الى جا   التطوير المكا ى ي فإ باو مراكف تراثية ت قق األهتماي بال رت والصناعات اليدوية لسعكان تلع   وير المهني والثقافىالتط

 يجياتتراتاسع و الت طعي  فعه ي قق  األستفادة من طاقاتيم الصبرية لأل تاج واألبداع و بر الوعى الثقافى.  فال رت اليدوية تعا ى من ضعف

  .  قرردرات إبداعية وإبتكاريرة من خالل ورش التدريب المتخصصة بكل حرفة الذى يحتررا  إلى ترروفير للتنررافس الررشديد نتيجة التسويق

وتحقق المعارض الملحقرة برالمراكز التراثيرة تنشريك حركرة وجود مصممين يقودوا العملية اإلبداعية داخل هاه المراكفي الى     ويسعه الص ث

 ى خار  مصر.والشراء وتحقيق الجذب السياحي و سهولة وصول تلك الصناعات إلالبيع 

 النيوض التجريد الرقمه يمكنبواسطة  لية ل يفات المراكف التراثية  و المعارض  المنيج العلمى الت ليلى ودراسة المعالجات الداخفمن خال 

, و القراء لقضعاو علييعا ل تعتعرض الصعناعات اليدويعة  التعه وقاتالمع ت ديد إلىيمكن للص ث ان يصل ال رت و الصناعات اليدوية يو  بياه

واألسعتفادة معن الطاقعات الصبعرية الميعدرة اء الحرف والصرناعات اليدويرة تلعبة هذه المراكز التراثية فى أحي  الدور الهام الذى  الضوء على  

 خال المعارض المل قة بالمراكف. لكين منوالمستي اليدوية ال رت اص اب بين وصل حلقة وايجاد لسكان مباريع بباريري

 

 الكلمات المفتاحية:

التجريعد  -المراكعف التراثيعة  -األدوات والتقنيعات الرقميعة-اليويعة الثقافيعة    -ال رت اليدوية التقليدية    -الميفة التنافسية     -التراث المصرى   )

 الرقمه (

 

Abstract: 

Handicrafts is still remained as a witness to the heritage of the country and the identity of the people يthe 

visual memory of the Egyptian people has been consisted from its heritage arts and its skilled makers. 

Throughout the history, Egypt has been renowned through its heritage arts and its skilled makers who have 

been creative in many fields يThe preservation of Egyptian heritage and craft from extinction and introduce 

Egypt to the whole world through the traditional crafts that characterize the different Egyptian provinces ي

https://context.reverso.net/translation/english-arabic/consisted
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One of the main Goals of the strategy to supporting and welfare heritage crafts As an important part of the 

component of the cultural identity of the Egyptian character. 

 

The problem was the new urban communities that the state was currently interested in to developing slums 

as Pashayer Elkhair project which needs professional development and culture development as well as 

spatial development ي establishment of the heritage centers that Achieves the promotion of the crafts and 

handicrafts for the people of these regions, will makes use their human potential to produce creation and 

spread culture awareness. 

 

 Handicrafts suffering from poor planning and marketing strategies as a result of intense competition ي

which needs to provide creativity and innovation capabilities during specialized training workshops in each 

craft The research seeks to have designers leading the creativity process within these center, the exhibits 

which attached to the heritage center stimulate the movement of sales and purchases and the tourist 

attraction and ease access of these industries outside Egypt. 

 

 

Through the Scientific Analytical Approach and the Study of the interior design of the Heritage Centre and 

exhibition by using digital abstract we can Advancement Handicrafts Search can reach to the impediments 

that facing handicrafts and highlight the important role that the heritage centers play in reviving crafts and 

handicrafts. 

And take advantage of the wasted human potential of the residents of Bashayer Elkhair projectsي and 

creating a link between Craftsmen and consumers through exhibition that attached to the canters. 

Key words: 

Egyptian heritage - Competitive advantage - Traditional manual character - Cultural identity -Digital tools 

and techniques. Heritage centers - Digital abstraction 

 المقدمة:  -1

 األجداد ب  قاي ما علي  ويعرفوا ليطلعوا لألجيال وي فص  تاري   يسطر أن اإل سان يستطيع العلمفص ،  جن   إلى يسيران جنصا   والتاريخ العلم إن

بلد على شاهدا اليدوية الصناعات  بقيت  ي  واآلباو ا وهوية تراث  ا فه فنو    الصصرية للبع  المصرس تجسدت دائم  لتبكيلية  شع  فالااكرة 

دوث فترات ا قطاع حضارس بين العصور المتعاقصة مع موجات ا ستعمار، لكن البع   وحرف  اليدوية، فه خ  متواصل   ينقطع برغم ح

من    الصسي  فه الريف والمدن كان يمأل تل  الفجوات ال ضارية بإ تاج أ ماط فنية من إبداع  تلصه إحتياجات حيات  وعادات  ومعتقدات ، فتجلت

تل  الروح هه الته بلورت ثقافت  وحفصتيا من الاوبان فه العديد من الثقافات  اليا مامح هويت  القومية وروح  الصامدة عصر الفماني  خ

كا ت  العثما ه  العصر  أواخر  ي حتى  تاريخ سابقة  فترات  فه  علييا جميع ا  وا فت ت  وتمثلتيا  منيا  أفادت  وإن   ، والدخيلة  الوافدة    واليويات 

كا ت تبكل القوة اإل تاجية الثا ية بعد الفراعة، وكان إ تاجيا يلصه احتياجات التقليدية بمثابة الصناعة الوطنية الثقيلة فه مصر حيث  ال رت  

بالعصاي   التطعيم  أعمال  ومن  والفجاجية،  وال ففية  وال بصية  ال جرية  الفخارت  فنون  من  يضع   وما  والمعمار  الملصس  من  الصاد  أهل 

التطريف وال ياميةي.. وعبرات ال رت األخرى، هاا إلى جا    لن اسية والفضية والمنسوجات ال ريرية والصوفية وأشغال  والمبغو ت ا 

المنتجات الته يتم تصديرها إلى الصلدان األخرى من كافة ال رت المتوارثة، فمتغيرات ال ياة وعوامل التقدي المادس أدت إلى ضعف أغل  

 ة بنت الضرورة والوظيفة النفعية. ه المدينة والقرية، وإلى تعرض بيا لا دثار، ألن ال رفال رت اليدوية التقليدية ف

ال يامية واألرابيس  والفجاج  الميرة الاين أبدعوا فى مجا ت عدة منيا  بفنو يا التراثية وصناعيا  فقد اشتيرت مصر على مدى تاري يا 

الي والسجاد  والف ار  وال فت  بالصدت  والتطعيم  التراثالمعبق  عله  ال فاظ  ويعد  وغيرهاي  الن اس  على  والطرق  المصرس    دوس 

األهدات   من  الم تلفة  المصرية  الم افصات  تلميف  التى  التقليدية  ال رت  خال  من  للعالم  مصر  تقديم  و  ا  دثار  من  ال رفية  والصناعات 

ا من  ورئيسه  هاي  كجفو  التراثية  ال رت  ورعاية  دعم  استراتيجية  إطار  فه  المصرية،  الرئيسية  للب صية  الثقافية  لليوية  المادس  لمكون 

الوطنيةفالترا هويتيا  عن  تعصير  وخير  وأصالتيا  عراقتيا  على  دليل  وأكصر  لألمم  ف ر  مصعث  وأشكال   أ واع   اختات  على  ال ضارس     ث 

 وصلة وثيقة   تنفصم و  تنقطع بين الماضه وال اضر.

 :مشكله البحث   -2

 أص اب لدى  التسويق  ثقافة ا عداي   ست دمة  تيجةالم والتقنيات التسويق يجياتترات اس و الت طي  فه ن ضعف تعا ه ال رت اليدوية م      

فالطرق والوسعائل التقليديعة  فى تسويق المنتجات اليدوية أدى إلى عدي استجابة العماو لتل  المنتجات  فالتنععافس الععبديد   اليدوية ال رت

قععدرات   تععوفير  إلى  الي تععاج  التدري   ورش  من خال  ذل   ويت قق  وإبتكاريعة  وجود مصممين  إبداعية  ان  كما  ي  حرفة  بكل  مت صصة 
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يقودوا العملية اإلبداعية داخل هاه المراكف والتدري  المثمر من قصل مصممين مت صصين ألفراد هاه المجتمعات العمرا ية الجديدة كثروة  

داعى للمعارض المل قة بالمراكف عية قادرة على جاب األ تصاة ي وكال  ي قق التصميم اإلبببرية ليكو و قادرين على أ تاج تصميمات ابدا

التغععيرات  هععاه  مواجيععة  ععلى   قعادرة  التراثية   المراكف  تل   تكعون  حتى  السياحه  الجاب  وت قيق  والبراو  الصيع  حركة  تنبي     التراثية 

 نتجة .اعات إلى خارج مصر ولنت ول من دولة مستيلكة الى دولة مالمتععسارعة حولناي ويساهم فى سيولة وصول تل  الصن 

 : هدف البحث -3

ت قيق القععدرة التفاعليععة للمعارض المل قة بالمراكف التراثية وال فاظ على الميفة التنافسة للمنتج الم لى ويصرز هنا   إلى الدراسة   تيدت      

اصر  تقوي على األستلياي  ت العرض بأفكار مصتكرة تتائم مع متطلصات األ سان المعدور المصمم الداخلى فى المعالجات التصميمية  لوحدا 

 من ال رت والصناعات اليدوية المصرية وإست داميا كوسعيلة ترويجيعة للمنتجات الم لية اليدوية وحمايتيا من األ دثار .

 

  :  منهج البحث -4

رفة وأسالي  صناعتيا كل حل  حيفات دخلية خاصة    لتبمل علىت المراكف التراثية  لدراسة المعالجات الداخلية ل يفاالمنيج العلمى الت ليلى  

 . ال رت ألحياو الصناعات اليدوية المصرية  بياه النيوض كأحدى استراتيجيات وكال   معالجات التصميم ال اص بالمعارض المل قة بيا

 ماهية الصناعات الحرفية والتراثية  -1

ة الاهنية واليدوية الته أكتسصيا  عمل  على ميارات  الفردي  مدا  فهبمفاولتيا ال رفه معت  هه الصناعات الته يقوي      

ال امات  أو  الم لية  الطصيعية  الصيئة  فه  المتوفرة  األولية  ال امات  باست داي  ال رفه وذل   للعمل  من تطور ممارست  

 باست داي بعض العدد واألدوات الصسيطةاألولية المستوردة ب يث يتم التعامل معيا فه اإل تاج بصورة يدوية أو 

 ( 2011مارس،  28ري  م مد عصد الغنه ، أاليدوية وأثرها على التنمية،   ال رت والصناعات)
عرفت مصر ال رت اليدوية منا عيد الفراعنة حيث تميف البع  المصرس عن غيره من البعوب فه صناعة ال رت اليدوية  

م الطصيعية  المنتجات  است داي  حيث  الصناعاتمن  تبتير  لال   وال رير،  وال ب   واألصوات  القطن  المصرية    ن  اليدوية 

فوة   مناطق  فه  الكليم  صناعة  الصناعات  هاة  أهم  ومن  التفاصيل  ومراعاه  الصنعة  اتقان  حيث  من  وتفردها  وغناها  بتنوعيا 

و وسيوة  دمياط  مناطق  فه  التطريف  وصناعة  وسيوة،  سمصل  وأبو  علم  ومرسه  بالعريش  وسا ت  والجورة  بالعريش  العصد  بئر 

طق أخميم بسوهاج و قادة باألقصر، وساقية أبوشعرة المت صصة فه صناعة السجاد اليدوس، كاترين، وصناعة النسيج فه منا

وصناعة الجلود وتتركف فه مناطق مصر القديمة واإلسكندرية وحاي  وشاتين، وصناعة ال له فه مناطق تجمع  صر النوبة  

لفضية، وصناعة الرخاي وتتركف فه مناطق  تين ومرسه علم، وتجمع الجمالية المت صص فه المبغو ت اوتجمع حاي  وشا

 الدريسة وشق الثعصان باإلضافة إلى تجمعات فه مجا ت صناعة ال يامية والتلله والعرجون واألثاث 

 (1975ب، القاهرة: مكتبة مدبولي، فصول من التاريخ االجتماعي للقاهرة العثمانية، أندريه ريمون،  ترجمة زهير الشاي) 
 

 والتاريخية للحرف والصناعات اليدويةلقيمة التراثية  1-2

 
الورش والمصا ع إقامة آ ت  فعملت على  ال رفه ،  تراثيا  استثمار  أهمية  الصاد  الكثير من  إلى خلق مئات     أدركت  وبالتاله 

ل  اق لتصريف منتجاتيا فه كل مكان ، ما جعليا تت ول من دو األلوت وربما المايين من فرص العمل لبصابيا، وإلى فتح أسو

من أزياو وأثاث ومفروشات وأدوات منفلية  مستيلكة لما ينتج  غيرها الى دول غنية من عائد تصدير منتجاتيا   فقيرة، أو دول  

 وكافة احتياجات ال ياة اليومية . 

تحتاج موار أنها ال  الحرفية  أو  اليدوية  الصناعات  يميز  أغلب والذي  يعتمد  كبيرة حيث  في هذد  تدخل  التي  الخامات    ه ها على 

وقابليتها  األخرى  الصناعات  بمتطلبات  مقارنتاً  المحلية  الخامات  على  تعتمد  محلية  كلها  المحيطة  البيئة  من  الصناعات  

 . لالستيعاب وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة بمؤهالت تعليمية منخفضة

 ( /https://tijaratuna.com 2021/ 21/4يربا موسى باشا  يةي)النساو والصناعات ال رف

 

 : كيفية التعامل مع الصناعات اليدوية1-3

بقاو  ة اإلوية، فيناك فئة تنصر إلييا من منصور التراث وضرورتصاينت وجيات النصر حول التعامل مع الصناعات اليد

علي  دون تجديد أو تعديل ي وهناك فئة ثا ية ترى أن األكثر صوابا  هو إدماج هاه ال رت فه عجلة الصناعة ال ديثة  

ج  التعامل معيا كتراث  وإهمال ما   يقصل اإلدماج إلى أن يندثر تلقائيا ، أما الفئة الثالثة فترى أن الصناعات اليدوية ي

https://tijaratuna.com/author/rbamosa/
https://tijaratuna.com/
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عة توفر فرصا  للعمل سواو فه اإل تاج أوالتسويق الاس يج  أن يتاوي مع رغصات وطنه تلفي الم افصة علي  ، كصنا

خاصة   بصفة  اليدوية  المنتجات  باقتناو  ا هتماي  ذات  األخرى  الفئات  بعض  رغصات  ومع  عامة،  بصفة  المستيلكين 

 . كالسائ ين وغيرهم
والصنا ت فال رت  اليدوية  وت عات  العالم،  دول  معصم  فه  واسع  بإهتماي  الوطنية   صى  المستويات  على  المصاولة  الجيود  تفايد 

 . واإلقليمية والدولية لتأكيد األهمية ا جتماعية والثقافية لل رت كجفو من التراث الوطنه فه غالصية الدول

   :أهمية الحرف والصناعات اليدوية-2

والصنا ال رت  أهمية  التنعكس  بعض  أن  فه  اليدوية  علىعات  د لة  ذات  ال رفية  الوطنية   منتجات  اليوية  جوا   

 :للدولة المنتجة لل رت والصناعات اليدوية، وفيما يله عرض ألهمية ال رت والصناعات اليدوية

 
 
 
 

 ( يوضح أهمية الحرف والصناعات اليدوية 1ديجرام )
 
 
 
 

 األهمية الثقافية أوال:

كس جا صا  من جوا   اليوية الوطنية للصلد، وتعتصر تراثا   لى الصناعات ال رفية اليدوية على أ يا مرآة تع ة ينصر إبصفة عام        

 . وطنيا  ت افظ علي  معصم الدول كجفو من هويتيا وأصالة شعوبيا ورمفا  لعراقتيا وحضارتيا وتطورها

و  يد أو تعديل وهناك رأس ثا ه يرى أن من األكثر صوابا  هفيناك رأس ينصر إلييا من منصور ضرورة اإلبقاو علييا دون تجد

أن   فيرى  الثالث  الرأس  أما  تلقائيا ،  يندثر  أن  إلى  اإلدماج  يقصل  ما    وإهمال  ال ديثة  الصناعة  عجلة  فه  ال رت  هاه  إدماج 

للعمل  فرصا   توفر  وكصناعة  علي   الم افصة  يلفي  وطنه  كتراث  معيا  التعامل  يج   اليدوية  الصطالة    الصناعات   متصاص 

والتسويق الاس يج  أن يتاوي مع رغصات المستيلكين بصفة عامة ومع رغصات بعض  وت سين مستوى الفرد سواو فه اإل تاج  

 الفئات األخرى ذات ا هتماي باقتناو المنتجات اليدوية 

   األهمية اإلجتماعية:ثانيا :

تمثل        فيه   ، خطيرة  اجتماعية  مبكلة  الصطالة  ا  تعتصر  اآلثار  من  الكثير  علييا  وتترت   للطاقة  الفرد  لمدمرة  هدرا   على 

والمجتمع فالصطالة تقود إلى الجريمة وتؤدس إلى ا فراط األمن وا ستقرارا جتماعه وإلى كثير من العوامل األخرى الته تيدد  

فإ  ، بالصطالة  المرتصطة  اآلثار  لياه  للمجتمع، و صرا   الصاهرة والقضاو علييا النسيج ا جتماعه وا قتصادس  التعامل مع هاه  ن 

أولوي  من  إحدى  أصصح  اليدوية  الصناعات  وتعتصر  سواو..  حد  على  والمتقدمة  النامية  للدول  التنموية  وال ط   السياسات  ات 

 المجا ت الته تساهم فه حبد وتعصئة القوى العاملة الوطنية وت سين مدى المباركة 

  األهمية االقتصادية : ثالثا: 

بشكل رئيسي على         اليدوية  الصناعات  في  اإلنتاج  والعمالة منخفضة    يعتمد  المال  بين رأس  النسبة  فإن  األفراد، وغالباً 

قويا من مصادر   المجال مصدرا  فأن هذا  والعمالة  المال  بين رأس  النسبة  لتدني  اليدوية، ونظرا  الصناعات غير  مقارنة مع 

الدول النامية حيث    ليدوية على أنها مصدر حيوي للعمالت األجنبية في عدد منتوفير فرص العمل كما برهنت الصناعات ا

يساهم مساهمة كبيرة من إجمالي العمالت التي تحصل عليها بعض الدول من تصدير المنتجات المصنعة في الدولة ويحتسب  

 ذلك ضمن عائدات السياحة للدولة 

  األهمية السياحية :رابعا : 

اليدوية يساهم بدور إيجابه وفعال فه  فه بعض الدول أن مجال ال رت والصناعات  راسات المنبورة  تصين من بعض الد      

التنمية السياحية ويعفى ذل  إلى أسصاب تبجيع الفوار والسياح على شراو المنتجات التقليدية وا حتفاظ بيا كتاكار أو توزيعيا 

 األهمية الثقافية 

 

 جتماعية األهميةاإل

 

 األهمية االقتصادية

 

 األهمية السياحية 
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س هو العامل األكثر فه المناطق السياحية فه كافة دول العالم والعائد المادكيدايا ، كما أن القيمة التراثية لل رت أمر معترت ب  

 ( 2011مارس،  28ري  م مد عصد الغنه ، أال رت والصناعات اليدوية وأثرها على التنمية،  ).أهمية فه بقاو هاه ال رت

 نبذ  تاريخية عن الحرف التقليدية في مصر-3

حيث تتميف بجودة عالية فه    اعات المصرية الم تلفةراثية ت تل المركف األول فه الصن منا قديم الفمان وكا ت ال رت الت       

التنفيا والتبطي ، وتستمد مفرداتيا الفخرفية من الفنون القديمة) الفرعو يةي القصطيةي اإلساميةي البعصية( و صرا لثراو زخارفيا  

كا ت  وظف فه جميع مجا ت ال ياة ف تى أواخر العصر العثما ه  وألوا يا وجودة تبطيصيا وتوظيفيا فقد أعدت) فنون تراثية( ت 

وفنون   والمعمار  الملصس  من  الصاد  أهل  احتياجات  يلصه  إ تاجيا  وكان  مصر،  فه  الوطنية  الصناعة  بمثابة  التقليدية  ال رت 

الن اسي  بالعصاي والمبغو ت  التطعيم  ة والفضية والمنسوجات  الفخارت ال جرية وال بصية وال ففية والفجاجية، ومن أعمال 

التطري  وأشغال  والصوفية  إلى  ال ريرية  تصديرها  يتم  الته  المنتجات  جا    إلى  هاا  األخرى،  ال رت  وعبرات  وال يامية  ف 

الصلدان األخرى من كافة ال رت المتوارثة، وكان لتل  القاعدة الصناعية أحياو بكامليا يعيش فييا ال رفيون ت ت  صاي دقيق هو  

 ف ال رفية، ل  قواعده وأصول  وأرباب  وشيوخ .   صاي الطوائ 

 الطوائف الحرفية نظام3-1

العثما ه من مجموعة كصيرة من الطوائف ال رفية، وكان لكل طائفة شيخ أو  قي ، وكان         القاهرة فه العيد  تكون مجتمع 

ف القاهرة،  فه  ال رت  معصم  تتركف  كا ت  الطائفة  فسيا.  أبناو  قصل  من  ي تار  كا ت البيخ  فقد  المدينة،  من  م دود  قطاع  ه 

قا المينية  وأخرى  للطوائف  البعرية"  باب  حه  "لعمال  طائفة  فتوجد  الطائفة،  تل   اسم  من  أحيا ا   اسميا  تستمد  جغرافية  عدة 

وفه   ا سم  ي مل  فس  سوق  فه  متجمعين  الن اسين  كل  كان  إذ  بالقاهرة"  الن اس  "بياعه  وطائفة  الغورية"،  حه  "لتجار 

فكل ال يامية بالقاهرة كا ت م اتيم تقع بالقرب من باب زويلة،  القريصة، كال  األمر بالنسصة "لصناع ال ياي بالقاهرة"  ضواحي   

 و كان األفراد الاين يمارسون مينة ما يتجمعون فه حه واحد أو شارع معين، و كان لنباطيم ملمح سائد وخاص أحيا ا .

 ( 2011مارس،  28ري  م مد عصد الغنه ، ألتنمية،  ال رت والصناعات اليدوية وأثرها على ا)

 

 بشكل سلبى  ثير المدنية على الحرف اليدوية التقليدية تأ3-2

أدت متغيرات الحياة وعوامل التقدم المادي إلى ضعف أغلب الحرف اليدوية التقليدية في المدينة والقرية، وإلى تعرض        

بل فى في مصر وحدها،  ليس  لالندثار،  المدن   بعضها  الحياة  تقدما في مظاهر  التي شهدت  العالم  للتغيرات  كل دول  وتبعاً  ية 

فقد   تغييرات عميقة في سلوكيات وحاجات األفراد وأنماط االستهالك  العالم ، حدثت  التي اجتاحت  االقتصادية و االجتماعية 

حيث تشهد منتجات الصناعات اليدوية في    انحسر العمل في قطاع الصناعات اليدوية وتم االنتقال إلى مرحلة التصنيع اآللي،

تن  اليوم  العالية  العالم  اإلنتاجية  القدرات  منها  أسباب  إلى  ذلك  بإستخدام اآلالت، ويرجع  المصنعة  السلع  من جانب  شديداً  افساً 

المحلي  للخامات  كبديل  واستخدامها  بديلة  جديدة  مواد خام  اكتشاف  إلى  إضافة  الحديثة  التقنيات  أوإدخال  عن  لآلالت  فضالً  ة، 

 تجات المصنعة آلياً، السيما إذا صاحب ذلك إنخفاض في سعرهازيادة تفضيل بعض المستهلكين للسلع أو المن 
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 لوحة توضح حركة الصيع والبراو بمصر قديما    يوضح (1)شكل 

 

 وحدة العروس    يوضح  (3)شكل

 

 
 
 
 األستفاد  من الخامات المحلية وتحقيق مبدأ األستدامة  -4

إم        الريفية،  المناطق  فه  المتوفرة  وخاصة  الم لية  ال امات  من  ا ستفادة  أكصر عن طريق  ت قق  إيجاد فرص عمل  كا ية 

ر ة بمتطلصات الصناعات األخرى وقابليتيا  ستيعاب وتبغيل أعداد كصيرة من القوى العاملة بمؤهات  ت صيص موارد أقل مقا

و  تعليمية من فضة، كال  تستطيع المرأة كأي وربة بيت ممارسة ال رفة فه األوقات الته تناسصيا وفه األماكن الته ت تارها أ

التكاليف الازمة   با  فاض  تتميف  أثناو العمل فضا  عن  حتى فه منفليا، كما  التدري   للتدري   عتمادها أساسا  على أسلوب 

است داميا فه الغال  للتقنيات الصسيطة غير المعقدة، والمرو ة فه ا  تبار فه م تلف المناطق وخاصة الته يتوفر بيا خامات  

ظاهرة اليجرة الداخلية و مو مجتمعات    التنمية المتواز ة بين الريف وال ضر ويؤدس إلى ال د منأولية بما يؤدس إلى ت قيق  

 .  إ تاجية جديدة فه المناطق النائية، أيضا  المرو ة فه اإل تاج والقدرة على تقديم منتجات وفق احتياجات وطل  المستيل 

 ( 2017التنمية ) طرة عنوان لليوية وقا  يال رت التراثية واليدوية ي سعودى أميمة

(https://sis.gov.eg/Story/151580?lang=ar ) 

  المصرية  أنواع الحرف التقليدية-5

   -ما يلى :  وقد برع العامل المصرى فى م تلف الصناعات ، ومن هاه الصناعات تتنوع ال رت التقليدية فى مصر منا القدي 

  "صناعة التُلّي على "جزير  شندويل5-1
وية التراثية التى تستخدم لتزيين العبايات واإليشاربات  وتعد حرفة التُلّى من الحرف اليد  سنة    1400إلى    ا يعود تاريخه      

والمفروشات وغيرها يعمل بها السيدات والفتيات فى جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج وتخرج مشغوالتها بشكل جميل وعلى  

ف التراثية  لمشغوالت اليدوية من السياح، وجاء وضع الحرفة ضمن الحرقدر عاٍل من الدقة والحرفية وتحظى بإقبال محبى ا

التى تحظى باهتمام برنامج تنمية الصعيد، والتلّى هو فن التطريز على قطع القماش المكون من القطن باستخدام خيوط مطلية  

ولكن   الخالصة،  والفضة  الخالص  الذهب  يستخدمون  قديماً  وكانوا  الفضى،  أو  الذهبى  استبدلوها  باللون  األسعار  غالء  مع 

المطلية، ويتم استخ الجمل والفارس  بالخيوط  التلّى فى أشكال عديدة ورسومات متنوعة على اإليشاربات والعبايات، مثل  دام 

المشغوالت وقتاً طويالً   تلك  والنخلة والشمعة والعروسة والحجاب والجامع والكنيسة والزراعة والطبلة واإلبريق، وتستغرق 

 اإلنجازه

 العناصر التشكيلية  لفن التلى  من نموذ   •
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 ات  شندويل   وحدة العروس على األقمبة من صناعة فتييوضح (2)شكل 

 

ا من كسوة الكعصة المبرفة من ال رير األسود (4)شكل  بمت ف  تعودان لنياية العصر المملوكى وبداية العصر العثما ه موجودة    يوضح جفو 

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 المعف  النسيج ببارع

 

 

 

 

ا باللون األبيض وتكون األخريات  من  ليا  الففات وتصنع  ليلة  بتفيين طرحة  التله وترتص   بفن  ترتص   الته  لوحدات األساسية 

بنقطة ي أما الجاع فيكون على    باللون األسود ي وتكون شكل الرأس عصارة عن معين صغير يتلوه معين أكصر للجسم والعنق تمثل 

 والاراعين والساقين يمثان ب طوط مستقلة لكل منيما خطان هيئة مثلث يمثل التنورهي

فن التلى مصدر  بداع   -مدرس بقسم طصاعة المنسوجات والصصاغة كلية الفنون التطصيقية جامعة بنيا  -)د  يفين فاروق حسين  

 امن عدد الرابع(بمجلة التصميم الدولية المجلد الث  -( 2018) اكتوبر -  تصميمات طصاعية لاقمبة مكمات  ا ثاث

 الخيامية    5-2
، ويعتصر فن السرادقات الملو ة الته تست دي قه عمل األقمبة صناعة  ، وهوخياي  ال يامية هه فن مصرس والمصطلح مبتق من كلمةو      

 خ. سان لصنع مأوى ل  من القماش، وذل  بعد أن صنع األكواصناعة ال ياي من أوائل ال رت واألعمال اليدوية الته تعلميا ومارسيا اإل

ياكر بعض الصاحثين والم للين أن المصرى القديم هو أول من عرت ال يامية فى عصر بناو األهرامات ، حيث كا ت تست دي كمصلة لرئيس  

 العمال ، أما الفرعون فكا ت تصنع ل  خيمة للرحات. 

)ttps://www.sis.gov.eg/Story/ 996115 /%D 8% A 7 % D 9%84 % D( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

يوضح التصميمات المنفذة بالخيامية بايدى الحرفيين المصريين تعكس النون الشعبية  (5)شكل  

 المصرية التى تعكس هوية الشعب المصرى وتصور رقصة التنورة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 شارع الخيامية باألزهر : 

خياميا، وهو عدد قليل للغاية بالنصر إلى ما كان  25و  20يوجد شارع ال يامية  ب ه ا زهر، ويضم ال يامية الاين يتراوح عددهم مابين 

ال الة التراثية لم ات ال يامية، والته   بالرعاية وا هتماي كما يج  ترميم البارع ، لل فاظ علهعلي  فى السابق ، ويج  أن تتعيدهم الدولة 

 يرجع تاري يا إله مئات السنين

(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9 ) 

   السّجاد المصري 5-3

مصرس بالجودة العالية ؛ لاا يلست دي فه صناعة السّجاد اليدوس فه مصر، ومن أ واع  القبقاس الاس يتميف بدقة تفاصيل  ،  يتميف الصوت ال

الناعم   بملمس   ويتميف  التريكو  من  مبتق  وهو  األوبيسون  وسجاد  المميفة.  برسومات   ويتميف  ألوا    والبيرازس  وتعدّد  الوبر  من  وخلوه 

السّ  يلبص   فييا الجميلة؛ حيث  ا طلقت  الته  بالمنوفية  أشمون  مدينة  فه مصر  الته تصنع   األماكن  أشير  ألوا  ، ومن  تعدد  فه  الصينه  جاد 

طريق سقارة فه الجيفة،    صناعة السّجاد فه الستينيات، ومدينة كرداسة فه الجيفة، ومن األ واع أيضا  الكليم، وهو يوجد فه ال را ية على

فرعو ية ورسومات العصافير ويلست دي الصوت المصصوغ باأللوان الطصيعية كالكركادي  والباس، وكال  مدينة  ويتميّف هاا النوع بالّرسوي ال

المنازل فه  وأحيا ا   للسجاد،  مصنعا   ثاثون  بيا  ويوجد  بالمنوفية،  شعرة  أبو  السجا)  .ساقية  ، صناعة  العصادس  ،  كفاية  اليدوس  أبريل    ٢٥د 

٢٠١٦ ) 

 

 

 

 

 

 

وأخرى    ماذج لتصميمات فرعو يةوضح (6)شكل

 تعكس الفن البعصى المصرى صنعت بأيدى مصرية  

 

 

مات م تلفة لل يايمة  ماذج لتصمييوضح  (7)شكل

 منيا التصميمات اليندسية والفن البعصى 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN HERITAGE 

RESEARCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ISSN: 2785-9622 VOLUME 4, ISSUE 1, 2021, 141 – 157. www.egyptfuture.org/ojs/ 

 

149 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صناعة الفخار  5-4

تطور  من أقدي ال رت الته عرفيا اإل سان، شيدت ارتقاو اإل سان من الصدائية المفرطة إلى التقدي والرقه، حتى أن الدارس ليا يمكن  أن يفيم  

 يا، وزخرفتيا.الجنس الصبرس عصر العصور الم تلفة، من خال درجة دقة صناعت

"صناعة الف ار".. حرفة  زمت اإل سان، وتعود إله عصر ما قصل األسرات فه مصر، وكان المصرس القديم أول من اهتم بيا، ووصل إلى  

إلى   درجة عالية فييا من الدقة والكمال، بداية من أوا ه األطعمة وأدوات الفينة، حتى توابيت الموتى، لاا رفعوا صا ع الف ار "الف را ه"

مكا   ليبكل  أرفع  الف ار  عجلة  على  يجلس  وهو  الفراعنة،  عند  ال لق  إل   "خنوي"  اإلل   فقد صوروا  بسي ،  عامل  إلييا  يصل  أن  يمكن  ة 

 ( 2021يتيا ه عصد الساي   ضالف ار".. أقدي حرت التاريخ الصبرس عله كوك  األر)اإل سان.

( https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/189 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طريقة عمل الكليم تتم عصر شد ال يوط على النول ثم  سج الصوت    السجاد اليدوسلتصنيع الكليم ويوضح  ( 8)شكل     

 علييا قصل قص الفوائد وعمل برواز لقطعة الكليم 

 

 

 

 

الف ار اليديوة وا تاج اشكال وتصميمات ابداعية   صناعة يوضح  ((9)شكل  

 

 

https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/189
https://egyptiangeographic.com/ar/news/user/%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%E2%80%93%20%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%20%D8%B4%D8%B0%D9%8A%20%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://egyptiangeographic.com/ar/news/user/%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%E2%80%93%20%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%20%D8%B4%D8%B0%D9%8A%20%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://egyptiangeographic.com/ar/news/user/%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%E2%80%93%20%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%20%D8%B4%D8%B0%D9%8A%20%D8%A5%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/189
https://akhbarelyom.com/Tags/NewsTagList/339162/1/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A
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 الخك العربي  5-5

تستعمل الكتابة وتصميم فن هو الته  اللغات  م تلف  العربية فه  قابلة  كتساب   ي  ال روت  يجعليا  مما  متصلة  بكو يا  العربية  الكتابة  تتميف 

المد والرجع وا ستدارة والتفوية والتب ال    يوالتركي اب  والتداخل وأشكال هندسية م تلفة من خال  العربية يقترن فن  حيث  بالفخرفة 

وقد شيد هاا المجال إقصا    ي  القرآن الكريم وخاصة  سخيستعمل لتفيين المساجد والقصور، كما أ   يستعمل فه ت لية الم طوطات والكت   

 .من الفنا ين المسلمين بسص   يه البريعة عن تصوير الصبر وال يوان خاصة فه ما يتصل باألماكن المقدسة والمصاحف

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم التراث -6

يمكن تعريف التراث على أنَّه مجموعة العادات والتقاليد والمورثات الدينية واالجتماعية التي تختص بها دولة أو جماعة   

ما  اء فاألبناء، كإنسانية محددة، وتسري هذه العادات والتقاليد بسبب وجودها في األجيال السابقة، حيث تُنقل من األجداد إلى اآلب 

يدخل في مفهوم التراث مجموعة من األنشطة االجتماعية المرتبطة بمناسبات محددة على مدار العام، باإلضافة إلى الرقص  

الشعبّي أو األغاني التراثية التي تعكس الهوية التراثية لبعض الشعوب أو المناطق في العالم، وبوجود هذا الطابع التاريخّي في  

نات ا  . يجب البحث في كيفية الحفاظ على التراث بكل الوسائل المتاحة  لثراث اإلنسانيُمكو ّ

("What is Heritage?", www.umass.edu, Retrieved 11-02-2020. Edited ) 

يوضح الصسملة كتصت ب   الثلث  (10)شكل  

 

شكل)12( يوضح  است داي ال   العربى فى التصميم  

 الداخلى ومكمات التصميم من اللوحات 

 

شكل )11(يوضح  است داي ال   العربى فى عمل 

 تصميمات ابداعية  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AE%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 كيفية الحفاظ على التراث 6-1

عل يساعد  الذي  أوالجماعّي  الفردّي  اإلنسانيَّ  السلوك  في  تتمثل  التراث  على  الحفاظ  كيفية  اإنَّ  الحفاظ على  التراثية  ى  لهوية 

للشعوب اإلنسانية، وقد اهتمت منظمة اليونسكو بالتراث اإلنساني من خالل وجود اتفاقية عالمية تهتم بالتراث العالمي الثقافي  

 والطبيعي

 أهمية التراث  6-2

ا   يتجفأ من المجتمعات اإل سا ية، واليو ه يتميف بيا كل شع  عن البعوب  ية ال قيقة التأهمية التراث فه حياة البعوب، يعد التراث جفو 

يلصير األفراد تبصثيم باألصول   التقليدية  اليدوية  ال رت واألعمال  الليجات والممارسات ا جتماعية وبعض  األخرى، فمن خال  اإل سا ية 

الته العولمة  تأثيرات  البعوب اإل سا ية مواجية  التراث تستطيع  ال فاظ على  ا  التاري ية، ومن خال  اليوية   جتماعية وال فاظ على  تيدد 

الثقا  الموروث  باحتضان  المادس  وغير  المادس  بنوَعْيِ   بالتراث  ا هتماي  اإل سا ية  المجتمعات  أفراد  جميع  على  وينصغه  الثقافه،  فه،  التنوع 

 وترسيخ أهمية التراث فه األجيال الصاعدة.

)What Is An Intangible Cultural Element?", www.worldatlas.com, Retrieved 11-02-2020. Edited. ( 

 

 

مراكز الحرف التراثية  -7  

التراثية والتدري  علييا، وكان مقرها األساسه بالقاهرة إلحياو ال رت  فأ بأت ستة مراكف  المجال  بياا  الستينيات  فترة  الدولة فه   اهتمت 

معم مجموعة  الغورى ضمن  وكالة  وتقع  األزهر  ب ه  الغورس  وكالة  آمصنى  فه  بنيت  )وكالة  ارية  من  تتكون  والته  المملوكه  العصر  خر 

قصة وسصيل وكتاب ومدرسة الغورى( وتقع فه  ياية شارع الغورية عند تقاطع  مع شارع األزهر وتأخا شكل    –مسجد الغورى    -الغورى

عاي   أكتوبر  وفى  مميفة،  معمارية  ثق  2005كتلة  وكمركف  أثرى  كموقع  أبوابيا  الغورى  وكالة  أجفت ت  من  يعمل  الثقافية  افه  التنمية  ل 

دين والصبرية فه منطقة القاهرة اإلسامية، و ج ت فه ت قيق ص وة ملموسة فه ميادينيا الم تلفة، ثم قامت وزارة الثقافة بإقامة مصنيين جدي

جمعية "أصالة  صف التسعينيات  بمنطقة الفسطاط التاري ية "جنوب القاهرة"، كما تأسست فه منت    أحدهما لل فت واآلخر لل رت التقليدية

لرعاية الفنون التراثية والمعاصرة" وهى جمعية أهلية تضم عدد ا من الفنا ين التبكيليين وأرباب ال رت وقامت الجمعية بإصدار موسوعة  

 نية. ومصطل اتيا الفعن ال رت التقليدية تضم كل ما يتعلق بتاريخ ال رت، بأ ماطيا الجمالية وجاورها العقائدية، وخاماتيا وتقنياتيا 

(https://sis.gov.eg/Story/151580?lang=ar ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 وش المعف منطقة الغورية  يوضح وكالة الغورى (13)شكل

https://www.cdf.gov.eg/?q=node/25 

 

https://sis.gov.eg/Story/151580?lang=ar
https://www.cdf.gov.eg/?q=node/25
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 ()كأحد نماذ  المراكز التراثيةوكالة الغورى  7-1

واجيتيا الرئيسية تقع فه الجية   .مكبوت مستطيل الت طي ، ت ي  ب  من جميع جوا ص  قاعات على خمسة طوابق فناوتتكون الوكالة من 

حاما،  30الجنوبية وبيا المدخل الرئيسه للوكالة. يتم الوصول إلى الطابق األول عن طريق سلم حجرس. يوجد فه الطابق األول حواله 

منف . يعتقد أن حوامل الطابقين األرضه واألول كا ت تست دي م ازن للتجار، كما يعتقد أن أغل    29علوية يوجد وفه الطوابق الثاثة ال

  .قاصدس هاه الوكالة كا وا أيضا من التجار

والمنفل   و*الكتاب و*السصيل و*ال ا قاه مدرسة الغورسوهاه الوكالة جفو من المجموعة األثرية الته بناها السلطان الغورس والمكو ة من  

وهه تعد من النماذج القليلة المكتملة   64ت ت رقم   اآلثار اإلسامية والقصطية  عدادوتنتيه المجموعة بوكالة الغورس األثرية وهه مسجلة فه  

 بالنسصة للوكا ت اآلثرية  

خاص، فيى تجمع بين   تخطيط، اقتضت وظيفتيا أن يكون ليا  للعبادة  المتصوفهو المكان الاس ينقطع في   ي    خا گاه :فارسيةال ا قاه معرب  )

فه   والمدرسة المسجدت طي    عرفت  والته  للعصادة  المتصوت  بيا  ينقطع  أو  ي تلى  الته  الغرت  الت طيطين  هاين  إلى  العمارة  ويضات 

المملوكيفه   .الخالوىباسم   اإلسالمية السلطان   العصر  الكاملة للساطين مثل خا قاه  الدينية  المجموعات  بيبرس  اطلقت كلمة خا قاه على 

 ( .المماليكبقرافة  وضريحه رف برسباياألشومسجد  الجاشنكير

هو وقف لسقه الماو لعابرس السصيل والمارة مجا ا  رغصة فه األجر، كان المسلمون فه العصور الوسطى يعدون   أَْسصِلَة، سلصلل  :الجمع السصيل  )

 (السصيل أعصم ما يثاب علي  المرو من أعمال الصر

تتكون   الغورى  و  علوكالة  تفتح  مكبوت  أوس   الوحدا من ص ن  جميع  منبأة  ي   )باعتصارها  مصاشر  باب  علييا  ويفتح  للوكالة  المكو ة  ت 

تجارية( يفتح عله دركاة يعلوها قصو متقاطع يفضه اله الص ن سابق الاكر ويفتح عله هاا الص ن ثاث طوابق األرضه حواصل للصيع  

ات مكو ة من طابقين بينيما طابق مسروق  مجموعة من الفيواألول حواصل للت فين والثا ه والثالث يبكل الجفو السكنه وهو عصارة عن  

 الجفو السفله من الفيات خدمه والجفو العلوس للسكن 

 

 

 

 

 

 

 

 »مركز الحرف« بمدينة الفسطاط في مصر القديمة-8

ا فه  يتضمن  من ورش ت صصت  ما  بسص   فق   ليس  أهمية خاصة،  القديمة  فه مصر  الفسطاط  بمدينة  ال رت«  ألشغال  يكتس  »مركف 

من وال رت   والصاحثين  للسائ ين  أبواب   افتتح  الاس  المركف  ألن  وإ ما  واإلتقان،  الدقة  شديدة  وأعمال  فنون  من  ت مل   بما  القديمة،  اليدوية 

يا  م تلف دول العالم، يعد فه  صر كثيرين بوابة لدخول تاريخ تل  الصناعات الته غفت العالم فه وقت من األوقات بدقتيا وإبداعيا وذوق

 .الفريد

 يوضح وكالة الغورى (14)شكل 

(https://www.cdf.gov.eg/?q=node/25 ) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_(%D9%84%D8%BA%D8%A9)
https://www.cdf.gov.eg/?q=node/25
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ع »مركف ال رت« فه مدينة الفسطاط الته أسسيا عمرو بن العاص، ويعد أحد المبروعات الميمة، الته استيدفت إحياو أمجاد ماٍض  ويق

المركف  كان  لاا  المضمار،  فه هاا  الفنية  القيمة  وتأكيد  إبداعاتيم  لممارسة  وال رفيين  الفنا ين  أماي  الفرصة  بإتاحة  ب اضر مبرق،  عريق 

 .طقة الفسطاط، الته تعد من أهم مناطق مدينة القاهرة العريقة، وأكثرها ثراو حضاريا  در إشعاع فه منمص

العاي   إلى  المركف  إ باو  فه  التفكير  بدايات  بإ باو  1985وتعود  الصدر،  سعيد  ال فافين  وشيخ  الراحل  الفنان  الثقافة  وزارة  كلفت  عندما   ،

، وقد أشرت الصدر على إ باو المركف على شكل »أتيلي  صغير«، ي توس على  ة بمصر القديمة وتأسيس مركف لفن ال فت بمنطقة الف را ي

فرن واحد ل رق ال فت، وقدي من خال اإلمكا ات الم دودة  موذجا  رائعا  لتجربة فريدة من  وعيا، وظل المركف يؤدس دوره ويعمل فه  

وزارة قررت  أن  إلى  الفسطاط،  بمنطقة  وال رفيين  ال فت  سنة    خدمة  بالمعدات    1995الثقافة  وتفويده  إ بائ   بإعادة  المركف،  تطوير 

 .واألجيفة واألفران ال ديثة

متر مربع، واستليم منفاوه التصميم المعمارس من طراز عمارة الدكتور   2400، بمساحة تصل إلى  1996وبدأ بناو هاا المبروع فه العاي  

 .2001فه العاي حسن فت ه، إلى أن تم ا  تياو من أعمال الصناو 

ومنا افتتاح ، ظل المركف يعمل فه خدمة ال رفة وال رفيين، حتى أصصح منارة لل رفيين فه المنطقة، برغم تواضع اإلمكا ات المادية فه  

والمعدات   لألفران  الكاملة  الصيا ة  فتمت  بالفسطاط،  ال فت  مركف  تاريخ  فه  أخرى  بمرحلة  الوزارس  القرار  جاو  أن  إلى  الوقت،  ذل  

بالمركا المعدات  لموجودة  على  منصصا   التطوير  يكن  ولم  بالعالم،  ال فت  مراكف  أحدث  فه  الموجودة  األفران  تضاهه  أصص ت  والته  ف، 

تبارلف واآل ت فق ، بل شمل أيضا  العمالة الموجودة بالمركف من خال تأهيليا وا رتقاو بمستوياتيا الفنية، وذل  بالتعاون مع معيد األمير  

 .ا يا، والاس قاي بإعداد ورش عمل للعاملين بالمركفتراثية فه بريطلل رت ال 

 

 

والوكا ت   واألسصلة  المساجد  بناو  خال  من  حكميم  دعائم  بتأكيد  ال كاي  واهتماي  ا قتصادس  ا زدهار  بمدى  التقليدية،  ال رت  ارتصطت 

ل رفية، وكا ت هاه ال رت موضع اهتماي شيوخ  أفرع الفنون ا  وغيرها من األبنية، الته كا ت تستلفي جمعا  من ال رفيين الميرة فه م تلف

يا  الصنعة وال رفيين أ فسيم، فلم يكن يصوح ال رفه بأسرارها إ  للمقربين، ومن هنا فقد جسَّد المركف ذل ، فيو ي توس على أقساي عدة، من

 .عبق، وال له الاهصه(، والفجاج المال فر على ال ب )النجارة، والتطعيم بالصدت، وال رط اليدوس العربه، واألويما 

 

وي توس قسم النجارة على كل أعمال النجارة من ماكينات وتجميع وخرط عربه وصدت وأستر، ويقوي هاا القسم بعمل جميع أ واع النجارة،  

تجميع هاه   فه عمود، ويتم   وهه ال رفة الته تقوي على تبكيل األخباب ب رطيا يدويا  إلى قطع م تلفة األحجاي واألشكال منفصلة أو متصلة

 .القطع بتعبيقيا فه بعضيا بعضا ، بدون مواد  صقة، حتى تصصح صال ة لاست داي فه عمل المبربيات والنوافا والسوائد وقطع األثاث

 

ل جم تصعا   الم روط  قيمة  وتتفاوت  اإلساي،  قصل  بالكنائس  وذل   رتصاطيا  »الكنايس«،  منيا:  كثيرة  وطرز  أسماو  ال ب     ولل رط  قطعة 

م روطة، فكلما كا ت صغيرة ودقيقة، اكتسصت قيمة فنية أكصر، وأيضا  مع است داي تنويعات لو ية باختات  وع ال ب  المست دي، أما فن ال

ت التطعيم، فيصرز المركف هاا الفن، والاس هو عصارة عن تثصيت مواد منتقاة فه مكان يتم حفره على السطح ال بصه بيدت تجميل  بفخار 

أ ومن  والن اس، معينة،  األحمر،  وال ب   كاألبنوس،  الثمينة،  واألخباب  بأ واعيا  والعصاي  الصدت  التطعيم  فه  المست دمة  المواد  هم 

 .والفضة

فن   أماواحتلت فنون التطعيم مكا ا  مرموقا  بين الفنون ال رفية األخرى،  رتصاطيا بالنجارة العربية منا بداية ال ضارة اإلسامية فه مصر،  

اليد والنصاتيةال رط  اليندسية  التقليدية  الفخارت  من  لوحة  ل لق  ال ب ،  فه  والصارز  الغائر  ال فر  فيبمل   .وس، 

وما يسعى المركف إلبرازه أيضا ، فن الفجاج المعبق، الاس يعتصر من أهم ال رت الته كا ت تميف العصر اإلسامه، سواو على مستوى  

المد   العمارة  أو  الدينية  هاه ية، وتصنع هاه  ال ياة  تطورت  وقد  البمس،  ا عكاس ضوو  مع  ببفافية  يتميف  الاس  الرقيق  الرخاي  من  ال رفة 

ال رفة بعد ذل ، حيث صنعت من الجصس المفرغ، بدون زجاج، على هيئة زخارت هندسية، وتمت إضافة زخارت  صاتية وكتابية، وبعد ذل   

 .، وأضفت على التكوين اليندسه إبيارا  ففادتيا جما    تطورت بإضافة قطع من الفجاج الملون لسد الفراغات

 

القي من  الكثير  ت مل  الته  ال ياتية،  األدوات  من  باعتصاره  ال له،  روائع  من  األجداد  خلف   ما  إبراز  إلى  فيسعى  بالمركف،  ال له  قسم  م  أما 

ته برع فييا الفنان المصرس القديم، من  قدمة الفنون الالجمالية وال س الفنه المنعكس فه صناعة متقنة دقيقة، حيث تعتصر فنون ال له فه م

بالعجائن   والتطعيم  التصنيع  فه  بميارة  يبكلو يا  كا وا  حيث  والتبكيل،  والتفريغ  والنقش  وال فر  والكصس  والطرق  الل اي  أسالي   خال 

 .الفجاجية والمينا
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فائقة الجودة، ت افظ على موروثات البع  من  إلبداع منتجات وتقوي أهدات مركف ال رت، على ت قيق أعلى المستويات التقنية والجمالية

 ال ديث الفنون وال رت التقليدية الته تعصر عن أصالت  وعراقت ، حيث يقوي بعمل منتجات تجمع بين األصالة ومتطلصات العصر 

.https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%C2%AB%D9%85%D8%B1%D9%83

%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسقك األفقى والرأسى لمركز الفسطاط  8-1
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 يوضح مركف الفسطاط  (15)شكل 

(https://archnet.org/sites/5065/media_contents/36592 ) 
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المراكز التراثية كمشروع قومى لحماية وأحياء  كبداية لتنفيذ الموقع المقترح بمدينة األسكندرية -9

 الحرف والصناعات اليدوية لتعمم على مستوى جمهورية مصر العربية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح المسق  األفقى والرأسى لمركف الفسطاط (16)شكل 

(https://archnet.org/sites/5065/media_contents/36592 ) 

 

 

 ن بمركف الفسطاط يوضح ال رفيي(17)شكل 

(https://archnet.org/sites/5065/media_contents/36592 ) 
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 موقع المشروع المقترح •

 الموقع العاي لمبروع بباير ال ير بغي  العن  

 م  35.000 أقتطاع جفو من ساحة غي  العن  التى تقدر مساحتيا  

 ختيار الموقع  أسباب أ •

 إ باو أماكن ت تضن ال رت والصناعات اليدوية داخل المجتمعات العمرا ية الجديدة  

 وتوفير فرص عمل 

 و بر الوعى الثقافه لسكان هاه المجتمعات العمرا ية الجديدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :   نتائجال -10

 ثا فى إ باو المراكف التراثية. متمت اليدوية  والصناعامبروع قومه ل ماية ال رت ال اجة الى  •

 . ومن خال أهمية أحياو ال رت يمكن من خال إ باو مراكف تراثية لرعاية ال رت وإعادة إحياو ال رت  •

 .األستفادة من الطاقات الصبرية على غرار وكالة الغورى كأحدى المراكف التراثية التى أهتمت الدولة بإ بائيا فى الستينات •

أقامتقتر • الصاحثة  العبوائية  ح  المناطق  الصبرية فى  الكوادر  لل رفين وتأهيل  ة مراكف تراثية تبتمل على حيفات وورش تدري  

 .كمراكف مل قة يمكن من خاليا تطوير الصناعات الديوية وأحياو ال رت التى أصص ت عرضة لأل قراض 

 يوضح الموقع المقترح للمبروع  (18)كلش

 

 يوضح ماكيت للموقع المقترح للمبروع  (19)_شكل

 بساحة غي  العن  بمبروع بباير ال ير 
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والبصاب واألسر مما   مستوى الجميورية  رت اليدوية علىخطة عمل لتدري  العاملين بال من خال هاه المراكف يمكن وضع   •

  يساهم ببكل فعال فى ال د من إ تبار الصطالة وت سين األقتصاد المصرس واألرتقاو بالجوا   اإلبداعية و تاج ال رت وتطوير 

   وتأهيل الكوادر الصبرية .

 

 :  توصيات ال -11

 . ف المجا ت فى م تل يةتراث ال ال رت ال فاظ على اليوية المصرية وا هتماي بتوظيف •

 . إعادة إحياو الصناعات ال رفية التراثية وتأكيد جودة المنتجات لرفع القدرة التنافسية •

 . دعم النباط ا قتصادى القائم على الصناعات ال رفية •

التقليدية • والصناعات  ال رت  مجال  فه  العاقة  ذات  الجيات  بين  للتنسيق  فاعلة  آلية  دور    وضع  تفعيل  خال  من 

التراث  بتطويرها المراكف  الدولة  تقوي  التى  ال ديثة  السكنية  األحياو  فى  المراكف  هاه  مثل  بتواجد  واألهتماي  ية 

 كالعبوائيات لألستفادة من الطاقات الصبرية . 

تنمية ميارات   • اليادفة إلى  التدريصية  الصرامج  التعليم الفنه والتدري  المينه فه وضع  التنسيق مع جيات مثل وزارة 

خاوقدر ال رفيين  الناشئة  ات  لألجيال  حرفة  صة  بكل  ورش خاصة  من خال  المراكف  هاه  داخل  إليجاد  والتدري  

والميارات   ال صرات  وتداول  استمرار  تضمن  ماهرة  عاملة  أيدس  من  ي تاج   بما  القطاع  هاا  لتفويد  دائم  مصدر 

 ال رفية فه م تلف الصناعات . 

وذل  الى    وطنية السنوية وغير السنوية للتراث والثقافة الميرجا ات ال  استمرار مباركة ال رفيين بصورة سنوية فه  •

 . الجا   الياي الاى ت ققة المعارض المل قة بياه المراكف التراثية لعرض السلع  على مدار العاي 

ة ( الته  اختيار الصناعات ال رفية المميفة وإتاحة الفرصة ليا فه المباركة فه المعارض الدولية )الداخلية وال ارجي  •

 ا أو تبارك فييا باد ا.تنصمي
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