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التراثية )صناعة األرابيسك  التنمية المستدامة وعالقتها بالصناعات 
 نموذجًا(

 أسماء محمد نبيل إحسان

 مصر-القاهرة -جامعة عين شمس-كلية التربية-قسم الفلسفة واالجتماع

 ehsanasmaa@yahoo.comااليميل : 

 الملخص :
تعد الحرف التقليدية إحدى الوساااااافل الفعالة والةااااارو اة لت مية الد ل القوم   

يمكن اعتبا    و من  الل االهتماا  ررعااياة وتسااااااااااااااواو الم تً  ا لياا  و اا جياا  
المو وث الثقافي في أشاكال  المت وعة أحد  ااف  الت مية المساتدامة في جاها ا  

هذا ما أكدت علي  م ظمة اليوهساااااااكو في    الثقافي   اإلجتماعي  االقتصاااااااا   
باإلهدثا     وقد أضاااح  فن اب اريسااام اليو  م د ا    كثير من اتفاقيات ا وقرا ات ا 

ممت  ي  من شاااااااايو   بوال   ب  الالفو  بالشااااااااكل  فال مؤلفات علمية اهتمت رتدوا 
الحرفة  وبعد مرو  ألف عا  اسااااااااتناع الصاااااااااهع المصاااااااارى الحفا  عل  ف    

و  لات اللاة لتفقاد الم تً ماذاقا  الف   الاذى ي عال اال قنعاة متفر ة  التقلياد   
رذات ا تعكس ذوق وفن الصاااهع لتتحول القنع إل  قوالم مترر ة ليس ر ا أ  

رداع واإلرترا  المتفر   اذلم فإن المصاااا وعات الصااااي ية اان  هوع من أهواع اإل
ل ا  و  محو ى في القةاااااى عل  تلم الحرفة التراثية   وتحاول هذد الد اسااااة 
إلقاى الةاااااااااوى عل  واقع اااااااااا اعة اب اريسااااااااام واسااااااااات الل ا امو   ثقاف  في  
عمليات الت مية وتقييم  و ها في اسااااااااااتدامة الت مية اإلهساااااااااااهية وقد توااااااااااالت  

أن اا اعة اب اريسام هي تراث الماضاي الذ  يمكن أن     غمإل  أه   لد اساةا
يحقو ت مية شااملة للمساتقال  فالحرفة التقليدية تعمل ر ا اسار ااملة ف ي     
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اهتاج بشااااار  وبالتالي يمكن أن تسااااااهم في حل مشاااااكلة البنالة بشاااااكل عملي  
االهتاج وذلم ولرن غياب التد ام و التوثيو و التسااااااااااواو أ   الي ضااااااااااعف 

بسااااااااام ع   الحكومة في م ع المما سااااااااات االحترا اة لل امات المسااااااااتو  ة 
وترايل المسااااااااااااتو  هن بةاااااااااااارافم باهظة  اذلم في توفير تامين اااااااااااااحي و  
اجتماااعي ل ؤالى المااادعين الااذهن هتوا ثون الحرف م ااذ االف الساااااااااااااا ين  امااا  

د أهم  أحاااااااذلااام فاااإن    ع  ت في التوثيو من  الل حفظ الحرفاااة وأ وات اااا 
المشاااااااااكالت التي ا تبنت بصااااااااا اعة اب اريسااااااااام هي ه رة العاملين ر ا إل  

فتعاه  هذد الصاااااااااااا اعة من هق    م االت عمل أ رى طلبا  للربح السااااااااااااراع 
اما  لت عملية المقارلة    وعد  توافر العمالة الماهرة لإل تقاى بالحرف   العمالة 

ت ا لترثر الساياحة ر ذد  أن اا اعة اب اريسام قد ترثرت ب افحة او وها وتداايا
ال ااااةلعل  اااعيد -وضااعف أ اى المؤسااسااات المساااهدة ةالحكومية  ابزمة.

التموالل    -اإلهتاج  - عم اااا اعة اب اريسااام في م تلف الم االت ةالتساااواو
اإلهتما  بالتموال والتسااااواو و  اسااااة متنلبات السااااوق هو  ب   وتوااااا  الباحثة

الممكن تحقيو مكاساااااااااام ما ية  فمن   مربع مترامل لل  وض ر ذد الصاااااااااا اعة 
للدولة من اهتمام ا وتدايم ا للحرف اليدواة مع اإلسااااااتفا ة من ت ا ب الدول 

وأن يكون التسااااااااااااااواو  ا ال مصاااااااااااااار وف  الادول ابج اياة والمكااتام   اب رى 
 لتتحول هذد الصاا اعة إل  مصااد  الثقافية وابساااريع السااياحية وأهدية الشااباب 

 الت للتسواو اإلليكتروه . فيس  للد ل القوم  مع فتح م ا

التسااواو    -الت مية المسااتدامة-الحرف التراثية-اب اريساام    :الكلمات المفتاحية
 اإلليكتروه .
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Sustainable development and its relationship to 

heritage industries (Arabesque model industry) 

Asmaa Mohamed Nabil Ehsan 

Department of Philosophy and Sociology - Faculty of 

Education - Ain Shams University - Cairo - Egypt 

Email: ehsanasmaa@yahoo.com 

Abstract: 

Traditional crafts are considered one of the effective and 

necessary means to develop national income through the 

interest in sponsoring and marketing the product internally 

and externally, and cultural heritage in its various forms can 

be considered one of the pillars of sustainable development 

in its economic, social, and cultural aspect. This is what 

UNESCO emphasized in many of its agreements and 

decisions. , Arabesque art has become today threatened 

with extinction, neither scientific literature has been 

interested in codifying it in a proper form nor professional 

sheikhs of the craft, and after a thousand years the Egyptian 

manufacturer was able to preserve his traditional art and the 

machine entered the product to inspect the product its 

artistic taste, which makes each piece unique in itself 

reflects the taste and art of the maker to transform the 

pieces To recurring molds that do not contain any kind of 

creativity and unique innovation, Chinese manufactures 

have had a pivotal role in eliminating this heritage craft, 

and this study tries to shed light on the reality of the 

arabesque industry and its exploitation as a cultural 

resource in development processes and assess its role in the 

sustainability of human development. The study found that 

although the arabesque industry is the heritage of the past 

that can achieve a comprehensive development for the 
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future, The traditional craft works with whole families as it 

is a human production line and thus can contribute to 

solving the unemployment problem in a practical way, but 

the absence of training, documentation and marketing has 

led to poor production due to the government's inability to 

prevent monopolistic practices of imported raw materials 

and to burden importers with exorbitant taxes, as well as to 

provide Health and social insurance for these creative 

people who have inherited the craft for thousands of years, 

and I have also been unable to document by preserving the 

craft and its tools, Also, one of the most important problems 

associated with the arabesque industry is the migration of 

its workers to other fields of work in order to make a quick 

profit, as this industry suffers from a shortage of labor, and 

the lack of skilled labor to upgrade the craft, and the 

interview process indicated that the arabesque industry has 

been affected by the Corona pandemic and its implications 

for tourism affected by this The crisis: Poor performance of 

support institutions (governmental and private) in support 

of the Arabesque industry in various fields (marketing - 

production - financing) The researcher recommends paying 

attention to finance, marketing, and studying market 

requirements. It is an integrated square for the advancement 

of this industry. It is possible to achieve material gains for 

the state from its interest and support for handicrafts while 

benefiting from the experiences of other countries, and for 

marketing to take place in Egypt and in foreign countries, 

cultural offices, tourist weeks and youth clubs, to transform 

this industry It has turned into a major source of national 

income with opening up areas for electronic marketing . 

Keywords: arabesque - traditional crafts - sustainable 

development  
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 مقدمة:-

هناك مهن عدة اشتتهر بها العت ا المصترك لكن ال من ى بس استتمرارها     
ظل التطور التكنولوج  الرهيا الذى ىعتتتتهدع ال الل حالًيا   صتتتتنح  المهن  
التراثية    مها رياح اإلختفاء من مصتتتتتتتر ولكن محاوءت إحياءها ومد  د  

الحاد  س  ال ون بدعمها مالًيا وتستتتوياًيا ر ما ى ون ستتتبيل لمواجهة التراج   
 الطلا علس منتجات هذع 

المهن من جتانتاو ولتذلتك الحتد من إدبتار العتتتتتتتتتنتاة علس ت لل ووراثتة هتذع 
 الحرف والمهن من جانا آخر.

وتمثل المهن والحرف ذاكرة تاريخية ت  س أصتتتتتتتالة مصتتتتتتتر وتعتتتتتتت ل  من  
عتادات النتاو وأدواتهل    قءتتتتتتتتتاء حوااجهل ومن هنتا ظهرت حرف ومهن  
علس أنقاض أخرى ستتتابقة عاون  الناو    حقا ما تتتية علس إنجا  ج ء  
من أمورهل إء أنها و مرور ال من  قدت ب ض بريقها أمام التطور حتس  ال  

س دون أثر إء    الذلرى و ق  منها قليل جابه قستتتتوة األىام ب ءتتتتها واختف
إلعتنارات ليست  ب ثيرة انحصتر أبلبها    شتال القاامين عليها بالمداومة  

 .(1)والرغنة    ال وال بصحنة أشياء أجادوها

ت تد الحرف التقليتدىتة إحتدى الوستتتتتتتتتااتل الف تالتة والءتتتتتتتتتروريتة لتنميتة التدختل 
ىم ن    القومس من خالل اءهتمتام برعاىة وتستتتتتتتتتويا المنتو داخليتًا وخارجيتًا.

اعتنار الموروث الثقا      أشتت اله المتنوعة أحد رلاا  التنمية المستتتدامة  
هتذا متا أكتدت عليته من متة    الثقتا  و اإلجتمتاع و  اءقتصتتتتتتتتتادكو   جتانبهتا  

 

التقليااااديااااة إ ث ثقااااافي   (1) الفاااااهرة     \الاوابااااة اإلليكتروهيااااة    الحرف والم ن   محااااافظااااة 
  /http://www.cairo.gov.eg/ar 2020-11-10لثالثاىا
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حيث ألح  علس الدور المحورك   اليونس و    لثير من اتفاقياتها وقراراتهاو
الذك  لعنه التراث الثقا      التنمية من خالل و تتتت  ستتتتياستتتتات عمومية  
تتتدمو الموروث الثقتتا      ال مليتتة التنمويتتةو    نفس الستتتتتتتتتيتتا  أولتت   

اثهتا الثقتا  و األكثر من هتذا مختلل التدول عنتاىتة لبيرة لترويو وتطوير تر 
 .إدخاله    بوتقة اإلقتصاد خاصة ما  ت لا بالسياحة الثقافية.

 ال مارةو ت خر مصتتر بتنوو وبنس    التراث الثقا  و )الصتتناعات التقليدىةو
المواق  األثريتةو والطن  التقليتدكو الموستتتتتتتتتيقس ال نتاء ..ال ( التذك ى بر  

منطقةو مما ىستتتتتتوجا الت ريف به  عن التثاقف وت اقا الحءتتتتتارات علس ال
األكثر من هذا تف يله وصتتتتتتتيابة ستتتتتتتياستتتتتتتات عمومية تدخل   والترويو لهو

أننتا ء  لنتا ب يتد ن عن دمو  وإءالموروث الثقتا      التنميتة المستتتتتتتتتتتدامتة
 البتد من و تتتتتتتتت     مختلل أشتتتتتتتتت تال التراث الثقتا      ال مليتة التنمويتةو

التراثيتتة    عمليتتة التنميتتة  استتتتتتتتتتراتيجيتتات عمليتتة لتتدمو الصتتتتتتتتتنتتاعتتات  
  . من الجانا اإلقتصادى واءجتماعس والثقا سالمستدامة

 مو وو الدراسة: وًء:أ

 هس ت  س ثقتا ته    العتتتتتتتتت بيتةنوعتًا من الفنون    ت تد الصتتتتتتتتتنتاعتات التقليتدىتة
إذ  توارثهتتتا األبنتتتاء عن ا بتتتاء و  الهويتتتةوتمثتتتل قتتتدرًا لبيًرا من  والمجتم   

 التراث وال تادات والتقتاليتد لاجيتال والحفتاه عليهتاوواألجتداد وت متل علس نقتل 
الت  ء ت تمد  ة  اليدوي  لل الصتناعات  ةويدخل    ت ريف الصتناعات التقليدى
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المواد الختتتام     علس آء محليتتتًا وعلس   المتو رةت وي ون اعتمتتتادهتتتا علس 
 .(2)ةالم تسن ةاليدوي المهارة

بصتتتتتتتتتتان يهتتا    ةلمتتادع م تتاصتتتتتتتتترع حيتته مرتنطتت  المتتادىتتة  الثقتتا تتة لكس نفهل  
ومستتتخدميها وعاداتهل و همهل لها بما  دور حولها من ثقا ه شتتفاهيه هذا 

  اءجتماعيةباإلنسان ببيئاته  المادكإلس ر ط النعاط   باإل ا ة

 ال نرل  علس المنتو       ستتيا  تراكمها التاريخسو والستتياستتية  واءقتصتتادىة
  المحصتتتتتتتتتلتةالختام إلس    المتادةمرحلته  المتادى  قط ورريقته صتتتتتتتتتنتاعتته من  

من    الحر تةجم  متا  ت لا بهتذع   بتالءتتتتتتتتترورةبتل ىصتتتتتتتتتاحتا ذلتك   والنهتاايتة
  المت لقة الل ةعلس مفردات    ةم تقدات وعادات وأبانس عمل وأشتتتتتتت ار عالو 

 تكون من عتدع أج اء لتذلتك من    بت ستتتتتتتتتمتاء أج ااهتا إذا لتان المنتو المتادى
 س تعتتتت يل وصتتتتناعه حر ه    المستتتتتخدمةتوثيا أستتتتماء األدوات  المهل جدا

 . (3)ما

ثواب  تراثنا ال ريا ولن  العتتتتت وة الت  ء  إن الحرف اليدوية التقليدىة أحد 
ىم ن أن ترحل من الذاكرة مهما مرت الستتتتتتنون و وصتتتتتتفها تصتتتتتتن  )تاري  

بها واجا إنستانس وورنس خاصتة أنها تتوارى وأصتنح      اإلهتمام  ووحءتارة(
 مهددة باإلندثار ب د أن لان  تعتتتتتتتتت ل القوة اإلنتاجية الذاتية ب د ال راعة و
والمصتتدر الرايستتس لدخل ال د د من األستتر الفقيرة  هناك نحو مليون ستتيدة  
ت متل بهتذا القطتاو خاصتتتتتتتتتة    المحتا  تات و س مقتدمتهتا القتاهرة والقليو ية  

 

 الشاااااعاية  م لة الف ون   الصااااا اعات التقليدية في  ول  مال  الحدهثة   ع د عاد ال الو  (2)
 2013ه اهر -2012 93-92العد ان  م ل  علمي  محكم  

هوسااااف حساااان مده  ات اهات وطرق وم اهً العمل الميداه  لد اسااااة الثقافة الشااااعاية  (3)
 15 ص2016 الس   التاسعة   راف 35الما ية م لة الثقافة الشعاية العد 
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ل هذع الدراستة إلقاء الءتوء علس واق  صتناعة األرابيستك واستت اللها  وتحاو.
كمورد ثقتتا س    عمليتتات التنميتتة وتقييل دورهتتا    استتتتتتتتتتتتدامتتة التنميتتة  

 اإلنسانية .

 إش الية الدراسة: ثانيًا:

إن عمليته التحتد تث الت  تتدختل علس عنتاصتتتتتتتتتر التراث بتالنتًا متا تنطوى علس 
تبنس مؤثرات وا تدع من ثقتا تات أجنبيته وب ءتتتتتتتتتهتا استتتتتتتتتت متارى ولثير منهتا  

م دوجتًا األول :حتذر    إمبريتالس وور متا للهتا بر يته ولهتذا  ت ين أن نلت م حتذراً 
أن   الثانس:الحذر  من هذا التستريا ل ناصتر أجنبيه إلس تراث محلس تقليدىو

 ؤدى حتتذرنتتا األول إلس ر ض اءتصتتتتتتتتتتتال الثقتتا   ووتجريل التفتتاعتتل بين  
أك الجمود أو نحوع وهتذع لتارثته ب ل   ةالثقتا تات واإلن ال  علس التذات الثقتافيت

وتلك من أهل القءتتتتتتتتاىا الت  شتتتتتتتت ل  وما ال  تعتتتتتتتت ل علماء   المقا يسو
وقد أ تتحس  ن األرابيستتك اليوم مهددًا باإلندثار   (4) الفولكلور    لل م ان.

ممتهنيته من  ببته وء   ال مؤلفتات علميتة اهتمت  بتتدوينته بتالعتتتتتتتتت تل الااا  
شتيو  الحر ة وو  د مرور ألل عام استتطاو الصتان  المصترى الحفاه علس 

التذى ىج تل لتل قط تة    فنسودخلت  ا لتة لتفقتد المنتو متذاقته ال نته التقليتدك  
 س ذو  و ن الصتتتتتتتتتان  لتتحول القط  إلس قوالتا متكررة  متفردة بتذاتهتا ت 

لذلك  إن المصنوعات    وليس بها أك نوو من أنواو اإلبداو واإلبتكار المتفرد
ولقد  الصتتتتينية لان لها دور محورى    القءتتتتاء علس تلك الحر ة اليدوية و

كان لل من ترليا وسوريا من الدول المنا سة لمصر     ن األرابيسك و  د  
إليه األو تتتتاو    ستتتتوريا أصتتتتنح  ترليا المنا س الوحيد وتحاول   ما آل 

 

م لة الف ون   لفولرلو   و  مسااااااااتقال  لعلم ا حماية التراث الشااااااااعا    محمد ال وهرى  (4)
 11.1998 ه اهر   يسمار ص59-58الشعاية العد 
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مما  هدد بعتتتت ل مناشتتتتر  واستتتتتقطاة ال املين المصتتتتريين لمستتتتتفادة منها  
صتتتتتتتناعة األرابيستتتتتتتك المصتتتتتتترية  عنقرية الصتتتتتتتناعة تكمن بمهارة األ دى  

صتتتتتتتتتليتة الت  تمي ت بهتا   ن األرابيستتتتتتتتتك من الفنون األ  وي تد  (5) وحر تهتا.
الحءتتتارة ال ر ية اإلستتتالمية وت ود أصتتتولها إلس أكثر من ألل عام وهو     

لذلك  إن حر ة األرابيستتتتك هر   األصتتتتل صتتتتناعة م مارية تدخل    األثاث.
كن  ثمين  وجد بمصتتتتتتتر وء نعتتتتتتت ر ب هميته ربل ارتفاو قيمته التراثية و ن 
أحستتن استتت الله علس العتت ل األمثل ستتيحقا نمو اقتصتتادى  نهض بمصتتر  

 .من أ متها الراهنة إلس بر األمان 

 أهمية الدراسة: 
أهميتهتا علس ليس  قط من من ور   ةالمتادىت ةالثقتا ت  ة نن  اءهتمتام بتدراستتتتتتتتت

و قتد أعر ت  ةتطبيايت ةالمستتتتتتتتتتوى الن رى وولكن أىءتتتتتتتتتًا لمتا لهتا من أهميت
  ةالملكيت  عن أهميته التراث المتادى حين أعلنت  أن  1976اليونستتتتتتتتت و عتام  

ت تمد   ةوكما أن الهوي ةمن عناصتتتتر الهوي تعتتتت ل عنصتتتترًا جوهرياً   ةالثقافي
علس وجودها وواستتتتنادًا إلس ما ى  ستتته التراث المادى من تما      بالءتتترورع

الت  أنتج  هذا ة للجماع  ةالمحلي ةمحلس بوصتتتتتتتفه ىحمل خصتتتتتتتااص البيئ
وتتحدد أهمية هذع الدراستتتتتتتتتة     تتتتتتتتتوء الندرة الملحوظة    لل .ل6ةالتراث

وي د  ن األرابيستتتتتك من الفنون  والدراستتتتتات والنحوث الخاصتتتتتة باألرابيستتتتتك  
األصتتتلية الت  تمي ت بها الحءتتتارة ال ر ية اإلستتتالمية ووت ود أصتتتولها إلس 

 

 ه ااى اماال  اب اريساااااااااااااام المصاااااااااااااارى  جوهرة الف ون اإلسااااااااااااااالمياة الم اد ة بااإلهادثاا    (5)
 https://egyptiangeographic.com/ar/news/show/144 يسمار  16

لثقافة الما ية م لةالف ون  فاتن أحمد عل  الحرف التقليدية والت ير الثقافي   اساااااااا  في ا(6)
 .103 ص2012إررال /ماهو/هوهيو 91الشعاية العد  
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أكثر من ألل عام وهو    األصتل صتناعة م مارية تدخل    األثاث وكذلك 
 إن حر ة األرابيستتتتتك ه  لن  ثمين  وجد بمصتتتتتر وء نعتتتتت ر ب هميته ربل 

الله علس العت ل األمثل ستيحقا نمو  ارتفاو قيمته التراثية و ن أحستن استت 
 اقتصادى  نهض بمصر من أ متها الراهنة إلس بر األمان و لذلك

 العتتتتتتهرة الت  رال   ن األرابيستتتتتتك المصتتتتتترى لان  من أهل ال وامل الت   
ما ىستتتت س الستتتتااج ال ر س وراء إقتناء تحل   جذب  الستتتتااج األجنب    الناً 

لفة أو ما ىستمس ة)التصتدىف  األرابيستك المصترى المرصت  باألصتداف المخت
 والذى ىستخدم قط  ص يرة للت يين . الهندسس(

 هداف الدراسة:أ
 األرابيسك لحر ة تقليدىة لها عراقتها .  ن الت رف علس ربي ة -1

 الت  لحق  علس صناعة األرابيسك .رصد مالمج الت ير  -2

 .مستدامةالتحدىات الت  تواجهه الحر ة    عالقتها بالتنمية ال-3

 مفاهيل الدراسة:

 :لتراثيةمفهوم الصناعات ا-1

 وكثير من األحيان ىم ج بين مفاهيل الصتتتناعة اليدوية والصتتتناعة الحرفية  
ى من    األصتتتتناف المختلفة لهذع الصتتتتناعات وربي ة المنطقة     اإلختالف

الممارستتتتتة عليها ووتو تتتتتج الدراستتتتتات المت مقة الت  قام  بها المدرستتتتتة  
الهلنستتتتتت ية لمقتصتتتتتتاد    برنامو التطوير والت اون أنه ليس هناك ت ريف  



 

 

 

163 

عالمس موحد للصتتتتتتتناعات التقليدىة بإختالف اإلستتتتتتتت ماءت التس توجد من  
 (7)ريفأجلها الت ا

عر   و ارة التخطيط القومس المصتتتتتتترية )الصتتتتتتتناعات الحرفية( ب نها )تلك 
ب ض الخدمات ذات إنتاج ب ض الستتتل  أو تقدىل    الصتتتناعات الت   تل  يها
علس  ت تمد أستتتتتاستتتتتا وذلك    مصتتتتتان  صتتتتت يرة  والطاب  البيئ  أو الحر س

ويم ن تحد د الستتمات  ت وال المهارات اليدوية والفردىة م  أقل استتتخدام ل
 الت  تمي  الصناعات الحرفية عن الصناعات الص يرة علس النحوالتالس:

 الصناعات أكثر قابلية للتطور والتكيف م  ال روف المت يرة -1
تمتتارو الحرف    وري ىقتتل عتتدد ال متتال    لتتل منهتتا عن   -2

 ععرة عمال.

 ترتنط بالمنارا الحءرية. -3

 ت تمدعلس قوة ال مل أكثر من قوة رأو المال.-4

 أو المهارات التقليدىةتقوم علس الخبرة الفنية  -5

 تتمثل نسنة رأو المال  يها بالم دات وا  ت النسيطة . -6

النعتتتترى والخبرة  تتستتتتل منتجاتها بطاب  ممي  أستتتتاستتتته ال مل  -7
 ل المصدف(الفنية مثل )منتجات التطعي

 

علياى الحسااي   محمد اامل  ترثير السااياحة عل  الحرف والصاا اعات التقليدية    اسااة  (7)
 11ميداهية لقراة توهس بالفيو   ص 
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تستتتخدم    إشتتناو الطاب  المحلس ويتجه ج ء لبير منها للتصتتد ر  
 (8)وهذا هو ما ىمي ها عن الصناعات األخرى 

 المفهوم اإلجرااس للصناعات التراثية:

وتقصد الناحثة بالصناعات التراثية والت  ترم  إلس األصالة وال راقة والهوية  
وت  ي  النمو    ودورهتتا اإلىجتتابس الف تتال    تحقيا التنميتتة المستتتتتتتتتتتتدامتتة

اءقتصتتتتادى المطرد والعتتتتامل للجمي  والمستتتتتدام وال مالة الكاملة والمنتجة  
 وتحفي  التصني  وتعجي  اءبتكار.

 األرابيسك:-

  خلفية تاريخية:-أ
عتتام (لتته   ألوى رفي  )هو لمتتا لتتتا  ةاألرابيستتتتتتتتتتتك بتتالم نس الحايقس للكلمتت

م    قءتتتتتتاىا األستتتتتتلوة هو خطوط الت ري  وإنها خطوط الت ري  1893
والت  تتطور نحو    ةها البراعل واأل هار    تتال بدون نهاىنالت  تصتتتتتتتدر ع

ثل ألى قانون آخر ستتتتوى  تأورا  وآنيه  هور وأشتتتت ال شتتتتبيهه بالطيروء تم
وإن أشتتت ال األرابيستتتك هو صتتتي ه ريا تتتيه    منتهس  قانون التفرغ األبدى 

من       لتتابته الموثو  بته تحرراً  نلالت قيتد ويمثتل لمتا ىقول نأرنستتتتتتتتت  لونت
 .ل9ةةالقيود األر يه ال اال

 

 الشاعاية   شاراف محمد عوض  الصا اعات الحرفية طراو للت مية المساتدامة  الف ون   (8)
  10-8 ال يئة المصراة العامة للرتاب ص2011  هوهيو   89العد  

آن ما ى شايمل  ترجم   ضاا حساحس  اب اريسام وال ظرة اإلساالمية إل  العالم  جرادة (9)
محر   2   2006  فاراهر  1  1 اب بعاى5187القدس  الساااااااااا   السااااااااااابعة عشاااااااااار    العد 

1427   
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األصيلة الت  تمي ت بها الحءارة ال ر ية اإلسالميةو والت  ت ود  من الفنون  
وهو    األصتتتتل صتتتتناعة  فن األرابيستتتتك   أصتتتتولها إلس أكثر من ألل عامو

 ن األرابيستتك خالل ال قود  م مارية الطاب  تدخل    األثاث بالناو وقد بر   
 التاستتتتت  ععتتتتترو و داىات القرن ال عتتتتترين. ولان ا دهارعمن القرن  ةاألخير 

بستبا ول  األثرياء والستالرين بإ تفاء التفرد علس قصتورهل ومنا لهلو وقد  
شتهدت المنطقة ال ر ية واإلستالمية آنذاك م اهر عد دة من التطور الثقا    

 األخرى  و نون الموستتتيقس  خصتتتوصتتتا  ن ياءرابيستتتك وواءجتماع  والفن   
لاأل ندلس والعتتتتام   ووتقدماً  وانتعتتتترت هذع الفنون    المنارا األكثر رخاء

 .ومصر
وعلس الربل من ارتناط األرابيستتك بفن ال مارة اإلستتالميةو إء أنه نعتت  قبلها  
بسنوات رويلةو حيث أدرلته ال مارة الانطية    مصر قبل الفتج اإلسالم و  
  ر ه المصتريون بستبا ندرة األخعتاة المتوا رةو مما ا تطرهل إلس استتخدام  

لهلو وقاموا بتجمي ها وتعتتتتتت يلهاو ومن هنا  بقاىا الخعتتتتتتا المتناية من عم
  كان  بداىة األرابيستكو حتس أن أشتهر أشت اله ما  ال  تحمل أستماء قنطية.
وقد ا دهر  ن األرابيستتتتك م  عهود اإلستتتتالم األولس و خاصتتتتة    ال صتتتتر  
العناستت و الذك ى تبر ال صتتر الذهب  للفنون وال لوم اإلستتالمية بوجه عامو 

ة مؤلفات إقليدو عن األشت ال الهندستية وحستاة كما شتهد نهءتة    ترجم
المثلثات الت  اعتمدوا عليها ل ستتاو     ن األرابيستتكو وقد تمي ت أعمال  
األرابيستتتك الت  أبدعها المستتتلمون    تلك الفترة بخلوها من الرستتتوم الحية  
للكاانات النعتتتتترية والحيواناتو وبلب  عليها األشتتتتت ال ذات الطاب  ال خر س 

حفر ورستتتتتتوم النناتات. ولل ىقتصتتتتتتر ناألرابيستتتتتتكن علس األثاث  والخطوط وال
بطر ع اإلستتتتتتتتتالميتة مختلفتة اإلشتتتتتتتتت تال بتل ارتنط بتكوينتات الم متار الختا  
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بالمستتتتتاجد والقصتتتتتورو ويم ن راية إبداو الفنان بفن األرابيستتتتتك من خالل  
وأىءتتتتتتتتا    المعتتتتتتتتر يات والنوا ذ   وجدار لامل أو أعمدة داخل المستتتتتتتتاجد

  واألبواة.

والخط والرستتتتل    ةاألرابيستتتتك  تعتتتت ل من  نون مستتتتاندع لالحفر وال خر  فن 
والت عتيا والنق  والتطعيل وهذع الفنون    مجموعها تعت ل  ن األرابيستك  

لالخعتا والصتدف والم ادن لالنحاو  الذى تستتخدم فيه مواد متنوعه أىءتاً 
هو  ألرابيسك  ن شامل وهناك خط  شااتتتت  ب ن لتتتتل ما ا  ووالذها واألصناغ

 كل ما  تل الت امل م ه بع ل    ومط تتتتتل هو  قط األرابيستتتتتك بل علس ال  س
حر تتتتتتت  إلبتتتتتتترا  نق  ما أو صورة أو ش ل هو أرابيسك أما التط يتتتتتتتل  هو  
عبتتتتارة عن دمتتتتو الخعتتتتتتتتا م  مواد أختتتتتتتترى لالقصد تتتتتتتتر وال  تتتتام وال تتتتاج 

 .والصدف والنحاو والمجوهرات المختلفة واألحجار الكريمة

  :لوصتل والرمت يتتةا-ة

 تكون  ن األرابيستتك من ستتلستتلة متكررة من األشتت ال الهندستتية الت  ه    
األرابيستتتك    (إبتنجهاوستتتين)أحيانا مصتتتحو ة ب تابة بالخط ال ر  . ويصتتتل  

ونصتتتتتتتتتل لتاملتةو    نمط    لتاملتة نخيالت نبت نته تصتتتتتتتتتميل ننتات   تكون من
و تالنستتتتتتتتتنتة  من ررف األخرىٍ     لتل ورقتة  مستتتتتتتتتتمر ء  نقط . حيتث تنمو

للمستتتتتتتتلمينو  إن األرابيستتتتتتتتك  رم  لوحدة اإلىمان والطريقة الت  تن ر بها  
 ل10ة.الثقا ات اإلسالمية التقليدىة إلس ال الل

 

رؤى الف ية المساااااااااات بنة من فن اب اريساااااااااام لدى بع  ال وجي  فرج عادد عاد ال ا  (10)
م لاة بحوث في العلو  والف ون ال واياة  العاد    تالمياذ المرحلاة المتوسااااااااااااااناة رادولا  الرواات 

م ل  هصاااااااااااااف سااااااااااااا واة تصاااااااااااااد ها الي  التربية ال واية جامع    الم لد الثاه   الساااااااااااااابع 
 2017هوهي    اإلسك د اة 
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و قليتدو وبيرهمتا تقرأ علس   ال لمتاء القتدمتاء مثتل :أ الرون  كتانت  أعمتال  
وتل تطوير هذع األعمال لحل المستتتتتتتتتاال   مستتتتتتتتتتوى واستتتتتتتتت  بين المت لمين

وأوقات الصتتتتتتتتلوات  ةالحاجه لتحد د القبل  ةوالت  نعتتتتتتتت ت نتيج ةالريا تتتتتتتتي
 وردت أ كار لثيرع جد دع وصتتتتارت بمثابه د  ه قويه للفن الذى  وورمءتتتتان

أصتتتنج فيما ب د  ن األرابيستتتك ومن هذع األ كار )أ كار أ الرون عن وجود  
 و لورى    الطاب و ةواق  منفصل مثالس    الع ل والوظيف

  (860-800الت  رورها العناو بن ستتتت يد الجوهرى )  ةاإلقليدى  ةالهندستتتت
 .ل11ة س عناصر إقليدو (وذلك    ت ليقه عل

 مفهوم التنمية:-2
والايل     رى الفولكلوريون أن التنميتة ىجتا أن تقوم علس البنتاء اءجتمتاعس

الثقافية للمجتم ات المستتهد ة بم نس آخر  إن التنمية ىجا أن تتالءم م   
الم ر تة التقليتدىتة ورر  اإلنتتاج الستتتتتتتتتتااتدة حتس ىم نهتا تلبيتة احتيتاجتات 

ولكنها تبدأ  والمجتم  المستتتتتتهدف  التنمية ء تبدأ أو تنتهس بإنتاج الستتتتتل   
لهل منادرين ولل ما  ن ل   بالنعتتتتر و م اناتهل المتاحة و  ل ما ىحف هل ويج

حرلة أدااهل و ستتهامهل    المجتم  و دون ذلك  إن لل الموارد ت ل لامنة  
 .ل12ة وبير مست لة و التنمية عملية تراكمية ومستمرة

  

 

أو اق شاااااارقية للنباعة   ا  الف ون اإلسااااااالمية موسااااااوع  العما ة والث حساااااان الباشااااااا (11)
 35 ص1999الم لد ابول    وال شر والتوزاع  

 11 2003الثقافة الشعاية  العد   م لة عل  الع و  الص اعات الثقافية والت مية (12)
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 التنمية المستدامة:-3

هامًا  س  ربل الحداثة النسبية لفكرة التنمية المستدامة إء أنها أصنح  ب دًا 
اتو المحلس  حستتتتا بل  ناستتتتتراتيجية التنمية إذ ء ى فس أن تقاو بمعيار ال

وهو أن تكون متفقة م  مقتءتتتتتتتتيات  وءبد أن ىءتتتتتتتتاف لها وصتتتتتتتتل آخر  
 اإلستدامة .

تقر والمنصل والعامل  ت تمد التنمية المستدامة علس النمو اءقتصادى المس
القاال علس أنماط اإلنتاج واإلستتتتهالك المستتتتدامة وء ىقتصتتتر ترلي  التنمية  

الت  صتتنف   قيرة  حستتا بل أىءتتًا علس اءقتصتتادىة العتتاملة علس الفئات  
الناو الء فاء الحال الذ ن ى انون من عدم استقرر سبل عيعتهل وبيرهل  

من المعتارلة الكاملة    النعتاط اءقتصتادىوويقتءس    المستتن دعمن الفئات 
الاا والحتد من الفقر  لتحقيا التنميتة المستتتتتتتتتتتدامتة تو ير ال متل المنتو وا

 .ل13ةوعدم المساواة 

 المفهوم اإلجرااس للتنمية المستدامة:

وتقصتتتد الناحثة بهذا المفهوم  تتترورة اإلستتتت الل األمثل لمم انات والموارد  
اد و حيث تعتتت ل صتتتناعة األرابيستتتك احدى الصتتتناعات المتاحة    اءقتصتتت

لتنمية الدخل إذا تل تطويرها بالعتتتتت ل المناستتتتتا   التقليدىة ومصتتتتتدرًا حاياياً 
اعة األرابيستتك أن تل ا  نوتستتويا منتجاتها تستتويقًا أمثل و كيف ىم ن لصتت

منتجة علس أسس حاياية وتكوين قاعدة عريءة    دورًا    خلا  ر  عمل
 ؟المهرة بما ىءمن استدامة الحر يينمن ال مال 

 

 16م ظمة ابمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التراث الثقافي غير الما ى ص(13)
wunesco /ich.unesco.org 
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 الدراسة:تسااءت  

 ما المخارر الت  تواجه صناعة األرابيسك؟-1

ما ستتتبل ت  ي  صتتتناعة األرابيستتتك علس المستتتتويات المحلية واإلقليمية    -2
 والدولية؟

 ليف ىم ن لصناعة األرابيسك تحقيا التنمية المستدامة؟ -3

 الدراسات السابقة:

 دراسات تناول  القراءع الرم يه لفن األرابيسك: أوًء:

تناول  دراستة )أستماء عبد ال فار خليل(الصتناعات الحرفية    شتياخة خان 
الخعتتتتتتتتتا ال ر س والصتتتتتتتتتدف وتنحتث     وقتد تنتاولت  حر تة نجتارة  والخليلس  

وربي ة الصتتناعات الحرفية بها    الخصتتااص الج رافية لعتتياخة خان الخليلس
توصتل   وأنواعها ورر  تصتني ها واقتصتادىات هذع الصتناعات الحرفيةووقد  

الدراستتة إلس أن الوري الحرفية تكمل ب ءتتها الن ض  وري حر ة الصتتدف 
تعتتتتتتترك م  وري صتتتتتتناعة الخعتتتتتتا ال ر س وي مل إحداهما األخرىوأبلا 

اء من حيث ا  ت أو من  الصتتتناعات الحرفية تدخلها التقنيات الحد ثة ستتتو 
حيث المواد الخام مثل دخول المواد البالستتتتتتتتي ية والبال ستتتتتتتتو  جاجية     

 .ل14ةحر تس صناعة األثاث ومنتجات الصدف واألحجار

  

 

الصااااااااا اعات الحرفية في شااااااااايا ة  ان ال ليل    ساااااااااالة    أساااااااااماى عاد ال فا   ليل (14)
 . 25 ص2008الية الا ات لآل اب والعلو   جامعة عين شمس   ماجستير  قسم ال  رافيا 
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  lartem لقد تناول

رم يه لفن األرابيستتتتتك ودءءت  ن    ة   دراستتتتتته عن الفن اإلستتتتتالمس وقراء
د نيه داخل الكنااس والم ابد والمستتاجد   ةاألرابيستتك  فن األرابيستتك ىمثل ل 

   المستتتجد    أوستتتلو  وحس بدءءت لثيرع    ة األرابيستتتك علس جدران القبل
الت      ت نسوةأمتتتا ال هور المنمقتتتو  ة تتتاللون األ ر   رتنط بتتتالجنتتتو الحيتتتاة 

إلس الت ثير الم نوى لهذا الفن فيعت ر المصتلين   ةأنعت ها   ت الس باإل تا 
 ل15ةبالهدوء وحا الخير بين الجمي 

 (Cynthia Finlayso و ويتناول)
  ةتحليتل  ن األرابيستتتتتتتتتتك ومتا ى  ستتتتتتتتتته هتذا الفن    الستتتتتتتتتيتاقتات التد نيت 

ذات الطاب   ةالفنون اليدوييستك هو أحد بلس أن  ن األراإووتوصتل  ةاإلستالمي
ة     األماكن المقدستتتت  الصتتتتدارةاإلستتتتالم  ال ر س ووقد اتخذ  ن األرابيستتتتك 

مثل: قنه الصتتتخرع    القدووجام  النبس  ونس    الموصتتتل و جام  ابن 
رولون والجام  األ هر وقنه مستتتتتجد الستتتتتلطان حستتتتتن وهو  ن ىقوم علس 

تو تتتج الترتيا   متكررةب شتتت ال نناتيه وهندستتتيه    شتتت ل وحدات  ةال خر 
 (16)ارتنارات رم يه عميقه . إلس وتعير ةوالوحد ه وت  س التقليدى

  

 

(15)lartem ,islamic art as educational text, Buskerud and Vestfold 

University College Norway , CONFERENCE Berlin September 

2015 

( 16 ) Cynthia Finlayson, Behind the arabesque, Understanding 

Islamic Art and Architecture, " BYU Studies Quarterly: Vol. 40: Iss. 

4 , Article 6. Available at: 

 https://scholarsarchive.byu.edu/byusq/vol40/iss4/6 
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 Ar. Pooja Singh تؤلد

  ةعلس تفرد الفن اإلستتتتتتتتالم   يتناول م نس وشتتتتتتتتخصتتتتتتتتيه الفن    الثقا   
    ن األرابيستتتتتتتتتك    متمثالً   ةالم ماري  ةوت ثيرع علس الهندستتتتتتتتت  ةاءستتتتتتتتتالمي

نمطان لفن األرابيستتتتتتك األول المناد  الت  تح ل  وتوصتتتتتتل  إلس أن هناك  و
رم ًا   ةالمتستاوي  ةن ام ال الل علس ستبيل المثال ىمثل المر   ب  تالعه األر  

 الماء (-النار -الهواء  -الت  ء تقل أهميه عن )األرض  ةل ناصتتتتر الطبي 
ستتتتينهار ال الل المادىوى تمد النمط الثانس علس  ة بدون أك واحد من األر  

   ترصتتتي  األرابيستتتك    ةالمستتتتخدم ةاألستتتاستتتي  ةء األشتتت ال الهندستتتيإنعتتتا
 (17). الهندسس بع ل رايسس من خالل تكرار الخطوط واألقواو

  

 

(17)Ar. Pooja Singh,Existence of arabesque in Islamic Architecture, 

International Journal of Scientific and Research Publications, 

Volume 7, Issue 6, June 2017 292 ISSN 2250-3153 
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 دراسات تناول  عالقه الحرف التراثيه بالتنمية:  المحور الثانس:

عن دور الصتتناعات الحرفية    استتتدامة التنمية      هاشتتل(  دراستتة )ىاستتر
 وقد تبن  المنهو الوصتتفس التحليلس    إلقاء الءتتوء علس  التراثية(البيئات 

الواق  التنموى للصتتتتتتتتتنتاعتات الحرفيتة    متد نتة   يتد التتاريخيتة بتاليمن ووقتد  
التحدىات الت  تواجهه الصتتتناعات الحرفية    توصتتتل  إلس أن هناك عددًا من

   والت  تحتد من نموهتا ودورهتا    استتتتتتتتتتتدامتة التنميتة وهس:عتدم وجود مراك 
تستتتوياواقتصتتتار هذع الحرف علس أستتتر محدودة وعدم اءهتمام الكا س من  
جهتات التمويتل المحلس واألجنبس بتالصتتتتتتتتتنتاعتات الحرفيتة وعتدم توا ر عوامتل  
الجودة    اإلنتاج وال رض مما ىءتتتعل قدراتها التنا ستتتية وهجرة ال املين 

 . (18).   الصناعات الحرفية إلس مجاءت عمل أخرى 

  ة)بيتس ستتتس ومو ا نفيرى (عن الفن والحرف وعالقتها بالتنمي ةدراستتتتناول   
   تطوير   ةالمحليت ةور الح ومتدو    جنوة أقريايتا  ةالمحليت  ةاءقتصتتتتتتتتتادىت

وقد استتتتتتتتخدم    وةالمحلي  ةاءقتصتتتتتتتادى  ةللتنمي ةقطاو الفن والحرف لمنادر 
وقد توصل   وةمن الحر يين من مختلل الحرف التراثي  80م    ةللمقابل دليا

للمجتم ات  ة  حيوى بالنسن  ةإلس أن قطاو الفن والحرف اليدوي ةنتااو الدراس
الت  تواجهها  ة  واءقتصتتتتتتادى  ةألنه ى الو ب ض التحدىات اءجتماعي  ةالريفي

 و الستتتتتتياحةء ىم ن تقد رع      ويستتتتتتهل  يها استتتتتتهاماً ة المجتم ات المحلي

 

الايئات  و  الصا اعات الحرفية في اساتدامة الت مية في     هاشام عما  ال ياج ياسار  ل18ة
حاااااااالاااااااة  ذماااااااا   الا اما او ااااااااة    الاتاراثاياااااااة    اساااااااااااااااااااااة  ال اب  جااااااااماعاااااااة  االاياااااااة  ما الاااااااة 

 .2020 ما س 14اليمن العد 
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  ةو التال  النمو اءقتصادى والسياح   اليدويةإم انيه نمو قطاو الفن والحرف  
 ل19ة    جنوة أ ريايا ة   المنارا الريفي

وقتد تنتاولت  )منتال عبتد الحميتد شتتتتتتتتتلتوت(الم وقتات الت  تواجته الحرف    و
واعتمدت علس المنهو الوصتتتفس التحليلس       المصتتتريهو ةالخعتتتبي  ةالتقليدى

  ةبمو تتتتوو الدراستتتت ةوقد توصتتتتل  ل دد من النتااو ذات الصتتتتل إرار ن رى 
الت  تواجهه المجال الحر س مثل  ة  أن هناك ب ض المعتاكل اءقتصتادى وهس:

ويم ن تو ير الكثير من  ر  ال مل   و:معتت له التمويل والخامات والتستتويا
مثل حر ه    ةوالبرامو الحرفي  ةللعتتتتناة من خالل اعداد المعتتتتروعات التنموي

  ةالتنمي    ةاألخعتتاة والحفر علس الخعتتا وتجمي  الحعتتوات الخعتتبيتطعيل 
وحما تها  ة  التقليدى ةمدخل هام لمواجهه م وقات الحرف الخعتتتتتبي ةالنعتتتتتري

  ةمن المحلي   ةالتقليدى  ةمن اإلندثار وأنه ىم ن تحويل قطاو الحرف الخعتتتتبي
 ل21ة(تناول  )اعتماد عالم و  ل20ة ةإلس ال المي

الحرف والصتتناعات التقليدىة بين الثنات والت ير من من ور ستتوستتيولوجس   
من نموذج     هتل برصتتتتتتتتتتد مالمج الت ير    الخصتتتتتتتتتتااص الحرفيتة انطالقتاً 

  وقد تناول  مو تتتتوعات )تاري  الحر ة ونعتتتت تهاو  والحرفية عند را   ميل   
 ال ملوتقستيل   خصتااص الحر يينو مورو ولوجية الورشتة    لل صتناعة و

المواد األوليتة لكتل   أنمتاط التنعتتتتتتتتتئتة المهنيتةو  تو ي  األدوار داختل الوريو

 

(19)Jabulani Nyawo , Prof Betty C Mubangizi, Art and craft in local 

economicAfrican Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 4 

(2) - (2015) ISSN: 2223-814X Copyright: © 2014  

  www.aaciaegypt.com م ال عاد الحميد شلتوت (20)
عتماااا  عال   الحرف والصاااااااااااااا ااااعاااات التقليااادياااة رين الثباااات والت ير  مكتباااة ابه لو  (21)

 .1991القاهرة   المصراة  
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صتتتناعة ومصتتتادر الحصتتتول عليها وأدوات ومراحل اإلنتاج لكل حر ة ودور  
المستتتتتتتتقبل المهنس   المجتم  المحلس    استتتتتتتتمراىة الصتتتتتتتناعات التقليدىةو

 للحر يين (

ثقافية والتنمية     الصتتتتتتتتناعات ال دراستتتتتتتتة )مارلوو  الدىفيا( عن  تناول 
مد نة بو يال بالم ستتتتتيك وليفية إدارة الصتتتتتناعات الثقافية حتس نصتتتتتل إلس 

  وتوصتل  إلس  ترورة إشتراك العتناة    الصتناعات الثقافية لتحقيا  التنمية
التنمية اءجتماعية واءقتصادىة علس حد سواء ووقد أجرى النحث من خالل  

وانطالقًا   والمنتجين للصتتتناعات الثقافيةوإجراء مقابالت م  ممثل  الولاءت 
من منتاد  اليونستتتتتتتتت و التوجيهيتة ومنتاداهتا المت لقتة بتالحقو  الثقتافيتة ءبتد  
من إقامة روابط معتتتتتتتتتترلة م  مواق  اإلنتتاج الحر س لمن متات ووستتتتتتتتتاال  

أء تقتصتتتر علس برامو تدريبية محددة بل  لذلك  نن   علس الح ومة    إعالمو
 .ل22ةأو متوسطة األجل لت  ي  و   الحر يين  تء  استراتيجيات رويلة

ولت  )عتا تدع  ؤاد عبتد الفتتاح( مالمج بنيته المجتم  الحر س    المجتم   تنتا
ع عن النمط المثالس المصتتترى وأهل أنماره الم اصتتترع و مدى اقترابه أو ب د

  ةوالتصتتتتتتور المقترح بعتتتتتت ن تنميه إحدى عناصتتتتتتر ثقا تنا المادى  و  ةللحرفي
إلس عدع  ةوقد توصتتتتتتل  الدراستتتتتت و( بهدف النهوض بها   ة)الحرف التقليدى

علس اختالف أنمتارهتا تفتقر  ليتات   ةأن الحرف التقليتدىتنتتااو من أهمهتا :
نحن بحاجه ماسته إلس  التنستيا ستواء علس المستتوى المحلس أو اإلقليمس و

  ةأنماره    مصتتر من من ور التنمي  مدخل لتنميه اإلنتاج الحر س بإختالف

 

(22)Marcos Valdivia ,culture industries and development , industries 

in Mexico: the role of export-oriented manufacturing metro areas 

www.researchgate.net 
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)هنته عتارل دراستتتتتتتتتتةتنتاولت     ول23ةم تاً   ةالمستتتتتتتتتتتدامت  ةوالتنميت  ةالنعتتتتتتتتتريت
   مصتتتر   ةالتقليدى  ةاألخرو(عن التستتتويا اإللي ترونس للصتتتناعات الحرفي

من المقتتابالت م  ب ض    15وقتتد اعتمتتد منهو النحتتث علس إجراء عتتدد  و
  استتتتتتتتمارة  100وتو ي   ة  بقطاو الحرف اليدوي  ةالمت لق  األجه ةالخبراء     

وفيما    ةولسياحيا  استبيان علس عينه من مد رى المحالت والب ارات بالمنارا
أن هنتتاك مجموعتته من  %100ىخص أهل النتتتااو أجم تت  ا راء بنستتتتتتتتتنتته  

بتالتستتتتتتتتتويا اإللي ترونس لتو ير الوقت  والجهتد وويل تا ة  الممي ات المت لقت
دورًا لبيرًا    تنميه النعتتتتتتتتاط الستتتتتتتتياحس للمحا  ات   ةقطاو الحرف اليدوي

الت  تعتتتتتتهر بها لل محا  ه من    ةعند تستتتتتويا المنتجات اليدوي  ةالمختلف
 ةبين مجاءت الستتياح هناك معتت له عدم التنستتيا الكا س  محا  ات مصتترو

وانتعتتتتتتار    ةإلرتقاء بالحرف اليدوي  المبذولةواإلعالم لتوحيد الجهود   ةوالثقا 
مما أدى والثمن  رخيصتتةوالمستتتوردع   ةالصتتيني  ةالمنتجات والستتل  الستتياحي

و تتتتتتتتتعل اإلقنتال    اليتدويتةإلس انتدثتار الموروث الثقتا   المتمثتل    الحرف  
  بالستتتتلا واإلىجاة علس الحرف الستتتتياحةعلس المنتو الحر س المحلسوتؤثر  

 ف  حاله الكستتتتتاد الستتتتتياحس ى هر ذلك ستتتتتلنًا علس   ةالتقليدى  والصتتتتتناعات
الحرف و س حاله الرخاء الستتتياحس ى هر بعتتت ل اىجابس علس الحرف وعلس 

 ل24ةالقاامين علس صناعاتها وتجارتها
 

الفتاح  الثقافة الشاااااااعاية وت مي  الحرف التقليدية    اساااااااة أهثروبولوجية  عاهدد فؤا  عاد  (23)
جامعة القاهرة  كلي    لبع  القرى في الم تمع المصاااااااااااارى  الم لة العربية لعلم االجتماع 

 142-85 ص2012ال اب  العد  العاشر  هولي  
 في مصاار  التسااوبو اإلليكتروه  للصاا اعات الحرفية التقليدية  هب  عاطف اب رس  (24)

الم لد السااااااا س عشاااااار  العد  ابول    م لة اتحا  ال امعات العربي  للسااااااياحة والصاااااا اعة 
  155-146ص 2019 هوهيو   
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  )25( (Emeka E Okoukwo) دراسة

عن الحرف التقليتدىتة وتنميتة الستتتتتتتتتيتاحتة    الح ومتة المحليتة    نيجيريتا  
  والحرف من أجل تنمية الستتتياحة    المنطقة  وأ ءتتتل الستتتبل لتوظيف هذع

األدوات    ال تتتد تتتد من  ر  ال متتتلوممتتتا  تيج   النتتتاحتتتث  وقتتتد استتتتتتتتتتختتتدم 
المختلفة لالمالح ة والمقابلة ودراستتتتتة الحالة لتستتتتت  وري    األنثرو ولوجية

وقد توصتتتتتتتل إلس أن اإلهتمام   ودراستتتتتتتة الستتتتتتتياقات اءجتماعية والثقافية و
ما ىستتتتتتتمس بالستتتتتتتياحة الثقافية    دى إ دهاربالحرف التقليدىة والترويو لها أ

 وهس عامل من عوامل التنمية اءجتماعية .
يين وتحقيا الجودة    المهتتارات  الستتتتتتتتتيتتاحتتة الثقتتافيتتة تحف  إبتتداو الحر 

 والتقنيات وال خارف .

إ تا ة الح ومة لختل التصتد ا  دعل الحرف التقليدىة األصتلية وي يد الوعس 
 الثقا  .

وقد استتتتفادت الناحثة من الدراستتتات الستتتابقة    صتتتيابة لثير من أستتتئلة  
 المقابلة 

و صتتفة خاصتتة  –تهدف الدراستتة إل  الكعتتل عن دور الصتتناعات الثقافية  
إنتاج ستتتتتتتل    لتوجه تنموك بد ل ىستتتتتتتهل     -صتتتتتتتناعة الحرف التقليدىة 

   اءقتصتتتتتاد اإلبداع . وخلصتتتتت  وخدمات إبداعية ت د مصتتتتتدرًا تنا ستتتتتيًا  
لدراستة إلس أنه ربل وجود الحر يين المبدعين وثراء الثقا ة القوميةو إء أن ا

 

(25)Emeka E Okoukwo,Traditional Crafts and Tourism Development 

and Promotion in Etim Ekpolocal Government of Ibom state 

Nigeria,Departement of Archaeology and tourism,university of 

Nigeria,Issn-1719 -vol3.No6.2013 
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هناك مخارر تواجه الصتتناعات الثقافية أهمها: نقص المراك  المتخصتتصتتة  
   هذع الصتتتتتناعاتو وعدم إقنال العتتتتتناة عل  ممارستتتتتة ال مل اإلبداع و  

يا  وارتفاو استتتتتت ار المواد الخامو و تتتتتتعل التمويل المال و ونقص التستتتتتتو 
انتعتتتار المنتو الثقا   الصتتتينس   وللمنتجات عل  المستتتتوك المحل  والدول 

 بالسو  المصرىو

كذلك  إن أهل  ر  تم ين صتتتناعة الحرف التقليدىة لان هو الموق  الفريد 
ثل دعل المرل  لحقو  الملكية الفكرية    بمنطقة الفستتتتتتتطاط الثرية حءتتتتتتتارياً 

والمرل  علس لل قط ة  نية  تل  لتصتتتتتتتتميمات الفنانين بنق  استتتتتتتتل الفنان  
  ل26ة.إنتاجها

  -صناعة األرابيسك :
وتمر عملية اإلنتاج ب دة مراحل تبدأ بإعداد الرستتتومات الهندستتتية لاج اء  

المطلوة خررهتاو واختيتار نوو وحجل الخعتتتتتتتتتا المطلوةو ثل التثبيت  علس 
 المخررةو ورن  التصتتتميل علس الخعتتتاو والحفر والتعتتت يلو وأخيرا الدهانو
ثل   تل و تتت  التصتتتميمات والرستتتومات الهندستتتية لاج اء المطلوة خررهاو 

ت ت  مرحلة اختيار أنواو وأحجام األخعتتتتاة المالامة لمثل تلك الرستتتتوماتو  
لتع لها لما تريد باءست انة بتت)المخررة( م  تحد د مرل ك القط ة الخعبية  
اللذ ن سيتل من خاللهما التثبي  علس ما ىسمس بتتتتتتتت)ذننه المخررة( ثل  تل  

( علس   ة ناعمةتثبي  القط ة الخعتتبية وصتتنفرتها بصتتنفرة خعتتنة ثل صتتنفر 
ب تد ذلتك  تل تتدبيس ور  الكر ون علس )النتاترونتات( علس أن   المخررتة. )

 

 ؤاة   الصااااااااااااا اعات الثقافية وب اى االقتصاااااااااااااا  اإلرداع    عاير محمد اباس الرفاع  (26)
م لة الية ال اب  جامعة القاهرة    اسااااااااااة حالة لصاااااااااا اعة الحرف التقليدية   ت مواة ردهلة 
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تكون الجهة الستتوداء ألستتفل  و  النانوع الخعتتب  والناترونات أعلس ور   
الكر ون و   داخل المستتاحة المحددة للحفر. ويتل رن  العتت ل الموجود     

لخطوط الختتارجيتتة النتتاترون علس )النتتانوع( الخعتتتتتتتتتب و عن رريا تحتتد تتد ا
ثل  تل مستتتتتتتج الستتتتتتتطج بخفة بقط ة ًو أو من خالل    للنموذج بقلل م دن و

و   الخطوة التالية  تل الحفر إما   وماكينة للحفر علس الخعتتتا أوتوماتي يا ً 
 دويا قماي قطيفة ويفءتتتتتل التليين    ماء دا يو و   الخطوة األخيرة  تل  

تر انتين ثل   ال العتتم   ت طية الستتطج بعتتم  ال ستتل المءتتاف إليه  ي  ال
عن رريا وستتتااد صتتت يرة من الصتتتوف الستتتميك. و  د أن  تل اءنتهاء من  
حفر وتعتتتتتت يل القط ة الخعتتتتتتبيةو تحتاج هذع القط ة للدهانو وهنا   مامنا  

إما دهانات )اءستترو الجمالكة (وهو دهان شتفاف له ملمس   ثالثة اختيارات
)وه  ستتواال ستتري ة   خعتتا جاج  ءم  ىستتاعد علس إظهار جمال ألياف ال

الجفتاف ذات ت طيتة عتاليتة ءم تة ( الورني  ادهتانتات البالستتتتتتتتتتيتك   مليتة  
إنتاج األر يستتتتك تمر ب دة مراحل تبدأ بإعداد الرستتتتومات الهندستتتتية لاج اء 
المطلوة خررهتاو واختيتار نوو وحجل الخعتتتتتتتتتا المطلوةو ثل التثبيت  علس 

التعتتت يلو وأخيرا الدهانو المخررةو ورن  التصتتتميل علس الخعتتتاو والحفر و 
  ولهذا  إن ناألرابيسكن صناعة و ن.

  -أنواو تصدىف األرابيسك :

هناك عدة أنواو من التصتتتتدىف تختلل من أحجام الصتتتتدف أو أشتتتت اله أو 
رريقة ت يينهاو  هناك التصتتتتدىف ال ر   والتصتتتتدىف المعتتتتجر والتصتتتتدىف  

اف و نما  تمي   الهندست و و   هذا التصتدىف الهندست  ء  تل استت مال أصتد
هذا النوو بصتتتتتتتت ر أحجام القط  الصتتتتتتتتدفية الت  ت ين ال لاو و النستتتتتتتتنة  
للتصتدىف المعتجر نجد أنه ىستت مل    ت يين القط  الكبيرة مثل الصتناد ا  
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ويقصتتتتر استتتتت ماله عليها  قط أك ت يين الكراستتتت  والقط  الخعتتتتبية الكبيرة 
الستتتتو  األجنبية   لحاجة والت  عادة ما تصتتتتدر إلس الخارج ب ستتتت ار خيالية

وما ىمي  هذا النوو من التصتتتدىف هو إقنال الستتتياح   ولهذع الحرف اليدوية  
عليه وخاصتة ال رةً  والخليجيون  هل ىفءتلون مثل هذع األشت ال واألحجام 
  عن بيرهتتا. وعلس الجتتانتتا ا خر نجتتد الستتتتتتتتتيتتاح األورو يين واألميرليين(

و لهل ب ستتتت ار ىفءتتتتلون التصتتتتدىف الذك ىستتتتتخدم صتتتتدفيات صتتتت يرة وينا
عالية.) وللحصتتتتتتول علس منتو را  مصتتتتتتنوو بحرفية عالية  هذا قد ى لفك 
الكثير من المال ألن ب ض المصتتتتتتتتن ين ىعتتتتتتتت ون من قلة هذع األستتتتتتتت ار 
بتتالمقتتارنتتة م  متتا  بتتذلونتته من مجهود ومتتا  نفقونتته من منتتال  متتاليتتة ومتتا  
ىستتتتتتتتت رقه من وق  ل  تخرج القط ة الفنية بعتتتتتتتت ل ءاا  ر تتتتتتتت  أذوا   

لستتااحين الذ ن  درلون قيمة هذع األعمال علس ع س ما  تصتتورع الن ض ا
مصتتتنوعة بحرفية بدااية لل اىة ولذلكً  لمن أن الستتتياح ىعتتتترون مثل هذع ا

ولذلك نجد هناك ستتتتتتتتل ا   وعمال اليدوية دون إدراك ما بذل  يها من مجهود
 .ى ون م انها المخا ن وعلس األرصفة دون أن تناو للجمهور 

  -استخدامات أخرى لالرابيسك :

وتنوع  استتتتخدامات األرابيستتتك بعتتت ل لبير    البيوت اإلستتتالمية القدىمة  
ليس  قط    تصتتتميل األثاث ولكن أىءتتتا المعتتتر يات ولاستتترات اإل تتتاءةو 
حيث قاموا ب مل شتتنابيك من األرابيستتك بفتحات واستت ة إلدخال الهواءو أما 

ول الم ان  كانوا ىصتتن ون شتتنابيك  الهواء والعتتمس عن دخ إذا أرادوا حجا
وت لا  ن األرابيستتتتك    المستتتتاجد والقصتتتتور  األرابيستتتتك بفتحات  تتتتيقة.)

أىءتتتتا. وء ىقتصتتتتر  ن األرابيستتتتك علس شتتتت ل )المعتتتتر ية( الت  ت د األكثر  
شتتتتتتتتهرةو ولكنه ىمتد إلس ال د د من التصتتتتتتتتميمات الت  تبدأ بالمق د ال ر    
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وء ت الو ربل مرور   األرابيستتتتتتتتتك.وتنته  بتال رف المصتتتتتتتتتممتة بت كملهتا من 
الستتنوات عليهاو صتتالحة لت يين البيوت ال ر ية تءتتف  عليها رونقا وراب ا  
دا ئتا.  ربل الثورة    عتالل التدى ور واألثتاثو بمتا فيته األستتتتتتتتتاليتا الحتد ثتة  
وال صتتترية أو الكالستتتي يةو ى ل الدى ور ال ر   محا  ا علس م انته شتتت نه  

لي ك والفرنستتتتتتت  حيث ىمتلك القدرة علس  رض  شتتتتتتت ن الطرا  الهندك واءنج
و تتتتتت ه بين أثاث حد ث    نفستتتتتته    أك رلن من أرلان المن ل حتس لو تل

 من المم ن الم ج بين الطرا  الحتتد تتث و  ض قط  األرابيستتتتتتتتتتك.) إء أن 
الستااد    البيوت ال ر ية هو تخصتيص رلن مستتقل بذاته أو بر ة تحتوك  

 يلو باإل تتا ة إلس ب ض قط  الدى ور كلها علس أثاث عر   متناستتا التعتت
كتاإلرتارات وحتامتل المصتتتتتتتتتحلو ووحتدات اإل تتتتتتتتتاءة والم تنتات وبيرهتا من  

ومن الكراستت  حيث  تل ت يين المستتاند    وم مالت األثاث العتت ليةاء تتا ات 
وال هر األرابيستتتكً  من المم ن تصتتتميل قاعة شتتترقية لاملة من األرابيستتتك  

ومرورا بت يين الحااط والستتتتال األرابيستتتتك وحتس بدءا والمنا تتتتد والكننات  
اإلكستتتتتتتستتتتتتتوارات الصتتتتتتت يرة الت  تستتتتتتتتخدم لم مالت للقاعة مثل اإلرارات 

وي ود الستتتر    استتتتمرار  ن األرابيستتتك ربل مرور قرون عد دة   والقناد ل.
حتس ا ن وقد استتتفاد األرابيستتك    هإلس وجود من ىقدرون هذا الفن ويتذوقون

ودخل     صتتتتتتناعته الماكينات بجانا ال مل اليدوك.  من التقنيات الحد ثة
ومن الجتد ر بتالتذلر أنته ء  نتا س األرابيستتتتتتتتتك المصتتتتتتتتتركو التذك ى تمتد     
تصتتتني ه علس خعتتتا ال ان والنحاو والصتتتدف والفءتتتةو ستتتوى األرابيستتتك  
الستتتتورك علس الربل من انه ء  تمت  باءنتعتتتتار الذك  تمت  به األرابيستتتتك  

 س أخعاة اقل جودة .المصركو ألنه ى تمد عل
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وت د الطاوءت الخعتبية ذات التصتميل العترق  ستواء المنعتورية العت ل أو  
استتتتتخدامها    أحد  المستتتتدستتتتة أو المثمنة األ تتتتالو والمط مة بال اج أو

 واىتا ال رف ذات الطر  الحتد ثتة م  و تتتتتتتتت  أبتاجورات منتاستتتتتتتتتنتة للفريً  
وأرفل من الخعتتا   إم انية استتتخدام لونستتوءت الصتتدف والت  ىم ن أىءتتا

الم عتتتتا    مدخل المن ل واستتتتت اللها    ترتياً  والستتتتتاار. هناك أىءتتتتا 
الكتتتا أو ت يينهتتا بن ض التحل الصتتتتتتتتت يرة. ومن المؤلتتد أن برف النوم  

و ذا أردنا    المصتتن ة من األرابيستتك تءتتف  ثراء علس أك م ان تستتت مل فيهو
ة للنا ذةو أو إ تتتتتتفاء الم يد من ثراء األرابيستتتتتتكو ىم ننا إ تتتتتتا ة معتتتتتتر ي

استتتتتخدام صتتتتندو  من الخعتتتتا المط ل بالصتتتتدف والنحاو و  تتتتا ته إلس 
الدى ور المصتتتتن  من األرابيستتتتك ستتتتواء    برف النوم أو برف المعيعتتتتة  

   إبرا    اً هام  وتل ا اإل تاءة الت  تستتخدم م  األرابيستك دوراً   واءستتانال.
ام ومن األلوان جمال هذع القط ة الفنيةو ويفءتتل اإل تتاءة الهاداة باستتتخد

اللون األصتتفر ألنه ستتيبر  نقوشتتات األرابيستتكو و ن (الفلورستتن ) المفءتتل
كان ىفءتتتتل اءبت اد عن اإل تتتتاءة استتتتتخدامها    الدى ور م  األرابيستتتتك  
البيو بتدرجتاتته وألوان قرينتة من األبيضو إلس جتانتا األلوان الفتاتحتة ألنهتا  

ل تجنا استخدام األلوان ستتناسا م  اللون البن  تتتت لون األرابيسك تتتت المه
  ال امقة أو الصريحة ألنها لن ت هر قيمته الجمالية.

ىفءتتتتل استتتتتخدام  ري خاصتتتتة لتن يفه تختلل عن  ري تن يف الخعتتتتا 
بار ة. لما ىفءتتتتتل    لونه ىحتوك علس نتوءات ونقوشتتتتتات واءستتتتتتر  وال ادك

تلمي ته بتاستتتتتتتتتتختدام نوو من التدهتان ىطلا عليته األدوات المستتتتتتتتتتختدمتة     
تلك   األدوات األساسيتتتتتتة المستخدمتتتتتتتتتتتتة  س اءرابيسك -صناعة األرابيسك :

نفسهتتتتتتتتا المست ملة منذ ععتتتترات السنيتتتتن و ومن بير المم تتتتن اءست نتتتتاء  
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معتتترط والمتتتبرد والمقعتتتط  عنهتتتا و وه  المطرقتتتتتتة الخعبيتتتتتتة واء ميتتتتتتل وال
والءفتترة والخعختتان و   ب ض الوري  تل است مال األدوات الحد ثة تو يرا  
للوق  والجهد ولاعمال التجارية حتس أن الكمبيوتتتتتتتتتتتتتر دختتتتتتتتل علس ب ض  

حيث  تل برمجة جها  الكمبيوتتتتتتتر بالرستتتتتتل المطلتتتوة وتتتتتل    وخطوط اإلنتاج
خل من الحر   ولكن ى ل اءرابيستتتتتك  عملية الحفر بعتتتتت ل آل  دون أك تد

حر ة  دوية ربل لل التحدىات من مي نة صتتناعية تحاول الستتيطرة علس لل  
األبنوو وال اج   –ألناغ  –مواد الدهان والتعتتتتتطيا   –ور     الحرف اليدوية

العتتولة   –  ومن األدوات األستتاستتية إلنتاج معتت وءت األرابيستتك )الخعتتا–
ور    –أ ميتل الخراط   –الصتتتتتتتتتنفرة   –  ل(  الرنتدة )لخرط اللتداان وال تاج وال

البرجل   –البرجل المقص )لاياو األقطار   الصتتتتنفرة–الرستتتتل منعتتتتار أرلي  
- المنقتار –الكروك )لايتاو أقطتار اءستتتتتتتتتطوانتات واألشتتتتتتتتت تال المخروريتة(
يوجد الكثير     الداخلية المجو ة والمخرورة( أستماء لمعت وءت  ن األرابيستك

ومستتتميات جد دة أدخل  علس هذا الفن   ةمن  ن األرابيستتتك مستتتميات قدىم
 .(27)وأىءا ادخل عليها  ن الصدف لتطعيل هذا الفن بالجمال

  

 

 3-8الرؤى الف ية المعاارة لفن اب اريسم مرجع سارو ص(27)
http://thesis.univ-biskra.dz/1051/ 
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 إلرار الن رى للدراسة:ا

   إن ال ولمة تتحدى ستتتتتيادة الدولة وت ير من اإلستتتتتتقاللية (بيك  )حستتتتتافن
اءقتصتتتتتادىة عن رريا إجنار الدول علس اعتماد ستتتتتياستتتتتات تتناستتتتتا م   

وعالوة علس ذلتك  تإن ال ولمتة ت يتل األستتتتتتتتتوار    ن وات رأو المتال المتنقتلو
جد دة لمستتتتتتتتتتثمار األجنب  وتجبر الدول علس اإلستتتتتتتتتتجابة    وتخلا أنماراً 

الل  و التتال   إن الكثير من احتيتاجاتهتا المتادىة ء ىم ن أن  تحقا إء من خ
و التال   إن األصالة  وو التال  تصنج    داارة التنعية واءقتصاد الخارج  

التدىموقراريتة للموارنتة تت كلت  تحت  ظروف الحتداثتة اإلن  تاستتتتتتتتتيتة وآليتات  
المستتتتتتتتتتاءلتة والن اهتة الت  تتدعل الحتداثتة والمجتم  الصتتتتتتتتتنتاعس وتت رض  

 .(28)للخطر

وو قًا لن رية بيك  إن المخارر ء تقتصتتتتتر علس الجانبين البيئ  والصتتتتتحس 
 ت حسا بل تعمل عدة ت يرا

أما من حيث ال القة بالم انو لل ى د باإلم ان الفصل بين المحل  والكولب   
أو بين الورن  وال تالم و أو بين اإلقليم  والتدول و ب تد أن أختذ ال تالل     

ج ل المصتتتتتتاار والمصتتتتتتالج متعتتتتتتاب ة. هذا ما  التوحد والت وللو علس نحو ى
تعتهد به المعت الت األمنية والمالية والبيئية والصتحية ذلك أن ما ىحدث أو 
ىق  أو ىستتجد    أك م ان من ال الل  ترك أثرع علس أك م ان آخرو ستواء 
ت لا األمر ب متل إرهتاب و أو بت  متة متاليتةو أو بتانتعتتتتتتتتتتار و تاءو أو بت يير  

اختراو أداة أو جهتا و إنهتا نهتاىتة الج رافيتا لمتا ىقول ن أستتتتتتتتت تار النفطو أو بت
بتل نهتاىتة الم تان التذك  قتد رتاب ته األليف والحميل بقتدر متا     يريليونو  بول

 

عو د  علم اجتماع الم اطر  كلية العلو  االجتمااية واإلهسااااااااااااهية  قساااااااااام  رن    محمد  (28)
 9ص-2018-2017العلو  االجتمااية  جامعة ال ياله  روهعام   
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من   .و نبات من المت ذر إخءتتتتتاعه للتستتتتتييو لما ىقول ن  ي مون  بومان
أنها ت ير ربي ة ال مل الذك  ومفاعيل الثورة الرقمية علس صتتتت يد اءقتصتتتتاد

بف تتل ثورة الم لومتتات إلس عمتتل ا ترا تتتتتتتتت  ى تمتتد علس المهتتارات تحول  
الذهنيةو بقدر ما أصتتنج ىجرك بستترعة الءتتوء من أقصتتس ررف إلس أقصتتس 
ررفو األمر الذك تجستتتتد    نعتتتتوء اقتصتتتتاد جد د هو اءقتصتتتتاد الم ر    
الذك ى ن  أن الم لومة بات  المصتتتتتتتدر األول إلنتاج الثروةو بقدر ما ى ن   

المحتدودة إلس الموارد الم لومتاتيتة الالمتنتاهيتةو    ةالموارد المتادىتاءنتقتال من  
 .. ومن ن ام الملكية والسو  المرل ية إلس ن ام الخدمة والعن ة اإللكترونية

ن ل مواجهتتة المختتارر ولتتذلتتك احتمتتاءت الخستتتتتتتتتتتارة تمثتتل عبئتتًا ولكنهتتا  
 المخارر والفر  تمءتتتتس  دًا   تتتترورية من أجل اقتنا  الفر  و ً أىءتتتتا

بيتد وجننتًا إلس جنتا    أكثر القرارات الت  تتختذهتا البلتدان ومؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات  
ومن هنا  إن  واألعمال واألستتتر وهس تستتت س إلس تحستتتين قدرها ومصتتتيرها 

ستتواء لان     المخاررة ت د عنصتترأ أستتاستتيًا  دخل    صتتميل عملية التنمية
ىم ن للتنمية أن تتحقا    ءالمخارر ن امية أم ذاتيةو مفرو تتة أم روعيةو  

  أل متتاتبتتالنجتتاح    مواجهتتة المختتارر وابتنتتام الفر .  تتالكثير من ا  ءإ
وخستتتتتاار التنمية إنماً  لستتتتتوء إدارة لمخارر. ومما ال ىقل أهمية عن ذلكو 

ت داد للمخارر اإلستتكون نتيجة أن ال د د من الفر  تءتي  بستبا  تعل 
مختارر التقتاعس. ولتذا ”والنكو  عن الايتام بتالمجتا  تات وهو متا ىستتتتتتتتتمس 

عتنارية عند نعتتتتتتوء  ستتتتتتتجابات بير المخططة واإل إنه من التحول عن اإل
 مات إلس إدارة المختارر ب ستتتتتتتتتلوة إىجتاب و ممنهوو ومتكتامل. ومن هنا  األ 

لخستتتاار وتحستتتين   إن إدارة المخارر ىم نها أن تبن  القدرة علس الحد من ا
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المنتا   الت  قتد ىحستتتتتتتتتهتا النتاو    معيعتتتتتتتتتتهل و   بحثهل عن الفر  
 .(29)نماايةإل ا

ال مالة  من أهل المخارر الت  ت انس منها صتتتتتتناعة األرابيستتتتتتك هو نقص  
وقد دل    ووالن رة الدونية ألر اة الحرف  والماهرة والمدر ة ونقص الصتادرات

المالح ات الميدانية عن شت وى أصتحاة الوري من الجهد ال الس المبذول  
مما أدى إلس إعراض     إنتاج قط  األرابيستتتتتتتتك وارتفاو أستتتتتتتت ار الخامات

وهنا تكمن ال القة الوريدة بين  األجيال الجد دة عن ممارستتتتتة هذا النعتتتتتاط  
ه  من أهل  إلن صتتناعة األرابيستتك  صتتناعة األرابيستتك والتنمية المستتتدامة

اإلنتتدمتتاج       الصتتتتتتتتتنتتاعتتات الت  تتتدعل جهود الح ومتتة الراميتتة إلس  يتتادة
اءقتصتتتتتتتاد ال المس عن رريا  يادة القدرة التنا ستتتتتتتية لستتتتتتتل ها وخدماتها  

ذلك كواإلبداعية ألنها ت تمد علس خيار إنمااس مستتتدام هو اإلبداو النعتترى 
د اإلخناريين)    وويقول أحتواجه مخارر متنوعة ل  و المنتجات الصتتتتينية  

حالة ع وف عن شتراء األثاث اللس فيه شت ل أرابيستك ودا  رج  إلس انتعتار  
 األثاث ال ر س الحد ث(

 اإلرار المنهجس للدراسة الميدانية:

باعتنارع المنهو المناستتتتا لطبي ة   اعتمدت الدراستتتتة علس المنهو الوصتتتتفس
الدراستة وأهدا ها  هو ء ىال عند وصتل ال اهرة مو توو الدراستة  حستا  

 بل  رل     جم  البيانات والم لومات عن ظاهرة الدراسة وتن يمها .

 

(29)The Bank World    الم ااااطر والفرص  إ ا ة الم ااااطر من أجااال الت مياااة  تقرار
 الت مية في العالم  

Development and Reconstruction for Bank International 2013. 



 

186 

المنهو األنثرو ولوجس   لتتتان من األهميتتتة بم تتتان اءعتمتتتاد علس  من هنتتتا 
وومن هنا لان اختيار  رابيستتتك  وأدواته المختلفة    وصتتتل ورصتتتد وري األ 

ذلك المنهو للوصتتتتتل التفصتتتتتيلس والدقيا لكل التفاصتتتتتيل الخاصتتتتتة بوري  
عليه قام  الدراستتتة ا و ناءً   األرابيستتتك ورصتتتد منتجاته المختلفة وأستتت ارهاو

 بتطبيا تلك األدوات علس النحو التالس:

ب داة المالح ة أثناء الدراستتتتتة اإلستتتتتتطالعية    تل اإلستتتتتت انة المالح ة: -أ
والميدانية لرصتتتد منتجات األرابيستتتك وحرلة الستتتو  التجارى وربي ة إىقاو 

 س ذلك عرض الخصتتااص   الحياة اءقتصتتادىة داخل الدرة األحمر متءتتمناً 
رصتتتتتتتتد   لما أتاح  عملية المالح ة أىءتتتتتتتتاً   الفي ياية لوري األرابيستتتتتتتتكو
 .بيسك وأساليا التسويا التجارى التفاعالت داخل وري األرا

تل تصتميل أداة لكاًل من أصتحاة الوري   :المقابلة المفتوحة والجماعية  -ة
م  وجود    بها ولذلك المستتتتتتتتهلكين أثناء عمليتس البي  والعتتتتتتتراءوال املين 

 ر  مت ددة إلجراء المقابالت الجماعية بين لاًل من ال مال والمستتتتتهلكين  
وذلك من خالل إثارة قءتتتتتتاىا ب ينها تت لا ة)أشتتتتتت ال األرابيستتتتتتك وأنواعه  
ونوعيته(ووقد ستاهم  تلك المقابالت أىءتًا  س مستاعدة الناحثة    ترشتيج  

حتدث عن أهل اإلخنتاريين القتدامس من ستتتتتتتتت تان المجتم  المحلس للتب ض  
ولذلك رصتتتتتتد مراحل    والت يرات الفي ياية الت  ررأت علس حس الدرة األحمر

ت ير صتتتتناعة األرابيستتتتك .وأجري  أىءتتتتًا مقابالت ووأجري  أىءتتتتًا مقابالت  
من المستتتتهلكين من الفئات الدنيا   50مت مقة بإستتتتخدام دليل المقابلة م   

الت  تل صيابتها    ض القءاىاوالمتوسطة    مراحل عمرية مختلفة حول ب 
   الحتتالتتة علس هيئتتة بنود    دليتتل ال متتل الميتتدانس ومتنوعين أىءتتتتتتتتتتًا  

 الت ليمية.
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 2020إلس نو مبر  2020جم  البيانات من أبسطس واستمرت عملية 

 ال مل الميدانس لجم  المادة األنثرو ولوجية : دليل -ج

ال د د من البنود  وتل تقستتتتتتتتيل الدليل ألر   بنود أستتتتتتتتاستتتتتتتتية تندرج تحتها  
 التفصيلية:

 بيانات أولية عن وري األرابيسك: أوًء:

قد تءتتتتتمن وصتتتتتفًا لل روف الفي ياية للوري وتاري  بداىة الصتتتتتناعة     و 
 ت لا بهتا من م تقتدات    مواستتتتتتتتتل ال متل    الحر ة وما  ومجتم  الدراستتتتتتتتتة

 استخدامات األرابيسك -وعادات وأش ال الت يير 
التستتتتتتتويا ومعتتتتتتت الت  التمويل و تمويل صتتتتتتتناعة األرابيستتتتتتتك وآليات   انيًا:ث

 الصناعة.

 .مستقبل الحر ة ون رة الحر يين إلس حر تهل   ثالثًا:

 اإلخناريون:-د

ن رًا لقتتدم مجتم   وقتتد تو ر ال تتد تتد من اإلخنتتاريين داختتل التتدرة األحمر  
الدراستتتتة واحتوااه علس ال د د من الوري الت   رج  انعتتتتااها إلس أكثر من  

ستتتنة و التال  لان    اإلم ان بيستتتر رصتتتد الت يرات الت  حدث  قدىمًا    60
 وحد ثاً 

 منهو دراسة الحالة: -و

وري   3علس منهو دراستتتتة الحالة وقد تل اختيار    اعتمدت الدراستتتتة أىءتتتتاً 
وقد روعس    اإلختيار أن تءتتل الحاءت ب ض الوري  للدراستتة المت مقة و



 

188 

 س عملية التوارث   ول ا أصتتتتتتتحابها دوراً   والت  ل ب  تاري  رويل بالمنطقة
 المهنس.

 نتااو الدراسة الميدانية:-

وقد وق  اختيار الدراستتتتتتة علس حس الدرة    وفيما  ت لا بوري األرابيستتتتتتك:
لمتتا لتته من خلفيتتة بنتتاايتتة تتتاريخيتتة إلحتوااتته علس الكثير من    األحمر ن را

ىحد ويتن  ح  الدرة األحمر لمنطقة وستتتط القاهرةوري األرابيستتتك قدىمًاو و 
وح    ح  الموستتتتتتتتت   وبر تتا ح  الجمتتاليتتة ح  التتدرة األحمر شتتتتتتتتتمتتاء

الستتتتتتتتتيتتتتدة  ينتتتتا عتتتتابتتتتد ن الخليفتتتتة وجنو تتتتا وح   وشتتتتتتتتترقتتتتا رريا   ح  
صل إرال  اءسل علس المنطقة ترددت حوله أقاويل لثيرةو لكن   .(30)النصر

المؤلد أن استتتتتتل الدرة  رج  ءحتواء المنطقة علس الكثير من الدروةو أما 
األحمر  هناك خرا ة تقول إن المنطقة ستتتتتمي  بالدرة األحمر نستتتتتنة للون 

والت  نصتتتبها حاكل مصتتتر محمد عل   والدم الذك ستتتال خالل مذبحة القل ة 
يكو ووصتل للمنطقة واستت ر  إ الته شتهورا رويلةو لكن المؤر  أحمد  للممال

العتتتتتتتتتريف المهتل بتراث منطقتة التدرة األحمر وأحتد أبنتاء المنطقتة نفس تلتك 
رواىتات لثيرة ترددت حول تستتتتتتتتتميتة المنطقتة بتاستتتتتتتتتل التدرة  وهنتاك  والرواىتة

األحمرو أشتهرها أن مجموعة من األشتخا  ذوك النعترة الحمراء و دوا إلس 
ر م  قدوم الفارميينو وأقاموا    الدرة وستتتتتمي  المنطقة باستتتتتمهلو  مصتتتتت

مثلما ستتتتتم  الدرة المواجه لها باستتتتتل درة األتراك نستتتتتنة إلقامة عدد من  
الوا تتتد ن األتراك بتتته ودرة الستتتتتتتتتودانيينو التتتذك لتتتان ىايل بتتته عتتتدد من  

وحول شتتارو الكح يين ىقول الناحث والمؤر  المصتترك إنه      والستتودانيين
فارميين ولفترة رويلة امتدت لمئات الستتتنين اشتتتتهر العتتتارو باستتتل عهد ال

 

  https://ar.wikipedia.org/wikiواكايديا  ح  الرب ابحمر(30)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8_(%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
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بالكح يينو حيث لان ىمتلي بمحالت صتتتتتناعة الك ك وستتتتتم  الك  يينو ثل  
عاما أرلا عليه استل الدرد رك نستنة لوجود   15تحول إلس الكح يينو وقبل  

مقتام أحتد علمتاء األ هر الستتتتتتتتتابقين بته وهو العتتتتتتتتتي  التدرد رك أحتد  قهتاء  
مترو ويمتد من شتتتتتتتارو    600ويبل  رول العتتتتتتتارو نحو   لكسو الماالمذها 

األ هر وحتس النارنية وينقستتتل لثالثة شتتتوارو متداخلةو لما ىءتتتل عددا من  
ا ثار المستتتتتجلةو و ه م الل تاريخية شتتتتتهيرة مثل حمام المصتتتتتن ةو وحمام 

و وستتبيل محمود بك  ال وركو وحمام الجبيل  وستتبيل ستتليمان بك الخر ورل 
 .(31)المقط ج  وا خيرين وق  أمامهما الحادث اإلرهاب 

 مناقعة النتااو     وء تسااءت الدراسة:
 :كيف ىم ن لصناعة األرابيسك تحقيا التنمية المستدامة

إن ت يير ظروف المجتم  نحو األ ءتتتتتتل هو الهدف النهاا  للتنمية  إذا لل 
 يهتا    مقتن تًا ومتقباًل لبرنتامو التنميتة ومعتتتتتتتتتتارلتاً ى ن المجتم  ب تل أب تادع  

ال بتتتث   ومتقباًل لنتتتتااجهتتتا  تتتإن أك خطتتتة تنميتتتة قتتتد تتحول إلس نوو من 
مهمتا و رت لهتا اإلم تانيتات المتتاحتة ستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتًا  والمجتا  تة بير المت مونتة

  )32(.واقتصادىًا و نيًا.

 

    قصة شا ع مصر  ترسس قال ألف عا  وش د تف ير الد ب ابحمرل31ة
https://www.alarabiya.net/ 

التراث الثقافي غير الما ى وآلية ف م اتفاقية اليوهسااكو من أجل   عما  محمد ال  ا   ل32ة
 م لة جامعة  مشو  قسم التا اخ  الس ة السا سة والثالثون العد   ت مية مستدامة تحقيو  

 416  ص2018لعا  138-137-
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نتاج  تستخدم إل وقد أجم   أقوال أصحاة الوري أن من أهل الخامات الت  
 الدهان والتعتتتطيا و مواد معتتت وءت األرابيستتتك )الخعتتتا واألبنوو وال اجو

والبرجل   البرجل الكروى  المنقارو ور  الصتتنفرة وور  الرستتل وأ ميل الخرطو
المقص(وتمر عمليتتة اإلنتتتاج بمراحتتل مت تتددة تبتتدأ بتتإعتتداد الرستتتتتتتتتومتتات  

 خررها واختيار نوو وحجل الخعتتتتا المطلوة و  الهندستتتتية لاج اء المطلوة
التثبي  علس المخررة ورن  التصتتتتتتتتميل علس الخعتتتتتتتتا والحفر والتعتتتتتتتت يل  

والرسل  و فن األرابيستك ىعتمل  نونًا مستاندة لالحفر وال خر ة والخط والدهان 
وأما عن صتتتتناعة و ن    آن واحد   لذا  هو و والت عتتتتيا والنق  والتطعيل

تنوعها ما بين   استتتتتتخدامات األرابيستتتتتك  قد أظهرت الدراستتتتتة الميدانية عن
وشتتتتتتتنابيك المستتتتتتتاجد أو القصتتتتتتتور أو الكنااس أو بار ان أو  ياتجشتتتتتتت ما

وتتفا دراستة الناحثة م   معتر يات لقصتور    مد نة الستادو من أكتو ر . 
 ن األرابيستتتتك  عن ال القة الوريدة بين(Ar.doojaو )  (lartemدراستتتتة )

 والثقا ة اإلسالمية علس وجه الخصو  وارتناراته الرم ية ال ميقة.

  (صتناعة األرابيستك )وقد لعتف  الدراستة الميدانية عن عدة معتاكل تواجهه  
 :من أهمها

 :المعيعة بلو -أ

لل تكن ال روف اءقتصتادىة الصتعنة الت  تمر بها األستر ه  ال امل الوحيد 
لذلك عدم توا ر المادة الخام    وراء اإلحجام عن شتتتراء منتجات األرابيستتتك و

و التال  نجد رخص األستتتت ار مقارنة بالجهد      مصتتتتر  م  مها مستتتتتورد
  لذلك دأة صتتتتتناو األرابيستتتتتك إلس إدخال ب ض الخامات رخيصتتتتتةالمبذول  
   منتجات األرابيستتتتك و  ستتتت ار  هيدة لستتتتد حاجة  ليستتتت  أصتتتتلية  الثمن

لذلك  إن الجمعيات القاامة علس تنمية هذع الصتتتتناعة ه  مجرد   والستتتتو  
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لتذلتك وو قتًا لن ريتة مجتم  المختارر   حبر علس ور   هس ء تنفا عليهتا.
 إن ال ولمة ألق  ب اللها المعتتتتتتتتتوهة علس لثير من الحرف والصتتتتتتتتتناعات 

التقليدىة لصناعة األرابيسك  انحسر مجال شيوعها و  ف  قوتها   الع بية
 ارتنارًا تاريخياً  وج رافيًا ونفسيًا بالمجتم  . التنا سية وهس قد ارتنط 

 ت ثير ال روف ال المية:-ة

ت ثرت هذع الصتتتناعة وت ويل الجنيه  قد ارتف  ستتت ر المنتو للءتتتعل    مثالً 
ألن المواد الخام للخعتتتتا بيتل استتتتتيرادها من الخارج وتصتتتتني ها    وري  
مصتتتترية لكن هذع ال مالة تحتاج إلس مقابل مصتتتتنعية وهو ما ىءتتتتاف إلس 

 .قيمة السل ة النهااية 
الستتتتياحة انت   ستتتتو      قد أجم  لل أصتتتتحاة الوري أنه للما انت عتتتت 

أىام منارك والستتياحة لان   حا إحدى الوري) ين وهنا ذلر صتتا واألرابيستتك
  ون   قوية وق  منارك والستتتتاىج لان عندع قوة شتتتترااية ( ويستتتتتطرد قاااًل)

وتتفا دراستتة الناحثة    .(دلوقتس بقس مصتترك ول ن الصتتن ة رج   ألصتتلها 
قة رردىة بين ا دهار  م  دراستتتتة )مو ا نفيرى( والت  توصتتتتل  أن هناك عال

ولذلك دراستتتتة    الحرف التراثية والنمو الستتتتياحس واإلقتصتتتتادى    المجتم .
(Emeka Ekoukwo)توصتتتتتتتتتتل إلس أن هنتاك عالقتة بين إبتداو   والتذىو

لما دل  عملية    والحر يين والستتياحة الثقافية وهس عامل من عوامل التنمية
  المقابلة أىءتتتًاأن أحد أهل المعتتت الت الت  ارتنط  بصتتتناعة األرابيستتتك ه 

   ت انس هذع وهجرة ال املين بها إلس مجاءت عمل أخرى رلنًا للر ج الستتتري 
  ووعدم توا ر ال مالة الماهرة لمرتقاء بالحرف   وال مالةلصتتتناعة من نقص   ا

كما دل  عملية المقابلة أن صتتتتتتناعة األرابيستتتتتتك قد ت ثرت بجااحة لورونا  
 لت ثر السياحة بهذع األ مة.وتداعياتها 
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علس صتت يد دعل  الخاصتتة(- تتعل أداء المؤستتستتات المستتاندة )الح ومية  
 التمويل(-اإلنتاج-اصناعة األرابيسك    مختلل المجاءت )التسوي

والت  توصتتتتتل  إلس  وتتفا دراستتتتتة الناحثة م  دراستتتتتة )عا دة عبد الفتاح(
  رورة التنسيا المحلس واإلقليمس لتنمية اإلنتاج الحر س.

عن التحدىات الت  تواجه   (هاشتتتتتتل دراستتتتتتة )ىاستتتتتتر وتتفا تلك النتااو م 
الحرف وتحتد من نموهتا ودورهتا    استتتتتتتتتتتدامتة التنميتة ل تدم وجود مراك   
تستتتتتتتتتويا وعتدم اءهتمتام الكتا س بتالتمويتل من جهتات التمويتل المحليتة أو 

الت  توصتتتل  إلس   ولذلك م  دراستتتة )منال عبد الحميد شتتتلتوت( .األجنبية  
الحرف التقليدىة الخعتتتتتتتبية   قطاوأن هناك ال د د من الم وقات الت  تواجه  
 .والت  تحول دون الوصول إلس ال المية

ويقول    ويتذلر أحتد أصتتتتتتتتتحتاة الورشتتتتتتتتتة قتاااًل)المهنتة دى منقتت  متوارثتة(
مما ىعتتتير إلس عدم وجود نقابة   آخر)احنا بنحس إن ملناي حد  دا   عنا(

 لرعاىة أصحاة هذع الحرف.

ويتفا ذلك م  دراستتتتتتتتة   واألثاثولذلك ب و المنتجات الصتتتتتتتتينية حتس     
والت  توصتل  إلس خطورة انتعتار المنتجات الصتينية واندثار   )هنة عارل (

 والموروث الثقا   و عل اإلقنال علس المنتو المحلس

أن صتتتتتتتناعة    ربل  أنه  النحثتستتتتتتتااءت    و ناءًا عليه اتفق  تلك النتااو م 
ه  تراث الما تت  الذك ىم ن أن ىحقا تنمية شتتاملة للمستتتقبل   األرابيستتك

 الحر ة التقليدىة ت مل بها استر لاملة  ه  خط انتاج بعترك و التال  ىم ن  
ان تستتتتتتاهل    حل معتتتتتت لة النطالة بعتتتتتت ل عمل  ولكن غياة التدريا و  

الح ومة      عج التوثيا و التستويا ادك ال   تعل اءنتاج وذلك بستبا 
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سات اءحتكارية للخامات المستوردة وتكبيل المستورد ن بءرااا  من  الممار 
باه ةو لذلك    تو ير تامين صتتتتتتتتح  و اجتماع  لهؤءء المبدعين الذ ن 

   التوثيا من خالل حفظ عج ت  توارثون الحرف منذ اءف الستتتتنينو لما  
والت  أكدت علس   وتتفا دراستتتة الناحثة م  دراستتتة)بو يال( ودواتهاأالحر ة و 

  .وجود برامو تدريبية لتنمية الحر يين.

عن مالمج الت ير    منتجات   و س هذا الصتتتتتتتتدد أشتتتتتتتتار ب ض اإلخناريين
أما  و ف  الما تتس اقتصتتر علس العتتنابيك والحرملك والستتالملك واألرابيستتك 

والطلنات  والمقاهس ى ا ن  تنوع  استخداماته ما بين صاءت الفناد  الكبر 
 الخاصة لل  اان .

 يذلر اإلخناريون    واألرابيسكوقد تواترت الكثير من القصص والح اىات عن 
والت  ارتنط   أن هناك استتتخدامات لثيرة ارتنط  باألرابيستتك )كالمعتتر يات(

بقصتتة أنها نا ذة تفتج للخارج وتو تت  الماء المصتتنوعة من الفخار للتبريد  
هناك حاجة ثانية استتتتمها معتتتترفية ودى    و)ولان عن رريا الهواء للعتتتترة

عنارة عن نا ذة تطل علس العارو أو الحارة وسمي  بذلك ألنها بتنص علس 
 العارو أو الحارة(.

 س هذا الصتتتتتدد أن التراث  ت لل من مجموعة من    (هو ن وهو نر)ويعتتتتتير  
 نالرمو  والم انس التس  ت ي

األ مان وتكييفها بحيث تتالءم م   تجد دها باستتمرار واعادة صتيابتها عبر  
المت يرات الحتد ثتة واء خءتتتتتتتتت ت  للجمود والثنتات و تاتت  عتاج ة عن مجتاراة 

  لس المستتتئولين بذل مجهود لبير  س   التقدم والت يير المنعتتتودو وو قا لهذا
عادة الصيابةو وهذا المفهوم  تالقس أىءا م  ما أرلا إالتخطيط  س ليفية  

او ومنهل علماء اجتماو داخل المجتم  المصترى عليها ب ض علماء اءجتم
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بإعادة اءنتاج الثقا س لن ض مفردات التراث الع بس لس تستطي  اءستمرار  
رر تستتتتتويا التراث العتتتتت بس وو تتتتت ه علس أ س الوجودو ومن  تتتتتمن ذلك 

خريطة التراث العتتتتتت بس الدولسو و س ستتتتتتيا  الدراستتتتتتة الحالية  ت ين علس 
أن تنحث عن أ ءتتتتتتل الوستتتتتتاال اءعالمية    المؤستتتتتتستتتتتتات الم نية بالثقا ة

 .(33)لتسويا تلك الصناعة 

شتتتتتك أن قطاو الصتتتتتناعات التراثية من القطاعات المهمة    المجتم      بال
هذع األهمية من دورع اءقتصتتتتتتتتادى واءجتماعس  المصتتتتتتتترى حيث ىستتتتتتتتتمد  

تفتج هذع الصتتناعات مجاًء   والثقا س    المجتم    لس الصتت يد اءقتصتتادى
للتعتتتتتتتتت يتل أمتام الكثيرين ممتا ليس لتد هل  ر  لبيرة    ال متل مثتل ر تات  

 صتناعة األرابيستك باعتنارها ج ءًا من الصتناعات التراثية ه  ج ء    البيوتو
 من الهوية المصرية وو التال 

تنعتتتتتتتتتيط   مهمتتتتًا  س  تل تتتتا دورًا  لمتتتتا  النعتتتتتتتتتريتتتة  التنميتتتتة  تستتتتتتتتتهل    
صتتتناعة األرابيستتتك ب د اجتماعس اقتصتتتادى  تمثل    الحد من  ل والستتتياحة

النطتالة حيتث تتيج  ر  عمتل للعتتتتتتتتتنتاة من خالل التتدريا وت لل المهتارات  
للموارن المنتو بما ى ود علس اءقتصتتتتتتاد القومس  الال مة ويصتتتتتتنج نموذجًا  

و تقوم بتعتتت يل ج ء من األ دى ال املة خاصتتتة النستتتاء ووأىءتتتًا لها بالنف  
قافيًا وستتتتتياحيًا بما تو رع من ستتتتتل  تراثية وستتتتتياحية تجذة الستتتتتياح  ب دًا ث

مما  و ر دخل لل د د من الحر يين    هذع الصتتتناعة   ووت ر هل بثقا ة البلد
 .من جهة ومن جهة أخرى  إن تنعيط السياحة ىع ل عاادًا للبلد ل ل

 

ساااااااااااااماح أحمد فراد  ترثير بع  ااااااااااااااو  اال هاب عل  ال شاااااااااااااا  الساااااااااااااياح  للقرى (33)
الية التربية جامعة عين شامس    االساتشافافية.   اساة أهثروبولوجية عل  قراة عيون موسا 

2019 
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 توصيات:

اءهتمتام من قبتل متخصتتتتتتتتتصتتتتتتتتتين لجم هتا تحتتاج الحرف إلس الم يتد من  
من حر ها التقليدىة     دول لثيرة حستتتتتن  من مي انها اإلقتصتتتتتادى تطويرهاوو 

مثتل الهنتد  تدولتة مثتل ستتتتتتتتتلطنتة عمتان لتد هتا و ارة للتراث وتونس والم رة  
 .(34)لد هما و ارة للصناعات التقليدىة   مة بال تراث ه  أمة بال تاري 

ء    ةلمنتجات الحرف العتتت بي  ةإن الحفاه علس الخصتتتااص الفني-1
ولكن ءبد وأن ى ون   لها  حستتا اءقتصتتادكى ون من خالل الدعل 

ذلك مواكنًا لترقيه مهارات صتتتتتتتتان يها ومبدعيها واتستتتتتتتتاو مجاءت  
وتنميتته    ةوتو ير المواد الختتام الجيتتد ً داخليتتًا وختتارجيتتا  تستتتتتتتتتويقهتتا

   استتتتتتتتتخدامها م  ال مل علس توستتتتتتتتي  مجاءت    ةالمهارات الفني
 .الفنيةاستخدامها م  تنوو موادها ووظاافها وأش الها 

ات متخصتتتتتتصتتتتتته حول رر  وأنماط الحرف  إصتتتتتتدار موستتتتتتوع  -2
م  ت ري  لكل حر ه وتحليل جمالياتها و خاصتتتتتتتته أنه ء    العتتتتتتتت بية

 تتوا ر موسوعات  نيه عن  نون األرابيسك .

الت     النوعيةوالمتاحل    ةالتوستتت     إنعتتتاء المتاحل اإلقليمي  -3
 .ل35ةتقدم نماذج من هذع الحرف

 

     81 ص 2020ه اهر 10  1561مرس   هصف الدهيا  العد   أحمد(34)
ه اهر    69-68العد    م لة الف ون الشااااعاية   جماليات الحرف اليدوا   ااااافوت امال (35)

 165-164 ص2006فاراهر ما س  
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 قد ى ون تنمية الحرف    الصتتينيةوم  بداىة منا ستتة النءتتاعة   -4
التراثيتتة من خالل إتتتاحتتة الفرصتتتتتتتتتتة للعتتتتتتتتتنتتاة من خالل قروض  

 لمعروعات ص يرة .

إن اءهتمام بالتمويل والتستتتويا ودراستتتة متطلنات الستتتو  هو    -5
 من المم ن تحقيا م استا   مر   متكامل للنهوض بهذع الصتناعةو

ة م  اإلستتتتتفادة مادىة للدولة من اهتمامها وتدعيمها للحرف اليدوي
وأن ى ون التستتتتتتتويا داخل مصتتتتتتتر و س    ومن تجارة الدول األخرى 

التدول األجنبيتة والم تاتتا الثقتافيتة واألستتتتتتتتتابي  الستتتتتتتتتيتاحيتة وأنتدىتة  
  للدخل القومس  رايستت لتتحول هذع الصتتناعة إلس مصتتدر    والعتتناة

 م   تج مجاءت للتسويا اإللي ترونس.

ممتا ىستتتتتتتتتتاهل    د      ةبتالحرف التقليتدىت  التدولتة  ءبتد أن تهتل  -4
وت يد من الدخل القومس وت الو معتت له    وةاءقتصتتادى  ةعجله التنمي

ال  و ولتان الفنتان ع  التد ن نجيتا علس حا عنتدمتا    ....  النطتالتة
شتتتتهدت تجريفًا ثقافيًا قءتتتتس   األخيرةكتا    التقدىل أن الستتتتنوات 

األجن التتتتذو   أنمتتتتاط  م   حل  الحرف  من  الكثير  وب و  علس  ب  
  بال قيدةوحتس تلك الت  ترتنط   ةلاستتتتوا  المحلي  ةالمنتجات الحرفي

  ة الد او عن الحرف التقليدى   وةأو بم اهر الحياع اءجتماعي  ةالد ني
   ظل محاوءت تذويبها       ةالقومي  ةهو د او عن العتتتتتتتتتخصتتتتتتتتتي
 .ل36ةثقا ات أخرى تس س لتدميرها

 

م لة الف ون  موسااااوعة الحرف التقليدية والدو  الحةااااا ى المصاااارى   طلعت  ضااااوان (36)
 136 ص2008هوليو   يسمار  80-79الشعاية  العد ان 
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بالستتتتتتتتتياحة من أجل التفاعل بين  إنعتتتتتتتتتاء المراك  الحرفية ور طها -5
الحر   والستتتتتتااج لتحريك عجلة اءقتصتتتتتتادو وتعتتتتتت يل رنقات واستتتتتت ة  
خصتوصتًا من النستاءو وتحريك  ر  جد دة لتستويا ستل ة محلية تتمي   
البلتتتد األثريتتتة والتتتد نيتتتة   تمثتتتل تراث وم تتتالل  التتتدول األخرىو  بهتتتا عن 

ين    الدول  و ير  ر  التدريا والتكوين ال ام للحر يت .والستتتتتتتياحية..
المختلفةو لر   مستتتتتتتوى مؤهالتهل بما ىم نهل من الت امل م  تحدىات  
المنا ستتتتةو الت  تصتتتتن  ال صتتتتر الحد ثو والدعوة إلس إنعتتتتاء مدارو  
ولليتات تءتتتتتتتتتل بتاإل تتتتتتتتتتا تة إلس الحر يين المهنتدستتتتتتتتتين الم متاريين  
والمصتتتتتتتممين التقليد ينو وخبراء التستتتتتتتوياو بما  ؤدك إلس التعتتتتتتتاور 

ادل الخبرات والتجارةو ومتاب ة التكنولوجيا والمواد الحد ثة  المستتمر وتن
 .وبيرها

دعوة الدول األعءتتتتتتتتتاء والمؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات والجهات الم نية ءتخاذ  -6
اءجراءات الءتتتتتتتتتروريتة ال تاجلتة لرعتاىتة مبتدع  الصتتتتتتتتتنتاعتات والحرف  
اليدويةو وتعجي هل ل دم هجر القطاو وترلهو بحثًا عن ظروف معيعية  

اجلة لمستتتتتتاعدتهل    تستتتتتتويا منتجاتهل  أ ءتتتتتتلو م  و تتتتتت  خطط ع
وللت ريف بها محليًا ودوليًاو مثل تقدىل قروض ميستتترة تستتتهل البدء     

 أعمالهل

إىجتاد عالقة إىجتابيتة بين الصتتتتتتتتتنتاعات والحرف اليتدوية وصتتتتتتتتتنتاعة  -7
 السياحةو وذلك من خالل توظيف الصناعات المحلية للسياحة

والمقروءة لتل ا دورًا مناشتتتتدة وستتتتاال اإلعالم المراية والمستتتتموعة  -8
   الت ريف بتراثنتا علس األصتتتتتتتتت تدة المحليتة واءقليميتة والتدوليتةو و برا   

 أهميته بالنسنة لقءاىا التنمية والسياحة واءقتصاد
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ت ستتتتتيس مجلس للصتتتتتناعات والحرف اليدوية    ال الل اإلستتتتتالم   -9
ى ون مقرع    إحتتدى التتدول اإلستتتتتتتتتالميتتةو من خالل من متتة المؤتمر  

م  علس برار المجلس الدول  للصناعات والحرف اليدويةو بحيث  اإلسال
ىءتتتل المؤستتتستتتات والخبراء ال املين    قطاو الصتتتناعات اليدوية     
دول ال الل اإلستالم و ىجتم ون مرة    الستنة بعت ل دورك للتداول     
قءتتتتاىا تطوير القطاوو و حث ستتتتبل تف يل أنعتتتتطة الم ارض وتعتتتتجي   

 .(37)لءمان استمرار اءبتكار واءبداوخطوات تكريل الحر يين 
 تتتترورة إدراج األشتتتت ال اليدوية والصتتتتناعات اإلبداعية  تتتتمن شتتتت ا -10

     الت ليل الفنس؛ لتخريو رالة متخصتتصتتين لاللتحا  بستتو  ال مل الفنس
هذا المجالو واءستتتتتتتتتفادة من اإلم انات المادىة من وري وقاعات التدريا  
بمدارو الت ليل الفنسو واإلم انات النعتتتتترية  س تحويل المدارو ب د انتهاء  
اليوم الدراستتتتتس إلس مراك  تدريا لل د د من الصتتتتتناعات التراثية والتقليدىةو  

 بما  دعل برامو التنمية الثقافية المستدامة.
ستتتتتتتتتتثمتار الهيئتات النحثيتة إلعتداد النحوث الثقتافيتة والتنمويتة؛ لتدعل . ا7

متطلنات اءقتصتاد اإلبداع  الجد د  س مجاءت التنمية الثقافية المستتدامةو  
ولذلك المستتاهمة  س إعداد خطط مستتتقبلية وصتتيابة الستتياستتات التنموية  

 ..(38) الحءرية لالرتقاء بالمدن اإلبداعية  س مصر.
  

 

 ؤوف محماد عل  ابهصااااااااااااااا ى  توليف الصاااااااااااااا ااعاات والحرف اليادوااة في الم اال  (37)
 2011 هوفمار 22السياح  

 https://ar-ar.facebook.com/notes/raouf-al-ansari 

(38)https://www.youm7.com/story/2019/1/24/22 
ه اهر -  24الدول  للت مية الثقافية المساااتدامة بابعل  للثقافة ال ميس  توااااية في المؤتمر  

-2019 
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  ر ية:المراج  ال

م تنتة    الحرف والصتتتتتتتتتنتاعتات التقليتدىتة بين الثنتات والت يرو  اعتمتاد عالمو-
 1991األنجلو المصريةوالقاهرةو

راية    الصتتناعات الثقافية و ناء اءقتصتتاد اإلبداعسو وعبير محمد عناو -
 مجلة للية ا داة و دراستتتتة حالة لصتتتتناعة الحرف التقليدىةو  تنموية بد لةو
 . 2018 نا ر  1وال دد78والمجلد  جام ة القاهرة 

أورا  شتترقية    موستتوعه ال مارع وا ثار الفنون اإلستتالميهو  حستتن الناشتتاو-
 1999للطناعة والنعر والتو ي  والمجلد األول و 

ستماح أحمد  ريدو ت ثير ب ض صتور اءرهاة علس النعتاط الستياحس للقرى -
 للية التر ية و  وعلس قرية عيون موستتتتس  نثرو ولوجيةأاءستتتتتعتتتتفااية. دراستتتتة  

 2019جام ة عين شمس 

 10 ( 2020) نا ر  و1561مرسس أحمدونصل الدنيا وال دد -

- 68كمال صفوت و جماليات الحرف اليدويهومجله الفنون الع بيهوال دد -
  .(2006) نا ر  برا ر مارو و 65

الصتتتتتتتتتنتاعتات التقليتدىتة    دولته متالس الحتد ثتةومجلتة    عبتد الختالا وع ع    -
 .2013)  نا ر ( 93-92الفنون الع بيةومجله علميه مح مهوال ددان 

من    عمار محمد والتراث الثقا   بير المادى وآلية  هل اتفاقية اليونستتتت و-
مجلة جام ة دمعتتتتاو قستتتتل التاري و الستتتتنة    أجل تحقيا تنمية مستتتتتدامةو

 (2018و )138-137 ددوالسادسة والثالثون ال
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 ةواتجاهات ورر  ومناهو ال مل الميدانس لدراستتتتت  مدنس   وستتتتتل حستتتتتن -
 و ةوالستتنه التاستت 35الثقا ة العتت بيةوال دد ةمجل  المادىةو العتت بيةالثقا ة  
 .(2016)خريف 

الفولكلور دور مستتتتقبلس ل لل  حماىة التراث العتتت بسو الجوهرىو  محمد و -
 .(1998) نا رودىسمبر و59-58الفنون الع بيهوال دد مجلة

دراستتتتتتتتتته    الثقتا تة     تاتن أحمتد والحرف التقليتدىته والت ير الثقتا  وعلس  -
 .(2012)إبريل /ما و/ ونيو91ال دد  الفنون الع بيهو مجلة المادىةو

و ت ثير الستتتتتياحة علس الحرف والصتتتتتناعات لامل  علياء الحستتتتتينس محمد -
 2015والتقليدىة ودراسة ميدانية لقرية تونس بالفيوم

 الصتتتتتناعات الحرفية رريا للتنمية المستتتتتتدامة و  وشتتتتتريف محمد  عوض-
 و  ونيو وو والهيئتة المصتتتتتتتتتريتة ال تامتة للكتتاة89  الفنون العتتتتتتتتت بيتة وال تدد

2011 

األرابيستك والن رة اإلستالمية إلس  ووترجمه ر تا حستحس   شتيمل  آن مارى -
  واألر  اءو5187ال الل وجريدة القدو والستتتتتتنه الستتتتتتاب ة ععتتتتتتر ه وال دد

 ه(.1427محرم 2 و2006و  برا ر و11)

عبد النبس ووجيه  رج عبدعوالراى الفنية المستتتتتننطة من  ن األرابيستتتتك   -
وم لدى ب ض تالميذ المرحلة المتوستتتتطة بدوله الكوي ومجلة بحوث    ال ل

تصتدرها    ستنويةوالفنون النوعية وال دد الستاب  والمجلد الثانس ومجله نصتل  
 2017 ونيه  النوعيه وجام ه األس ندريه و التر يةكليه 

أورا  شتتترقية  وةوالفنون اإلستتتالمي  وا ثار  موستتتوعه ال مارع  والناشتتتا حستتتن
 1999المجلد األول للطناعة والنعر.
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  والصتتتناعات الحرفية    شتتتياخة خان الخليلسو   خليل  أستتتماء عبد ال فار -
 وكلية البنات لآلداة وال لوم وجام ة عين شمس. قسل الج رافيا

دور الصتتناعات الحرفية    استتتدامة التنمية   و  هاشتتل عماد الهياجس ىاستتر
   البيئتتات التراثيتتة ودراستتتتتتتتتتتة حتتالتتةومجلتتة لليتتة ا داة وجتتام تتة ذمتتار  

 ( 2020ماروو )و 14 ال دد والجمهورية اليمنو

ودراستتة   ةوالثقا ة العتت بية وتنميه الحرف التقليدى عبد الفتاح  عا دع  ؤاد -
ل لل   ةال ر يتت  ةلن ض القرى    المجتم  المصتتتتتتتتترى والمجلتت  أنثرو ولوجيتتة

 2012 و وليهوكليه ا داة وال دد ال اشر   ةالقاهر  ةجام  اءجتماوو
      ةالتقليدى  ةالتسو ا اإللي ترونس للصناعات الحرفي  واألخرو هنه عارل

الستتادو   والمجلد ةوالصتتناع ةمجلة اتحاد الجام ات ال ر يه للستتياح  مصتترو
  2019ععرو ال دد األول و ونيو
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 المواق  اإللي ترونية:

 11ال تدد الثقتا تة العتتتتتتتتت بيتةو  الصتتتتتتتتتنتاعتات الثقتافيتة والتنميتةو علس ال نوو-
 التراث الثقا   بير المادىو من مة األمل المتحدة للتر ية وال لل والثقا ةو

wunesco /ich.unesco.org 

واألرابيستتتتتتتتك المصتتتتتتتترى وجوهرة الفنون اإلستتتتتتتتالمية المهددة  هناء لمال  -
 دىسمبر. 16باإلندثار و
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وكليتتتة  وبن عودع  محمتتتدو- المختتتارر  اجتمتتتاو  اءجتمتتتاعيتتتة    علل  ال لوم 
 ( 2017)قسل ال لوم اءجتماعية وجام ة الجيالنس بون امه  واإلنسانيةو

المختتارر والفر  وإدارة المختتارر من أجتتل التنميتتة و       تقرير التنميتتةو
   ال اللو

Development and Reconstruction for Bank International 2013 

  https://ar.wikipedia.org/wikiوي بيدىا  و حس الرة األحمر-



 

 

 

203 

 قصة شارو مصرك ت سس قبل ألل عام وشهد تفجير الدرة األحمر -
  https://www.alarabiya.net/  

ومحتتتتا  تتتتة   اإللي ترونيتتتتة  ثقتتتتا  والبوابتتتتة  إرث  التقليتتتتدىتتتتة  والمهن  الحرف 
 -2020-11-10الثالثاءوالفاهرة

http://www.cairo.gov.eg/ar/ 

-Finlayson, Cynthia, Behind the arabesque, Understanding 

Islamic Art and Architecture, " BYU Studies Quarterly: 

Vol. 40 : Iss. 4 , Article 6. Available at: 

https://scholarsarchive.byu.edu/byusq/vol40/iss4/6 

-Marcos Valdivia ,culture industries and development , 

industries in Mexico: the role of export-oriented 

manufacturing metro areas 

www.researchgate.net 

 www.aaciaegypt.comمنال عبد الحميد شلتوتو-

راوف محمد علس األنصتتتتتتتارى وتوظيف الصتتتتتتتناعات والحرف اليدوية     -
 383:47 الساعة3و2011ونو مبرو22المجال السياحسو

https://ar-ar.facebook.com/notes/raouf-al-ansari 

 للتنمية الثقافية المستدامة باألعلس للثقا ة المؤتمر الدولس -
-https://www.youm7.com/story/2019/1/24/22 

 2019- نا ر - 24توصية    والخميس  22
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 ب ض الصور الفوتوبرافية:

 
في ا اعة اب اريسم والصدف  حد الو ش الش يرةأابسن  محمو  ااحم 

 بال و اة 



 

 

 

205 

 

 

 
والتي تعد مح  أهظا  عشاااااااااااااق التا اخ والتراث   اب اريساااااااااااامأهم م ت ات فن 

 ابايل
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