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  ملخص البحث

، فضالً  الزمان التي ال يمكن أن تمحى من الذاكرة مهما مرتعد الحرف اليدوية أحد ثوابت تراثنا المصري العريق ، و 

 يتها ،عن كونها أحد المقومات األساسية للشخصية الوطنية ، فهي تميز خصوصية المجتمعات العربية و تشكل هو

ل تحمبيرة يكواالهتمام بها واجب إنساني وطني ورسالة عميقة األهداف يجب أن تصل لألجيال القادمة، فهي مسئولية 

 أعباءها المهتمون بهذا اإلرث الثقافي .

لعديد  اي مصر فوتتضح أهمية الحرف والصناعات اليدوية في كونها تعكس الهوية الوطنية للدولة التي تنتجها ، وتوجد 

أنها ما ا تقان ، كمة واإلمن هذه الحرف اليدوية التي توارثتها األجيال حاملة معها البصمة الوراثية لإلبداع والجمال و الدق

ق مكاسب ن تحقأك الحرف لزالت أحد عالمات إبداع اإلنسان المصري الذي شكلها يدوياً  ... ويمكن ألية دوله تتميز بت

يم مجال تصم نها فياقتصادية نتاجاً الهتمامها وتدعيمها لها؛ لذا وجب دراسة كيفية النهوض بهذه الصناعة واالستفادة م

لى وضعها تغلب عستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تنمية الحرف اليدوية للوإنتاج األثاث المعاصر ، كذلك اال

 وظيفية والراهن في مصر ، و يعد األثاث  بصفة عامه من أهم عناصر الفراغات الداخلية بما يتضمنه من مقومات 

و نشأت  ،اطنيه و السلب على قجمالية تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الفراغ الداخلي و التي يمكنها أن تؤثر باإليجاب أ

اهات ر باتجإشكالية هذا البحث من خالل عزوف المصممين عن التراث بشكل عام و الحرف اليدوية بشكل خاص  و التأث

ث عن ميم األثاتعاد تصحرفتنا اليدوية  وتكمن مشكلة البحث في  ابوالتصميم الغربية مما أفقدنا العديد من إرثنا الثقافي 

يستهدف  ثار، وة وعدم مواكبته للحداثة والمعاصرة ، مما أدى إلى انحسار المهنة حتى أوشكت على االندالحرف اليدوي

 ور ، والبحث إحياء  الحرف اليدوية من خالل دمجها بخطوط التصميم المعاصر لتطويرها و استمرارها عبر العص

 عاصرة ، ودات المالتي تعانى منها في ضوء المستجتناولت الورقة البحثية مفهوم الحرف اليدوية و أهميتها و المشكالت 

 يدوية علىحرف الماهية الحرف اليدوية الداعمة لتصميم األثاث و اختتمت الورقة البحثية بتصميم مقترح يوضح مردود ال

 إثراء تصميم األثاث جمالياً  و ثقافيا وعاطفياً .  

 :مفتاحيهالكلمات ال

 لتنمية االقتصادية.ا –ألثاث المعاصرا -االبتكار  الحرف اليدوية ، الموروث الثقافي ،

 

DOI:  10.21608/mjaf.2020.20651.1415 

mailto:dinafekry@hotmail.com
mailto:ahmedsamir26@hotmail.com

