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 فنون التطريز السيوى كمثير بصرى ألنتاج أعمال فنية معاصرة
 نفين فرغلى بيوميأ م د / 

 جامعة حلوان –أستاذ مساعد بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية 
 :ملخص البحث

تنامى فى عالم تسوده اتجاهات متعددة تهدف لصهر الحضارات و الثقافات فى بوتقه ما سيمى بالعولمه ، ت     
افة التوراثية و بما ان الثق .جاهات اخرى تهدف الى التواصل الحضارى و التأكيد على التأثيرات المتبادلة بينها ات

بر انية عتشكل اهميه كبيره كمصدر للقيم االجتماعية و التاريخية للحفاظ على الهوية المميزه للمجتمعات االنس
راث الفنى يعد فان الت .تقاليدها و انماط ممارستها الحياتيه  العصور التاريخية و التعبير عن ثقافاتها و عادتها و

 مكونا اساسيا من مكونات شخصيه المصريه ،  كما يعتبر التطريز التقليدى ابداع فنية ، و موروث حضارى
لتي اثقافى متميز،  تتميز به المرأه المصريه . و تعتبر واحه سيوه و صعيد مصر و شمال سيناء من االمكان 

يث حتجريب كال منها بنوع من انواع االبداع الفنى ، و قد تم اختيار التطريز السيوى كمجال للدراسة و ال تتميز
 .يعد مثيرا  بصرىا النتاج حلول تجريبية معاصرة لفنون المعلقات 

ة توجهات العولمة لصهر الحضارات و الثقافات المختلفة قد يفنى احدى المواريث الجضاري مشكلة البحث: 
 لموروثاقافيه المميزه و هو فنون التطريز السيوى ، و من هنا كان اختيار هذا الموضوع لجمع و توثيق هذا الث

قافيه يه الثمن جهه و االستفادة منه كمثير بصرى فى تقديم مقترحات تجريبيه لمعلقات استفادت من الفلسفه التوراث
 لفنون التطريز السيوى . 

بدراسه فن التطريز السيوى كمثير بصرى يستطيع الباحث تقديم بعد يفترض البحث ان   فروض البحث :
 المقترحات التجريبيه  المعاصره التى تتأثر من جمليات تقنيات ذلك الموروث الثقافى .

يرة لفنانين ( ان دراسة التطريز السيوى يتيح فرصة كب2( توثيق لهذا الموروث الثقافى المميز . 1اهمية البحث : 
 نتاج اعمال فنية تحمل صفه االصالة و المعاصرة  .و الباحثين ال

صره يعتمد البحث على دراسة فن التطريز السيوي كمثير بصرى لتطبيقه فى انتاج معلقات معا حدود البحث : 
 تحمل تقنيات التطريز كأحدى التقنيات المستخدمة .
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