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 ملخص البحث:

ماام الالول لماا تح  ا  مان مارلول ا تصاالا وا تمااع  تعتبر السياحة من أكثر وأهم الصناعات نمًوا في العالم ومحض أهت

وذلا  مان لاتل تح ياس امساتثمار المثاال ل م وماات والماوارل اللبيعياة والتراثياة والبيييااة والث افياة ل كماا أن اا تعمال ع اا  

نسااانية تح يااا التواصاال بااين الاااعوا وامهتمااام بااالتراو الح ااارز ا وأي ااا ع اا  سيااالل التعاارؾ ع اا  ال اايم الث افيااة واإ

 والولنية.  

التنمية السياحية أحل أساليا ات  لتح يا التنمية ام تصالية وام تماعية في اللولة ا مما ي ع  ا هلؾ ف  حل ذات  وتعتمال 

التنمية السياحية باكل عام ع   المنالا السياحية ذات الت رل الث اف  واللبيع  ا وتعتبر واحة سيول ذات م وماات ساياحية 

وتنااوب بيياا  مت اارل ؼناا  بااالرموس البيييااة ذات ال اايم ال ماليااة والتعبيريااةا حيااو أن ساايو  تمثاال م تمًعااا ماان أ االم متميااسل 

م تمعات مصرا ذات مو ع  ؽرافي  ع  ا ف  عسلة نسبية عن الم تمعات المحيلة منذ ال لم ا مما كان ل  أبعل الثار فاي 

يال ب اا سواء ت   التي تتع ا بنمل المسكن أو الم اب  أو الح اي أو تميس م تمع سيو  ب وية  وية تت    في كل عناصر الح

اللوات والمنت ات التي ينت  ا الم تمع المح ي ل ومن هناا يمكان ت لايش مااك ة البحاو فا  السااال التاال  : كياؾ يمكان 

سياحية  تعمل ع   لعام  ملبوعة امست الل من  الرموس البييية لواحة سيول ف  ابتكار تصميمات مع  ات نسي ية واعتنات

تااكي ياً  لكماا  -تاريليااً  -التنمية السياحية بسيول ؟ ا وي لؾ هذا البحو إل  لراسة البيية المصرية ف  واحة سيول ) ؽرافياً 

ي لؾ إل  لراسة ال يم ال مالية والتاكي ية ل رموس التراثية والبييية بسيول وامست الل من اا فا  إساتحلاو تصاميمات مبتكارل 

م السياحة ب ا عن لرياا تويي  اا كمع  اات نساي ية ملبوعاة لالال المااكن الساياحية كال ناالا والمنت عاات الساياحية تلع

وكإعتنات ملبوعة ف  الماكن العامة والمسارات السياحية ا حيو تت ح أهمياة البحاو  بتيكيال ماا تحم ا  الرماوس البييياة 

ور فا  إثاراء ولعام التنمياة الساياحية بالمنل اة وذلا  مان لاتل إتبااب مان   والتراثية بسيول من  يم  مالية وتاكي ية ل اا ل

تاريل  ل تح ي   ا وص   ل رموس التراثية والبييياة بسايول ومان   فنا  تلبي ا  باساتحلاو تصاميمات مبتكارل تاكال ال وياة 

السياحية ا مما ت لم مان لراساات المتميسل لسيول وتلعم التنمية السياحية ب ا وكذل  تويي  ا كوا ع افترا   ف  ال  اءات 

تح ي ية وتلبي ية أثبت الباحثان أن اللراسة ال نية والتح ي ية ل رموس البييية بسيول وما تحم   من  ايم و مالياات تعال مصالرا 
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فا  هاما ًيالا إبتكار تصميمات يمكن اإست الل من ا في لعام التنمياة الساياحية والتيكيال ع ا  أهمياة الماااركة الم تمعياة 

الح اي ع ا  التاراو وتيكيال ال وياة ا كماا أساتلاب الباحثاان إساتللام ح اول تااكي ية  ليالل مساتملل ومساتوحال مان لراساة 

 الرموس البييية بسيول ت مع بين امصالة والحلاثة مما يعل  الماكن السياحية لابعاً مميساً وفريلاً يحمل هويتنا.

 السياحة  –الملبوعة  -  اتالمع -التراثية -سيو : الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Tourism is of the most important growth industries in the world , and it is the interest of 

countries to achieve economic and social benefits by stimulating the best investment for 

infrastructure and natural resources, heritage and environmental and cultural, It also works to 

achieve communication between peoples and interest in cultural heritage, and also to learn 

more about the cultural and human values and patriotism.Tourism development is one of the 

various ways to achieve economic and social development in the country, making it a goal 

itself.Tourism development is generally dependent on tourism areas that are unique in culture 

and nature. Siwa Oasis is characterized by its unique tourism features and unique ecological 

diversity rich in ecological symbols with aesthetic values. Siwa is one of the oldest 

communities in Egypt, with a geographic location that has made it relatively isolated from the 

surrounding communities since ancient times.This has had the most impact on the Siwa 

community, with a strong identity that is manifested in all elements of life, whether in the 

style of housing, clothing, Tools and products produced by the local community. Hence, the 

research problem can be summed up in the following question: How can the environmental 

symbols of Siwa Oasis be utilized in the creation of printed textile hangings and tourist 

advertisements that support the development of tourism in Siwa? The aim of this research is 

to study the Egyptian environment in Siwa Oasis (geographically, historically, aesthetic)As 

well as to study the aesthetic and structural values of the heritage and environmental symbols 

in Siwa and to use them in creating innovative designs that support tourism by employing 

them as printed textile hangings in tourist places such as hotels and tourist resorts, as printed 

advertisements in public places and tourist sanctuary.The importance of research to confirm 

the environmental and heritage symbols of Siwa values of aesthetic and formative have a role 

in enriching and supporting the development of tourism in the region by following a historical 

approach, analytical, descriptive of the symbols of heritage and environment, and an applied 

technical approach to create innovative designs that emphasize the distinctive identity of Siwa 

and support its tourism development as well as its use as a virtual reality in tourist spaces.The 

analytical and applied studies have shown that the technical and analytical study of the 

environmental symbols in Siwa and its values and aesthetic is an important source that creates 

designs can be used to support tourism development ,emphasize the importance of community 

participation in preserving heritage and confirming identity.The researchers were also able to 

use the derived and inspired by the study of environmental symbols in Siwa combining the 

originality and modernity, Which gives the tourist places a unique character of our identity. 

Key words: Siwa - Heritage - Hangings - Printed - Tourism 
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 :Introductionمقدمة البحث 
تساياال امت ااا  العااام لصااناعة السااياحة ومااا تح  اا  ماان عواياال ا تصااالية ا أصاابح تح يااا التنميااة السااياحية ماان الاالعايم  مااع

الساسية ل م تمع والت  يسع  ل ا بات  اللرا وتس ل اللراسة الحالية ال وء ع   لور التصميم باعتبار  وسي ة تواصال 

يال ولما  الصاالة بالمعاصارل والح ااي ع ا  التاراو و ميع اا تعتبار مان فعالة بين الااعوا ول لرتا  ع ا  اإبالاب والت ل

م ومات التنمية السياحية ا فال لاب السياحي ف  مصر ل  أهمية لاصة ويعول ذل  لما تمت ك  هذ  اللولة من م ومات ث افية 

عاول ذلا  لاوفرل الساياحة بملت اؾ وأي اً تاريليةا مما ي ع  ا من أول  الملن الملونة ع   اللريلة الساياحية العالمياةا وي

أنواع اا سواء كانت سياحة أثريةا أو سياحة االييةا أو ترفي يةا إ افة إل  السياحة العت ياة ا والساياحة اللينياة وحياو 

أن واحة سيول تن رل بلابع لاش مميس مما  ع  ا ت  س إل  ميحة المسارات السياحية المصرية الم ماة فاي العاارين عاماا 

ا رؼم أن ا من أ لم الموا اع وأعت  اا ا وحول اا ن سا  الكثيار مان ال صاش والساالير التاي يحااول الابعض إثبات اا  الليرل

ويحاول آلرون ن ي ا ل كما أن مو ع ا النايي في صحراء مصر الؽربية وعالات أه  اا وت اليالهم الملت  اة عان ب ياة ساكان 

اا السياح إلي ا ا كما تكثر فاي واحاات سايول اليناابيع والبحيارات مصر ولؽت م اللاصة ب م  ميع ا عوامل سالت من ان ذ

الصؽيرل وعيون الميا  العذبة ا كما تات ر بتمرها وسيتون ا ومنت ات السيوت والصناعات اليلوية من سا ال والمنساو ات 

كاس لتستاا اء اللبيعاي والسياء الاعبية ا باإ افة إل  ا رت ا بصناعة لراس مميس من الح ي ال  ية ا وما ب ا من مرا

وفنالا فالرل بنيت باكل يسع  لن يكون بسيلاً ومنس ماً مع البيية اللبيعياة والث افياة والتراثياة ل واحاةا مماا  ع  اا بيياة 

مصرية ثرية بتراث ا وؼنية بال يم ال مالية الت  يمكن امست الل ب ا فا  تصاميم المع  اات الملبوعاة مساتوحال مان رموسهاا 

 ت    لابع مصرا لاش ع   الماكن السياحية المتوا لل ب ا ماكل هويت ا ال ريلل .التراثية ل

 :Statement of the problem مشكلة البحث 

علم وفرل اللراسات الت   امت عن الرموس التراثية ف  واحة سيول حيو لم تنل حي ا من اللراسة والتح يل بالرؼم  -

 وثراء  يم ا التاكي ية. من  يمت ا الث افية واللبيعية والسياحية

كي ية معال ة العناصر ال نية ل رموس البييية بسيول ذات ال يم التاكي ية الت  أبلع ا سكان الواحة لتست ال  من ا ف   -

 ابتكار تصميمات مع  ات نسي ية واعتنات سياحية ملبوعة تعمل ع   لعم التنمية السياحية بسيول.

احية وال وية الح ارية لواحة سيو  ف  تصميم مع  ات واعتنات سياحية للعم كي ية امست الل من المسارات السي -

 التنمية السياحية .

 :Objectives أهداف البحث 

 سياحياً  -ا تماعياً  -تاريلياً  -لراسة البيية المصرية ف  واحة سيول ) ؽرافياً  .1

وامست الل من ا ف  إستحلاو تصميمات مبتكرل تلعم لراسة ال يم ال مالية والتاكي ية ل رموس التراثية والبييية بسيول  .2

 السياحة ب ا

ابتكار تصميمات تص ح كمع  ات نسي ية ملبوعة مستوحا  من الرموس التراثية بسيول بإستللام امكانيات الحاسا  .3

 امل  وتويي  ا لالل الماكن السياحية كال نالا والمنت عات السياحية 

 وعة ف  الماكن العامة والمسارات السياحية لتح يا التنمية السياحية بسيول.تصميم لوحات إعتنية سياحية ملب .4

 : Significanceأهمٌة البحث 

تساا يل ال ااوء ع اا  الرمااوس البيييااة والتراثيااة بساايول ماان  اايم  ماليااة وتاااكي ية وامساات الل من ااا ابتكااار تصااميات مع  ااات 

 ملبوعة إثراء ولعم التنمية السياحية بالمنل ة.
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 : Research Assumptionsالبحث  فروض

 ي ترض الباحثان :

 أن الرموس البييية والتراثية بسيول ثرية بما تحم   من  يم و ماليات يمكن امست الل من ا ف  م ال التصميم. -

أن ابتكار م موعة من التصميمات ل مع  ات الملبوعة المستوحا  من عناصر التراو السيوا باستللام الحاسا امل   -

 أن تثرا م ال تصميم ويمكن امست الل من ا ف  تح يا التنمية السياحية بسيول. يمكن

 :Methodologyمنهجٌة البحث

 استنل البحو ع  :

 سياحياً .  -ا تماعياً  -تاريلياً  -المن   الوص  : لراسة البيية المصرية ف  واحة سيول ) ؽرافياً  -

اللراسة التح ي ية ال نية ل رموس البييية والتراثية بسيول من لتل ) المن   الوص   التح ي  : تناول البحو من لتل  -

  لاول ل نماذج ال نية ل ذا الؽرض  .

 المن   الت ريب : بإ راء الت ارا ال نية والتلبي ية المستملل من اللراسات الساب ة ل مو وب . -

  The limits of the researchحدود البحث: 

 سيول . حلول البحو المكانية : واحة -

 حلول البحو المو وعية :  -

 البيية المصرية ف  واحة سيول .-

 ال يم ال مالية ل رموس البييية والتراثية بسيول .-

 التصميم ف  م ال اللراسة.-

 امست الل من تصميمات المع  ات الملبوعة ف  تح يا التنمية السياحية بسيول.-

 : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

 سٌاحٌا (: -اجتماعٌا   -تارٌخٌا   -األول : دراسة البٌئة المصرٌة فى واحة سٌوة )جغرافٌا  المحور 

كم عن ساحل البحر المتوسل إل  ال نوا  300ت ع واحة سيول ف  الصحراء الؽربية وتبعل حوالي  واحة سٌوة جغرافٌا  :

ة يلت اؾ عان ساكان السااحل الاامال  ولاو أن الؽربي من مرس  ملروح ا وه  تتبع ل ا إلاريااً إم أن لاابع ساكان الواحا

هنا  بعض أو   التااب  ولسكان هذ  الواحة ل  ة لاصاة ب ام وها  فارب مان ل  اة البربار ل وكاان الساكان يعيااون فا  

 35ش- 5)عسلة تامة حت  أوايل ال رن الحال  ثم سالت الص ة بعل تحسن اللريا البرا.

"ثا" وذل  وف اً ل نصوش المو ولل بمعبل الفاو  "Tha"العصور ال ليمة بنتا أوكانت سيول تسم  ف   واحة سٌوة تارٌخٌا :

والت  تصور وفولاً من الواحاات الاامالية وال نوبياة ي المون ال ارابين وال الايا ل  رعاونا وفا  لاتل ال ارن اللاام  ا.م 

اسام ) اسر الرحماة  لن اا  والعصر الرومان  كات تلع  بواحاة أماونا وكاان المصاريون ال الماء يل  اون ع ا  الواحاات

تعتبر المتذ الرحيم الذا ي لم الراحاة واللمينينياة لكال مرتحال فا  لروا الصاحراء ال اح اةا وك ماة "واحاة" ك ماة  بلياة 

معناها "العامرل" أو "المعمورل" و ل  ااء العارا إلا  مصار فو الها مساما  ب اذا امسام ف ام يحااولوا تؽييار  وألل اوا هاذ  

ول ل أات رت سيول بالعليل من الموا ع الثرية ومن ا: معبل  اوبتر ماون ب  اة الؼاورم ا هيكال آماونا التسمية كما ه ا 

عااين الااام  ) وباااا عااين الحماااما حمااام ك يوباااترا ا معباال أم عبيااللا معباال الوح )امكراوبااولي  ا  باال المااوت ا  باال 

 4ش - 10.)التكرور وؼيرها
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  ارا وسيو  ؼاراا كماا تو ال ب اا بعاض ناواح   ريباة ومت ر اة كناحياة اليتاون تن سم سيو  إل  سيو :عمارة سٌوة قدٌما  

و رويات ولميسة والمراؼ ا وملينة سيو  ال ليمة مبنية فوا رابية عالية تي ر ل راي  عن بعل وكين ا بناء واحل أو   عاة 

ة ويب اػ م موع اا ثماان  لب اات  ا مناسل اا مبنياة لب اة فاوا لب ا1لي  ل ا فتحات أو ممرات مل  اً إم ممار واحال ااكل)

  وها  عباارل عان نافاذتين فا  الع ا  2ويلل  ا النور من منافذ صؽيرل مصنوعة بنيام هنلس  ع   ااكل مث او ااكل )

متاراً وها  ساميكة مان أسا ل  60:  40وواحلل ف  الس ل وماالل البنااء ها  الكرااتيؾ ويب اػ ارت ااب المنااسل أحيانااً مان 

حوايل ا تلري ياً للر ة أن ميذن ال واماع ال ليماة تي ار مان أع ا  فا  هيياة الااموب وتاااهل وتيلذ ف  الن ش من سم  

بع ا من ا مايتً بانحراؾ ع يا ا كان ل ب لل بوابة كبيرل ت  ل و ت الحصار واوارع ا  اي ة ولكال ااارب من اذاً أ يمات 

اري  إ  ال اا عنال الحا اة والااوارب ب اا   ول   اا الستسال والمتا3ع ي  بوابة حصينة مصنوعة من فروب النليال ااكل)

 41ش- 3)مي ة.

   

 (: بوابة حصٌنة من فروع النخٌل3شكل ) ( : منازل سٌوة2شكل ) ( : سٌوه القدٌمة1شكل )

 

 بي اة وهم:الينابي،االحالالين اال حماولات ا ال واسا   11ال بايال المو اولل بسايول ها   البٌئة االجتماعٌة فى واحة سيٌوة:

االسرا نة االا يبات ا  ارل أم الصؽير أومل موس  وؼيرها ا ال ؽة الماسيؽية ا ه  لؽة سكان امال أفري يا الت  يتحالو 

 ميصاً ذو أكماام ف  ا اة ويسالل حتا  الاركبتين ب   ت ا سكان واحة سيول ا والسا المميس ل ر ال العمال أو العاير هو 

أو أس   ما   يتً و بة من الصوؾ وعمامةا وبالنسبة لألؼنياء والنبتء هو الثوا والسروال وأما ال ارل مان اللاارج ي تاؾ 

وهاذا  حول ال سم ويكون أحل الكتاؾ لارج ال رلا وهذا السا ولري اة ارتلايا  ربماا مان التايثيرات اليونانياة الرومانياةا

ا وتااتمل متبا  الر اال بالواحاة ع ا  متبا  لال ياة تااتمل 37-35ش - 10) النوب من السا ما سال مستللماً ف  سيول

ع   ال ميش والصاليرا والساروال ا متبا  لار ياة تااتمل ع ا  متبا  لالال المناسل ها  ال  باااا ومتبا  لاارج 

عمل وتاتمل ع   ال ميش والسروال والحاراما وترتالا النسااء المنسل ه  ال  باا والصليرا وال بة وال رل ا متب  ال

إذا ماكن لالل مناسل ن أسياء متعللل الاكال ساهية اللاوان تت اا  ميع اا فا  ااك  ا المساتليل واكمام اا اللوي اة السايالل 

وكل لون من  84ش- 9)  اوهن يتباهين ف  امتت  أكبر علل من ا 4اإتساب وتلت ؾ ف  تلريسها ون وا ا وألوان ا اكل)

اللوان الت  ت ع ا المرأل السيوية فا   لعاة ال ماا،ا فإن اا تعبار عان مراحال ن ا  الاب حا الل ار والصا ر والحمار 

 ل يتمياس ثاوا 5ا ال ميش أو الثوا وهو السا الااعب  الصا   لنسااء الواحاة ااكل)1ش -  17)والبرت ال  والبن  اللاكن 

لتلريس الت  تحاك  الاام  المنبعثاة مان سارل الثاواا وها  تلارس باالليول الم وناة   بوحلات ا6العر  ف  سيول اكل )

 1ش - 15)وتسين بالسرار الصلفية والبتستيكية الم ونة.
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 ( : ثوب العرس6شكل ) (: الزى الشعبى5شكل) (: مالبس الفتٌات4شكل )

 

تعتبر واحاة سايول مان المناالا الؽنياة بالم وماات الساياحية المتمياسل والمتنوعاة مان  المقومات السٌاحٌة فى واحة سٌوة :

 م ومات سياحة أثرية ا م ومات سياحة عت ية ا م ومات سياحة الس ارا ا م ومات السياحة الترفي ية وه  كالتال  :

احااةا من ااا آثااار فرعونيااة ورومانيااة ت اام واحااة ساايول الكثياار ماان آثااار الما اا  ال االيم ل و :.  مقومييات السييٌاحة األثرٌيية أ

وإستمية. ومن أهم المنالا الثرية ب ا ألتل اال  الوا عة ف    ا ملينة سيول ا المس ل العتيا يعتبر أ لم مسا ل بسايول 

معبل الوح  وهوي ع ف   رية "أؼوروم "ا ع    مة ه بة وسل ألتل ال رية ال ليمة ا معبال اللاة آماون ويل اا ع ياة  -

م بارل نيبار  -أم عبيلل وي ع ف   رية "أؼوروم "ا  بل الموت  وتو ل ب  أربعة م ابر هامة وهي م برل ميساو إياسي معبل 

م بارل التمسااح ا عاين  وباا وتو ال باال را مان ألاتل معبال أم عبيالل ا وتسام  أي اا "عاين  -م برل س  آماون -باتحوت

  12:10ش- 1.)ل الروما وهو من أهم المعابل التاريليةكي وباترا" ا المعبل اللورا وي ع بال را من م ابر بت

تمتاس الواحة برمال ا البي اء السالنة التي ل ا من اللواش ما ي ع  ا  االرل ع ا  عاتج  ب. مقومات السٌاحة العالجٌة :

 ابتً م لسااً و ال الكثير من المراض الروماتيسمية وأمم الم اصال وآمم العماول ال  ارز اويعتبار أهال سايول  بال الالكرو 

اكتسا ال بل عنل الهال  منذ  ليم السل أهمية عت ية فاي الماراض الروماتسمياة وآمم الم اصال باإ اافة إلا  انتااار 

أماا أهام العياون ° 167عيون الميا  المعلنية الت  تساتللم ل عاتج اللبيعا  وأاا رها بيار كي اار التا  تب اػ لر اة حرارتاة 

- 16) ام ك يوباترا وعين العراي  وفنلا  وم ول والحموات كما تمتاس بمناخ  اؾ لاوال العاام.والبار في سيول ف ي حم

 4:2ش

هي سياحة م   ة كثيراً للا ال انا لاصة المنل ة ال نوبية حياو الكثباان الرم ياة وبحار ج. مقومات سٌاحة السفارى :

 –الؽاباة المتح ارل –رلا ومن أهم هاذ  المااكن )بيارا الرمال العيم وأي اً لريا الواحات البحرية بات ا  منل ض ال لا

 البحرين   –العرج  –أم الكتاتيا –تبؽبػ  –ايالة  –ال را 

من الوساايل الترفي ياة يمكان أن تايتي عان لرياا عاالات وت اليال الواحاة مثال امحت اامت : د. مقومات السٌاحة الترفٌهٌة 

ا ر أكتوبر وي ام حول  بل اللكرور لملل ثتثة أيام باإ افة إل  متحؾ  الاعبية التي تات ر ب ا الواحة كعيل الحصال في

البيت السيوا وهاو مبنا  ع ا  اللاراس السايوا ال اليم ح ايااً ع ا  التاراو وي ام م موعاة مان المعرو اات والمنت اات 

 ناون الااعبية ساواء كاان السيوية الت  تو ح العالات والت اليل وأي اً يو ل بالواحة  صر ث افة سايول والاذا ي الم بعاض ال

   155ش - 4.)بم ر  أو بالماكن الل وي  مثل الكثبان الرم ية أو الحلايا

 

 المبادىء األساسٌة للتنمٌة السٌاحٌة فى واحة سٌوة :

 .الح اي ع   لبيعة وعالات وت اليل وث افة الصحراء لأل يال ال المة 

  ل سياحة والت  تحترم التنمية المستلامة وامعتبارات اللت ية التلوير من لتل المستوا المح   والسياسات المح ية

 وال يم والعراؾ عن لريا الح اي ع   الموارل الث افية واللبيعية مع  مان رفاهية السايح.
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 . تع يم وتلريا وتوعية العامة والمسالون المح يين المتلصصين ف  صناعة السياحة 

 التراو اللبيع  والتاريل  ل واحة .تلوير الممارسات السياحية مع الح اي ع    

 .احترام ت اليل الم يمين المح يين والموا ع السياحية ل منالا الصحراوية  

مما سبا ن ل أن واحة سيول تتمتع بالعليل من الم ومات السياحية ا إذا تم امهتمام ب ا وتنميت اا  فساوؾ تكاون سايول و  اة 

مع اللذ باإعتبار مراعاال أو ااب ساكان الم تماع المح ا  وعاالت م وت اليالهما  سياحية تست لا السياحة العالمية ا وذل 

 67-66ش - 7)حت  م يتم تلمير لصوصية الواحة وت رلها وتميسها. 

 المحور الثانى : دراسة القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة للرموز البٌئٌة والتراثٌة بسٌوة

تعتبر الصناعات اليلوية بالواحة عنصراً هاماً مان عناصار التاراو الح اارا والث ااف  لواحاة  الصناعات البٌئٌة ورموزها:

سيول وتنحصر صناعة سكان سيو  لالل حلول بالؽة ال يا ف   تنحصر ف  الحرؾ الت  تعن  بال رورات الول  وف  

امساات ت  اليااوم  والتاا   اال تكااون العمااال اليلويااة التاا  تتناااول بعااض المنت ااات السراعيااة التاا  تعناا  بإاااباب حا ااات 

مو وب تبالل محلول ل ؽاية" والصناب في ا   ي ون بالنسبة ل عمال السرابا وكثيراً ما ي اوم الواحال مان م بمساولاة أكثار مان 

صناعة واحلل ي يلها ولعل النية ال لارية الت  من اين ا احتساء ون ل الؼذيةا كانت واحالل مان أوايال امحتيا اات التا  

ان ع   الصناعة أن تولي ا اهتمام ا وتسلرؾ الوان  ال لارية ببعض السلارؾ البسيلةا وأهام ال لاع المنت اة بالواحاة ك

  وصاناعة الساتل حياو يساتللم ساعؾ النليال الم الول 7المبلرل واإبريا وإناء الع ين وأوان  الل ا  والسيار ااكل )

البلوية السا ال اليالوا والك ايم والاذا تاات ر با  واحاة سايول باإ اافة  في اا باإ افة إل  صناعة الك يم حيو تنت  المرأ 

 2-1ش - 14)إل  منت ات التمور والسيتون وسيت السيتون. 

   

 ( : اآلنٌة الفخارٌة7شكل )

 

كما كانت الصياؼة وتاكيل المعالن أحل الصناعات الاعبية العري ة لسيو  وتمثال الصاياؼة  انبااً هامااً فا  صاناعة الح ا  

ال  ية ف ل كان الصانع السيوا ي تم بصانعة الح ا  ال  اية التا  تتاسين ب اا النسااء وح ا  سايو  ل اا لاابع لااش وأؼ اا 

مستملل من الاكال السلرفية العربياة الراي اة فا  الح اارل اإساتمية ماع  التاكيتت والن و، ال نية الت  أبلع ا الصانع

  التاال  يو اح أناواب الح ا  فا  سايول حياو تتمياس صاناعة الح اي السايوز 1ا الول )89ش - 9)بعض ال مسات المح ياة 

  اول واللياول بتصميمات را ية وبسايلة ويساتللم فاي تصانيع ا ماوال ملت  اة مان الاذها وال  اة والح اار الكريماة وال

   :13ش - 18)

    

 اعرو قرط وشناف األذن السوٌدى أو الالزم أو الكارم التمٌزنقت
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 التمائم واألحجبة دحارج التعالقٌن بوفال

  

 األحجبة الخواتم

 ( ٌوضح أنواع الحلى فى سٌوة1جدول )

 

 والتراثٌة بالواحة ومدلوالتها:السمات العامة للرموز البٌئٌة 

 تتميس السلارؾ ف  واحة سيول بالتنوب والثراءا يمكن تصني  ا إل  :

 وحلات سلرفية هنلسية : مثل المث و والمعين والمربع وه  تو ل ف  الصناعات الت  يلية بالواحة. .1

واللباا والسا والح بة كما يتم وحلات سلرفية نباتية : مثل النليل وال ريل ويتم استللام ا ف  سلرفة المرا ين  .2

 استللام ال ريل ف  سلرفة بعض الصناليا اللابية.

حيوانية  : ويمكن ف  هذ  الحالة استللام العنصر ك   أو  سء من  مثل استللام  –وحلات سلرفية تمثي ية )آلمية  .3

 السمكة باك  ا الك  ا استللام الكؾ ) سء آلم  ا استللام العنكبوت باكل ت ريلا.

سلارؾ من كتابات : مثل بعض العبارات من ا )هللا أكبر   وتو ل ع   الح  ا والح بة والصناليا اللابية أو كتابة  .4

 آيات من ال رآن أو أسماء المتيكة. 

سلارؾ  لارية : عبارل عن لل منكسر ومن الر ح أن يكونوا  ل است  موا هذا الاكل من وح  أعمال ال لماء  .5

بيية حيو أن المث ثات البارسل تابعة ل ذوب النليل أما لالل المنسل فالسلارؾ من أاكال هنلسية من المصريين أو من ال

 116ش - 10)لواير ومربعات ومث ثات م ونة. 

 

 اللايرل . –المعين  –المربع  –المث و  –اللل  –الن لة  :الوحدات الزخرفٌة الهندسٌة  .1

  صورل ل وحلل الن لة )........ .الن لة :ف ل أمكن ل سيويات تاكي  ا ف  أبسل 

   اللل :ومن لراسة السلارؾ الاعبية بالواحة نرا أن الللول المست يمة والمنكسرل والماعة استللمت بكثرل ف

سلرفة أسياء السيلات بالواحة وبلاصة  ثوا السفاؾ والسروال الملرسا واستللمت الللان المتعاملان  وه  وحلل 

  والص يا هنا ي وم بويي ة بعثرل اللا ات المايومة الت  تنبثا من العين الاريرل إل  سلرفية يل ا ع ي ا )عنكبوت

  ات الرياح الربع وبن   الو ت يعلل م عول العيون الاريرل الت   ل تصيا الالاش والحيوان بم رل النير إلي اا 

 ال وا الايلانية وتسول آثارها.والص يا ياير إل  ت الع اللرا الربعا ف و أذن الن لة الت  من ا تتبعثر 
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  المث و :يرمس المث و إل  العين فيستللم كلرس  ل الحسلا ول ل استللم اكل المث و ف  أماكن كثيرل من سلارؾ

السياء النسايية بالواحةا أو من أح بة من اللرس تثبت ف  موا ع ملت  ة ع   السا أو علل من المث ثات وتسم  

ا ين الااا الصؽيرل المستللمة بالواحة وتلرس بياكال ملت  ة ا هذا ويي ر اكل المث و الاورينا وه  عبارل عن فن

 بكثرل ف  الح   ال  ية.

  المربع :يستللم المربع لمنع الحسل ويسم  لاتما وبتوصيل  لرا المربع ي سم إل  أربعة أ سام )مث ثات  ويتلذ كل

سلرفة السروال الملرس اللاش بالعرو  وكذل  تحلل سويا  مث و لون ملت ؾا ومن المااهل استللام اكل المربع ف 

المربع بيربعة أسرار صلفية كبيرل وف  مركس المربع ذر صلف  كبير لام  فيصبحوا لمسة أسراراً كاللمسة ولميسة 

 وهذا مااهل ع   ثوا السفاؾ.

 لحاسلل والو اية من ارها وتستللم المعين :يستللم المعين ف  أماكن ملت  ة ع   السا النساي  بالواح  للرء العين ا

 الللول المتاابكة الت  يتكون من ا أاكال المعين ع   الكؾ عنل تل يا أيلا العرو  ف  لي ة الحناء. 

  اللايرل :وترمس إل  الام  وتتلذ علل أاكال ملت  ة ع   سا السيوياتا وتي ر اللايرل ف  اكل السرار الملت  ة

ة باسم "لاونت ت وكت" وتعن  عين الام  وكذل  تي ر ف  اكل حبات الترتر المستلير الح ام والت  تعرؾ ف  الواح

الم ون المستللم ف  تلريس السياء النسايية ا كما تي ر ف  اللواير الماعة وير ع استللام ا ع   السا لن الواحة 

 كانت مولنا لعبالل اللة أمون وكان رمس  هو  رش الام .

 96:92ش - 9)لم افة إل  السياء "ال تل وبلال   الن مة" ويي ر بكثرل ف  الح   الاعبية.ال تل: من السلارؾ ا 

 
 (  ٌوضح عنـاصر ووحـدات األشكال الهندسٌـة .2جدول )

 التحلٌـــــــــــــل الــــوحدة العنــصر

 الخط

 
 

 -المثلث

 النجمة

 
 

 

 -المربع

 -المعٌن

 المستطٌل
 

 

 

 الدائرة
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 الوحدات الزخرفٌة النباتٌة: .2

  النليل :وهو من أكثر النباتات انتااراً بالواحة ول   يمة ا تصالية كبرا إل   انا اللور ال ام الذا ي عب  ف  حيال كل

 عرو ا ف و يرمس ل حيال واللصوبة والرسا.

  ول  مللول ف  المناسبات ام تماعية ال ريل: ويستعمل ف  سلرفة المرا ين واللباا والسا ف  أاكال متعللل

 97ش - 9) كالسواج والعيال.

 (  ٌوضح عنـاصر ووحـدات األشكال النباتٌة.3جدول )      

 التحلٌـــــــــــــل الــــوحدة العنــصر

 الجرٌد  -النخٌل 

  

 األزهــــــــار

 

 

 الوحدات الزخرفٌة التمثٌلٌة:  .3

  السا ف  أماكن ملت  ة ويكون من المعلن وحالياً يستللم الكؾ المصنوب من البتستي   الكؾ: ي اؾ الكؾ إل

ويرمس الكؾ ف  الواحة باللمسة ولميسة وهذ  اليلا الصؽيرل المصنوعة من ال  ة وال صوش  صاً بسيلاً مسلحاً 

 ه  تمايم وحروس ور    ل العين الحاسلل الاريرل.

 عن معين تتصل ب  أربعة مث ثات يتلذ كل من ا لون. العروسة: وترسم باكل م رل عبارل 

  العنكبوت: وهو عبارل عن علل للول مت العة تعل  اكتً ت ريلياً ل حارل وير ع استللام ا ل ذ  السلرفة لما  ام

 ب  العنكبوت ف  ؼار حراء من ان اذ  ل رسول ع ي  الستم عنل ه رت  من مكة إل  الملينة.

  السم  : يرمس ل ليرا استللم ف  سلرفة اللاتم ال    الت  يلا بالواحة "تسمكت" والساور ال  ية الرفيعة

 99-98ش - 9)"تيمو ين" ون ، ع   الح بة المعلنية و ف  تلريس اللرحة السولاء. 

  السيوا.السل : رمس ل  ول و ل استللم بالتصوير ع   بعض  لع الثاو كما ن ل ذل  ف  الصنلوا 

  .115ش - 10)الليور: كانوا ف  الما   يستللمون الليور المحنلة ع   البواا إبعال العين الحاسلل 
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 (  ٌوضح عنـاصر ووحـدات األشكال التمثٌلٌة 4جدول )      

 التحلٌـــــــــــــل الــــوحدة اســـــــــم العنــصر

 األسمـــــــاك

 

 

 األســـــــد

  

 الكف

 
 

   النســــاء    

  

 الرجــال

  

 
 اإلطار التطبٌقً : 

المحييور الثالث:دراسيية تصييمٌمٌة وتطبٌقٌيية  فييى ضييوء االسييتفادة ميين الرمييوز التراثٌيية فييى التنمٌيية 

 السٌاحٌة:

ياكل  لاب السياحة أحل أهم العناصر اللاعماة لت تصاال ا لماا لا  مان لور وا اح فاي تلاوير  التنمٌة السٌاحٌة فى مصر :

البتل وتنميت ا ا ويعل ال لاب السياحي في مصرا  لاعااً م مااً ياتم التعامال معا  كإحالا الصاناعات الحرفياة ا وذلا  عبار 

م ا ال الؾ 2017مصر و عت للة سياحية لعاام  كافة وسايل اإعتم ا ومن ال لير بالذكر أن هيية التنمية السياحية في

من ا تنايل السياحة في البتلا وذل  من لتل سيالل أعلال الؽرؾ السياحيةا وسيالل علل فارش العمال أي ااًا وباذل  فاإن 

م يون سايح وهنا  للل ل تروي  عن السياحة  16أعلال السايحين ستسلال باكل مستمر لتصل إل  العلل المللل ل  وهو 

مصاار ومن ااا: العماال ع اا  رفااع مركااس مصاار التنافسااي فااي السااواا العالميااة ولاصااة ال لياالل من ااا ا إي ااار المناات   فااي

السياحي والتعريؾ ب  باكل فعال أكثرا وبصورل أكثر امولية ا العمل ع   تحسين صورل السياحة المصرية لولياًا وذل  



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

442 

ت التااي ت االم ل سااايحا مااع الحاارش ع اا  أن تكااون أسااعار ماان لااتل رفااع ال ااولل لع اا  مسااتويات اا ولاصااة فااي اللاالما

الللمات والرحتت مناسابة ل  مياع ا العمال ع ا  للال تلويرياة ومتنوعاة ل منت اات الساياحية المصارية بااكل مساتمرا 

ول حيو ت ّبي  ميع احتيا ات ومتل بات السوا اللار يا إلتا الحمتت اللعايية في كافة الوسايل اإعتمية التابعة ل ال

ا كماا ي اا مان أ ال تنمياة 3-2ش - 13)الرييسية والتاي تالعم وتصالر الحركاة الساياحية ا وذلا  عبار ال ناوات ال  اايية 

السااياحة تلااوير وت مياال المنااالا أو الماالن السااياحية ماان لااتل تسوياالها بااالمرافا الساسااية العامااة والمنااا ت اإيواييااة 

 نلسااية المرتبلااة بتنسايا المو ااع مااع الح اااي المساتمر ع اا  البييااة وإنااااء والللمياة والترويحيااة باإ ااافة إلا  العمااال ال

المحميات اللبيعية البرية والبحرياة وتاوفير الر اباة المساتمرل ل م وماات اللبيعياة والساياحية اوأي ااً مرا باة المااروعات 

صاميم لور هاام ومااثر فا  لعام ومن لتل هاذا المنياور ياكال هاذا البحاو ان ل ت 1ش - 12)السياحية وتيثيرها ع   البيية

وتناايل السااياحة وذلا  بابتكااار تصاميم مع  ااات نساي ية ملبوعااة لالال الماااكن الساياحية كال نااالا والمنت عاات السااياحية 

وكإعتنات سياحية ملبوعة ف  الماكن العامة والمسارات السياحية مساتوحا  مان الرماوس البييياة والتراثياة لسايول لت ا   

لابع مصرا لاش ومت رل ماكل هويتنا ويساعل ع ا  تح ياا التنمياة الساياحية لسايو  ويت اح ذلا  مان  ع   ت   الماكن

 التصميمات التالية )ال انا التلبي   :

 المعلقات النسٌجٌة المطبوعة:

إن المع  ات الملبوعة تالا ويي ة الوا  ات المعمارية ولكن لالل المبن  بما يناسا العماارل اللال ياة ون ال  أ.  المعلق:

أن تصميم المنسوج المع ا هو لايماً مرآل ل عصر ف او يعبار عان العصار وح اارت  وات اهاتا .. وتسارل أحيانااً و اايع مان 

أاالاش ال صاة وبييت اا كمصالر ل عناصار السلرفياة التا   أحلاث .. وكثيراً ما عول ت بمو وعات  صصاية تعتمال ع ا 

يستللم ا المصامم فا  صاياؼة مو اوع  والمع  اات النسا ية م تلت اؾ مان حياو أؼرا ا ا ال نياة عان أعماال التصاوير 

 5-4ش - 11)الحايل ا إم أن ا عمل أكثر صعوبة ول ة لما يتل ب  من م ارل ف  التن يذ. 

ف  المع  ات هو ذل  الاكل ال ن  الملبا ع   اللامة والذا ي م ص ات  امبتكار وي صال التصميمات  :ب. تصمٌم المعلق

ب  صياؼة العت ات التاكي ية بإحكام واع  يللم العمل ال ن ا وم يصبح التصيم عمتً فنيااً متكاامتً إن لام يساتمل ويااار  

 للامة.مع عم   ف  إلراج  يمة فنية  ليلل لم تكن تستلرج وتن ذ ع   هذ  ا

وأهم ماا يمياس مو اوعات المع اا هاو الت  ايياة والبساالة واساتبعال الااكال مركباة أو بالؽاة التع يالا كماا يمكان أن تكاون 

المع  ات ملت  ة امت اهات ال نية ا والمع ا المعاصر ي ا أن يكاون لا  سامات  اللاصاة المرتبلاة بناا مح يااً ولاي  معنا  

ن نعتصام بتاراو الما ا  وحالل لن هاذا ساي ع نا ن الم ن اتً تاريليااً م مالاً ل والاا إلتيارنا مو وعا ذو متماح مح ياة أ

الما   كما م ي ا أن ننت ل إل  الن يض فنرتم  ف  أح ان الفكار والساليا الؽربية كيننا مسلاً ل اا لن هذا سي ع نا 

تراثناا الح اارا والث ااف  والااعب  وفرصاة نن صل عن تراثنا ونتؽرا ف  بتلنا ا فالمع ا ي ا أن يكون لعوا ل  لر ب

لت ليم تراثنا المميس لبتلنا وذلا  مان لاتل مع اا تمتاسج فيا  الصاالة والمعاصارل ا ويكاون ذلا  ب كار أكثار وعيااً وأكثار 

ا معرفةا ليتم التواسن بين الملسون التراث  المتنوب من ناحية وبين اإبالاب والسااليا ال نياة المعاصارل مان ناحياة ألارا

ومن لتل م  وم اإنتمااء والالصاية الوا احةل وهكاذا يكاون المع اا صاورل بل اة لتراثناا ب ؽاة العصارا وتصابح هويتناا 

معياراً ل  رس ومنياراً نستليع من لتل  تمييس ما هو أصيل ومبتكر لنساتب ي ا وماا هاو ؼرياا عان ت اليالنا فن صاي  ا كماا 

براس التصميم لت امن الو ول المالا مع الو ول ال كارا واإلراكا ا وراء ي ا مراعال التيار اللامة الت  تساعل ع   إ

بناء أاكال المعان  الاام ة ف  محاولة إسالة الحلول ال اص ة بين لالل المع ا ولار ا ا حتا  ييال ل مع اا اإساتمرارية 

 514ش - 6)بين الاكل والم مون وارتبال ما من لتل راية تسع  وراء العمل المتكامل 
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 ي ا مراعال علل عناصر ف  تصميم المع ا الملبوب فمن أهم ا:و

 .اللل : وهو عنصر رييس  ف  إبراس وتحليل العمل ال ن  لما يحوي  من عناصر متنوعة أو متعللل 

 .الاكل : وهو ترتيا وتنييم أ ساء العمل ال ن  بلري ة يمكن ا أن تاثر ف  المتذوا  

 المصمم من أ    أو المستللم في  المع ا النس   الملبوب. اكل الوحلل : ي ا أن يتوايم مع الؽرض 

 مصمم المع ا ينبؽ  أن يسترال بم موعة معايير نذكر أهم ا: :ج. معاٌٌر إختٌار المعلق

 .ًالمعيار الويي  : من حيو متيمة العناصر الويي ية الن عية اكتً ومو وعا 

 ت المت    ف  هذا المكان.المعيار ال مال : أا ملاب ة  مالية الاكل مع متل با 

 .المعيار البيي : إمكانية تكيؾ العناصر وتواف  ا واتصال ا بالبيية 

 . المعيار ام تصالا: اإست الل من لامات البيية لون امنت اش من المعيار ال مال 

 515ش - 6)لن عية. ومن محص ة هذ  المعايير يمكن ت ليم مع ا نا حاً بكل الم ايي  ال مالية والويي ية والبييية وا

 األفكار التصمٌمٌة فى المعلقات النسٌجٌة المطبوعة

 (:1الفكرة التصمٌمٌة )

تست   هذ  ال كرل التصميمية عناصرها من وحلات السلارؾ ال نلسية والمتمث ة فا  الح ا  وإحالا  ( :1أ. التحلٌل الفنى)

ال كارل التصااميمية مان تكاارار الوحالل بات اهااات ملت  ااة و العناصار التمثي يااة المتمث اة فاا  ال تاال الساايوية ل و أعتمالت هااذ  

أح ام ملت  ة وتم توسيع ا من أس ل إل  أع   وبالعك  حيو  امت الباحثة بت سيم الر اية ع ا  هيياة مث ثاات ماع و اع 

ال ااون أ   اسااتللمت الباحثااة لر ااات  -1ت رياال لصااورل ال تااال الساايوية فاا  مركااس العماال ال ناا  ل ف اا  ال كاارل التصااميمية )

الحمر والص ر والبرت ال  والرمالا مع لر ات الكح   والسرا وال بنا  فا  الل  ياة ماع إ اافة ياتل لألااكال ليسيال 

ا  ل  -1أ  باستللام الحاسا امل  نت ت الفكار التصميمية ) -1من ال يمة ال نية ل تصميم . وبمعال ة ال كرل التصميمية )

ا   استللمت الباحثة لر ات من ال اون الل ار والصا ر والبنا  ماع  -1التصميمية ) ل   ا ف   ال كرل -1ج   ل ) -1)

ج   ف اال  -1إ ااافة إ اااءل فاا  ال ااسء الساا    ماان التصااميم إثااارل اإحسااا  بااالعما ال راؼاا  ل أمااا ال كاارل التصااميمية )

لللول ممو اة ع ا  العمال ال نا   استللمت الباحثة لر ات البن  والبي  والروس مع الص ر والبرت ال  و ل إ يؾ تيثير

ل  استللمت الباحثة م موعة لونية  ليالل  -1مما أ    إحسا  بالحركة ف  العمل ال ن  ونتحي ف  ال كرل التصميمية )

من الروس و الموؾ والرمالا مع إ افة يتل من ال اون الصا ر ليعلا  العماا فا  التصاميم لكماا  امات الباحثاة بتكبيار 

 وية وو ع ا كيتل ف  الل  ية مما أكل ع   العما ف  العمل ال ن  .وحلل ال تال السي

 

 (1الفكرة التصمٌمٌة )
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 ب ( -1الفكرة التصمٌمٌة) أ ( -1الفكرة التصمٌمٌة)

 
 

 د ( -1الفكرة التصمٌمٌة) ج ( -1الفكرة التصمٌمٌة)

 

 ( :1ب. نموذج التوظٌف )

  

 ج( كمعلق جدارى فى إحدى غرف فندق تازٌرى بسٌوة -1) ب( , -1توظٌف الفكرة التصمٌمٌة )
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 (:2الفكرة التصمٌمٌة )

ارتكست العم ية اإبتكارية ف  هذا التصميم ع   السلاارؾ ال نلساية مان ال ان السايوا وذلا  لاتتيم  : (2أ. التحلٌل الفنى)

تصميم المع  ات ل حيو  امت الباحثة بتحوير ل سلارؾ ال نلسية وتيثيرات البواا اللابية وتوسيع ا ف  ات اهات ملت  ة 

 ات ال ون السرا ويالا التوافا ال ون  ف  التصميم إلا  باستللام م موعة لونية متواف ة من لر ات ال ون البن  مع لر

أ   اساتللام تايثيرات الحاساا املا  فا   - 2ارتبال عناصر التصاميم  بلري اة متلر اة ا ونتحاي فا  ال كرلالتصاميمية )

  اللم  بين عناصر التصميم الموسعاة فا  للاول رأساية وماي اة ماع اساتللام تالر ات لونياة فا  الااكال وياتل لتعلا

أ  باسااتللام الحاسااا املاا  نت اات الفكااار  -2إحسااا  بالتراكااا والعمااا فاا  التصااميم ا وبمعال ااة ال كاارل التصااميمية )

ا   أ افت الباحثة يتل من ال ون السرا مماا سال  -2ل   ف   ال كرل التصميمية ) -2ج  ل ) -2ا  ل ) -2التصميمية )

ج   اماات الباحثااة بإعااالل توسيااع  – 2 عماال ال ناا  أمااا ال كاارل التصااميمية )العمااا فاا  التصااميم و سال ماان ال يمااة ال ماليااة ل

عناصر العمل ال ن  لتسلال كثافت ا ف  ال سء الس    من التصميم و سمت الر ية باكل مايل مع إ افت تالر ات لونياة 

ل   اسااتللمت  -2ة )وياتل لألاااكال مااع اساتللام ال ااون الباايض مماا أ اا   إ اااءل ل عمال ال ناا  وفاا  ال كارل التصااميمي

الباحثااة ال ااون الباايض والسااول مااع ال ااون الااذهب  مااع إ ااافة يااتل ع اا  هييااة ر، بااال ون الباايض ممااا سال ماان ال يمااة 

 ال مالية ل عمل ال ن  .

 

 (2الفكرة التصمٌمٌة)
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 ب ( -2الفكرة التصمٌمٌة)  أ ( -2الفكرة التصمٌمٌة) 

  

 د ( -2الفكرة التصمٌمٌة)  ج ( -2الفكرة التصمٌمٌة) 

 

 (:2ب. نموذج التوظٌف)

 

   ج( كمعلق جدارى فى إحدى غرف فندق تازٌرى بسٌوة -2توظٌف الفكرة التصمٌمٌة )
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 (:3الفكرة التصمٌمٌة )

المساتللمة اعتمل هذا التصميم ع   العناصر ال نلسية ف  ال ن السيوا متمث ة ف  اللواتم والسلاارؾ (:3أ. التحلٌل الفنى)

ف  المناسل السيوية ل حيو  امات الباحثاة بتوسياع العناصار بااكل أف ا  ساواء فا  للاول مسات يمة أو منحنياة مماا أ ا   

ل تصميم حركة ل وذل  ف ت عن توسيع العناصر بيح ام ملت  ة من أس ل لع   و بات اهات ملت  ة  لتعل  العمل ال نا  

أ  استللمت لر ات ال ون الل ر والسرا والص ر مع ال ون  -3رل التصميمية )المسيل من الحركة واإي اب ا ف   ال ك

النبيت  والص ر ف  الل  ية كما  امت الباحثة بإ افة ياتل مان ال اون البايض والساول فا  الل  ياة مماا أعلا  إحساا  

ا ال راؼا  فا  العمال ال نا  ا بالعما ف  التصميم وكذل  استللمت الباحثاة الااكال ع ا  هيياة ياتل مماا أكال ع ا  العما

ا  استللمت الباحثة تيثيرات الحاسا امل  ف  إ  اء متم  ف  ل  ياة التصاميم ماع  -3ونتحي ف  ال كرل التصميمية )

اسااتللام م موعااة لونيااة ماان ال ااون السرا والل اار والبرت ااال  مااع ر، بااال ون الباايض حااول الاااكال ممااا سال ماان 

ج  في اافت الباحثاة ل  ياة ع ا   -3م و سال مان باروس عناصار  ا وأماا ال كارل التصاميمية )اإحسا  بالعما فا  التصامي

 اكل ح سون  ف  ل  ية التصميم من ال ون البن  مع ال افان مما أ    ل تصميم المسيل من الحركة و اإي اب .

  

 أ ( -3الفكرة التصمٌمٌة)  ( 3الفكرة التصمٌمٌة) 

  

 ج ( -3الفكرة التصمٌمٌة)  ب ( -3الفكرة التصمٌمٌة) 
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 (:3ب. نموذج التوظٌف)

 

 أ( كمعلق جدارى فى إحدى غرف فندق تازٌرى بسٌوة -3توظٌف الفكرة التصمٌمٌة )

 

 (:4الفكرة التصمٌمٌة )

اعتملت فكرل هذا التصميم ع   مسج م موعة من عناصر ال ان السايوا مان لاواتم وتماايم باإ اافة  (:4أ. التحلٌل الفنى)

لعنصر المث و المستللم بكثرل ف  سلارؾ المتب  والبنية لحيو  امت الباحثة بتوسيع عناصر العمل ال ن  ف  ات اهات 

كيس عناصار التصاميم فا  ال اسء السا    منا  مماا ملت  ة ع   اكل أ وا  منحنية أ اؾ الر ة ل تصميم باإ افة إل  تر

سال من إتسان وتماس  وحلات العمل ال ن  كما  امت بتكرار العناصر ال نلسية ف  ات اهات رأسية لس ل وإلا  أع ا  ماع 

توسيع عنصر اللايرل ف  للول مست يمة أس ل العمل هذا باإ افة إل  استللام وحلات متكام اة فا  أسا ل العمال ال نا  ل 

أ  استللمت لر ات الرمالا والص ر والورلا ع ا  ل  ياة مان ال اون الكح ا  ل ماع اساتللام  -4ف   ال كرل التصميمة )

ا  فاسااتللمت  – 4يااتل ماان ال ااون الباايض والسااول أكاال ع اا  بااروس الاااكال فاا  التصااميم ا أمااا ال كاارل التصااميمية )

لل ار كماا اساتللمت تايثيرات الحاساا املا  فا  إ اافة لر ات من الص ر والروس والكح ا  ع ا  ل  ياة مان ال اون ا

حركااة تمو ااات فاا  ل  يااة العماال ال ناا  مااع اسااتللام يااتل لألاااكال بيح ااام وات اهااات ملت  ااة سالت ماان ال يمااة ال نيااة 

 وال مالية ل عمل ال ن  .

أف ا  أسا ل العمال ال نا   ج   امات الباحثاة بإعاالل توسياع عناصار العمال ال نا  بااكل -4ونتحي فا  ال كارل التصاميمية )

لتواسن التصميم مع توسيع الاكال ال نلسية مان أسا ل لع ا  ع ا  هيياة للاول منحنياة كماا  امات بتحاوير وحالل اللااتم 

وتركيسها ف  أس ل العمل ال ن  وكين الاكال المث ثية تنبثا من ا مما سال من الحركاة واإي ااب فا  العمال ال نا  ماع تايثير 

 ن ال ون النبيت  مع البي  مما أكل الحركة واإي اب ف  العمل ال ن  .ع   هيية لوام  م
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 أ ( -4الفكرة التصمٌمٌة)  ( 4الفكرة التصمٌمٌة) 

 

  

 ج ( -4الفكرة التصمٌمٌة)  ب ( -4الفكرة التصمٌمٌة) 

 

 ( :4ب. نموذج التوظٌف)

  
ب( كأقمشة ستائر فى إحدى غرف  -4توظٌف الفكرة التصمٌمٌة )

 فندق تازٌرى بسٌوة  

ج( كمعلق جدارى فى إحدى  -4توظٌف الفكرة التصمٌمٌة )

 غرف فندق تازٌرى بسٌوة  
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 (:5الفكرة التصمٌمٌة )

لم  ا مع عناصر الح ا  والرماوس است  مت الباحثة هذا التصميم من أاكال المناسل بواحة سيول مع  (:5أ. التحلٌل الفنى)

ال نلسية من مث ثات ولواير ف  ال ن السيوا لحيو  امت بتوسيع عنصر المباان  فا  ال اسء السا    مان التصاميم مماا سال 

من إتسان العمل ال ن  مع توسيع با   عناصر العمل ال نا  فا  ات اهاات ملت  اة مان أسا ل إلا  أع ا  مماا أ ا   الحركاة 

أ   اساتللمت تالر ات ال اون البنا  والبرت اال  والصا ر ماع  -5ال ن  ونتحي ف  ال كارل التصاميمية ) واإي اب ف  العمل

ال ون السرا والل ر والنبيت  مع إ افة يتل بال ون السول حول الاكال مما أعل  عما ف  العمل ال ن  وبمعال اة 

 -5ج  ا ف ا  ال كارل التصاميمية ) -5ا ل) -5التصاميمية )أ  باستللام الحاسا امل  نت ت الفكار -5ال كرل التصميمية )

ا   امت الباحثة بتؽيير الم موعاة ال ونياة ل تصاميم لالر ات السرا والماوؾ والرماالا ثام اساتللمت تايثيرات الحاساا 

ل عمل ال ن  امل  إ افة للول رأسية وأف ية ف  العمل ال ن  مع إ افة إ اءات ل عمل ال ن  مما سال من ال يمة ال مالية 

ج  اساتللمت لر اات مان السرا والماوؾ والحمار والرماالا ماع اساتللام تايثير الحاساا  -5ل أما ال كرل التصاميمية )

 امل  إ افة ت سيمات ل ل  ية بيح ام كبيرل وصؽيرل وات اهات ملت  ة مما أ    الحركة والي اب ف  العمل ال ن .

  

 أ(-5التصمٌمٌة )الفكرة  (5الفكرة التصمٌمٌة )

  

 ج(-5الفكرة التصمٌمٌة ) ب(-5الفكرة التصمٌمٌة )
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 (:5ب. نموذج التوظٌف)

 

   ج( كمعلق جدارى فى إحدى غرف فندق تازٌرى بسٌوة -5توظٌف الفكرة التصمٌمٌة )

 

 المعلقات اإلعالنٌة المطبوعة:

م ال السياحة ف   وساي ة هاماة وذات تايثير فعاال لتصاميم  هي أحلا الوسايل امعتني  الملبوع  الت  تم اإهتمام ب ا ف 

إعتناات تااروج ل منااالا السااياحية لالاال مصاار ولاصااًة المناالا ال لياالل بيساا وا  ااذاا يحااو المااااهل ع اا  سيارت ااا ا 

وأي اً ت لم المع ومات الكافية ل  م اور عان هاذ  المااكن لل اا إنلبااب  يال لصاورل مصار عنال الؽيار ا حياو ي تارح أن 

تاار    ات السياحة الرسمية ف  تمويل هذ  اإعتنات بصا ت ا المسايول الرييسا  عان تاروي  الساياحة لال يااً ولار يااً 

باإاااترا  مااع   ااات السااياحة ؼياار الرساامية مثاال ال نااالا واااركات السااياحة وأصااحاا الماااكن السااياحية والترفي يااة 

 لار  ا.بإعتبارهم مست يلين من نمو حركة السياحة لالل مصر و

ا وأمااكن إنتياار موا اؾ  vehiclesا امعتناات ع ا  وساايل الن ال  postersومن أهم أنواب هذ  المع  ات الم ص ات 

  advertising boardsو لوحة امعتنات  bus parkingامتوبيسات 

 :advertising boardsلوحة اإلعالنات 

وأماكن التو ؾ في اللرا العامة وتعرض إماا صاور  ذاباة  هي لوحة اعتنات ملبوعة  لمة ت ام عنل إاارات المرور

أو رسايل إعتنية مميسل  الرل ع    ذا امنتبا  ل مااهل والايء الماتر  في استللام لوحة امعتناات هاو تو يا  نيار 

م اور الالش ل  ة معينة في اللرا السريعة ا وأف ل ايء في لوحة امعتنات كون ا وا حة )مريياة  لومااً لالا ال 

المريية  بمعن  ال لرل ع   التحكم  -المست لؾ في كل الو ات ومعن  ذل  توافر عامل  ول  وهرز للي ا وهو )الو وح 

في وصول الرسالة امعتنية لكبر علل من العمتء ومن أ ل  عل لوحاة امعتناات أكثار ك ااءل وفعالياة بت اوم الااركات 

ية في ت نيات لباعة امعتنات وأي اً في استثمار آلر تلورات بارام  تصاميمات اإعتنية باستللام أكثر اللرا اإبلاع

ال رافي  وت نيات التكنولو يا التي ت عل مان الصاور مذه اة  الاً وبالتاالي سياالل امنتباا  و اذا ال م اور المسات لؾ الا  

   التال  :5ا كما هو مو ح ب لول ) 196ش - 8)الرسالة امعتنية. 
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 ( ٌوضح أمثلة للوحات اإلعالنٌة 5جدول)

 

  

 لوحة أعالنٌة على واجهة معمارٌة لوحة اعالنٌة بأماكن أنتظار الموصالت لوحة أعالنٌة على أعمدة االنارة

   

 لوحة اعالنٌة على أرصفة المٌادٌن  لوحة اعالنٌة تستخدم كحواجز بنائٌة لوحة اعالنٌة على الطرق السرٌعة

 

وماان هنااا تكماان أهميااة ماالالل صااياؼة الرسااالة امعتنيااة لتح يااا مساااهمت ا فاا  التنميااة صييٌاغة الرسييالة االعالنٌيية:مييداخل 

   -السياحية وتيكيل ال وية وه  كالت :

يعتمل ع   سرل للصايش ومميسات الللمة المع ن عن اا فيس ل  :Factual Approachأ. مدخل االعتماد على الحقائق 

  أعتملت الرسالة امعتنية السياحية لمنل ة ف وريلا ع   الموا ع والناالة 8ع   المت    التعرؾ ع ي ا ا كما ف  اكل )

 المو ولل ب ا.

بعاض مان التليال وامساتنتاج  تصاغ الرسالة اإعتنية بيسا وا يحمال :Imaginative Approachب. المدخل التخٌلى 

  أعتمالت الرساالة اإعتنياة الساياحية ل لياران ال رنسا  بإساتللام 9والرمسي  سواء بالصور أو الك مات ا كما ف  اكل )

 برج أي ل كرمس رييس  وهام ب رنسا. 

افع الن سية ل اا تنلوا ع    اذبيات تحر  مااعر ال رل العال ية من اللو :Emotion Approachالمدخل العاطفى  -3

  أعتماالت الرسااالة اإعتنيااة السااياحية ل يونااان ع اا  تحرياا  لافااع ال االوء 10تاايثير كبياار ع اا  المت  اا  ا كمااا فاا  اااكل )

 141ش - 2.)والراحة الن سية عنل ال  و  ع   اوالي ا

 

 

 

 

 العاطفى : المذخل( 01شكل ) المذخل التخيلى: (9شكل) : مذخل االعتماد على الحقائق(8شكل )
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 :عالنٌةللمعلقات اإل ةفكار التصمٌماأل
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.إن ابتكار تصميمات ل مع  ات النسي ية وامعتنات السياحية مستوحال من الرموس السيوية أ  ت لاابع مصارا لااش 3

 مع  ف  التنمية السياحية. ع   الماكن السياحية مما أكل ع   لور المصمم الم ت
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https://mawdoo3.com/


 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

457 

 ."مصرواحة سيول..بسالة المعمار وروعة ال  ك ورالسيل لمحمل. " .14

alsayed, mohmed. "wahat siwat.basatet almeamar wa rwaat al folklur." misr 

10  september 2018 

https://www.masress.com/almessa/393662 

( 2012سبتمبر 10)د.ت.   

 ."أهل مصرأاراح لحواا أو انايراح.. ما م تعرف  عن سز العرو  بسيولالننيل إينا ." .15

alnenni,'iinas. "ashrah dihwaq 'aw anshirah .. ma la tarifho an zy alarusa besiwa." 'ahl misr 19  

september 2018 

https://www.ahlmasrnews.com/262226 ( 2012سبتمبر 12د.ت . ) 

 

 ."محتوالليل وصور السياحة العت ية في سيول ذك ل أمينة." .16

 .zaky ،'amina. "dalil  w siwar alsiyaha  alealagia fi siwa". 18  september 2012 

https://www.muhtwa.com/43855/   (2012د.ت.12سبتمبر( 

 

 ." ريلل الاروابالصور.. للي   ل  م متب  سيلات واحة سيول" سباال أحمل . .17

sebaq, 'ahmad. "balsiwar .. dalilak lefahm malabis sayidat wahat siwa. 9 aughustos2008 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122017&id=5cbacfab-4156-4c84-

92f5-bf1b8f9910c0 ( 2012أغسطس  2)د.ت.  

 لحر  سيول. ويكيبيليا لالموسوعة ا .18

Siwa wekebedia al mawsouaa al hura 20 aughustes 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9 ( 2012أغسطس  20)د.ت.  

 

 

https://www.masress.com/almessa/393662
https://www.ahlmasrnews.com/262226
https://www.muhtwa.com/43855/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122017&id=5cbacfab-4156-4c84-92f5-bf1b8f9910c0
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08122017&id=5cbacfab-4156-4c84-92f5-bf1b8f9910c0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9

