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  ملخص
ة  الفنون تعتبر ة  الحرفي  من  الشعبية   التقليدي

ة  الفنون ة  التراثي ذا  وإن .الهام د  البحث  ه  تخصص  ق
ان  في  ة  بي ة  أهمي ي  البيئ ذه  تحيط  الت  المنتجات  به

رات  ة  والخب ة  الفني اآن  حيث  من  الحرفي  تواجدها  أم
ائل  ا  ووس د  إنتاجه ين  فق ل  خالل  من  تب  ودراسة  تحلي

 والتي ومالحظتها وتسجيلها جمعها تم التي المعلومات
رت  اة  الطبيعي  التطور  نتيجة  تغي ة  للحي  اإلجتماعي

 القرن وائلأ بين ما الفترة في والسياسية واإلقتصادية
د  اآلن وحتى العشرين ين  لق اك  أن تب ة  مشاآل  هن  بيئي
 .الحرف هذه تواجه عديدة

ى  البحث  خلص           د  أن إل  الصناعات  من  العدي
وفر  إلى تفتقر التقليدية الحرفية ة  ت ة  البيئ  سواء  المثالي
  .ةأوتعليمي صحية أو إجتماعية أو طبيعية آانت

رًا           ل ورةبضر الباحث أوصى أخي  عم
ة  الدراسات ى  المحافظة  أجل  من  العلمي ل  عل ذه  مث  ه
ى  النشاطات  ذه  تكون  أن جانب  إل ول  ه بة   الحل  مناس
 .المعاصرة البيئة ومتطلبات

ا            ى  الباحث  أوصى  آم  وجود  ضرورة  إل
 قاعدة توفير حيث من اليدوية بالحرف تعتني مؤسسة
ات  ع  تشمل  بيان  ووضع  االردن، في  الحرفيين  جمي

را  ة  مجب ة  تعليمي اهج  ضمن  منظم ى  الدراسية  المن  إل
وانين  وضع  جانب  ي  والتعليمات  الق ع  تتوافق  الت  م

ة  ة  االنظم ى  المحافظة  حيث  من  الدولي  تطور  عل
 .البيئة سالمةو اليدوية الحرف

 
   ،الشعبية  التقليدية الحرفية الفنون :الكلمات المفتاحية

  .البيئة

  Abstract  
            Traditional handicrafts have been the core 
art in every civilized nation throughout human 
history. Environmental conditions played a major 
role in creating the tremendous diversity these 
arts have shown. 
In this study I will be discussing the main 
environmental conditions affecting the traditional 
handicrafts in Jordan; the way they reflected on 
these arts, their geographical distribution and 
methods of production. 
             By analyzing the data collected from 
different social groups with different socio-
economical and political conditions throughout 
the 20th century, we found that these arts have 
changed dramatically due to the ongoing 
evolution in their respective societies. 
             By demonstrating the vast array of 
environmental, social, educational and political 
difficulties Traditional Handicrafts had to face, 
this study concluded that the environmental 
conditions in which many of these traditional 
handicrafts were practiced, were far from 
optimal. 
           The research recommends attaching more 
importance to these traditional handicrafts by: 
Encouraging more detailed research projects that 
look into each traditional handicraft individually, 
its environment and the difficulties it faces. 
Establishing more laws to improve the 
environmental conditions for these traditional 
handicrafts,taking into consideration the 
international recommendations. 
Keywords: Arts, Traditional, Handicrafts, 

Environmental, inscriptions. 
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 :المقدمة
ة  الشؤون  في هامًا وحيزًا آبيرة أهمية البيئة موضوع يحتل          ك  أجل  ومن  العالمي دت  ذل ذ  عق ة  من  نهاي
ا  وشارك حضرها التي العالمية المؤتمرات من العديد هذه أيامنا وحتى الماضي القرن اء  به  مختلف  من  علم

ة  مات المنظ اهتمت  آما العالم زعماء من عدد بها واهتم ،التخصصات ة  الدولي ات  واإلقليمي ة  والهيئ  الحكومي
 والبشرية  الطبيعية اإلنسان بيئة لحق الذي الكبير والتدهور الضرر بسبب ذلك وآل البيئة بموضوع واألهلية
ي  المادية التقليدية اليدوية الحرف إن  .والنباتية والهوائية والمائية ر  الت ي  الوسائل  أفضل  من  تعتب دعها  الت  أب
د  جيال توارثناها حقيقية ثروة لتعد إبداعات من عليه تنطوي وبما البيئة مع التكيف جلأ من اإلنسان ل  بع  .جي

ة  في  رائعة إنسانية خبرة إنها . القادمة األجيال إلى إبقائها على العمل وسنحاول هذا  مع  اإلنسان  تكيف  آيفي
 وقدرة فطرية، بصرية وثقافية ويةيد ومهارة نظر بعد من أسالفنا عليه آان ما آل في ذلك يتجلى حيث البيئة
 ويعرف  شخصيتنا جوانب من آثيرا يحدد الذي األمثل اإلطار بحق اعتبارها ويمكن واالبتكار، اإلبداع على

ى  والعمل  الحضاري اإلرث هذا على المحافظة علينا هنا ومن .والحضارية الفكرية بهويتنا ه  ضمان  عل  بقائ
ة  الظروف دراسة خالل من ة  البيئي زداد  والتي  الراهن ا  ت اج  وشروط  المنافسة  حدة  فيه ا  اإلنت تالئم  وبم  مع  ي

 .المعاصرة والحياتية البيئية التغيرات متطلبات
ان  لتوضيح  البحث هذا يأتي هنا ومن دي  الحرفي  اإلنسان  استجابة  مدى  وبي ي  التقلي  للعوامل  األردن

 المعاصرة؟ البيئة متطلبات مع تأقلم اكهن حصل وهل إيجابية؟ أم سلبية االستجابة آانت وهل المحيطة البيئية
ة  في استغاللها الحرفي استطاع إبداعية استجابات هناك وهل ه  آيفي ى  تغلب ا؟  الصعوبات  عل  وضع  إن وحله

 .أفضل لمستقبل تصور ووضع والحاضرة الماضية الظروف دراسة يتطلب للتطوير إستراتيجية
 

 :السابقة الدراسات 
 شملت حيث األردنية التقليدية الشعبية الحرفية للفنون توثيقية ميدانية دراسة بعمل (2000) طبازه قام
ة،  والتصاميم األشكال حيث من الحرفية التقليدية الفنون: التالية النواحي  الدراسة ات  الفني اج  تقني ع  إنت  وتوزي
 ثم ومن .ةالمهني الخبرات انتقال وطرق العاملة األيدي عليها، الحصول ومصادر الخامات للحرف، جغرافي

 الميداني البحث أسلوب الباحث اعتمد وقد .عليها المحافظة وطرق وتطورها إحيائها في المؤثرة العوامل بين
زات  ومن  . األصلية  مصادرها  من والصادقة الدقيقة المعلومات جمع أجل من ذه  ممي ا  الدراسة  ه  قامت  أنه
انية  النواحي جميع من الشعبية رفيةالح الفنون أهمية إلى الباحث خلص حيث منهجية علمية أسس على  اإلنس
راث  من  آجزء اك  وأن الحضاري،  الت لبية  مؤشرات  هن اه  في  س اء  اتج ذه  بق ارات  ه ون  المه انية  والفن  اإلنس
 والفنون الحرف على المحافظة في الرسمية الجهات قبل من الكافي االهتمام وعدم لها المجتمع إهمال وأهمها
 .وتسويق وتدريب تعليم من لذلك المناسبة البيئة وتوفير ائهاإحي إلىالباحث   ودعا الشعبية

د  ام  لق دري  ق ديم  (1984) الحي ة  دراسة  بتق ة  حول  مهم ون  اثنولوجي ة  الفن  دراسة  وهي  التقليدي
ور  وصناعات لفنون سوسيولوجية ة  المجتمعات  وفولكل ام  حيث  .التقليدي ادئ  بدراسة  ق ون  األساسية  المب  للفن

ى  تهدف التي المعقدة غير التكنولوجيا ذات المجتمعات في تسود التي التقليدية ديم  إل ام  عرض  تق  لوصف   ع
انون  أبدعها التي الفنية األعمال من نماذج وتحليل وتفسير ديون  الفن ك  في  التقلي ى  المجتمعات  تل  اختالف  عل

 الفنون تربط يالت الجدلية العالقة وتفسير فهم أجل من والتكنولوجي والثقافي االجتماعي وتطورها مستوياتها
   .االجتماعي البناء في وتأثيرها خصائصها وتحديد أبعادها وتوضيح االجتماعي بواقعها التقليدية
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ة  استخدام  حول  (2004) خطاب بها قام التي الدراسة في  رأى  إسالمي  اقتصادي  منظور  من  البيئ
نهج  عن اإلنسان انحراف مظاهر من مظهر للبيئة الجائر االستخدام ا  اهللا م ل  االستخدام  أن آم ة  األمث  ال للبيئ
 ومكافحة معالجة مجال في العلمية الطرق بأحدث األخذ من يمانع ال اإلسالم وأن ،اهللا منهج باتباع إال يتحقق
ة  المأساوية  النهاية نحو العالم تقود العولمة وأن ذلك على يحث أنه بل البيئي، التلوث اح  بحوافز  مندفع  األرب
ل  التوجه هذا ومن .ةالبيئ تدهور زيادة إلى ذلك أدى ولو المادية المكاسب وزيادة ذي  النبي دعو  ال ه  ي  خطاب  ل
 الحرفي  النشاط مرور على تدل المؤشرات آل أن أجد األردن في الحرفية الفنون لنشاط متابعتي خالل ومن

 .البيئة مع اإلنسان تعامل آيفية في وأحد اسباب ذلك متعلق صعبة بظروف األردني التقليدي
ات  في (1976) حسن سليمان ولدى          ن  في  آتاب ة  الشعبي  الف م  محاول ن  جذور  لفه ة  الشعبي  الف  بمنطق

  .األوسط الشرق
 عاش الذي البدائي اإلنسان أن نؤآد ولكننا، بالتحديد الحضارة بدأت أين نبحث أن هدفنا من ليس :لقا

 تاريخ تحديد آذلك المهم وليس .األخرى المناطق في غيره بها سبق متقدمة حضارة آون قد المنطقة هذه في
 السيطرة محاوًال للبيئة، اإلنسان استسالم عدم مع أبد الحضارة ميالد أن هو يعنينا ما ألن الحضارة هذه ميالد
  ).30(ص إياها ومتحديًا عليها

ة  االستعمار أثناء ضعفت قد الشعبية الفنون أن إلى وأشار          ة  مع  للمنطق رن  نهاي  ولكن  عشر  اسع الت الق
ة  سكانلدى  مستعملة زالت ما حيث وجذورها الشعبية الفنون على القضاء يستطيع لم االستعمار فهي   المنطق

 .)45( صة علي القضاء أو منه التخلص الصعب من طويل تراث ذات
م           ال  ث ا  نرقى  أن نستطيع  آيف  ق م  إذا الشعبية  بفنونن ا  نحاول  ل ع  أو فهمه    اوتطوره  سيرها  نتتب

اس  آان الماضي القرن آخر حتى والحرف الصناعات أن حيث )120 -119(ص ا  الن اتهم  في  يحتاجونه  حي
ان  حيث  اليومية ك  في  الحرفي  آ د  ذل ة  يشعر  العه ه  بأهميت ان  وشخصيته  وآيان  نستطيع  ال اآلن ونحن  ،آفن

ا  الصناعات تلك على المحافظة ه  آانت  آم د  علي ا  ونري اً  له ى  تقويم اير  حت  نضمن  أن ونستطيع  .رالعص  تس
أتى  آيف. الماضي في عليه آانت آما ،هاءبقا ذا  يت م  ونحن  ه دأ  ل ّون  أن في  نب ا  نك اراً  له ياً  مس  .شامالً  دراس

ليم  التخطيط  نجاح  أسباب  من  أن : قائًال وأردف .فنيًا أو تاريخيًا أو بيئيًا آان سواء اء  الس اء  لبق ون  وإحي  الفن
 إمالء  دون الحديثة الشعبية لفنوننا معاصرًا طابعًا ينشئ الذي وحده هذاو بالبيئة الوحيد االرتباط هو الحرفية
ل  خلق إلى بحاجة ألننا ذين  الحرفيين  من  جي راً  يفكرون  ال اً  تفكي اً  وطني ه  الوقت  وفي  حميم  مع  متطوراً  ذات

 على افظةوالمح باألصالة اإلتيان يمكنه من بينهم سنجد الجيل هذا وجد فإن .والعشرين الواحد القرن اندفاعة
 .التراث

اة  الستضافة  األرض إعداد مع أنه (2001) معرفي من المقدم البحث ويبين           ا  حين  الحي  أن اهللا أمره
ه  سائر دون ميزه الذي اإلنسان تستضيف ل  خلق ر  بالعق اً  االستطالع  وحب  والتفكي  باإلنسان  ُأنيطت  ،غريزي

ل  مسؤولية  وهي  الكوآب، هذا على الخالفة مهمة ار  في  تتمث ى  والمحافظة  األرض إعم اة  مقومات  عل  الحي
ة  مع  تكيفًا اهللا آائنات أقل هو اإلنسان أن المفارقات ومن فيها، اة،  بيئ ه  الحي ا  هو  نفسه  الوقت  في  لكن  أآثره
ه  من  للبيئة تكييفًا ا  وتحويالً  حول ة  له ه  خدم ه  لمنافع اً  و ورفاهيت ى  االستخالف  مسؤولية  أن .هلراحت  طلب  عل

 الدارس فإن عليه وبناء  .ةللمنفع وطلبًا الرفاهية وراء سعيًا الطبيعية البيئة تكييف مبدأ مع اقضتتن ال األرض
ان  مر  ومع  األردني اإلنسان أن يجد ة  مع  يتفاعل  أن استطاع  األزم ادل  بشكل  البيئ ة  تب ا  المنفع  من  نجد  وم

ا  التي الطبيعية البيئة مقومات عم اإليجابي التفاعل لهذا انعكاس إال هي ما مجتمعنا في حرفية فنية أعمال  حب



  طبازة

364 
 

 .بها األردن اهللا
ه  محصلة  هو  اإلنساني التراث أن إلى خلصنجد أنه  (1993) حسن بها قام التي الدراسة وفي           تفاعل

ة  مع ل  البيئ ك  ويتمث ات  في  ذل ات  المعطي ة  والهب ات  ذات الطبيعي  أن في  اإلنسان  ويستطيع  المحددة،  اإلمكان
ات  .عنها يرضى حياة طريقة إلى للوصول ياتالمعط هذه يطوع ذه  وبثب ات  ه زمن  مرور  مع  المعطي إن  ال  ف
 .العطاء ثابتة البيئة

انية  الدراسات هذه مجموعة خالل ومن                     ة  اإلنس ة  للبيئ تها  وأهمي ي  والعوامل  دراس  تساعد  الت
ر  الحرفي  اإلنساني التراث مايةح أجل ومن الخير طريق في تسير آي اإلنسانية التجربة إبقاء على  فال  الخي
ة  والظروف  األردنية التقليدية للحرف التحليلية الدراسات بهذه نقوم أن بد ي  البيئي ا  تمر  الت ان  أجل  من  به  بي

 .والفن والتراث اإلنسان خير فيه لما سليم بشكل العالقة تنظيم في تساعد بديلة طرق عن والبحث السلبيات
  

 :البحث أهمية
ون ال إن  ة  فن ة  الحرفي ام  جزءاً  التقليدي ذا  خالل  من  حيث  اإلنساني  النشاط  من  ه تج  ه  الحرفي  المن
ع  من  معانيها أسمى في والحضارية الثقافية هويته عن التعبير اإلنسان يستطيع واحي  جمي ة  الن ة  الفني  الجمالي

ان  إلى الوطني واالنتماء اإلنتاجيةو واالقتصادية التعاونية واالجتماعية ان وا المك ذا  .لزم أتي  له ذا  ي  البحث  ه
ة  وتأآيد وتوضيح لبيان ذه  أهمي ون  ه انية  الفن أثير  اإلنس ة  الظروف  وت ا   المعاصرة  البيئي ا  فيه ه  وم  من  تحمل

رات  جانب  إلى وتقنية مهنية اتجاهات ة  التغي ي  المختلف دم  التطور  نتيجة  حصلت  الت  أوجه  مختلف  في  والتق
 .اإلنسانية الحياة

 
 :البحث أهداف
ة            ة  الظروف  معرف ة  البيئي ي  اإليجابي ى  ساعدت  الت ون  استمرار  عل ة  الفن ة  الحرفي  البصرية  التقليدي

 .بها واالهتمام وتشجيعها ورعايتها
 في  منها االستفادة يمكن وبيانات معلومات قاعدة بناء في والقدرات الخبرات من العديد من االستفادة محاولة
 .المستقبلية المشاريع تطوير
ة  الحرفية المنتجات وخصائص أنماط على أثرت التي الظروف أهم بيان           ة  التقليدي تفادة  ومحاول  االس
اج  التطوير حرآة على تؤثر أن يمكن سلبيات أية لتفادي العلمية الحلول وإيجاد الناجحة التوجهات من  واإلنت
 .المستقبل في

 . القطاع هذا رلتطوي إستراتيجية علمية لخطة تصور وضع محاولة         
 
  :البحث فرضيات

د  حيث  من  األردن بها تميزت البيئية والظروف العوامل من مجموعة هناك اريخي  البع  والتراثي  الت
ذه  ممارسة  في  اإلنسان  استمرار  على المساعدة في الكبير الدور لها آان ون  ه ة  الفن ة،  الحرفي  يمكن  التقليدي

 .وتعزيزها منها واإلستفادة حصرها
اة  الطبيعي  التطور  نتيجة حصلت والتي المتغيرة البيئية الظروف من مجموعة ناكه         ة  للحي  االجتماعي

ل  بين ما الفترة في والسياسية واالقتصادية رن  أوائ ى  العشرين  الق دها  يجب  والتي  اآلن وحت تها  تحدي  ودراس
  .الحرفية التقليدية نونالف وإحياء وتطوير حرآة لتكييف التخطيط وآيفية وإيجابياتها سلبياتها ومعرفة
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ة  الحرفية الفنون في والعالمي الوطني المستوى على اهتمام هناك  دراسة  مجال  في  وخاصةً  التقليدي
ك  اإلنساني النشاط هذا استمرارية على تؤثر أن يمكن والتي المختلفة البيئية العوامل ة  وذل ات  لمعرف  اإليجابي
 .الهام والتراثي الثقافي لنشاطا هذا على تؤثر أن يمكن التي السلبيات وتفادي

 
 :البحث منهج

ع  سوف           ة  المعلومات  جمع  أسلوب  الباحث  يتب تقراء  المالحظة  خالل  من  الميداني ل  واالس  وتحلي
ى  المعلومات  ة  المعلومات  جمع  جانب  إل تها  النظري ا  ودراس ا  وبخاصة  وتحليله ات  من  ونشر  آتب  م  بيان
 .الدراسة بموضوع صلة لها والتي لحرفيةا البيئة حول وطنية و دولية ومعلومات

 
 :البحث وأساليب طرق

ارات            ة  الزي ات  الميداني ابالت  وعمل  الحرفيين  ومشاغل  لمحترف م  لمن  المق ة  صلة  له ذا  وثيق  به
 .واتجاهاتهم آرائهم معرفة ومحاولة وحرفيين مسؤولين من الموضوع

ي  األبحاث  من االستفادة محاولة وخاصًة وتحليلها والدراسات األبحاث جمع           ام  الت ا  ق  في  الباحث  به
 .القطاع هذا وتقييم توثيق من واألردنية التقليدية الحرفية الفنون مجال

 
 :البحث مجتمع
دي  الحرفي اإلنتاج قطاع مجتمع حول البحث اهتمام جل ينصب ه  ومن  التقلي اج  صلة  ل  سواءً  الحرفي  باإلنت
 .حرفية ياتوجمعأ مؤسسات أو أفرادًا آانوا

 
 :البحث حدود
ذا  إن ة  والظروف  العوامل  بدراسة  محدد  البحث  ه ة  و البيئي ة  األنثروبولوجي  واالقتصادية  واالجتماعي

 .األردنية البصرية الحرفية التقليدية الفنون على وتأثيرها الجمالية والفنية والجيلوجية
د  أن اني  البع ذا  الزم رة  في  محدد  البحث  له ابين  الفت ل  م ى  العشرين  رنالق  أوائ ل  وحت رن  أوائ  الحادي  الق

 .والعشرين
 
 :المصطلحات تعريف

 :لبيئةا
ات  للبيئة يوجد رة  تعريف اني  الوسط  :أشهرها  من  آثي ذي  المك ه  يعيش  ال ه     اإلنسان  في ؤثر في ذي ي  ال

ر  والعضوية الفيزيائية والعوامل الظروف مجموعة ي  العضوية  وغي ات  اإلنسان  تساعد  الت  األخرى  والكائن
 أن حيث  حي آائن فيه يعيش الذي لإلقليم واإلحيائية والكيميائية الفيزيائية األحوال .الحياة دوام و البقاء على
 الموجودة والثروات الجوي والغالف األرض تشمل فهي،  لإلنسان اهللا هياها التي للموارد شامل مفهوم البيئة
ذه  في  المؤثرة والعوامل ظهرها، وعلى األرض باطن في ا  اتالمكون  ه بعض  بعضها  مع  وتفاعالته ة  ال  آاف

 من مجموعة من يتألف متكامل نظام بأنها المعاصرة البيئة عرف فقد (1990) الخطاط) أما .(2004 خطاب
ا  باإلنسان  تحيط التي والحضارية واالقتصادية واالجتماعية الطبيعية والعناصر العوامل ا  ويحي ل  .فيه ا  ب  أنه
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أوى  ودواء وآساء  غداء  من حياتية مقومات على منه حصلوي اإلنسان فيه يعيش الذي اإلطار ارس  وم  ويم
 .البشر من أقرانه مع عالقاته فيه

 
 : التشكيلية الفنية التقليدية الحرف

ل  أنها 25 ص (1984) الحيدري عرفها لقد ون  في  تتمث ع  والحرف  والصناعات  الفن ال  وجمي  األعم
ل  حيث فولكلور من الناس ينب يتداول ما وآل الفنانون، بها يقوم التي اليدوية ع  تمث ا  جمي  اإلنسان  يستعمله  م

ا  وآل  واألزياء، والعمل والحقل المنزل آأدوات اليومية حياته في ة  المناسبات  في  اإلنسان  يستعمله  م  الديني
 آوسيلة التقليدية الفنون وتستعمل. والترويح والتسلية الحروب أوقات في يمارسه وما واالجتماعية والروحية

اج  العيش ائلوس من ة  واإلنت ق  من  وطريق ر  العمل  طرائ ى  وتساعدهم  والشعور  والتفكي اتهم  إشباع  عل  حاج
 .المعنوية المادية

  
  :األردني التقليدي الحرفي المنتج طبيعة على وتأثيرها البيئية الظروف تنوع

ه  إال المجاورة  بالدول مقارنًة لألردن الجغرافية المساحة صغر من الرغم على ع  أن وعٍ ب يتمت رٍ  تن  آبي
واد  لطبيعة الجيلوجي والتوزيع والمناخ التضاريس حيث من وع  الم واع  في  والتن اتي  الغطاء  أن اج  النب  واإلنت

د  فإننا وعليه. الحيواني ذا  دراسة  عن وع  ه أثيره  التن ى  وت ة  عل ع  حرآ ة  من  الحرفي  النشاط  وتوزي ى  منطق  إل
اً  هناك أن نالحظ أخرى راً  تنوع ة  في  آبي ذه  طبيع ا و الحرف  ه ى  .منتجاته ال  سبيل  فعل ك  المث اطق  هنال  المن
 الجرانيتية بصخورها المتميزة الجنوب مناطق جبال حيث والخواص األلوان المتنوعة الصخور ذات الجبلية
 بالقساوة صخورها تتصف التي والكرك الشراه وجبال العقبة، منطقة في والوردي آاألسود المختلفة وألوانها
ا  ل  ولونه ى  المائ ون  إل ادي،  الل ى  باإلضافة  الرم اك  تتواجد  حيث  موسى  وادي إل ة  الصخور  هن  ذات الرملي
 والتي الوردية المتنوعة األلوان ذات البتراء مدينة وإقامة بها الحفر إلى اإلنسان دفعت والتي الجميلة األلوان
ى  قديمًا اإلنسان دفع أسباب من وآانت وسحرها بجمالها العالم أبهرت ذه  استغالل  إل ة  فاتالمواص  ه  الجمالي
ذب  ومسرح وآنيسة وخزنة معبد من الحضارية المرافق المتكاملة المدينة هذه وبناء ا  واذا  .حوم  شماالً  اتجهن
ال  نجد  ة  جب ون  مدين ة  ذات وجرش  عجل ة  الطبيع ة  والصخور  الخالب ا  الجميل  وخواصها  البيضاء  بألوانه

ا  تشكيلها  سهولة  حيث من والميكانيكية الفيزيائية ام أ حيث  وحفره ة  المدن  اإلنسان  ق اً  الرائع ياً  جمالي  وهندس
ة  جرش آمدينة ة  الروماني ون  وقلع م  الشامخة  عجل ى  شماالً  ث ة  إل د  مدين ة  بسهولها  إرب وان  الجميل ا  وأل  تربته
اك  هنا المتناثرة البرآانية وأحجارها الحمراء ان  دفعت  والتي  وهن ى  الروم ة  إل ة  إقام يس  أم مدين ى  ق فا  عل  ش
  .الرائعة اإلطاللة تذا األردن وادي أغوار

 أقام التي األزرق مدينة في وواحاتها برمالها الصحراء جمال ، نجدالشرقية الناحية إلى اتجهنا ما وإذا
ا  ومن  األموية الصحراوية القصور فيها اإلنسان ره  قصر  أجمله ره،  عم اه  اإلستمرار  ومع  وغي  نحو  باإلتج
ة  القالع  إقامة في السوداء البرآانية للصخور اإلنسان استخدام الصحراء وسط وفي أيضًا نجد الشرق  العريق
  .بالجنوب والشمال بالغرب الشرق يصُل حضاريًا مرآزًا يومًا آانت التي الجمال أم آقلعة

وع  هذا سخر قد اإلنسان أن نجد هنا ومن م  التن ل  والك واع  من  الهائ ة  في  والصخور  الحجارة  أن  إقام
 وتيجان القصور واجهات على رائعة وزخارف تماثيل من الفنية التحف أجمل منها وصنع والحضارة المدنية
ي  بصناعة قام أنه وحتى األعمدة ة  األوان ي  الحجري ة  والحل ذه  فكانت  الجميل ة  الصورة  ه  التفاعل  من  الجميل
  .الخالبة الطبيعة مع الصادق اإلنساني
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دما  ان  عن وم  الباحث  آ ة  الدراسة  بإعداد  يق ة  للحرف  التوثيقي ازة  ةاليدوي  التقليدي ان   (2000)طب  وآ
ة  هذه أجدادنا سخر آيف ويتفكر ويتأمل األردن ربوع في يتجول ة  في  الطبيع داعاتهم  إقام ة  إب  ذات المعماري
ة  في  ومهاراتهم لقدراتهم فإنه آان يعجب العالية الحرفية الصفات يفهم  آيفي ة  مع  تك  بالشكل  واستغاللها  البيئ
 .األمثل
ذآاء    ومدروس ئٍعرا بشكل الطبيعة الحرفي استغل فقد را من ال ثالً  ،وأبدى قدرا آبي اش  صانع  فم ذي  المهب  ال

داً  القاسي  النوع منها ووجد األخشاب أنواع اختبر الواسعة، الغابات ذات الشمالي المزار منطقة في يعيش  ج
اش  يد أما المهباش، جسم منه صنع حيث الزان وشجر البطم شجر مثل د  المهب ام  فق  الخشب  من  بصناعتها  ق
  .والتوت والخروب الليمون شجر خشب مثل ينالل

د  الجنوب وسهول الشمال نساء أن وجد فقد والقصل القش حرفة أما ذه  أجدن  ق ة  ه ر  حيث  الحرف  تكث
يقمن  والشعير القمح مثل الحبوب زراعة ه  القصل  وإعداد  بجمع  النساء  ف ه  وتجفيف ى  وتخزين ام  إل تاء،  أي  الش
افي  الوقت  لهن  يتوفر حيث ام  الك اق  وصناعة  جهبنس  للقي ة  واألواني  األطب  في  تستخدم  آانت  والتي  الجميل

 في المخلفات استخدام يتم حيث للبيئة صديقة الحرفية الصناعات من النوع هذا ويعتبر هذا .  اليومية حياتهن 
  .األواني إنتاج

دع ل اإلنسان  فقد دفعت األردن نهر مجرى حول المياه مصادر فيها تتوفر األغوارالتي مناطق أما  يبت
وع  والتي ، القصب  أعواد  من  السالل  صناعة ا  ن ام  األشكال  في  فيه ة  والوظائف  واألحج ل  المختلف ذه  لمث  ه
 صناديق وصناعة النحل خاليا بناء جانب إلى الحبوب وتخزين والخضراوات الفاآهة جمع آأواني المنتجات
ة  ةالعريض  األوراق ذات الموز شجر أوراق توفر اإلنسان استغل آما .الهدايا ون  والجميل  حيث  والملمس  الل

ام  ا  ق ا  ليصنع  بتجفيفه ال  منه ي  الحب ة  والسالل  األواني  وتشكيل  صناعة  في  استخدمها  الت  األشكال  المختلف
  .واألحجام

د  مدينة سهول إلى األغوار مناطق من الصعود وعند ال  إرب ون  وجب ل  الجو  ذات عجل ة  الجمي  والترب
 عليها، الحفر وسهولة ورائحتها الجميلة اللونية اخشابها خواص حيث الزيتون شجر مزارع وانتشار الحمراء

 من الكثير لوجود آان آما .ةمختلف وتراثية دينية رموزًا تمثل التي الجميلة التحف حفر في الحرفيون أبدع فقد
 غلاست حيث إربد مدينة في والجلود الجواعد صناعة حرفة لوجود الكبير األثر واألبقار األغنام تربية مزارع

ة  بمواصفات زينة وقطع فروات من األزياء قطع أجمل بصناعة وقاموا الجلود توفر الحرفيون  ومن   ، رائع
دو  الصحراء سكان يستعملها عادًة والتي )الخيام( الشعر بيوت بنسج قاموا الحيوانات هذه صوف ازل  الب  آمن
وتهم  وينسجون  مالبسهم  يصنعون  وفرائها جلودها ومن ويشربون يأآلون الحيوانات هذه فمن . لهم  حيث  بي

  .واإلنسان البيئة بين والتناغم اإلنسجام قمة يشكل مما الطبيعي التكامل
 .وأحمر  وبيج أصفر من والتناغم الجمال ذات الرائعة األلوان وجبالها جرش مدينة زيارة عندوترى 

و  در  ول ك  ق ة  تزورمتحف  أن ل د  اإلنسان  أن جد ت فسوف  الصغير  المدين وا  اآتشف  ق ات  عأن ة  الطين  الفخاري
ة  األجيال من الحرفة هذه انتقلت ولقد .الفخارية األواني أجمل بتشكيل وقام المختلفة ى  القديم اد  إل  فنجد  األحف
 لحفظ ُصنع ما فمنها المختلفة، الوظائف ذات والتصاميم المتنوعة األشكال ذات الشعبي الفخار صناعة هناك
  .وغيرها راعةالز وأحواض الطبخ وأواني والزيوت الماء

ا  .سادت  ثم بادت حضارة قصة فإنها الفسيفسائية اللوحات صناعة حرفة أما ر  أن فم ا  تحف اك  هن  وهن
ة  لوحات  بوجود أتفاج فإنك  مسجد أو منزل ببناء لتقوم  األجداد  صنعها  األرضية  المسطحات  تغطي  حجري
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د  .التراب تحت األيام وغطتها وقالعهم لقصورهم جميلة أرضيات لتكون دادنا  اآتشف  وق تغلوا  أج يم  واس  الق
اً  فقطعوها المختلفة الصخور ألوان في الجمالية اوية  قطع ة  متس ا  ونسجوا  الشكل  مربع  سجلوا  أرضيات  منه
 فيما األجيال تواآتشف الزمن مع الحرفة هذه انتشرت وهكذا مادبا مدينة في هو آما المنطقة لهذه بها التاريخ

ى  تعود بأن جديرة الحرفة هذه أن بعد اة  إل ه  الحي ذا  وتنب اء  من  مجموعة  الموضوع  له وطن  أبن دأوا  ال  في  وب
 أن جميل هو فكم . مادبا مدينة في لتعليمها وطنية أآاديمية بتأسيس وقاموا وتعلمها، الحرفة هذه إلحياء حرآٍة
  .هءإحيا ونعيد الحضاري تراثنا من نتعلم

ادة  األردن في عيةالطبي البيئة على الحفاظ في أيضًا الحكومية البرامج ومن اة  وإع ة،  الحي ة  البري  إقام
ة  والصحراوية الجبلية المناطق من مختلفة أنحاء في المحميات وب  في  ضانا  آمحمي ة  الجن  الشوملي  ومحمي

م  حيث البتراء، ومحمية األزرق واحة ومحمية عجلون في ادة  ت واع  إع ات  أن ة  لكل  الحيوان ل  منطق ة  مث  تربي
  .عجلون في والشوملي ضانا محمية في واأليائل الغزالن وتربية األزرق واحة في النعام

ه  اإلنسان وجد المحميات، هذه إنتشار وبعد تفادة  يمكن  أن ذه  منتجات  من  اإلس ور  ه ات  الطي  والحيوان
ة  أقامت  حيث  ة  مشروع  األزرق جمعي ام  بيوض  زخرف ر  النع ا  والحف ة  من  مستوحاة  بمواضيع  عليه  البيئ

د  مادي مردود ذات الحرفة هذه وأصبحت األردنية ى  جي واتي  النساء  عل ا  يقمن  الل ا  .به ة  في  أم  ضانا  محمي
اً  د  جنوب م  فق ة  استغالل  ت ة  في  اإلنسان  وفطرة  الطبيع ي  لصناعة  حرفي  مشروع  إقام ة  الحل ك  الجميل  وذل

ة  األحجار  باستغالل  د  . وتشكيلها  وصقلها  الطبيعي ى  المشروع  تطور  ولق يم  إل ن  تعل  واستخدام  الصياغة  ف
م  متميز مشروع وهو وغيرها الفضة مثل المعادن ه  ت ة  استغالل  في  وإعداد  تصميم  في  اإلنسان  وفطرة  البيئ

  .التقليدية الشعبية والمجوهرات الحلي من المشغوالت
 عما بها وتميز األردني اإلنسان ابتدعها حرفة منازع بال تعتبر والتي الرمل زجاجات تعبئة حرفة أما

 اآتشفها والتي موسى وادي صخور بجمالية البيئة مع اإلنسان تفاعل حيث العالم، في الحرف من موجود هو
ل  أجدادنا تهم  السنين  آالف قب ر  ودفع ة  لحف راء  مدين ا  هي  البت ة  الظروف  ذاته ي  البيئي  وادي إنسان  دفعت  الت
ل،  زجاجات  تعبئة حرفة ويبدع ليبتكر موسى وان  استخدم  حيث  الرم وادي  صخور  أل وع  ذات ال وني  التن  الل
ة  ابتكر مرهف وبحٍس اإلنسان هذا فطرة مع لمنسجموا الرائع ة  داخل  للرسم  بسيطة  طريق ة  األوعي  الزجاجي

 من يستغرب حتى السائح أو المواطن يشاهدها أن ما والتي البيئة من المستوحاة والمواضيع األلوان بمختلف
  .األمثل اإلستغالل واستغاللها البيئة مع التكيف في البسيط اإلنسان هذا قدرة

ي  العمل  وورشات  مشاغل من لمجموعة استطالعية ميدانية بزيارات الباحث قام دلق ارس  الت ا  يم  به
تقبلي  التخطيط عند بها األخذ من ُبد ال التي المالحظات هذه ُمسجًال نشاطاتهم الحرفيون  رامج  لوضع  المس  ب
ة  الباحث قسم حيث الفنية، الحرفية التراثية اإلنسانية األنشطة هذه مثل على والمحافظة الحماية ة  البيئ  الحرفي

  -:التالي النحو وعلى مجاالت عدة إلى
 .الصحية البيئة  .١
 .والجمالية الفنية البيئة  .٢
 .التعليمية البيئة  .٣
 .اإلقتصادية البيئة  .٤
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  :الصحية البيئة :أوًال
 عدم حيث حيالص األمان شروط من تخلو الباحث بدراستها قام التي والمحترفات المشاغل معظم إن

 يتواجد الحرفيين مشاغل من العديد أن الباحث الحظ فقد األمان، لإلنسان يوفر الذي الجيد البناء شروط توفر
ة  ظروف  فيها تتوفر ال والتي القديمة المباني ضمن ارة  التهوي ى  الصحي  والصرف  واإلن  استخدام  جانب  إل

ة  إزعاج إلى يؤدي مما اطاتهمنش لممارسة وبعائالتهم بهم الخاصة السكن أماآن الحرفيين  من  المحيطة  البيئ
واد  الحرفيين  استخدام من أحيانًا تنتج قد التي الخطورة إلى باإلضافة وغيرها ومحالت مساآن ة  للم  الكيماوي
ة  أصوات  من  النشاطات  هذه عن يصدر ما إلى باإلضافة آريهة روائح من عليها يترتب وما  وضجيج  عالي
 عمان العاصمة شوارع أحد في الصياغة مشاغل معظم تتواجد المثال سبيل فعلى .همب المحيطة السكنية للبيئة
ذه  الشابسوغ  شارع  وهو  ارات  ضمن  توجد  المشاغل  وه  أن والمعروف  الصاغة،  لسوق  المجاورة  العم

ة  المواد استخدام من لهم بد ال الحرفي اإلنتاج من النوع بهذا المشتغلين  ز  في  الخطرة  الكيماوي اج  تجهي  وإنت
  .عليهم خطرًا وتشكل المجاورة المنطقة سكان تؤذي التي الكريهة روائحها إلى باإلضافة المجوهرات قطع

املين  الحرفيين  أن أيضاً  الباحث الحظ آما اجر  السيوف  صناعة  في  الع ة  في  والخن ال  قري  في  علع
 العمل ومكان محيط على األطفال يتردد ما وآثيرًا السكنية البيوت داخل مشاغلهم يقيم معظمهم إربد محافظة

ات  حرفته في يستخدم الحرفي بأن علمًا القطع هذه مثل إنتاج في األحيان من آثير في أيضًا ويعملون بل  تقني
ودي  أن يمكن والتي الخطرة الكيماوية المواد مستخدمًا والحفر اللحام اة  ت م  إذا اإلنسان  بحي  شروط  يستخدم  ل
 .متوفرة وغير ةمعدوم غالبًا هي والتي الصحية الحماية

 لتلوين الكيماوية الصبغات باستخدام تقوم التي النسيج خيوط إنتاج مشاغل أن أيضًا الباحث الحظ آما
وفر  ال حيث  األمان شروط من تخلو الخيوط ة  تت ى  المناسبة  التهوي وفر  أو استخدام  عدم  جانب  إل زة  ت  األجه
اج  في  المستخدمة األنوال أن إلى افةباإلض . العمل أثناء السامة الغازات من الواقية واألقنعة  المنسوجات  إنت

وفر  ال ا  تت ة  التصاميم  فيه ا  الصحية  للشروط  المالئم ؤدي  مم ر  في  ي ان  من  آثي ى  األحي  الحرفيين  إصابة  إل
  .الظهر آالم بأمراض

 استخدام  هي  الشعبي  الفخار صناعة مشاغل إلى زيارته أثناء الباحث شاهدها التي المالحظات ومن
 من حرقها عن ينتج وما العادمة الزيوت استخدام جانب إلى المشغوالت هذه لحرق آوقود والقمامة المخلفات

وفر  عدم إلى باإلضافة للبيئة، تلوٍث ة  ت  مباشر  بشكل  الحرفيين  معظم  يعمل  حيث  للعمل  صحية  ظروف  أي
م  ومن  وتصنيعها  الطينات إعداد في بأيديهم ة  استخدام  دون تشكيلها  ث ة  وسائل  أي د لل واقي ا  جل م  يسبب  مم  له
  .وغيرها الصدفية أمراض مثل المزمنة الجلدية األمراض من العديد

ا  من  د  هن اج  الحرفيين  مشاغل  معظم  أن الباحث  يؤآ ى  تحت ا  تحسين  إل  حيث  من  الصحية  لظروفه
ان  استخدام  ات  من  المناسبة  واألدوات المناسب  المك زة  الواقي ة  وأجه ي  واإلسعاف  التهوي  والحريق  األول
أمين  نظام  توفير جانب إلى الصحية السالمة شروط من وغيرها اً  الحرفيين  وشمول  مناسب  صحي  ت  جميع
  .اإلجتماعي الضمان نظام بمظلة
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 الجمالية الفنية البيئة :ثانيًا
 الفنون ضمن ُتعد إنها بل الفنية األعمال صفات طياتها في تحمل الشعبية الحرفية المنتجات معظم إن
 الجميلة والمالمس واأللوان المواصفات ذات الخامات الحرفي فيها يستخدم والتي ليديةالتق البصرية التشكيلية

 المناسبة الخامات إختيار حيث من الحرفيين من العديد لدى المرهف الفني الحس إلى باإلضافة مخرجاتها في
  .جيل إلى جيل من متوارثة عادًة الخبرة هذه وتعتبر،  وأحجامها ومالمسها بألوانها

ا  المستخدمة  واأللوان التصاميم نوعية على عامًا اتفاقًا هناك أن  تم  وقلم ديل  أو التطوير  ي ا  التع   .فيه
ة  المنتجات  تصاميم  دراسة  خالل من الباحث الحظ فقد ه  الشعبية  الحرفي زمن  مرور  ومع  أن اك  يكون  ال  هن

ار  في رىن المثال سبيل فعلى .وغيرها الزخارف من السائدة واأللوان األشكال من أنماط وان  اختي اء  أل  األزي
ة  الوحدات  وتصاميم  الشعبية  ا  الزخرفي ة  من  مستوحاة  أنه ة  البيئ ي  الطبيعي ا في يعيش  الت  والتي  الحرفي  ه
اط  في وتناغمًا انسجامًا هناك أن نرى ما وغالبًا بيئته في الموجودة والزهور الطيور من ألوانها يستوحي  أنم
ة  المنتجات أنواع معظم إخراج في ةالمستخدم وتصاميمها الزخرفية الوحدات اك  أن فنجد  الحرفي راراً  هن  تك
 في المستخدمة الزخرفية والوحدات المهباش زخرفة في المستخدمة الزخرفية الوحدات بين ما آبيرًا وتشابهًا
ذا  .والبسط  المنسوجات أو الرملية الزجاجات تعبئة أو األزياء د  ه ين  وق ى  اإلطالع  خالل  من  للباحث  تب  عل
ل  من وإدارتها دعمها تم والتي المنظمة اإلنتاجية المشاريع بعض ة  جهات  قب ه  أجنبي م  أن د  إدخال  ت  من  العدي
م  حيث  التقليدي الشعبي الموروث ضمن أصًال موجودة تكن لم التي واأللوان والتصاميم األنماط تعانة  ت  اإلس

رى  .والتحديث  بالتطوير يسمى ما تحت بها ل  أن الباحث  وي ذه  مث ا  ه ق  تسبب  تالتوجه دى  واإلزعاج  القل  ل
ى  غريبة مخرجات تعتبر أنها حيث الشعبية الحرفية الفنون مجال في العاملين راث  عل ادات  الت د  والع  والتقالي

دة  تصاميم وإبداع واستنباط دراسته يمكن مما الكثير يحوي تراثنا وإن ة  تعكس  أن بشرط  جدي ة  الهوي  التراثي
ه  الباحث الحظ فقد. األردنية والوطنية م  أن وان  تصاميم  استخدام  ت ة  مع  تنسجم  ال وأل  اإلنساني  والحس  البيئ
 .الحرفية للمنتجات التراثية الهوية توثيق على المستقبل في سلبيًا يؤثر قد مما للمواطن

  
  التعليمية البيئة :ثالثًا

دارس  إن اريخ  ال ون  لت ة  الفن درك  الشعبية  الحرفي ع  األسلوب  أن ي يم  في  المتب ك  تعل ارات  تل  المه
رات  ادةً  يكون  والخب ق  عن  ع ة  طري م  طالب  مالزم ى  العل د  الممارس  أو العامل  الحرفي  إل ذا  يكون  وق  ه
د  الشخص  ى  حصل  ق م ( لقب  عل ر  الصنعة  شيخ  أو )المعل رة  ذا آحرفي  ويعتب ة  خب تقن  طويل ارات  وي  المه
 هذا إشراف تحت والتدريب العمل سوى عليه فما الحرفة تعلم في يرغب من هنا ومن .جيد بشكل والمعارف

رات  أصحاب  من  النوع ا  .الخب وم  آم اً  الحرفي  يق يم  غالب ى  صنعته  بتعل ه  إل راد  أو أبنائ م  من  أو أسرته  أف  ه
ة  أصحاب  ؤمنهم  أن يمكن  ثق ى  ي ل  ، الصنعة  أسرار  عل د  أن ب ى  يصرون  الحرفيين  من  العدي  تكون  أن عل
راد  على حكرًا وأسرارها وخبراتها الحرفة د  ُأسرهم،  أف ين  وق راد  وفعز  أن تب د  ُأسر  أف  أصحاب  من  العدي
رات  من  الكثير واندثار ضياع في سببًا آانت وأجدادهم آبائهم حرفة تعلم عن الحرف ارات  الخب ة  والمه  الفني
  .الماضي من شيئًا الفنون هذه فيه تصبح الذي اليوم يأتي فسوف ذلك على الحال استمر وإذا

د  دين  الحرفيين  معظم  أن الباحث  الحظ  وق انوا  سواء  الواف اً  آ يم  عن  يمتنعون  أجانب  أو عرب  تعل
ن  يكون  ال وأن حرفتهم  أسرار على المحافظة منطلق من وذلك به يعملون الذي البلد ألبناء مهاراتهم د  اب  البل
  .المواطنين من ينافسهم من يوجد ال طالما لهم مهيئة العمل فرص وتبقى لهم منافسًا
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ام  عن  ةالرسمي  المؤسسات  دور غياب فإن ذلك جانب إلى ا  القي رامج  عمل  نحو  بواجبه ة  الب  التعليمي
ات  المؤسسات  على واإلعتماد التقليدية الحرف هذه بتعليم الخاصة ذا  بتحمل  الخاصة  والجمعي د  الواجب  ه  ق

وفير  تضمن  والتي ، المنظمة العلمية البرامج إعداد في ضعف إلى أدى واد  واألدوات الوسائل  ت م  والم  واأله
 .جيد بشكٍل التعليم على والمدربين المؤهلين األشخاص إعداد ذلك من

د  اك  أن الباحث  الحظ  ولق االً  ًاعام  ًاضعف  هن اهج  في  وإهم ة  المن ى  التعليمي ا  اختالف  عل  مراحله
ام  بموضوع  يم  في  اإلهتم ى  أو الحرف  تعل اء  حت اه  ولفت  الضوء  إلق ة  انتب ى  الطلب ة  إل ون  أهمي  الشعبية  الفن
  .(1996) طبازه ... الحرفية

ة  والتدريبية التعليمية البرامج جميع في النظر إعادة الضروري من أنه نجد هنا ومن يم  المتعلق  بتعل
ة  الحرف ة  التقليدي إذا  األردني ة  استطاعت  ف وفير  والشعبية  الرسمية  الجهات  آاف ة  ت  نستطيع  المناسبة  البيئ

ى  المحافظة  ذا  عل ي  النشاط  ه افي  الفن ا  اإلنساني  والثق ه  لم ة  من  في ة  ىعل  للمحافظة  أهمي ة  الهوي  الوطني
 .والثقافية

  
  اإلقتصــادية البيئــة :رابعـــًا

ة  الشعبية  التراثية الفنون من هامًا جزءًا التقليدية الحرفية المنتجات اعتبار جانب إلى ة  والثقاف  الوطني
 رمصاد من جزءًا أيضًا تعتبر الحرفية المنتجات هذه فإن لألردن، والحضاري الثقافي المستوى تعكس وبأنها
ة  على بآخر أو بشكل يعتمد األردن وأن سيما ال الوطني الدخل ياحية  الحرآ ي  الس رتبط  الت ون  ت ة  الفن  الحرفي
 أن الباحث  الحظ فقد ذلك عكس وعلى .الدولة لخزينة صعبة عمالت من توفره بما الدخل مصادر أحد آ بها

ا  تمر  التي والسياسية إلقتصاديةا الظروف في آثيرًا يتأثر الحرفية المنتجات قطاع وازدهار رواج حرآة  به
االً  هناك ونجد القطاع هذا يزدهر والهدوء األمن يسودها فعندما المجاورة، والمناطق األردن ى  إقب  العمل  عل

أثيره  إتجاهات  في متشعب القطاع هذا أن وبما به، ى  ت راد  عل اك  أن حيث  من  المجتمع  أف راداً  هن ون  أف  يعمل
 ومن  .المنتجات  بتسويق من يقوم  وغيرهم الخام، المواد بتوفير يقومون ن وآخري المنتجات، هذه إنتاج على
 اإلقتصادي  القطاع  هذا وازدهار رواج عند بآخر أو بشكٍل المجتمع أفراد من آبير قطاع استفادة نستنتج هنا
 ترك إلى القطاع هذا في العاملين من الكثير يضطر مما.  استقرار وعدم قالقل أية حدوث عند وآساِده، الهام
  .أخرى رزٍق مجاالت عن والبحث العمل

ذا  من اإلستفادة نحو والمنظمة المدروسة اإلقتصادية السياسات وجود عدم أن نرى هنا من  القطاع  ه
ة  المختصة  الرسمية  الجهات وجود عدم إلى عائد اإلنتاجي ذا  والمنظم ام  الحرفي  القطاع  له ا  اله نعكس  مم  ي
ة  المؤسسات قبل من شديدًا إهماًال الباحث الحظ فقد والتسويقية، اجيةاإلنت البيئة على بآخر أو بشكٍل  الحكومي

ه  مختصة  ومؤسسات  نقابات إيجاد ومحاولة القطاع هذا في العاملين األفراد تنظيم في ودورها ةً  ب ا  مقارن  بم
دول  في موجود هو ة  ال ة  أو العربي اك  .األجنبي وفير  ملحة  حاجة  فهن ي  جهات  لت ذا  تعتن ع  نم  القطاع  به  جمي

وفير  حيث  من جوانبه ة  الخامات  ت اج  وطرق  الجودة  وأسس  ومواصفاتها  المنتجات  ومراقب  والتسويق  اإلنت
دريب  وسائل وتوفير الخارجية أو الداخلية األسواق في سواء المنظم يم  الت ا  و. والتعل رح أن وفير  أقت  مؤسسة  ت
تقلة  ي  متخصصة  مس ذا  تعتن وانين  وتضع  القطاع  به ة  الق ة  ةالمنظم  واألنظم واحي  لكاف اج  ن  والتسويق  اإلنت
 .واإلنسانية والثقافية اإلقتصادية جوانبها آافة من البلد مصلحة فيه لما والتدريب والتعليم
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  :األردني الحرفي المنتج على البيئية والمتغيرات الظروف تأثير
ه  تم الذي السابق العرض خالل من ة  الظروف  واستعراض  شرح  في انية  البيئي ي  واإلنس  اعدتس  الت
أنني    اإلنتشار  في  التقليدية الحرف واستمرار إحياء على وعملت اج ف ي  العوامل  وأستعرض  أشرح اإلنت  الت
  -:األردني التقليدي المنتج وخصائص أنماط في راتيالتغي من العديد استحداث إلى دفعت
 البيئية المتطلبات وفق تغير عليه حصل قد محددة أماآن في الحرفية الصناعات بعض إقامة شروط إن  :أوًال

ة،  واإلجتماعية الصحية ال  واإلنتاجي ى  ومث ك،  عل د  ذل ون  اضطر  فق املون  الحرفي اج  مجال  في  الع  إنت
ا  المدن  خارج  مشاغلهم نقل إلى الشعبي الفخار ببه  آانت  لم ذاءٍ  من  مشاغلهم  تس ة  إي  آانت  حيث  للبيئ
ة  المشغوالت  حرق  عملية في وذلك الزيوت مثل العادمة المواد تستخدم ا  الفخاري ة  اضطر  مم  الحكوم
  .الزرقاء مدينة جنوب العش منطقة مثل المدن خارج إلى المشاغل هذه ترحيل إلى الصحية والجهات

ود  صناعة) الدباغة مشاغل بترحيل اربد بلدية قامت آما راء  الجل ى  (والف ة  خارج  إل ى  المدين ة  إل  منطق
 .إربد مدينة داخل وهي يحدث آان آما أضرار ةأي للبيئة تسبب وال المياه تتوفر حيث الشمالية األغوار

ة  مصادرها من البيئية الخامات على للحصول اللجوء من الحرفيين من العديد منع تم لقد  :ثانيًا ي  الطبيعي  الت
ر  أو الحرفة وترك الهجرة في التفكير إلى دفعه مما الحرفي عليها يحصل آان اد  في  التفكي دائل  إيج  الب
ات  بعض على السلبي التأثير الوضع هذا لمثل انآ ولقد .الخامات لهذه ة،  المنتجات  نوعي ى  الحرفي  فعل
 لقد المثال سبيل فعلى الحرفية، المنتجات نوعيات بعض على السلبي التأثير الوضع هذا لمثل آان سبيل
ى  يحصلون  آانوا والذين موسى وادي منطقة في المتواجدين الحرفيين منع تم ة  عل ون  الرمل  خام  المل
ان  وقد حولها وما البتراء مدينة خورص من ع  سبب  آ ى  المحافظة  هو  المن ة  عل ع  جمالي ة  المواق  األثري

 المستخدم الرمل إعداد في الصناعية األلوان استخدام إلى الحرفيين هؤالء اضطر مما بها، العبث وعدم
ا  تجالمن نوعية على السلبي التأثير له آان مما الملون الرمل بزجاجات يسمى ما إنتاج في د  فيم ى  .بع  إل

ة  سكان  من المهباش أداة صانعي منع جانب زار  مدين بطم  أشجار  قطع  من  الشمالي  الم زان  ال  من  وال
ات  ة  غاب ذه  آانت  حيث  المنطق وع  من  األخشاب  ه اش  لصناعة  المفضل  الن د  المهب  التحف  من  والعدي

 اإلنتاج في اإلستمرار عن فوالعزو اإلمتناع الى الحرفيين من العديد دفع مما الخشبية الفنية واألشكال
دم  باإلندثار المهددة الحرف من الحرفة هذه تعتبر واآلن وفر  لع دائل  ت  أن يمكن  والتي  الخامات  من  الب
 .واإلنتاج العمل في اإلستمرار على وتشجعهم للحرفيين تتوفر

ان  الحرفية المنتجات على تأثيرآبير السياحية للحرآة آان لقد :ثالثًا ا  فك أثير  منه  .سلبي  خر آلو اإليجابي  الت
و  اإليجابي وأما د  تحول  فه ة  المنتجات  من  العدي ى  الحرفي ياحية  منتجات  إل ذا  س نمط  وه اج  من  ال  اإلنت

ألوف  عن تخرج ما وآثيرًا مميزة خصائص له أصبحت اك  . الم أثيرات  وهن رة  ت ة  تفرضها  آبي  مزاجي
ادم  السائح  أو الزبون ذي  الخارج  من  الق اً  وال يس  غالب ه  ل ة  ومات المعل لدي ادات  عن  الكافي د  الع  والتقالي
اط  هذه إنتاج في ويهمه األردنية التراثية والرموز ة  التحف  من  األنم ي  أن الفني ه  أغراضه  تف  ومزاجيت
ى  الحرفي  يرضخ العادة وفي.  الشخصية ايرة  إل ذه  مس ات  ه وم  المتطلب ر  ويق وان  التصاميم  بتغيي  واألل

 .السائح هذا بذوق لتفي
 العائالت من العديد ساعد مما المنتجات هذه بيع من المادي العائد فهو التوجه لهذا اإليجابي الجانب أما

ذه  تعتبر حيث المعيشية أوضاعها تحسين في األردنية الحرفية د  المصدر  الحرف  ه دخل  الوحي ى  .لل  إل
ل في    ذلك جانب راث  نشر   فهناك إيجابية أخرى تتمث ون  الت ة  والفن ى  الحرفي ة  إل الم  أنحاء  آاف  امم  الع
  .األردني اإلنسان عن الصادقة الحضارية الصورة يعكس
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 حيث الحرفي، اإلنتاج حرآة في آبيرًا دورًا تلعب أصبحت واإلقتصادية السياسية البيئية الظروف إن :رابعًا
ة  الصناعات من العديد اعتماد ى  الحرفي ة  أوضاع  وتقلب  السياحي  التسويق  عل  من  السياسية  المنطق

ى  حين  تقرار ا أن حيث  آخر  إل ؤدي  السياسي  إلس ى  ي د  يكون  والعكس  السياحي  النشاط  رواج إل  عن
أثير  له يكون مما المنطقة في السياسية القالقل حصول ى  سلبي  ت ة  عل ياحية  الحرآ نعكس  الس ك  وي  ذل
 .السياحية الحرفية المنتجات وبيع ترويج على

اج  من القطاع هذا آان قدل.  القطاع هذا في للعاملين المتاحة والتعليم التدريب ظروف  :خامسًا  الحرفي  اإلنت
ه  بتعليم يقوم الحرفي آان حيث التقليدية التدريب أساليب على يعتمد ى  الغالب  في  وأسرارها  مهنت  إل
 حصل الذي للتغيير آان ولقد .المهنة وخفايا أسرار الغرباء بتعليم يقوم ما ونادرًا أقاربه أحد أو أبنائه
ي  اإلقتصادية الظروف في ا  مرت  الت ة  به د  عزف  أن .الماضية  العشرين  السنوات  في  المنطق  العدي
 مما الحرف لهذه أبنائهم تعليم عن امتنع قد منهم العديد أن حتى العمل في اإلستمرار متابعة عن منهم
ع  ة  الرسمية  الجهات  دف ى  الحكومي دخل  إل  الرسمية  المؤسسات  بعض  وتشجيع  ودعم  وإنشاء  الت

ذه  على المحافظة بدافع واإلنتاجية تعليميةال المشاريع إقامة إلى والخاصة ون  ه ا  الشعبية  الفن  واحيائه
ور  مؤسسة  مشروع مثل د  األردن نهر  وتصاميم  الحسين،  ن ات  من  والعدي ة  الجمعي ا  الخيري  وغيره
 (2000) طبازه الباحث متابعة خالل ومن .الحرفية المهارات وتعليم تطوير عاتقها على أخذت والتي
 الحرفية المهارات تعليم في اإلستمرار حيث من اإليجابي تأثيرها لها آان شاريعالم هذه أن الحظ فقد

د  وتطوير  ة  التصاميم  من  العدي ى  .التقليدي ذه  وتتبن ة  المنتجات  تسويق  المؤسسات  ه ى  الحرفي  عل
ا  .والعالمي المحلي المستوى أثير  أم و  السلبي  الت اد  فه ذه  اعتم ى  المشاريع  ه دعم  عل  في  الخارجي  ال
 التصاميم أنماط تغيير في التدخل المانحة الجهات لهذه الفرصة إتاحة مقابل اإلقتصادية اتهانفق تغطية
 الخصائص محو خاصة مثل  دوافع اإلتجاهات هذه وراء تكون أن الباحث ويخشى التراثية، الوطنية
ا  الشعبية  الرموز  على والقضاء الوطنية التراثية ؤدي  مم ى  ي ة  طمس  إل ة  الهوي ل  الوطني  ذهه  وتحوي
د  وتصاميم  أشكال إلى المنتجات ا  أبع ة  عن  حضارياً  تكون  م اة  البيئ ي  واإلنسان  والحي ذا  .األردن  وه
ذه  السماح  وعدم  الخاصة به التعليمية الخطط ووضع له التنبه يجب الموضوع ة  الجهات  له  الخارجي
 واإلنسانية ثيةالترا مقوماتنا على القضاء محاوالت آل منع على نعمل وأن المادية الحاجات باستغالل
 .الحضارية

 األشغال في العمل من األطفال عمالة حماية قانون مثل الدولية واالنظمة القوانين من العديد صدور  :سادسًا
ا  ومحاولة اليونسيف مثل الدولية المنظمات من العديد تبنتها والتي الشاقة اً  تطبيقه  وضع  حيث  عالمي
ى  المصانع و المشاغل  في  العمل  من األطفال منع قانون ام  جانب  إل د  قي الم  دول من  العدي  وضع  الع
 المشاغل  في  األطفال عمالة باستخدام تسمح التي الدول من المنتجات استيراد بمقتضاها تمنع قوانين

ى  األطفال تعليم يتم أن تتطلب الحرفية الصناعات من العديد أن المعروف ومن .  والمصانع ذه  عل  ه
ى  المجتمعات  من  العديد دفع الصغر،مما منذ الفنية المهارات ذه  وقف  إل رامج  ه ة  الب ادي  التعليمي  لتف
د  .الدولية العقوبات هذه لمثل تعرضها ة  وعن ة  استخدام  عن  اإلستعاضة  محاول ال  عمال ة  األطف  بعمال
 هذه التعلم محاولة أو ممارسة عن الكبار بامتناع وذلك التعليم برامج في صعوبة هناك أن تبين الكبار

ارات  ة الح المه ددة  بمراحل  تمر  الغالب  في  آانت  والتي  رفي تعلم  متع ذ  لل ة  من ى  الطفول ر  وحت  الكب
  .إتقانها اإلنسان ليستطيع
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واد  الخامات من العديد أن حيث الماضي العقد في المنطقة على أثر الذي والمناخي البيئي التغير :سابعًا  والم
اج  في  المستخدمة  ون  إنت ة  الفن د  الحرفي ى  يعتم ة البي المصادر  عل ر  وإن ئي اخي  التغي د  المن ى  أدى ق  إل

 سلبي تأثير له آان األمطار هطول وعدم الجفاف المثال سبيل فعلى المنتجات، هذه بعض على التأثير
ال  في  المستخدمة  القصل  فصائل منه الحرفي يستخدم آان والذي والشعير القمح محصول على  أعم

روة  تربية على التأثير إلى أدى مما مراعيال توفر انعدام جانب إلى واألواني األطباق ومشغوالت  الث
روات  الجواعد مثل خاماته على الحرفي منها يحصل آان التي األغنام وخاصًة الحيوانية  وشعر  والف
ا  والنسيج للغزل الحيوانات ى  أدى مم ى  الحصول  صعوبة  إل ذه  عل واد  الخامات  ه ا  والم ى  أدى مم  إل

ى  السلبي التأثير ة  عل تج  نوعي ى  المن اد  جانب  إل د  ابتع  العمل  في  اإلستمرار  عن  الحرفيين  من  العدي
  .البيئية العوامل هذه بمثل تتأثر ال عمل فرص إيجاد ومحاولة عنه والعزوف

ة  بوزارة والمتمثلة والحكومية الرسمية الرعاية هو القطاع هذا في المؤثرة العوامل من  :ثامنًا  ووزارة الثقاف
 وواجبها بدورها تقم لم الحكومية والدوائر الوزارات هذه بأن القول المؤسف فمن. والتخطيط السياحة
ذا  دعم  في منها المرجو تج  من  القطاع  ه ا  الحرفي  التراثي  البصري  المن ان  مم ه  آ أثير  ل  السلبي  الت
ذه  اعتمدت حيث الكبير وزارات  ه ى  ال ر الرسمية    المؤسسات  بعض  عل ات  غي ي   والجمعي وم  الت  تق
ى  آافيًا يكن لم وهذا ودعمه القطاع هذا بتطوير وب  المستوى  وعل ةً  المطل ا  مقارن  في  موجود  هو  بم
  .المجاورة العربية الدول بعض

دول     ذه ال ل ه ي مث ر  مؤسسات  توجد  فف ة  ودوائ ل  آامل ة  متخصصة  وزارات ب ذا  برعاي  القطاع  ه
  .والتدريب والتعليم والتسويقية اإلنتاجية النواحي آافة من به والنهوض وتطويره

الد  وسط  في  المتميز الجغرافي األردن لموقع إن :تاسعًا ام  ب تقرار  الش ي  واإلس ذي   السياسي  األمن  تعيشه  ال
ى  البالد ات  جانب  إل ي  واإلقتصادية  السياسية  واألحداث  التقلب دول  في  حدثت  الت  والتي  المجاورة  ال
تقرار  الهجرات  من  العديد في سببًا آانت د  واس دين  الحرفيين  من  العدي اجرين  الواف  ردناأل في  والمه

ذه  وآنتيجة  األردنية، التقليدية الحرفية الفنون حرآة على تأثيره مكان لكل ذلك  ة  له ر  في  الحرآ  آثي
تيعاب  حصل  الحاالت  من  تفادةً  اس ذه  من  واس ارات  ه ة  المه ة  الحرفي ي  المجتمع  داخل  الفني  األردن

  .الحرفي
 مع التعامل أساليب في حديثة إدارية اطأنم اتباع إلى الحرفية اإلنتاجية المشاريع من العديد تحول إن :ًاعاشر

 العاملة األيدي استغاللأسهم في  حقوقهم حماية بحجة والعمال العمل بأنظمة والتقيد الحرف أصحاب
ذه  أن حيث اإلنسان ورفاهية صحة حساب على اإلنتاج من األآبر الكم على الحصول في ة  ه  األنظم

ى  . لبيس  بشكل  عليهم تؤثر الحرفيين مجتمع على الدخيلة ال  سبيل  فعل دما  المث  في  النساء  آانت  عن
د  وغيرها أثواب من الجميلة المطرزات بعمل يقمن القرية نَّ  فق ذا  يقمن  آ راغ  وقت  في  العمل  به  الف
لية  أجل  ومن  اتهن  وإشغال  التس د  بشيء  أوق اً  ويشترآن  وألسرهن  لهن  مفي  ودي بشكل  بالعمل  مع

ات  ومشاريع  مشاغل ال من الجديد النمط ظهر عندما أما ومتعاون،  مضطرة  النساء  أصبحت  الجمعي
ا  والمرهق  المتواصل  العمل  من  ساعات  ثمانية الغالب وفي الطويل للدوام ى  أدى مم ائج  إل لبية  نت  س
ى  ل  المدى  عل ى  الطوي ى  األسرة  عل ام  بشكل  الصحة  وعل أمراض  أصابتهن   وخاصةً  ع  الظهر  ب

 النظام من أنماط التباع آنتيجة العمل يف اإلستمرار عن حصل عزوف المطاف نهاية وفي . وغيرها
  .اإلداري
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 بينما اليدوي العمل على اعتاد الذي الحرفي نفسية على سلبيًا انعكاسًا الحديثة اآلالت ستخدامال وآان 
ذه  بواسطة المصنع المنتج أن نجد افس  أصبح  اآلالت ه ة  حيث  من  ين ر  وفي  التكلف  الحاالت  من  آثي

ا  ومن  اليدوي المنتج إلى ترتقي مظهرها في التاآل بعض ومنتجات مخرجات أصبحت  من  نجد  هن
ى  التدريب برامج تطوير الضروري ه  الحرفي  يصل  حت ى  بمنتجات ذا  منافسة  إل اج  ه  الصناعي  اإلنت

ة  ويطور ه  نوعي ى  تحافظ  بحيث  منتجات ا  عل ا  ومن ،  تميزه ى  المحافظة  يستطيع  هن اء  عل ه  بق  حرفت
  .الجميل الحضاري التراث هذا إبقاء في ومساعدته له المجتمع واحترام وتميزها وحيويتها

  
 :الدراسة نتائج

رة  مشاآل تواجه التقليدية الحرفية الصناعات من العديد إن وفير  في  آبي ة  ت ة  البيئ  آانت  سواء  المثالي
 .المعاصر التطوير نواحي من ومتطلباتها اإلدارية أو التعليمية أو الصحية أو اإلجتماعية أو الطبيعية

ر  والتجاري  الصناعي المستوى على وخاصًة المجتمع في حصل الذي والتغير ويرالتط إن  بشكل  أث
ى  بآخر أو ة  عل اج  نوعي ة  أو اإلنت ة  التكلف ة  للمنتجات  المادي اك  حصل  بحيث  الحرفي ة  هن ى  الطلب  في  قل  عل

تج  بين ما األسعار فروق في التنافس حدوث نتيجة الحرفية المنتجات دوي  الحرفي  المن ة  جات والمنت الي  اآللي
  .الصناعية

 أن إال التقليدية الحرفية المهن أصحاب يعيشها التي البيئية والظروف الصعوبات آافة من الرغم على
ا  الوسائل  بكل ويحاولون العمل في اإلستمرار على مصرين زالوا ما منهم قلة ا  والمحافظة  حمايته  من  عليه

  .والضياع اإلندثار
رامج  من العديد هناك توجد ة ال الب ة  تعليمي وم  والتدريبي ا  تق ة  المؤسسات  بعض  به  والخاصة  الحكومي

 .الحرفية الصناعات قطاع تواجه التي المشاآل ويحل يفي الذي المستوى على ليست البرامج هذه ولكن
ة  الصديقة الصناعات من تعتبر التقليدية الحرفية الصناعات من العديد هناك تم  حيث  للبيئ تفادة  ي  اإلس

 الحرف  أصحاب فيستخدمها منها التخلص يصعب الحاالت من آثير في والتي البيئية لفاتالمخ من آثير من
 .وغيرها والسالل والجلود الزجاج أشغال مثل مشغوالتهم إنتاج في التقليدية

د  ي  الحرفي  المجتمع  استطاع  لق تيعاب  األردن د  اس ارات  من  العدي رات  المه ة  والخب دة  الحرفي  الواف
 تنوع أن حيث التقليدية الحرفية الصناعات قطاع تطوير في الخبرات هذه من لقطاعا هذا واستفاد والمهاجرة

ات  ة  البيئ د  الحرفيين  لهؤالء  التراثي ان  ق ه  آ أثير  ل اء  في  إيجابي  ت ة  إغن ة  التجرب ات  حيث  من  األردني  التقني
  .الفنية والمهارات
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  :التوصيات
 الحرف جميع تشمل بيانات عدةقا توفير : حيث من اليدوية بالحرف تعتني مؤسسة وجود ضرورة .1

ة  اليدوية ا  بكل  االردني ق  م ا  يتعل ى  العمل  ،و به وفير  عل ات  و االدوات و الخامات  ت  المناسبة  البيئ
  المجال هذا في للعاملين الكفاءة رفع وورش التدريبية البرامج ،واعداد الحرف هذه لتنمية

ة   وحمالت  المستمر، طويرهات و الدراسية المناهج ضمن المنظمة التعليمية البرامج وضع  .2  التوعي
 .العمل لبيئة المناسبة العمالية و االجتماعية و الصحية البيئة على للمحافظة

 الحرف  تطور على المحافظة حيث من العالمية مثيلتها مع تتوافق التي التعليمات و القوانين وضع .3
  .البيئة سالمة و اليدوية
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