
 ثانيالجزء ال –عشر  ثانيالعدد ال                                     مجلة العمارة والفنون                                    

DOI: 10.12816/0048952                                                                                                                                   118 

 الداللة الرمزية في الفنون الشعبية كمصدر أبداعي في الجداريات الخزفية

Symbolic in folklore as a creative source in ceramic murals

 / داليا على عبد المنعم عبد العزيز م.د

 اكتوبر  6-مدرس بالمعهد العالي للفنون التطبيقية

Assist. Dr. Dalia Ali Abdel Moneim Abdel Aziz 

Lecturer at the Higher Institute of Applied Arts, 6th of October 

 ملخص البحث 

ٌعتبر الفن الشعبً  من أهم مصادر االستلهام إلنتاج أفكار جدٌدة وتعتبر زخارف الفن الشعبً ذات اصالة حضارٌة بما   

التشكٌلٌة لما له من معان ٌزخر به من مدلوالت فكرٌة واجتماعٌة ،  فالفن الشعبً مصدر أبداعً فً مجاالت الفنون 

مرتبطة مباشرة بعادات الناس وتقالٌدها وطقوسها ، وذلك من خالل بعض الرموز المتنوعة التً ٌتناولها الفنان الشعبً فً 

تعبٌراته التشكٌلٌة ، فالتراث الشعبً عامال هاما من عوامل الثقافة اإلنسانٌة وعلى ذلك ٌجب علٌنا االهتمام برموز الثقافة 

بٌة ومن هنا تكمن مشكلة البحث فً التساؤل التالً كٌف ٌمكن االستفادة من الرموز الشعبٌة البتكار تصمٌمات الشع

لمسطحات خزفٌة مستوحاة من الفن الشعبً ؟  للوصول الً هدف البحث فً الحفاظ على فطرٌة واصالة الرموز الفنٌة 

البحث بدراسة بعض الرموز فً الفن الشعبً التً استخدمت  الشعبٌة إلنتاج تصمٌمات تصلح للجدارٌة الخزفٌة، حٌث ٌهتم

فً الجدارٌات المعمارٌة، وٌتبع البحث المنهج الوصفً والتحلٌلً فً دراسة النماذج الزخرفٌة للفنون الشعبٌة وقد توصل 

دارٌات خزفٌة البحث الً أنه من خالل االهتمام بالتراث الشعبً ٌمكن الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة والوطنٌة لعمل ج

 مستلهمة زخارفها من رموز الفن الشعبً.

 الكلمات االفتتاحية:

 الدالالت الرمزٌة     –الجدارٌات الخزفٌة  –الفن الشعبً 

 مشكلة البحث: 

ٌعتبر الفن الشعبً من أهم مصادر االستلهام إلنتاج أفكار جدٌدة وتعتبر زخارف الفن الشعبً ذات اصالة حضارٌة بما 

ٌزخر به من مدلوالت فكرٌة واجتماعٌة، فالفن الشعبً مصدر أبداعً فً مجاالت الفنون التشكٌلٌة لما له من معان 

ذلك من خالل بعض الرموز المتنوعة التً ٌتناولها الفنان الشعبً فً مرتبطة مباشرة بعادات الناس وتقالٌدها وطقوسها، و

تعبٌراته التشكٌلٌة، فالتراث الشعبً عامال هاما من عوامل الثقافة اإلنسانٌة وعلى ذلك ٌجب علٌنا االهتمام برموز الثقافة 

ً لعمل جدارٌات خزفٌة مستوحاة فً السؤال التالً كٌفٌة ٌمكن االستفادة من الفن الشعب مشكلة البحثالشعبٌة وتتمثل 

 زخارفها من رموز الفن الشعبً 

 وترجع أهمٌة البحث الى أهمية البحث:

 االستفادة من بعض الرموز الفن الشعبً وتوظٌفها فً مجال الخزفً الجداري

 تأصٌل الرموز الشعبٌة فً عمل تصمٌمات جدارٌة خزفٌة    

 لزخرفٌة الشعبٌة واالستفادة منها فً الجدارٌة الخزفٌة مدى االستفادة من القٌم التشكٌلٌة للوحدات ا

 العمل على احٌاء التراث الفنً الشبعى بشكل معاصر

 هدف البحث:

وٌهدف البحث الى تأصٌل الفن الشعبً ولذلك للحفاظ على الهوٌة الثقافٌة والوطنٌة لعمل جدارٌات خزفٌة مستلهمة من 

 مفردات ودالالت رموز الفن الشعبً 
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 ٌفترض البحث االتً: البحث:فروض 

 انه ٌمكن االستفادة من الرموز الشعبٌة وصٌاغاتها لعمل جدارٌات خزفٌة 

 حدود البحث:

 تقتصر حدود البحث على اختٌار بعض الرموز الشعبٌة من دولة مصر  مكانية: 

 تعتمد منهجٌة البحث:  منهجية البحث:

 على المنهج الوصفً التحلٌلً  

Abstract: 

 Folk art is one of the most important sources of inspiration to produce new ideas and folk art 

motifs are of cultural authenticity as riches of intellectual and social implications, the folk art 

is a source of creativity  in the areas of fine arts, because of its meanings directly related to 

people's habits, traditions and rituals, and through some miscellaneous icons covered by folk 

artist in plastic, the folk heritage is one of the important factor of human culture and therefore 

We have an interest in popular culture icons and from here lies the problems of the research in 

this  question how popular icons can be used to create designs for ceramic surfaces inspired 

by folk art? To reach the goal of research in maintaining innate and authentic folk art symbols 

to produce designs for ceramic mural, where care research study some symbols in folk art 

used in architectural murals, and follows the descriptive and analytical research in the study of 

decorative arts forms The search has reached people through attention to folklore to maintain 

cultural identity and national ceramic murals inspired by ornaments of folk art icons. 

  Keywords: 

Folk art – ceramic murals – symbolic connotations 

Research Problem : 

    Folk art is one of the most important sources of inspiration to produce new ideas; folk art 

motifs are of cultural authenticity as riches of intellectual and social connotations. The folk art 

creative source in areas of fine arts because of its meanings directly related to people's habits, 

traditions, rituals, and through some Z-miscellaneous codes covered by folk artist in plastic. 

Expressions of folklore are an important factor of human culture. We must pay attention to 

popular culture icons search problems. In the next question, how can we take advantage of 

folk art work of ceramic murals Inspired by ornaments of folk art icons? 

Research Importance : 

The importance of research returns to: 

 Take advantage of some folk art icons and employment in the field of porcelain plate 

 Rooting the Popular symbols in the designs ceramic mural 

 The use of plastic values of popular decorative units used in ceramic mural  

 Work on the artistic heritage of popular contemporary form 

Research Target: 

The research aims at rooting folk art and to preserve cultural identity and national ceramic 

murals inspired by folk art icons semantics and vocabulary. 
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Research assumptions: 

Research is supposed to:  

That it can take advantage of popular icons and rephrased to make ceramic murals 

Research Limits: 

Spatial: research limits only choose some popular Egypt State symbols 

Research methodology: the methodology of the research depends on: 

The syllabus of the Analytical descriptive. 

 مقدمة: 

الفن الشعبً فن فطري ٌخضع لتقالٌد متوارثة عبر األجٌال، حٌث ٌعتبر مجموعة من الخطوط واأللوان واالشكال غنٌة 

التً تحوي العدٌد من القٌم التشكٌلٌة والتعبٌرٌة، التً ٌمكن االستفادة منها فً صٌاغات تشكٌلٌة بالرموز والدالالت 

مصادر الرؤٌة البصرٌة لدى الفنان عبر العصور، فهو لغة تشكٌلٌة ٌستخدمها فالمفردات والرموز الشعبٌة مصدر هاما من 

الفنان للتعبٌر عن احاسٌسه وانفعاالته نحو ما ٌحرك مشاعره من أفكار ومعتقدات، والرموز الشعبٌة التً ٌختارها الفنان 

ة والفكرٌة فالرموز المستوحاة من الشعبً كً ٌزخرف بها انتاجه الفنً ٌكسبه طابعا خاصا محمال بقٌم المجتمع الثقافٌ

الثقافة الشعبٌة عنصر مهم فً تكوٌن الهوٌة الجماعٌة للشعب او االمة ، وهى الجزء األهم فً الحفاظ على هذه الهوٌة 

وضمان استمرارٌتها  فالفنون الشعبٌة احدى مكونات التراث الشعبً العربً ، والتراث الشعبً ٌشٌر الى الفنون الدراجة 

ف علٌها بٌن افراد كل مجتمع من المجتمعات العربٌة ، حٌث تنبع رموزها التشكٌلٌة من روح الجماعة الشعبٌة ، المتعار

وهى بدورها تؤكد على العادات البٌئٌة ، والتقالٌد واألساطٌر التً تنبثق من روح الجماعة ، والفن الشعبً من الفنون 

صور عناصر مختلفة كالعناصر النباتٌة والحٌوانٌة والهندسٌة وغٌرها المحببة للنفس. والفنان الشعبً تناول على مر الع

فالفن الشعبً هو اإلنتاج الفنً الذي تمارسه العامة من الشعب، صادراً عن وجدانها، ومعّبراً عن مٌراثها الثقافً والفنً 

ٌئة بالرموز والتعبٌر وهً واالجتماعً. وهً مرتبطة كل االرتباط بحٌاة الجماعة والشعوب وبالتارٌخ واالسطورة ومل

بطبٌعتها انتاج فنً له اصالة ابتكارٌة متعدد الجوانب متنوع فً خاماته واسالٌبه ومازال هذا المصطلح شامالً األدب 

والموسٌقى والرقص والفنون التشكٌلٌة والصناعات الشعبٌة المختلفة، ولكنه بدا غالباً ٌتضمن الرسم والنحت والنقش 

 ، على الجدران أو على األثاث أو األزٌاءوالتلوٌن والزخرفة

 مفهوم الرمز:

عرفت الرمزٌة عندما بدا االنسان ٌعبر عن نفسه، والرمز له تعرٌفات متعددة، فكلمة رمز تعنى عالمة او إشارة الى شًء 

فكرة ما  ما او ما ٌعبر عن هذا الشًء ووصف ببعض الباحثٌن الرمز على انه عالمة ٌتفق علٌها للداللة على شًء او

فالرمز شكل ٌشٌر الى مدلوله بعالقة غٌر مباشرة فنجد ان الرمز مضمون فكرى تعبٌري او اٌحاء شكلً ٌدرك مرئٌا او 

،ص( متعلق بالحٌاة بجمٌع نواحٌها  وهو قد ٌستخدم 4حسٌا وله دالالت واهداف موجهة بشكل مباشر او غٌر مباشر)

للتواصل مع غٌره والتأثٌر فٌه واٌصال رسالته الٌه، وٌقول كاسٌر عن "الفن كوسٌلة من وسائل التعبٌر ، فهو لغة الفنان 

 (22،ص3شكل ورمز")

 مفهوم الداللة الرمزية:

هً أحد صور التمثٌل الغٌر مباشر، والتً تدل على شًء ما له وجود قائم بذاته، وتتولد عبر العالقة بٌن الشكل والمعنى 

ٌجة لنظام شكلً )دال( ومضمون )مدلول( وعالقة الدال والمدلول ٌحقق معنى ومفهوم الداللة ٌرتبط بالرمز وٌكون نت

( فعلمه 25، ص9الداللة فالداللة تقوم على العالقة بً الدال والمدلول من جهة، وبٌنهما وبٌن المتلقً من جهة أخرى، )

  بالدال ٌستدعى انتقال ذهنه آلدرك المدلول.
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 الرمز في الفن الشعبي:

اهم عناصر الفن الشعبً انه موجود فً معنى ومضمون وموضوع العمل الفنً فنادرا ما نرى عمال ٌعتبر الرمز من 

( فما هو بالمقصود بالرمز وما هو دوره؟ 151، ص 1تشكٌلٌا شعبٌا اال والرمز ٌمثل قٌمته وٌقربه من ذوق العامة )

سٌسه وانفعاالته نحو كل ما ٌهز مشاعره من أفكار فالرمز من الناحٌة الفنٌة لغة تشكٌلٌة ٌستخدمها الفنان للتعبٌر عن احا

( لكً ٌزخرف بها عمله الفنً وٌكسبه طابعا 4،ص7ومعتقدات وانه الوحدة الفنٌة التً ٌختارها الفنان من محٌطه وبٌئته )

سٌة لها خاصا، برط ان ٌكون الرمز محمال بقٌم المجتمع الثقافٌة والفكرٌة فالرمز قد ٌكون لطائر او نبات او خطوط هند

معنى وقٌمة تنتشر بٌن الجماعة وتستمر كرمز متفق علٌه فالمجتمع هو الذى ٌحدد قٌمة الرمز، وهو الذى ٌضفى على 

( فالفنون الشعبٌة لها رموزها الدالة علٌها عبر الزمن فالرمز هو 86،ص1األشٌاء المادٌة معنى معٌنا فتصبح رموز)

 عبً ومعانٌه.اإلشارة الصادقة التً توضح تارٌخ الفن الش

 الدالالت الرمزية للفن الشعبي:

ٌرتبط الرمز بدالالته المختلفة لكل أنواع الفنون على مر الزمان والمكان وٌحمل الفن الشعبً فً جمٌع صوره واشكاله 

اصالة ابتكارٌة وهو ملئ بالرمز ومرتبط بالتارٌخ واالسطورة، وقد ارتبط الرمز ارتباطا وثٌقا بالحضارة والمجتمع 

( الذى ٌنتمى الٌه واحتوى على خصائص ودالالت فالرمز فً المعنى العام له ٌعنى استخدام اشكال واشٌاء ال 31،ص2)

تقصد لذاتها وانما لتلك الدالالت والمعانً التً تشٌر الٌها بصورة موجزة، اما من حٌث الصٌاغة التشكٌلٌة للرمز فهو 

فالفنان ٌستخدم تلك الخصائص والدالالت للتعبٌر عن فكره ومضمون عمله بمثابة كٌان له داللة باطنٌة وأخرى ظاهرٌة ، 

الفنً من خالل رؤٌته وفق طرٌقته الذاتٌة من خالل مجموعة  من المعالجات التشكٌلٌة من تجرٌد واختزال وتركٌب 

 الت معاصرة.وتكرار لٌكون فً النهاٌة صٌاغة رمزٌة جدٌدة خاصة بالفنان ، قد تساعدنا فً استحداث صٌاغات ودال

 خصاص الدالالت الرمزية في الفن الشعبي:

ٌعتبر الفن الداللى الرمزي الشعبً ثمرة إنسانٌة محلٌة، ٌهدف تلبٌة حاجات المجتمع وقد توارثته األجٌال المتعاقبة مما 

تحمل قٌم جمالٌة أسهم فً اثرائه فكرٌا وتشكٌلٌا ضٌف الٌه العدٌد من الخصائص والمقومات التً جعلته من الفنون التً 

 مؤثرة ومن تلك الخصائص:

 قٌامه بتلبٌة حاجات المجتمع -

 استفادته من الموارد المحلٌة  -

 استخدام أدوات بسٌطة ومتاحة من بٌئته الخاصة  -

 قناعة الفنان الشعبً على ان ما ٌنجزه من دالالت رمزٌة ٌجسد أحالم البسطاء ومناسباتهم  -

 ولة أدركها وضوح الرموز والعناصر وسه -

 عدم التقٌد بقواعد المنظور فً الرمز الشعبً-

 التعبٌر العفو التلقائً فً الرمز الشبعى    -

 ٌمتاز الفن الشعبً بالتكرار والتماثل بٌن أجزائه -

   ٌعبر الفنان الشعبً عن افكاره واشكاله من خالل استخدام الخطوط واألشكال المجردة -

 سمات الفن الشعبى :

ٌعتمد الفن الشعبً على البساطة والسهولة والتقشف. وتبدو البساطة فً محاولة تحاشً التعقٌد والتدقٌق بالتفاصٌل وعدم 

التقٌد بالقواعد المتمثلة بالبعد الثالث والمنظور والنسب. تتجلى السهولة فً تنفٌذ هذه الفنون بالترمٌز والتخطٌط األولً 
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التوازن والتناسق. وٌسعى الفنان الشعبً إلى التقشف فً استعمال الخامات الرخٌصة لزخرفة العناصر مع محاولة تحقٌق 

والمتاحة، كالحجر والطٌن والخشب، وقد استعمل أٌضاً الورق والبردي والجلد، واستفاد من األلوان المتاحة فً الطبٌعة 

 لمعدنٌة للحصول على األلوان األخرى.كعصارات النباتات واألتربة والجص والمواد الدهنٌة، كما استغلَّ األكاسٌد ا

موضوعات الفن الشعبً متعددة ، بعضها ٌتعلّق بحدث شعبً كاالحتفال باألعٌاد واألفراح، وبعضها رمزي، فهو ٌصّور و

النخٌل تعبٌراً عن تعلقه بالخصب الزراعً، وٌرسم األسد تعبٌراً عن قوته وبأسه، وٌرسم السٌف داالً على بطولته 

صاراته، وكثٌراً ما كان ٌرسم صٌغاً تعبر عن الحرز والخوف من الشر والمصٌبة، وٌرمز إلى ذلك برسم وسلطانه وانت

الكف المفتوح أو رسم العٌن الزرقاء، كما ٌرسم السمكة رغبة بالتكاثر والتناسل والفخر به، وكان الطٌر األخضر رمزاً 

وبالد الرافدٌن، بل فً أوروبا أٌضاً، ومازال الطاووس  للخٌر. وهذه الرموز مشتركة وشائعة منذ القدٌم ُترى فً مصر

 رمزاً للحظ السعٌد، والزهور رمزاً للمحبة والمودة، وكان لرسم الحٌوانات دالالت مختلفة.

 العناصر األساسية في بنية الفنون التشكيلية الشعبية:

معا بعض القٌم الجمالٌة التً تتالقى وترتبط ٌقوم الفن التشكٌلى على مجموعة متعددة من العناصر واالجزاء التً تؤلف 

فً وحدة عضوٌة شاملة ، وٌمكننا ان نعرض باٌجاز اهم العناصر التً ٌتركب منها العمل الفنً الشعبى التشكٌلى مما 

 (5ٌزٌد من مقدار ادراكنا وتذوقنا له واالحساس به . )

  العنصر التعبيرى:-1

لمحسوس لغة اصلٌة تحمل طابع الطراز وقد ابدع الفنان الشعبى فً التعبٌر عن الوظٌفة االصلٌة للتعبٌر الفنً هو جعل ا

رموز وقام بصٌاغتها وتوظٌفها لٌحقق قٌم جمالٌا فانتج اعمال فنٌة لها شخصٌة ممٌزة لها القدرة فً التاثٌر والتاثر وٌمكن 

 .االستفادة منها فً كل مجاالت الفن والتصمٌم 

 العنصر الشكلى:-2

ضوع فً الفن الشعبى من مجموعة من العناصر والوحدات المتنوعة ترتبط ببعضها مع البعض االخر وٌعتمد ٌتكون المو

الفنان الشعبى اعتماد كبٌرعلى تأكٌد هذه العالقات وتالفها بٌن أجزاء العمل وعناصره بحٌث تنظم فً نسٌج فنى محكم 

 ٌحمل قٌمة جمالٌة .

 العنصر الخطى واللونى والحركى:

عمل  فنى شعبى تشكٌلى ٌعتمد أساسا على منظومة خطٌة لونٌة حركٌة كعناصر رئٌسٌة ، ولذلك فان الفنان الشعبى ان اى 

ٌعتمد أوال فً انشاء موضوعه على معالجة الخطوط التً تحدد االشكال فً مساراتها المختلفة ومن مسارات هذه الخطوط 

صر مهم واساسى فً اى عمل فنى تشكٌلى فتتمٌز معالم العمل وتتباٌن تنتج المساحات المختلفة االشكال ، اما اللون فهو عن

 اجزاؤه وفٌما ٌختص بالحركة فعتبر جزء حٌوى ٌتصل بباقى العناصر لٌكسبه جاذبٌة وتشوٌق .

 عنصر المادة او وسيلة التنفيذ:

ن ٌراعى األسلوب األمثل فً تعالج الموضوعات الفنٌة الشعبٌة بوسائل تنفٌذ مختلفة وبخامات متعددة ،والبد للفنان ا

 (81-82،ص8استخدام هذه الوسائل والخامات التً تساعد على ابراز العمل الفنً على الشكل األمثل.)

 مصادر الفن الشعبي:

 أنواع الرسوم الشعبية الجدارية: 

 الرسم على جدران المنازل: كما فً منطقة النوبة التً اشتهرت بفن العمارة والزخرفة الجدارٌة
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 (2الشكل رقم )                         (                          1الشكل رقم )                                 

 

 

 

 

 

 

 

 (4الشكل رقم )                 (                                  3الشكل رقم )                               

 

 واهمها رسوم مقابر نجع حمادي  المقابر:الرسم الجدارية على 

 

 

 

 

 

 

 (6الشكل رقم )                             (                      5الشكل رقم )                               

 

فن له دالالت عقائدٌة وفلسفٌة واجتماعٌة ٌزخرف به الرٌفٌون والبدو أجسادهم ولم ٌكن ذلك عبثا انما كان مرتبطا  الوشم:

بمعتقدات وتعوٌذات سحرٌة، وكانت المرأة المصرٌة ترسم الوشم أسفل الوجه وتحت الشفاه، والوشم موروث شعبً حٌث 

 ٌعتقد البعض انه ٌحمى من االخطار.

  

 

 

 

 

 (7) رقمالشكل 
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 تعريف الفن الجدارى :

ٌعرف الفن الجدارى بأنه ممارسة إبداعٌة ٌحمل طابعاً إنسانٌاً متمٌزاً على مر العصور المتعاقبة, وهو مرآة عاكسة للواقع 

 الذي ٌستمد منه اإلنسان متطلباته وفق تذوقه الجمالً، وٌحمل المرتكزات الثقافٌة التً تتمثل بالرموز البٌئٌة المعبرة عن

وٌعد الفن الجداري من اهم الفنون التً ٌشهدها العالم بغٌة التواصل، وتطرح الجدارٌات دائما تراث ، خصوصٌة عصره

وتعد والجدارٌات أٌضاً منذ ان  الشعوب وتارٌخها وفكرها فهً تحمل رسالة ثقافٌة من جانب وجمالٌة من جانب اخر،

ً حٌاته الٌومٌة فقد كان ٌجسد كل ما ٌتعرض له على جدران الكهوف من عرفها اإلنسان القدٌم عمال توثٌقٌاً لما ٌمر به ف

 مواضٌع متنوعة 

ومن دراسة مرجعٌات اولى أشكال رموز اإلنسان فً العصر الحجري وهً رسوم الكهوف،اذ ان عالقة رسوم الكهوف 

داعاته وتوظٌفها رمزٌاً وسحرٌاً باالنسان هً عالقة جدلٌة تؤكد مدى االرتباط بٌنه وبٌن بٌئته، كما تؤكد نشاطاته وإب

 ووظفها اجتماعٌاً واقتصادٌاً وعقائدٌاً . 

 الجداريات الخزفية والفن الشعبى:

 خالل من وأفكاره انفعاالته عن القدٌم ٌعبر اإلنسان كان فن الجدارٌات هو وسٌلة تعبٌرٌة حضارٌة وثقافٌة مهمة حٌث

وسٌلة لإلعالن  القدٌمة ، فكانت الحضارات فً هاماً  دوراً  الجدارٌة لعبت الكهوف ولقد جدران على الزخارف والرسوم

 تراث دائما الجدارٌة ، وتطرح العالم ٌشهدها التً أهم الفنون من الجدارٌات فن الدٌنٌة ، وغٌرها وٌعتبر والمعتقدات

وأحدى الحلول  تشكٌلٌة فنٌة ظاهرة الجدارٌات وفن( 6ثقافٌة وجمالٌة،) رسالة تحمل فهً وتارٌخها وفكرها الشعوب

التشكٌلٌة التً ٌستخدمها الفنان لتغطٌة أسطح الجدران سواء الخارجٌة او الداخلٌة، وقد تكون بارزة عن الجدار او تكون 

موضوعاتها لتشكٌل موضوعات تعبٌرٌة تضٌف جانبا جمالٌا للجدار المنفذ علٌها واحد تلك  وتنوعت الجدار ذاته

الباحثة موضوع الفن الشعبً باستخدام تقنٌة الغائر والبارز والمستخدم فً تصمٌم الجدارٌة الموضوعات التً تطرقت لها 

وحدات من البالطات الخزفٌة ذات احجام مختلفة  وفن الخزف الجداري ٌلعب دورا مهما كوسٌلة لنفل األفكار والمفاهٌم 

زفٌة تحتوى على العٌد من األسالٌب والقٌم التشكٌلٌة المعاصرة واالرتقاء بمستوى الذوق الجمالً ، والجدراٌة الخ

 المتنوعة.

  :مميزات وخصائص الفن الجدارى
 تعبر عن ذاتٌة الفنان من خالل صٌاغة تكوٌناته الفنٌة

 ٌوضح المفاهٌم البٌئٌة المحٌطة بنا وٌعمل على تطوٌر السلوك االنسانى وتعزٌز الفكر الثقافً للمجتمع 

 ٌة التً تتزامن مع كل حدث فن الجدارٌات لغة العصر التلقائ

 تعدد التقنٌات المستخدمة فً الجدارٌات 

 ال ٌقتصر الفن الجدارى على الحائط وانما ٌشمل عناصر البناء المعمارى كاالسقف واالعمدة واالقواس 

 الفن الجدارى المعاصر ال ٌخلو من روح التجدٌد والمعاصرة 

  :التصميم عناصر أهم أحد الشعبية المفردة التشكيلية

الفنٌة الجدارٌة ، فقد استخدمها  األعمال بارزاً فً دورا لعبت التصمٌم التً عناصر أهم الشعبٌة أحد التشكٌلٌة المفردة تعد 

 فً تحقٌقها أو إبرازها، أراد وأهداف وفقاً لمعتقدات دالالت وحملها ومختلفة؛ متعددة وأغراض الفنان الشعبى بصور

 . متنوعة " تشكٌلٌة مفردات " بظهور اتسمت الفنً والتً أعمالة

 



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                               مجلة العمارة والفنون                          

125 

 ( يوضح الرموز الشعبية ومدلوالتها1الجدول رقم )

 العٌن والكف 

 

تستعمل حتى الٌوم كرمز لصد عٌن 

الحسود )خمسة و خمٌسة( ممثلة فً الكف 

 الشعبً

  الدٌك 

  

له مدلول رمزي لدى البدو فهو ٌرمز إلى 

بزوغ الفجر و إشراقة الصباح، كما ٌرمز 

إلى الرجولة و ٌرمز أٌضا إلى السخاء و 

 الكرم 

 رمز السالم ، االمل ، النقاء   الحمامة 

رمز ٌدل على اإلنتاج الوفٌر، وهو ٌعنى   النخٌل 

 الخٌر والخصوبة والسمو

 رمز الشجاعة ، والعدل ، البطولة   السٌف 

 القوة ، والجاه ، والسلطان ، االصالة  الحصان 

   العروسة 

 رمز االنوثة والجمال 

 

 

 

 ( يوضح بعض الرموز الهندسية:2جدول رقم)

 رمز ٌدل على السمو، االرتقاء   المثلث 

 المساواة ، العدالة ، االتزان   المثلث المعٌن 

الخطوط 

المتوازٌة 

 والمتعرجة

 ترمز الى الحٌاة المتدفقة 
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 :اإلطار العملي للبحث

ٌقوم اإلطار العملً للبحث على تناول الرموز الشعبٌة إلعادة صٌاغتها فً تصمٌمات مختلفة مع مراعاة تطبٌق عناصر 

 إٌقاع( لعمل جدارٌات خزفٌة نفذت عن طرٌق بالطات خزفٌة مختلفة االحجام –اتزان -التصمٌم من )وحدة

 ) الخارجٌة الداخلٌة، الجدارٌات الجدارٌات (:هما رئٌسٌن، نوعٌن تحت اختالفها تقع على الجدارٌة والتصمٌمات

 باألفراد. المادٌة المحٌطة البٌئة أجزاء من جزء رئٌسً بمثابة وهً

 

 (1الفكرة التصميمة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8الشكل رقم )

 

 45×45مقاس الجدارٌة -15×15مقاس البالطة  المقاسات:

 الطٌن االسوانلى  الخامات المستخدمة:

 الغائر والبارز-الكبس المستخدمة:التقنيات 

 الوصف والتحليل: 

اعتمد التصمٌم على التكرار مع التنوع فً االحجام ألحداث نوع من التناغم بٌن عناصر العمل الفنً واعتمد التصمٌم على 

وذلك من  محاولة صٌاغة المفردات الشعبٌة الرمزٌة ذات الدالالت المرتبطة بالمجتمع فً إٌجاد صٌاغة تشكٌلٌة جدٌدة

 خالل تناول بعض الرموز )الدٌك، اشكال هندسٌة(، الغائر والبارز أحدث نوع من الظل والنور.
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 (2الفكرة التصميمة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9الشكل رقم )                    

 

 61×91مقاس الجدارٌة -15×15

 الطٌن االسوانلى  الخامات المستخدمة:

 الغائر والبارز-الكبس التقنيات المستخدمة:

 الوصف والتحليل: 

اعتمد التصمٌم على التكرار والتنوع فً االحجام وعلى التنوع فً توزٌع الوحدات)البالطات( ما بٌن اتجاه أفقً ورأسً 

والتداخل ألحداث نوع من التناغم واالٌقاع واعتمد التصمٌم على محاولة إلٌجاد صٌاغة تشكٌلٌة جدٌدة ومعاصرة من 

 تناول بعض الرموز الفن الشعبً )العٌن، النخٌل، اشكال هندسٌة( خالل 

 (:3الفكرة التصميمة رقم )

 

 

 

 

 

 

 (10الشكل رقم )                 

 

 75×61مقاس الجدارٌة -15×15مقاس البالطة  المقاسات:

 الطٌن االسوانلى الخامات المستخدمة:

 الغائر والبارز-الكبس التقنيات المستخدمة:

 والتحليل: الوصف

اعتمد تصمٌم البالطة على محاولة صٌاغة المفردات الشعبٌة الرمزٌة إلٌجاد صٌاغة تشكٌلٌة جدٌدة وذلك من خالل تناول 

بعض الرموز الشعبٌة )العروسة، الحمامة، اشكال هندسٌة( واعتمد تصمٌم الجدارٌة على التكرار والتنوع فً احجام 

 إلٌقاع والتناغم واالتزان  الوحدات )البالطات( ألحداث نوع من ا
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 (4الفكرة التصميمية رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11الشكل رقم )

 75×61مقاس الجدارٌة -15×15المقاسات: مقاس البالطة 

 الخامات المستخدمة: الطٌن االسوانلى

 الغائر والبارز-التقنٌات المستخدمة: الكبس

 الوصف والتحليل:

اعتمد تصمٌم البالطة على محاولة صٌاغة المفردات الشعبٌة الرمزٌة إلٌجاد صٌاغة تشكٌلٌة جدٌدة وذلك من خالل تناول 

بعض الرموز الشعبٌة )الحصان، اشكال هندسٌة( واعتمد تصمٌم الجدارٌة على التكرار والتنوع فً احجام الوحدات 

 زان  )البالطات( ألحداث نوع من اإلٌقاع والتناغم واالت

  النتائج:

 تعتبر الرموز الشعبٌة من المصادر الهامة الغنٌة بالقٌم التشكٌلٌة الجمالٌة-

 ٌمكن االستفادة من الدالالت الرمزٌة فً الفن الشبعى كمصدر للتصمٌم -

 الفن الشبعى له خصائص داللٌة رمزٌة متفردة  -

 التأكٌد على الهوٌة الوطنٌة فً استنباط الرموز الشعبٌة وكٌفٌة االستفادة منها  -

 ال شك ان االستلهام من التراث الشعبً ٌساعد على نشر الوعً القومً بثقافة االمة -

 كما ان استلهام العناصر الشعبٌة ٌعطى للحدٌث اصالة وبعدا تارٌخٌا  -

 التوصيات:

 االستمرار فً استنباط الرموز الشعبٌة فً التصمٌم المعاصر  -

 توصى الباحثة باالستفادة من فكر وفلسفة الفن الشبعى وذلك للتأكٌد على الهوٌة الشعبٌة-

 ٌجب على الفنان ان ٌؤكد هوٌته من خالل االعمال الفنٌة المعاصرة وتحمل جمالٌات الفن الشبعى   -
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