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الفلكلور في فن الزخرفة 
 

  يكمن العنصر اإلبداعي للشكل الزخريف يف التخطيط اهلندسي البسيط واألساسي مثل الدائرة، أو املثلث او الشكل
 .permutationsاحللزوين أو الدمج بٌن الدائرة والصليب وذلك عرب سلسلة من التكرار والتبديالت 

  لعدم إمكان حتليلها بسبب بساطة تركيبهاىذه القوالب ميكن وصفها بالعفوية. 
 فاألبسط على مستوى التجسد الظاىر ىو األغىن على مستوى . من السطحي اعتبار االشكال املعقدة ىي األغىن

 . األفكار
  الفردية أو العفوية الشعبّية يةالنتقال من الدائرة اىل املربع يثبت أن العفوية  املقصودة ال دتّت إىل العفوامنط 

 . املزعومةبصلة يف كثًن من النظريات احلديثة لتاريخ الفن
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  ،االشكال البسيطة اليت تتمثل رمزيا يفان العفوية احلقيقية ال تكون إال باإلميان باملاىيات او اجلواىر التجاوزية 
 . تستمر يف الزمن

 األفالكحلركة واعتبارىا تدويناً ساذجاً ،ال ميكن اختزال رموز الشعوب البدائّية يف التقديس الفطري للطبيعة  . 
 األّويلتقليد يعود أصل االشكال الزخرفية إىل رموز الTradition primordiale . فالرموز تنتقل إىل الفلكلور

اللعقل  األرضي إنعكاساطابعوالرموز يف دتثل . (passiveالسليب )يف شكل زخرفة، وحتفظ يف الوعي اجلماعي 
.  ىاالذي أبدعاألول 

 ويهدف إىل حتقيق إيقاع للشيء يف مقابل مجوده، وىو أصل ،فاللولب املزدوج مثالً جيّسد التعاقب املنتظم لكّل دورة 
 . المتناىّيةلاألرابيسك ا

  تُدمج داللتها الظاىرة الدورية مع ظاىرة منو النبات، تيةانب إىل زخرفة الشعوب احلضريةيتحول الشكل اللوليب لدى  ،
 . فيتعقد الشكل ويتفرع مث يفقد خاصّيتو الزخرفية املباشرة

  وىم .  احلركّية واإليقاعّيةتو، فيحتفظ اللولب بشكلو األصلي املفضل لديهم بسبب خاصيّ الشعوب البدويةأما عند
 .أميل إىل األشكال احليوانية يف الزخارف اللولبّية

  يف الفن املنغويل، والفن ) ين أو النت،يانغ، أو زوجالثعابٌن– توافق بٌن األشكال اللولبية مثالً يف ينغ اليظهر
 . (إخل...السلجوقي

  ًمن ءجزإىل لشكل لداللة الرمزية ، أي مىت تتحول المن الصعب حتديد املررلة اليت تصبحفيها الزخرفة  فلكلورا 
 .الالوعي

 ميكن أن يُنَتج الفلكور بصورة واعّية من قبل خنبة رورّية ليكون رامالً لإلرث الرمزي من تقليد إىل آخر . 
 مما حُيدث لدى . إالّ أن الفن الفردي ال يُنِتج اشكاالً أصلّية، بل يطبقها بطرق خاّصة متأثرة بالتيارات النفسّية

 . ةالعميقة لديوروريبفضل املؤثراتال الذي يتالشى ،"اإلبداع الفين"سراب  (املتلقي)املشاىد 
.  تقليدالفردي إىل النقيض اجلهنمي لل الفن ويف رال مل تقم احلضارة مبجهود روراين صرف، يلجأ 

فكل فن تصويري تقليدي، يؤسس .  من الطبيعةه فهو يستقي اشكالFiguratifوكذلك األمر بالنسبة للفن التجسيدي 
.  نية ختّص الشيء املصّورا على رمز ىندسي حييل إىل صفة رواحmodele بالنموذج imageعالقة الصورة 

.  زخريفالطابع  على الالنحت والتصوير التقليديان حيافظولذلك
اي اشكال ىندسية : على خاصيتهما املوضوعّية، إمنا  للطبيعة وال على حتريك ىوىةاإليهامياحملاكاة إذ ال يرتكزان على - 

.  وألوان موضوعة على مسّطح
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