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 التراث الشعبً وتأصٌل الهوٌة المصرٌة فً تصمٌم الحلً

The folk heritage and the origination of an Egyptian national identity in 

jewelry design 

 سماء أحمد وحٌد مصطفىد/ .م

 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -المعدنٌة والحلً  مدرس بقسم المنتجات 

 ملخص البحث:

الهوٌة المصرٌة هً نتاج تراكم الطبقات الحضارٌة بداٌة من الحضارة المصرٌة مرورا بالٌونانٌة والرومانٌة وصوال إلى 

فً تكوٌن تلك الهوٌة المصرٌة.  القبطٌة ثم اإلسالمٌة وكل حقبة زمنٌة من هذه الحقب أضفت سمة من سماتها الذاتٌة أثرت

وعلى الرغم من المحاوالت الهائلة التً استهدفت الهوٌة المصرٌة وحاولت زعزعتها فإنها بقٌت صامدة أمام كل هذه 

المحاوالت ولكن تلك المحاوالت لم تتوقف محاولة اقتحامها.  وٌعد التراث الشعبً عنصر أصٌل من عناصر الثقافة 

ة الوطنٌة وٌعد إرثا حضارٌا متمٌزا وهذه الدراسة تبحث فً كٌفٌة االستفادة من هذه الموروثات ومعبر أساسً عن الهوٌ

الشعبٌة والتً تمثل ثقافة المجتمع فً صٌاغة بعض األفكار التً تحمل السمات المصرٌة معتمده فً ذلك على االستلهام 

ال طٌع قادر على استٌعاب هذه الموروثات الشعبٌة من الفن الشعبً ورموزه وقد وقع االختٌار على مجال الحلً ألنه مج

وهو من أكثر المجاالت التً ٌمكنها ان تحقق السمات المعبرة عن التراث الشعبً المصري. وتدور مشكلة البحث حول 

تساؤالت ثالث هى إلى أي مدى ٌمكن للتراث الشعبً أن ٌدعم قضٌة تأصٌل الهوٌة الوطنٌة؟ وهل ٌمكن الحد من 

السٌئ للتراث الشعبً من خالل توثٌق رموزه وعناصره واستخدامها بشكل ٌسمح بالحفاظ علٌها؟ هل ٌصلح  االستخدام

مجال الحلً أن ٌكون احد أسالٌب حفظ التراث الشعبً؟ وٌهدف هذا البحث إلى تأصٌل الهوٌة الوطنٌة فً تصمٌم 

نزا من مصادر االستلهام وخاصة فً مجال المنتجات وذلك عن طرٌق االستفادة من الموروثات الشعبٌة والتً تعد ك

تصمٌم الحلً. كما ٌسعى هذا البحث إلى اٌجاد الٌة لتوثٌق مفردات التراث الشعبً وقدمت الدراسة مقترحات تصمٌمٌة 

متعددة تمكنت الباحثة من خاللها من صٌاغة عدد من الرموز والعناصر الشعبٌة. واألعمال التً قدمت ال ٌمكن تصورها 

نٌة بقدر ما هً محاولة الستلهام العناصر الشعبٌة المستمدة من الفنون الشعبٌة المختلفة فى صٌاغة قد تكون كأعمال ف

جدٌدة فً مجال تطبٌقها لكنها تاتى فً اطار من قواعد تمثل لتراث الشعبى المصرى برؤٌة تصلح للتطبٌق فً دالٌات 

 صدرٌة ملونة بمٌنا الدٌكال.

 :Keywordsالكلمات الدالة 

 Jewelryتصمٌم الحلً – Egyptian Identityالهوٌة المصرٌة  - Heritage Folk التراث الشعبً 

Design  

Abstract: 

The Egyptian identity is an accumulation of multilayer of civilizations  starting from the 

ancient Egyptian to the Greco-Roman followed by the Coptic then the Islamic periods. Each 

era added one of its features hat contributed to making this unique Egyptian distinctiveness. 

Despite huge attempts that targeted the Egyptian identity attempting to sway its  structure, it 

stayed unshaken resisting each of these attempts. 

The folkloric heritage is an essential element in building  a nations’ culture and the most 

expressive way of a national identity. It is certainly a distinguished inherited civilization. 

Therefore the present study is an attempt to study ways of utilizing those patrimony heritage  

that represent the culture of the Egyptian society in formulating  some of the ideas that carries 
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Egyptian features based on inspiring the folk-art and its symbols. Jewelry has been chosen for 

its versatility and  manageable capable of comprehending all those folk arts and crafts 

inheritance.  

Folk art is  mixture of applied arts that shows in our daily life artifacts and it is also a 

marketing constituent. The Egyptian society is unique in some of its daily used products. 

These can only seen in Egyptian houses. Those products feature  three element that can when 

merged together can yield competitive products he expresses the Egyptian identity. 

The problem of the current study can be summarized in three queries to what extent the folk 

heritage can be utilized in supporting the case of originating a national identity? Can the 

misuse of the folk heritage be limited through investigating its symbols and elements 

meticulously? Can the jewelry field be a possible channels of keeping our folk heritage? 

The objective of the current study has been to originate a national identity in product design 

utilizing our folk heritage that forma a treasure of inspiration sources especially in Jewelry 

design. The study also aims at establishing a mechanism or the documentation of  heritage 

treasure. 

The study is based on proofing two hypothesis; the folk heritage contributes heavily to the 

origination of an Egyptian national identity, and the integration of jewelry design and heritage 

inheritance can yield an internationally competitive products. 

The study has used both the analytical descriptive and survey methodology. In addition  a 

number of new designs have been presented to mark the results of the study. And to provide 

evidence on the realization of the paper hypothesis. 

Results of the study emphasized that work in the folk heritage field necessities the 

continuation and sustainability and needs to be believed in from the people working in the 

field. The national identity origination requires  redundant efforts and research work in all 

fields of design generally and the jewelry design specifically. Results of the current study 

include; the inherited folk elements and symbols were and still is a rich source of inspiration. 

Those inherited elements carry semiotics and semantics and meanings that the Egyptian 

people have been associated to and help products to withstand foreign designs. Also it was 

confirmed that the reliance on heritage  elements can positively contribute  on tourism in 

Egypt. The heritage elements ceate a common communication language deepening and 

increasing our national identity. Also it was reached that the folk heritage jewelry is a source 

of creative inspirations with their unique distinctive structure. 

Keywords: 

Folk heritage - Egyptian identity  – Jewelry Design  

  Introduction مقدمة 

ٌعنً الكثٌر فقدٌم اإلنسان هو تراثه وتارٌخه ومجموع العناصر التً كونت "من فات قدٌمه تاه" مثل شعبً لكنه 

شخصٌته وساهمت فً امتداد تارٌخه إلى أالن وتارٌخ مصر ملًء بالفنون التراثٌة والتً ٌمكن استغاللها واالستفادة 

ر مر علٌها عدة منها فً الحفاظ على الهوٌة المصرٌة. فهوٌة مصر هً نتاج الحركة الحضارٌة عبر العصور فمص

ثقافات وادٌان وأجناس منها ما استقر هنا ومنها ما مر ورحل والهوٌة المصرٌة كانت قادرة على استٌعاب كل ما مر 

بها وكانت مصر قادرة على تنقٌح ما ٌمر بها لتأخذ منه ما ٌزٌد من تراثها الثقافً وتزج بكل ما ٌضر بنواتها الصلبة 

ٌتكون أٌضا تراثها الشعبً ولذلك من الضروري المحافظة على هذا التراث لتتكون بذلك الشخصٌة المصرٌة و
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وتذكره دوما وتذكٌر األجٌال القادمة به وٌلعب هنا مصمم المنتجات دور كبٌر جذا فهو األقدر على المساعدة فً هذه 

تاج منتجات نافعة القضٌة عن طرٌق توثٌق هذا التراث الضخم بأشكال مختلفة من خالل تصمٌم المنتجات. ففكرة إن

 لإلنسان فً استعماالته الٌومٌة تحمل السمات التراثٌة الشعبٌة هً وسٌلة من وسائل حفظ التراث. 

 :  Statement of the problemمشكلة البحث

التراث الشعبً هو خلٌط من الفنون النفعٌة والتً نحتاجها فً حٌاتنا الٌومٌة وهً عنصر هام من عناصر تسوٌق 

فالمجتمع المصري ٌنفرد بوجود بعض المنتجات ال ٌمكن أن تراها إال فً بٌوت المصرٌٌن وإحٌاء هذه المنتجات 

المنتجات بشكل ٌعكس الطابع المصري هً وسٌلة جٌدة للمحافظة على الهوٌة المصرٌة فالتراث الشعبً, وتصمٌم 

إلى إنتاج منتجات قادرة على المنافسة الحلً, والهوٌة المصرٌة هم ثالثة كلمات إذا ما تم الربط بٌنهم أدى ذلك 

 والتعبٌر عن الهوٌة المصرٌة ومن ثم ٌمكن تلخٌص مشكلة البحث فً التساؤالت التالٌة:

 إلى أي مدى ٌمكن للتراث الشعبً أن ٌدعم قضٌة تأصٌل الهوٌة الوطنٌة؟ 

  وعناصره دراسة متقنه؟هل ٌمكن الحد من االستخدام السٌئ للتراث الشعبً وذلك من خالل دراسة رموزه 

 هل ٌصلح مجال الحلً أن ٌكون احد أسالٌب حفظ التراث الشعبً؟ 

 :  Objective هدف البحث

ٌهدف هذا البحث إلى تأصٌل الهوٌة الوطنٌة فً تصمٌم المنتجات وذلك عن طرٌق االستفادة من الموروثات الشعبٌة 

الحلً. كما ٌسعى هذا البحث إلى اٌجا دالٌة لتوثٌق  والتً تعد كنزا من مصادر االستلهام وخاصة فً مجال تصمٌم

 مفردات التراث الشعبً

 :  Hypothesis فروض البحث

 .التراث الشعبً ٌسهم بشكل كبٌر فً دعم تأصٌل الهوٌة المصرٌة 

 .الدمج بٌن تصمٌم الحلً والتراث الشعبً ٌعطً نتائج قادرة على المنافسة عالمٌا 

 : Methodology  منهج البحث

 تخدم البحث المنهجٌن الوصفً التحلٌلً وشبه التجرٌبً.ٌس 

 Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

 تعرٌف التراث 

التراث هً كلمة مأخوذة من الفعل )ورث( والتً تعنً الحصول على نصٌب مادي أو معنوي ممن سبقونا. وفً البداٌة 

كان ٌستخدم لفظ المٌراث نٌابة عن كلمة التراث ولكن مع مرور الوقت أصبحت كلمة ) التراث( هً الكلمة األكثر شٌوعا 

 صل إلٌنا من الحضارات القدٌمة. للداللة على الماضً وتارٌخ األمة وحضاراتها وما و

والتراث ال ٌقتصر على الصفات أو الطباع أو الخصائص بل انه ٌعبر من التارٌخ المادي والمعنوي لمجموع الحضارات 

التً تمر بمنطقة معٌنه والتراث هو الوسٌلة التً تتكون بها شخصٌة الحضارات. ومن خالل هذه الموروثات سواء المادٌة 

 ستطٌع ان نتعرف على الحضارات المختلفة. أو المعنوٌة ن

ٌَعُبروا بها  الماضً لكً ٌكون عبرًة من األجداد ما خلفه التراث على انه وٌمكن تعرٌف ونهجاً ٌستقً منه األبناء الدروس ل

 .المستقبل ىإل الحاضرمن 

والتراث الشعبً علم ثقافً قائم بذاته ٌختص بقطاع معٌن من الثقافة )الثقافة التقلٌدٌة أو الشععبٌة( وٌلقعً الضعوء علٌهعا معن 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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ٌة واجتماعٌعة ونفسعٌة. التعراث الشععبً ععادات النعاس وتقالٌعدهم ومعا ٌعبعرون عنعه معن  راء وأفكعار زواٌا تارٌخٌة وجغراف

ومشاعر ٌتناقلونها جٌالً عن جٌل. وٌتكون الجزء األكبر من التراث الشعبً من الحكاٌات الشعبٌة مثعل  األشععار والقصعائد 

 (Danforth 2010)  .1المتغّنى بها وقصص الجن الشعبٌة والقصص البطولٌة واألساطٌر

وٌشتمل التراث الشعبً أًٌضا على الفنون والحرف والرقص واألغانً أو الحكاٌات الشععرٌة لططفعالو واألمثعال السعائرةو  

 وٌمكننا تقسٌم التراث الشعبً إلى أربعة اقسام أساسٌة وهى:  واألحاجً. وكل هذه العناصر هً التً كونت تراث االمة.

المعتقدات والمعارف الشعبٌة: وهً ما ٌؤمن به الشعب كاالعتقاد فً األشٌاء التً تجلب الحظ واألٌام التً لها  .1

 تأثٌر طٌب على الناس. 

 ٌاد والمناسبات. العادات والتقالٌد الشعبٌة: ومنها العادات المتبعة عند المٌالد والزواج واألع .2

األدب الشعبً: وهو تراث ثقافً وتارٌخً وفكريو فهو ٌنتقل بفكر األمة وعاداتها وحكاٌاتها وقصصها وأنسابها  .3

 ومعتقداتها من جٌل إلى جٌل وٌشمل الحكاٌات الشعبٌةو السٌر الشعبٌةو األمثال الشعبٌةو األغانً الشعبٌة 

سالٌب التقلٌدٌة فً البناءو إعداد الطعامو الزراعةو أما الفنون الشعبٌة الثقافة المادٌة والفنون الشعبٌة: تشمل األ .4

 (2012. )الجوهري 2فتشمل على الموسٌقى الشعبٌةو الرقص الشعبًو واألزٌاء والحلً

 التراث الشعبً المصري

ر مصر بالعدٌد ان التراث الشعبً فً مصر له طابع خاص به وذلك نظراً لما احتواه من زخم حضاري متعدد نتج عن تأث

من الحضارات الهامة والقوٌة التً مرت علٌهاو كما ان شخصٌة اإلنسان المصري صاحب الثقافة المتراكمة ساعدت على 

تكوٌن تركٌبة خاصة من الثقافة وكونت تراثاً ثقافٌاً فرٌداً من نوعه أثر على كل عناصر اإلرث القومً المصري وصنع 

( وٌمثل التراث الشعبً المصري انعكاسا لالنفعاالت الفطرٌة لإلنسان المصري 2014. )ابتسام 3التراث الشعبً الممٌز

البسٌط هذه االنفعاالت تعكس ما ورثه المصرٌٌن واثر فٌهم وفً ثقافتهم حٌث امتص المصري الفطري المؤثرات 

ا تحوٌه من معانً ومدلوالت الخارجٌة لٌنبع منه العمل الفنً بكل تلقائٌة وتظهر رموز الفن الشعبً فً هذه االعمال بم

والتً تعبر عن الهوٌة المصرٌة وتمٌزها عن باقً المجتمعات. واذا ما حاولنا اٌجاد تعرٌف علمً دقٌق للتراث الفنً 

الشعبً المصري سنجد انه عبارة عن: " فن واقعً؛ ولكن واقعٌته بصرٌة قائمة على المطابقة أو النقل المباشر ولذلك فهو 

 (1970) الشال 4وال ٌهتم بالتفاصٌل الجزئٌة "ٌهتم بالكلٌات 

 خصائص الفن الشعبى 

الفن الشعبى فن عرٌق ٌجمع بٌن البساطة والجمال .وهو ٌعبر عن العادات والتقالٌد الخاصة وٌقوم الفن الشعبً بتلبٌة كل 

االحتٌاجات االنسانٌة لذلك ٌمارسة عامة الشعب. ولرموز الفن الشعبٌى اهمٌة كبٌرة حٌث تستخدم هذه الرموز فً إعادة 

ال ٌوجد لها إال شواهد ضئٌلة متفرقة واعادة صٌاغ هذه الرموز فً شكل منتجات بناء الفترات التارٌخٌة الماضٌة والتً 

استخدامٌه هو احد اسالٌب الحفاظ على هذا التراث وتستخدم الرموز أٌضا إلبراز والتعبٌر عن الهوٌة الوطنٌة والكشف 

تستمدها من البٌئة. ومن خالل مٌز منتجات الفن الشعبً باستخدام الخامات المحلٌة والوحدات التً وتتعن مالمحها. 

                                           
1
 Randi Danforth (2010) Preserving Egypt’s Cultural Heritage American University Press  ISBN 

9780936770284 

 6106-انٓٛئّ انؼبيخ نمصٕر انضمبفخ -يحًذ يحًٕد انجْٕر٘ " يٕسٕػخ انزراس انشؼجٗ " انًجهذ االٔل  2

" يجهخ انُظى انًؤصرح فٙ أسبنٛت رُبٔل انزراس انشؼجٙ انًصر٘ يٍ يصبدرْب األٔنٛخ نزأصٛم انٕٓٚخ فٙ انزصًٛى انذاخهٙ اثزسبو يحًذ خًٛس " 3

 6102انزصًٛى انذٔنّٛ, 

 .0531 ػجذ انغُٗ انُجٕ٘ انشبل6 " انًؤرًر انسُٕ٘ انزبسغ نًٕجٓٙ انزرثٛخ انفُٛخ "،  يطجؼخ ٔزارح انزرثٛخ ٔانزؼهٛى، انمـبْرح، 4

http://www.aucpress.com/t-AuthorDetails.aspx?ID=473
http://www.aucpress.com/t-AuthorDetails.aspx?ID=473
http://www.aucpress.com/t-AuthorDetails.aspx?ID=473
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دراستنا للفن الشعبً نستطٌع أن نتتبع الكثٌر من جذور فنوننا األصلٌة التً ٌبدو أننا فقدنا الكثٌر منها بعد أن دخل على 

. فالتطور التكنولوجً الذي ٌتزاٌد ٌوم بعد ٌوم جعل حٌاتنا الكثٌر من التعبٌرات التً تفصل بٌن حاضر فنوننا وماضٌها

 (Durant 2010) .  5جات فً العالم كله متشابهه وال ٌمكن ان تمٌز المنتجات المصرٌة عن غٌرهاالمنت

شعبً ٌمكن ان تعنً الكثٌر وٌمكن الفن الشعبً فن جماعً ال ٌعرف الفردٌة والمنتجات التً تحمل سمات او رموز الفن ال

ٌعتمد على الوحدات . ومن خصائص الفن الشعبً انه ان تعبر عن الهوٌة الوطنٌة وتصلح الن تكون بدٌل لكثر من الكالم

الهندسٌة البسٌطةو وٌغلب استعمالها فً المنتجات التً تفرض صناعتها والخامة المستعملة فٌها هذه الوحداتو والزخارف 

وتتمٌز وحدات الفن الشعبٌة فً مختلف األماكن  بسٌطة التً تعتمد على خطوط منحنٌة لٌنة قلٌلة أٌضاً العضوٌة ال

ومختلف الشعوب بأنها تلفت النظرو سواء بسبب اللون أم الشكل أم الصوتو وٌتضح ذلك بقوة فً الحلى الشعبٌة شكل 

 (2017) ٌاسر معبد  6( ونجد ان أغلب زخارف الحلً هندسٌة قوامها الخطوط والمثلثات1)

 
 ( مجموعات من الحلً الشعبٌة1شكل )

 اهمٌة التراث الشعبً 

ٌعتبر التراث الشعبً جزء أساسً من مكونات تارٌخ وحضارة وهوٌة االممو كما ان التراث الشعبً ٌمثل شخصٌة 

المٌراث الحقٌقً لكثٌر من الحضارات حتى ما ولى منها فلوال وجود التراث ما كانت الحضارات وال فالن الشعبً هو 

كما ان التراث الشعبً  (Durant 2010). 7الحضارات التً انقضت وهو دلٌلنا على اثبات عظمت تلك الحضارات

االجتماعٌة من حٌث إعادة ترتٌب الفترات التارٌخٌة الغابرة أو ماٌسمى ٌساهم فً دراسة ومعرفة تارخ الثقافة والحٌاة 

منهج إعادة البناء التارٌخً الذي ٌستخدمه الباحثون فً البحث العلمً كما ان التراث ٌلعب دورا هاما فً معرفة عالقات 

 (.2010 عبد هللاٌوسف . )8التفاعل عالقات التفاعل والتأثٌر المتبادل بٌن الثقافات المختلفة 

                                           
5 Will Durant (2016) Our Oriental Heritage: The Story of Civilization, Volume I Kindle Edition  

زًُٛخ اإلثزكبر انًؤرًر انذٔنٙ االٔل ن -"اخهٙ ثٓذف رًُٛخ انسٛبحخ انذاخهٛخرٕظٛف انمٛى انزراصٛخ انشؼجٛخ فٗ انؼًبرح ٔانزصًٛى انذٚبسر ػهٗ يؼجذ "  6

 6103 -اإلسزرارٛجٛخ انٕطُٛخ ٔانزًُٛخ انًسزذايخ  انزراصٛخ ٔانسٛبحٛخٔ هذٚخٛثذاع نهصُبػبد انزمإلٔا

 يرجغ سبثك 7

 www.yemen_nicبة يُشٕر فٙ يٕلغ انكز -6101- "انحفبظ ػهٗ انًٕرٔس انضمبفٙ ٔانحضبر٘ ٔسجم رًُٛزّٕٚسف ػجذ هللا " 8

info/files/turism/studies/hefaty pdf 

https://www.amazon.com/Will-Durant/e/B00N3MKTAI/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Will-Durant/e/B00N3MKTAI/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Will-Durant/e/B00N3MKTAI/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Will-Durant/e/B00N3MKTAI/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
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 رموز الفن الشعبً

الرمز من الناحٌة الفنٌة لغة تشكٌلٌة أصٌلة ٌستخدمها الفنان الشعبً للتعبٌر عن أحاسٌسه وأحاسٌس أهل بٌئته وانفعاالتهم 

) حسٌن شرٌف .9نحو ما ٌهز مشاعرهم من أحداث أو معتقدات أو أفكارو فالرموز الشعبٌة تعد تلخٌص لفكر وعقدة االمم

1965) 

الرموز الشعبٌة بقٌمتها االجتماعٌة والثقافٌة والفكرٌة فهً لٌست مجرد رمز بل أنها تعبٌرا عن البٌئةو والمجتمع  وتتمٌز

 (.1999)منى أنور  10.هو الذي ٌحدد قٌمة الرمز وٌضفى على األشٌاء المادٌة معنى فتصبح رموزاً 

لتارٌخٌة المختلفة واستعارت منها ما استعارتهو سارت رموز الفن الشعبً ومعتقداته جنباً إلى جنب مع رموز الفنون ا

فمصر لدٌها كم هائل من الرموز الشعبٌة منها المستمد من الحضارة المصرٌة القدٌمة وأكثر الرموز اشتقاقا فً الفن 

( وكذلك مفتاح 2الشعبى هً العٌن وخاصة عٌن حورس التً بدت فً اكثر من قطعة من قطع حلى توت عنخ امون شكل)

عنخ. كما ٌستمد التراث الشعبى رموزه من الفن االسالمً والفن القبطً ومنها الرموز المرتبطة ارتباطاً وثٌقاً  الحٌاة

بالمعتقدات أو ما ٌعرف بالرموز الطوطمٌة. وتتألف الرموز الطوطمٌة من عدة أنواعو منها ما ٌنتمً إلى فصائل حٌوانٌة 

ووس واألشجار ومنها ما ٌمثل الجماد كالنجومو أو مظهر من مظاهر الطبٌعة ونباتٌة كالذئب والثعلب والنمر والحمام والطا

 (. 1981) سوسن عامر  11كالسماءو الشمسو القمرو النارو الماء والبحار وأحٌانا ٌكون الرمز مجرد أشكال هندسٌة

    

 عٌن أوجات ومفتاح الحٌاه "عنخ" احد الرموز الشعبٌة المستمدة من الرموز المصرٌة القدٌمة ( 2شكل)

 رمز الكف 

( هو فً االساس رمز من الرموز المصرٌة القدٌمةو حٌث كانوا ٌعتقدون إنهعا تسعاعد علعى تجمٌعع 3شكل ٌد اإلنسان شكل)

م كرمز لصد عٌن الحسود )خمسة وخمٌسة( ممثلة فً الكعف جسم اإلنسان بعد موته لتعمل فً الحٌاة األخرىو تستعمل الٌو

 الشعبً .

 رمز التمساح

(و وكانوا ٌخافونه وٌقدسونه حٌث 4و من الرموز التً كانت موجودة منذ العصر الفرعونً اٌضا رمز التمساح شكل)

نماذج لتماسٌح معلقة على  كانوا ٌعتقدون إن قوته تطرد األرواح الشرٌرةو وقد بقً هذا االعتقاد سائدا حتى اآلن فنرى

 (.1967)ولٌم نظٌر  12أبواب المنازل والحوانٌت وخاصة فً بالد النوبة

 

                                           
 0521اثرٚم  –انؼذد انضبَٙ  –انمبْرح  –يجهخ انفٌُٕ انشؼجٛخ  –يمبنخ  –انريس فٙ انفٍ انشؼجٙ انزشكٛهٙ  –حسٍٛ ػهٗ شرٚف  9

 –انمبْرح  –جبيؼخ حهٕاٌ  –هخ ػهٕو ٔفٌُٕ دراسبد ٔثحٕس يج –ثحش  –انفٍ انشؼجٙ ٔانطبثغ انمٕيٙ نهًؼهمبد انُسجٛخ  –يُٗ يحًذ إَٔر  10

 .0555ٕٚنٕٛ  –انًجهذ انحبد٘ ػشر  –انؼذد انضبنش 
11

 .0540 –انمبْرح  –انٓٛئخ انًصرٚخ انؼبيخ نهكزبة  –انرسٕو انزؼجٛرٚخ فٙ انفٍ انشؼجٙ  –سٕسٍ ػبير  

 .0523 –انمبْرح  –دار انكزبة انؼرثٙ  –انؼبداد انًصرٚخ ثٍٛ األيس ٔانٕٛو  –ٔنٛى َظٛر  12

http://3.bp.blogspot.com/--Nq5CRsMYS4/UXjoEgC53qI/AAAAAAAAAPY/VCT8suaNgJ8/s1600/untitlettd.bmp
http://2.bp.blogspot.com/-8ciGVop0l7M/UXjoYPPGC2I/AAAAAAAAAPg/L8wpUfObeqw/s1600/untitledRRRRRRRRRR.bmp
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  رمز الدٌك

( ومازال ٌستخدم حتى اآلن كالدٌك الذي ٌرمز إلى السهر 5وهو رمز شاع استخدامه فً العصر القبطً واإلسالمً شكل)

( بٌنما ٌرمز إلى األذان وبخاصة أذان الفجر فً 1963الخادم والٌقظة واآلم السٌد المسٌح فً العصر القبطً )سعد 

العصر اإلسالمً ونجد إن الدٌك فً الفن الشعبً له مدلول رمزي لدى البدو فهو ٌرمز إلى بزوغ الفجر وإشراقه الصباحو 

 كما ٌرمز إلى الرجولة وٌرمز أٌضا إلى السخاء والكرم.

 

 

 ( رمز الكف فً الفن الشعب3ًشكل)

 

 ( التمساح فً الفن الشعب4ً)شكل 

 

 ( الدٌك فً الفن الشعب5ًشكل )

 

 الحمامة والٌمام 

والٌمام ٌعبر اٌضا عن الوداعة أحد رموز الحب التً نجدها فً الفن الشعبًو والحمامة بالطبع رمز عالمً للحب والسالم. 

ٌعود قصة الطوفانو عندما أرسل نوح الٌمامة ( أقدم ذكر الٌمامة 7والهدوء كما ٌعبر أحٌانا عن الحرٌة واالنطالق شكل )

 (.2015)حنان عبد العظٌم  13فعادت تحمل فً منقارها غصن زٌتون

 

 ( الحمامة فً الفن الشعب6ًشكل )
   

 ( الٌمامة فً الفن الشعب7ًشكل )

 الزهور

نجدها منفرده أو على هٌئة  ( وٌمكن ان8تعتبر الزهور من رموز المودة والفرح والسرورو ونجدها بأشكال مختلفة شكل )

 باقات واحٌانا تكون مقترنه برسوم لفتٌات مقترنة برسم لسمكتٌن متقابلتٌنوأو برسم طائرٌن متقابلٌن

                                           
13

-انًجهذ انضبَٗ  -يجهخ انفٌُٕ ٔانؼهٕو انزطجٛمٛخ -صٛبغخ يؼبصرح نهريٕز انشؼجٛخ انؼرثٛخ فٙ يجبل انرسى االنكزرَٔٙ  –حُبٌ سًٛر ػجذ انؼظٛى  

 6101 -انؼذد انضبنش

http://4.bp.blogspot.com/-iNOB4WCFA10/UXePybcaxDI/AAAAAAAAAKc/BotO16D1KgY/s1600/UUUUUUUUU.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-oGG1YsnRnJg/UXeOS4FvlMI/AAAAAAAAAIs/7QuAB_thGlk/s1600/GGG.bmp
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 ( نماذج مختلفة من الزهور فً الفن الشعب8ًشكل)

 رمز الفتاه

الفتاه بأشكال كثٌرة فً الوشم سواء رمز الفتاه فً الفن الشعبً نجده ٌستخدم بكثرة للداللة على مكانة المرأة ونجد رموز 

 (9وهً ممسكة بسٌف أو ثعبانو أو زهور شكل )

    

 ( نماذج من صور الفتاه فً الوشم الشعب9ًشكل )

 رمز االفعى

( حٌث ان هناك حكاٌات تشٌر إلى توحد الشٌطان واألفعى إلغواء ادم وحواء باألكل من 10) وهو رمز للكراهٌة شكل

عندما تسلل إبلٌس إلى الجنة داخل أفعىو وعلى هذا فاألفعى والشٌطان وجهان لعملة واحدةو والفنان الشجرة المحرمة 

(و على 2001)احمد خلٌل  14الشعبً رسم هذا الرمز فً مواجهه مع األبطال واألسود والنسورو وٌظهره دائما مهزوما

 لفرعونٌة.الرغم مما تتصف به األفعى من شر إال أنها كانت مقدسة فً الحضارة ا

 

( رمز االفعى فً الفن الشعب10ًشكل)
15
 (2008)منى انور  

 النخلة 
(و وٌستخدم هذا الرمز فً األعمال الفنٌة بكثرة 11النخٌل فً التصوٌر الشعبً رمز قدٌم ٌدل على اإلنتاج والوفرة شكل)

 (.1978 . )جبرٌل16ومما زاد قٌمة هذا الرمز إن النخلة كانت فً القدٌم من األشجار المقدسة

                                           
14

 –رسبنخ يبجسزٛر  –ر الثزكبر رصًًٛبد نهًؼهمبد انُسجٛخ انحذٚضخ انريٕز ٔانًؼزمذاد ػُذ انفُبٌ انشؼجٙ انًصر٘ كًصذ –احًذ ػجذِ خهٛم  

 .6110 –انمبْرح  –كهٛخ انفٌُٕ انزطجٛمٛخ  –جبيؼخ حهٕاٌ 

 يرجغ سبثك 15

 .0534ٕٚسف ججرٚم أثٕ فرط هللا6 انُخٛم فٙ انجبْهٛخ ٔصذر االسالو، دار االَصبر 16

http://4.bp.blogspot.com/-OBrhz5FeJxY/UXePmdySDAI/AAAAAAAAAKE/ze1SBmrnt-0/s1600/XXXXXXXXXXXX.bmp
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 ( النخلة فً الفن الشعب11ًشكل)

 السٌف 

( وٌعنً اٌضا طبقة النبالء وهو 12ٌرتبط السٌف بمعانً البطولة والفروسٌة والشجاعة وٌظهر عادة فً ٌد االبطال شكل )

اإلسالمٌةو ان ٌتكئ خطٌب رمز للفروسٌة اٌضا وٌستخدم إلبعاد الشٌاطٌن عن القبائل ومن التقالٌد الشائعة أٌضا فً الفتوح 

 الجامع على العصا اذا كان البلد قد فتح صلحا وٌتكئ على السٌف للداللة على ان الحكم بٌن الطرفٌن هو حد السٌف.

 

 الشمس
( وترسم أحٌانا 13وهً مركز الحٌاة وترمز للقوة وترسم كدائرة كبٌرة أو ما ٌشبه النجم وبداخله نقطة أو وجه رجل )

 (.2015)حنان عبد العظٌم  17الخطوط كداللة على اإلشعاعمحاطة ببعض 

    

 ( السٌف كرمز الشعبً 12شكل )

 

 ( الشمس كرمز الشعب13ًشكل )

 

 كرمز الشعبً( االسد 14شكل )

 األسد

 .(14واإلقدام وقد استخدم بأشكال واوضاع كثٌرة فً الفن الشعبً منها ما هو شكل ) وهو رمز للشجاعة

 الجمل

( وفً احٌانا اخرى ٌقترن بالكعبة 15من االحٌان كان ٌقترن برسم النخلة للتعبٌر عن البٌئة الصحراوٌة شكل )فً كثٌر 

 .للتعبٌر عن العودة من الحج

 السمكة

وهً رمز للتكاثر وٌستخدم اٌضا كتعوٌذة لجلب الحظ. والسمكة رمز للتجدٌد وفً األساطٌر وكذلك فً المعتقدات الدٌنٌة 

 (.16هذا الرمز على االنبعاث شكل )غالباً ما ٌدل 

                                           
 يرجغ سبثك 17
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 ( رمز الجمل مقترن بالنخل15شكل )

       

 ( رمز السمكة فً الفن الشعب16ًشكل )

 أهمٌة المحافظة على التراث الشعبً
 هناك عدة أسباب تجعلنا نهتم بالحفاظ على التراث الشعبً وبمكن تقسٌم هذه األسباب إلى:

الحاجة إلى استمرار الوظٌفة االجتماعٌة وارتباطها بذكرٌات الناس لكونها تعد تجسٌدا وتتمثل فى اجتماعٌة وتارٌخٌة: 

ألحداث وفترات تارٌخٌة وشخصٌات لها تأثٌرها على األحداث وترجمة لظواهر معٌشٌة خاصة تعطى استمرار للنبع 

 (.1985)علً بٌومً  18الحضاري عبر العصور

االقتصاد حٌث ٌمكن استغالل هذه الرموز التراثٌة فً دعم السٌاحة عن ٌمكن للتراث الشعبً أن ٌدعم اقتصادى: 

طرٌق منتجات تحمل هذه الرموز الشعبٌة كما ان المتاحف التً تضم االثار ذات السمات الشعبٌة ٌمكن ان تكون 

 مصدرا لجذب السٌاح اذا ما احسن عرضها.

سرد التارٌخ بأحداثه والتعرف على الحالة السٌاسٌة من خالل الحفاظ على تراثنا ٌمكن التعلم من الماضً وسٌاسً: 

 المسٌطرة فً االزمنة المختلفة ومعرفة فترات القوه والضعف التً مرت بالبالد.

وتتمثل االهمٌة هنا فً المحافظة على الرموز الدٌنٌة والتً تحمل التراث الشعبً من مساجد وكنائس  دٌنٌة وعقائدٌة:

 االثرٌة. ودور عباده وغٌرها من المبانً

وتأتً االهمٌة هنا من تواصل األفكار المتوارثة والتً تشمل عاداتنا وتقالٌدنا وهوٌتنا الوطنٌة لتكون دلٌل  تنموي:

 .19لطجٌال القادمة ٌمكن االستفادة منه الحقا فى صٌاغة سلع او فنون او حتى انماط زخرفٌة ٌسهل تروٌجها

(Hassani 2015), 

اظ على التراث ٌحث على تطوٌر درجة من الوعً التارٌخً الذي ٌعتبر متطلبا أساسٌا ٌضاف الى هذا اٌضا ان الحف

إلحداث أي تغٌٌر مستقبلً فً تصمٌم المنتجات.كذلك دمج محتوى الماضً مع مكونات المكان ومورثات الزمان 

على التراث اٌضا الى وحاضرها ومستقبلها فً وحدات متمٌزة تخدم مجاالت تصمٌم المنتجات المختلفة. وٌهدف الحفاظ 

توصٌل الرسائل الفنٌة والثقافٌة واإلنسانٌة والحضارٌة التً تحتوٌها الموروثات والبٌئات التارٌخٌة والمبانً التراثٌة إلى 

 ( 2017. )هدى مدكور 20األجٌال القادمة بصورة جٌدة

 الحفاظ على التراث:

الحفاظ على التراث معناه إحٌاء ذلك التراث باعتباره خلفٌة لتكوٌننا الحضاري وٌتم ذلك عبر جمع رموزه والتعرٌف بها 

ودراستها وفً مقدمة ذلك كله حصرها وتسجٌلها بحٌث تصبح هذه الموروثات معروفة وموثقة وٌسهل ذلك إعادة توظٌفها 
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 ل هذه الرموز. توظٌفا نافعا وتشجٌع إنتاج المنتجات التً تحم

ٌجب على كل فرد وكل مؤسسة داخل االمة ان تتحمل مسؤولٌة حماٌة التراث وعلى المؤسسات اإلعالمٌة القٌام بتوعٌة 

المواطنٌن بقٌمته وأهمٌته التارٌخٌة فالحفاظ علٌه مسؤولٌة عامة ألنه ملك للناس كافة ولٌس لفرد أو فئة معٌنة هو قطاع 

 (.2010عبد هللا )ٌوسف 21عام ولٌس قطاع خاص 

ان الموروثات تنمو وتبقى بسبب رغبة اصحاب وورثة تلك الموروثات فً خلق شًء أكثر صدقا وأفضل أو أكثر راحة 

وٌجب ان  تظل دائما رغبة حٌة ومستمرة فً نفوس االجٌال الجدٌده خاصة. إن هذه الموروثات ان لم تسلم من جٌل للجٌل 

تفقد نسبة من المنتمٌن إلٌها والمتمسكٌن بهاو او قد تجد األجٌال الجدٌدة التً قدم إلٌها  الذي ٌلٌه ٌمكن أن تتدهور بمعنى أن

هذا اإلرث ان بعض أنواع الموروثات اقل تقبال لدٌهاو وذلك وفقا للمعاٌٌر التً تتبناها وتقٌس بها تلك األجٌال الجدٌدة. وقد 

وث للتغٌٌر )بالقٌاس إلى أشكاله األولى أو األقدام( من نواح حدث على امتداد أجٌال عدٌدة من المتلقٌن أن ٌتعرض المور

( لذا نجد أن اإلحساس بالهوٌة والشعور باالنتماء ٌتطلب وجود هوٌة معٌنة للموروث 2017)احمد, فٌفٌان  22عدٌدة

ثات الشعبٌة فً ٌستطٌع بها الجٌل الجدٌد ان ٌكونوا اكثر تقبال وٌمكن ان ٌتأتى ذلك عن طرٌق ادراج هذه الرموز والمورو

. 23شكل منتجات معاصرة ومنتجات استخدامٌه حتى تعتاد اعٌنهم على رؤٌة هذه الموروثات كجزء من حٌاتهم الٌومٌة

هناك عدة اجراءات ٌمكن تبنٌها للحفاظ على التراث الشعبً ( أن 2013)فوزٌة قحطان ( وترى 2006)محمد الجوهرى 

 ا:24ومنه

 الصناعات التقلٌدٌة الشعبٌة ومراكز لتوثٌق كل ما ٌتعلق بموروثنا الشعبً إنشاء معاهد للتدرٌب على الحرف و

 بكل أنواعه المادي والفكري واالجتماعً.

 .إقامة المعارض واألسواق الخاصة بالمنتجات التً تحمل السمات الشعبٌة وتشجٌع انتشارها وتداولها 

  شامل له فً جمٌع المحافظات.توثٌق المأثورات الشعبٌة تسجٌال مٌدانٌا والقٌام بعملٌة مسح 

 .ًاالكثار من عمل البحوث التً تتناول التراث الشعب 

 احٌاء المجالت والدورٌات المهتمة بعرض الموروثات الشعبٌة 

  إصدار التشرٌعات التً تكفل حماٌة الممتلكات الثقافٌة المحلٌة والمعالم التارٌخٌة واألثرٌة ووضعها فً متاحف

 متخصصة بذلك.

 راث والتوعٌة به لدى المجتمع والبدء باألطفال وذلك لتعمٌق االنتماء ودعم الهوٌة منذ الصغر. تعلٌم الت 

 تحدٌات المحافظة على التراث الشعبـً:

ٌات بعضها ٌتمثل فً إهمال الكثٌر من الرموز الشعبٌة مما ٌعرضها  ٌواجه التراث الشعبـً مجموعة كبٌرة من التحدِّ

عرضه للسرقة كما ان ذلك ٌمثل خطورة كبٌرة على التراث الشعبً الغٌر مادي والمتمثل فً لالندثار كما انها تكون 

االدب واالمثال الشعبٌة واالحاجً واالساطٌر فأن لم توثق هذه الموروثات سوف تزول وخاصة مع ما ٌعٌشه العالم من 

وفً الوقت  .(2017)ٌاسر معبد 25لثقافًتطورات وتبدالتو فقد هذه الموروثات اٌضا للتحرٌفو والتزوٌرو بسبب الغزو ا

نفسهو إذا أُحسن استغالل هذا الموروثات الشعبٌةو وأتقن العمل بها فً مجاالت التصمٌم المختلفةو فإن النتائج ستكون 
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ل لبنة هامًة فً حضارة اإلنسانو ورافداً أساسٌاً من روافد ثقافة الشع إٌجابٌة حتماً. عهو ٌشكِّ وب إن التراث بغناه وتنوِّ

دور مصمم الحلً هنا هو توظٌف هذه وقد ٌكون   واألمم. لذا وُجب التنقٌب فً مكوناتهو وجمعه وتصنٌفهو وحفظه

 ,(Hassani 2015) .26الموروثات من الرموز الشعبٌة توظٌفاً جٌداًو وتشجٌع انتشار هذه االعمال واقتنائها

 معنى الهوٌة
ظهر مصطلح الهوٌة وما ٌتعلق بها من مصطلحات اخرى مثل تأصٌل الهوٌة سواء الهوٌة الثقافٌة أو الهوٌة التصمٌمٌة 

وغٌرها من المصطلحات التً اصبحت مثار جدل ومحمور اهتمام كثٌر من المفكرٌن والجدل هنا ٌأتً حول كٌفٌة ربط 

على الهوٌة الوطنٌة أصبحت من أبرز القضاٌا المطروحة حفاظ فقضٌة المصطلح الهوٌة بالمجاالت االنسانٌة المختلفة 

الهوٌة تعنً العملٌة التً تمٌز الفرد عن غٌره اي تحدد شخصٌته ومن للبحث والدراسة وذلك ألهمٌتها وخطورتها و

 ( 1995)البهنسً عفٌف .27السمات التً تمٌز األفراد مثل االسم أو الجنسٌة

ٌات المادٌة والنفسٌة والمعنوٌة واالجتماعٌة والتً تعتمد على نظام معرفً متكامل. فالهوٌة منظومة متكاملة من المعط

وٌتحدد من خالل الصراع مع األخر لذلك فان الهوٌة تترسخ فً أعلى أشكال الصراع أي تعتبر الهوٌة كٌان هام ٌتطور 

الخالفات الداخلٌة والوعً أكثر الحروب ففً الحرب ٌتحقق التماسك االجتماعً لوجود عدو مشترك ٌتطلب ذلك إزالة 

  (1999هنتجتون صمؤٌل ). 28بالثقافة وضرورة حماٌتها

ان العناصر التصمٌمٌة والرموز الشعبٌة الموروثة تساهم بصورة كبٌر فً تأكٌد الهوٌة وتأصٌلها لما لها من اثر مرئً 

السمات المصرٌة األصٌلة وهً رموز متنوعه فعال فً الوجدان وقد وجد أن الرموز الشعبٌة من اكثر الرموز التً تحمل 

 لمرورها بمختلف الحضارات كما أن إهمالها ٌشكل تهدٌدا واضحا فً الحفاظ على الهوٌة الثقافٌة.

 الهوٌة الثقافٌة:

الهوٌة الثقافٌة هً المٌزة التً تفرق كل امه عن االخرى فكل مجتمع له ثقافته الخاصة والتً تحمل سمات هذه االمة 

الهوٌة الثقافٌة للتهدٌد كما انها معرضة لالحتالل من الثقافات الغربٌة وهذا ما ٌطلق علٌه صراع الحضارات   وتتعرض

وقد ظهر ذلك منذ االنفتاح على العالم الغربً فً بداٌة القرن التاسع عشر وكان الغرض من ذلك مواكبة التطور والتقدم 

انعكس ذلك على تصمٌم المنتجات فكثر من المنتجات التً نستخدمها فً التكنولوجً فامتزجت ثقافتنا بالثقافة الغربٌة و

حٌاتنا الٌومٌة محملة بطابع غربً حتى المنتجات المصرٌة االصل اصبح لها طابع غربً مما ٌهدد المساس بالهوٌة 

 (1997)عبد العزٌز التوٌجري  .29الوطنٌة

 الهوٌة الوطنٌة وعالقتها بتصمٌم الحلً:

م الحلً على الهوٌة الوطنٌة فالحلً من أقدم المنتجات الذي عرفها االنسان واشتهرت الحضارة تنعكس اهمٌة تصمٌ

الفرعونٌة بثروة هائلة من موروثات الحلً. وتأثرت الحلً بشكل كبٌر بالحضارات المتعاقبة ولكنها لم تفقد مدلولها وال 

صري لذلك هو المنتج االقرب لربط المجتمع بالهوٌة معانٌها فكل قطعه من قطع الحلً لها معنى ومدلول فً المجتمع الم

تظهر الهوٌة فً الهٌئة الشكلٌة للتصمٌم كونها مستلهمة من تراث أو موروث محلً الوطنٌة والعمل على تأصٌلها وقد 

مكون  وٌظهر ذلك فً معالجة الخطوط الشكلٌة المكونة للتصمٌمو فقد تبدو الهوٌة فً قوام النسبة الحاكمة للتصمٌم بوصفه

من خطوط وأسطح وفراغات وانحناءاتو أو من خالل التفاصٌل األكثر دقة والتً ٌحتوٌها التصمٌم  كالزخارف واأللوان 

 (2017. )فٌفٌان احمد, 30والخامات المستخدمة
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 التراث الشعبً وتأصٌل الهوٌة

هـوٌـة بدون ٌمكن ان توجد ـتـراث والهـوٌة. فال هو اإلشارة إلى أن هناك ارتباطاً وثٌقاً بٌن ال إنَّ أول مـا ٌنبغً أن نـبدأ به

 وال تـراث إذا لم ٌؤسس لـلـهـوٌـة. فالـتـراث والـهـوٌـة عـنـصران مـتالزمـان من عـنـاصـر الـذات تـراث تـستـند إلـٌه

 (2011)عبدالـعزٌـز التوٌجري  31.ومـكـونان متكامالن من مكونات الشخصٌة الفردٌة والجماعٌة

لوطنٌة معرضة الن تضعف او تنقدها االمة وذلك بسبب اندماجها بالثقافات االخرى فلوال وجود التراث لفشلت ان الهوٌة ا

هذا إشارة واضحة وصرٌحة ألهمٌة التراثو وخاصة التراث الشعبً  االمة فً المحافظة على ذاتها وتأكٌد وجودها وفً

مقومات الثابتة لهوٌة األمةو وخزان ثقافتها عبر التارٌخو ومن ألنه ملك لعامة الشعب وال ٌقتصر على فئة معٌنة فهو من ال

خالله َتستقً األمة قٌمها وتقالٌدها وأعرافها وعاداتهاو فالتراث الشعبً إنما هو انعكاس بدرجة أو بأخرى لممارسات األمة 

وهناك  راء تشٌر الى مدى ارتباط الحرف التقلٌدٌة بتأكٌد الهوٌة المصرٌة باعتبار أن الحرف  (.2009)لطٌفة خضر 32

التقلٌدٌة هً إحدى مظاهر التعبٌر عن الهوٌة المصرٌةو وكذلك هً جزء ال ٌتجزأ من التراث الشعبً وتشكل أهم 

ثقافة الكثٌر من الشعوبو وتراثنا الِحرفً النشاطات األساسٌة لدى المجتمع اإلنسانً ولها صلة كبٌرة بتارٌخ وحضارة و

ٌُمثل السجل الحً لحٌاة أجدادناو وهو مر ة هوٌتنا وتأصٌل لحضارتنا الذي ٌكشف عن تطورها عبر العصورو وهو 

الركٌزة لتأكٌد الهوٌةو وهو أساس التواصل الثقافً والتارٌخً على مر األجٌال ضمن السٌاق الحضاري المصريو وٌمثل 

)ابراهٌم  33ة ثقافٌة وحضارٌة أبدعته حضارات مصر المتعاقبة التً كانت مصدراً فً كل حضارات الدنٌاتراثنا ثرو

 .(2008ٌحٌى

 القٌم التراثٌة الشعبٌة :

تتمٌز الرموز الشعبٌة بالتلقائٌة النابعة من شخصٌة الفنان فهو ٌستمد من ذاكرته وخبراته وٌؤكد على احساسه الفطري 

السمات المصرٌة. كما ان الرموز الشعبٌة تتمٌز بالقابلٌة لتحرٌف النسب والمقاٌٌس فتظهر المبالغة  لٌنتج عمال فنٌا ٌحمل

والحذف فً بعض األجزاء دون األجزاء األخرى فتظهر المبالغة فً تكبٌر وتصغٌر احجام العناصر وتتسم الرموز 

( ونجد بعض االعمال الفنٌة فً الفن الشعبً خالٌة 2017ٌاسر معبد . )34الشعبٌة اٌضا بالفكاهة او ما ٌشبه فن الكارٌكاتٌر

كما تتمٌز الرموز الشعبٌة بالتكرار فٌعرف الفنان الشعبً االنطالق دون ملل أو قٌود فحٌن من االطارات التً تحددها 

ره دون ٌجٌد رسم بعض اإلشكال ٌقوم بتكرارها فً الحٌز كله دون التزام بالمساحة. واحٌانا ٌرسم الفنان الشعبً عناص

تخطٌط مسبق بكل إحساس فطري وذاتًو هنا تكمن القٌمة الجمالٌة التلقائٌة عند الفنان الذي ٌعتمد على التوازن والتناغم 

وٌعد  بٌن الوحدات التشكٌلٌة.كما تتمٌز اعمال الفن الشعبً بتنوع الموضوعات والتعبٌر عن االنفعاالت رغم قلة الحركة

دت الفن الشعبً تلقائٌة وبساطة. وغالبا ما كان ٌجمع فنان التراث الشعبً بٌن الزمان تحرٌف النسب من األمور التً زا

وغالبا ما تظهر الرموز واالعمال التً تحمل سمات الفن الشعبً بغٌاب الواقعٌة فً التعبٌر  والمكان فً موضوع واحد

وحداتها وانسجام القٌم اللونٌةو وانسٌاب  ومن أهم خصائص الفن الشعبً اٌضا اإلٌقاعو حٌث ٌتردد مع تعدد الرموز وتنوع

الخطوط بكل اتجاهاتهاو وملئً الفراغات بالتنمٌق وتوزٌع المساحات بأشكالها المختلفةو هناك ظواهر زادت القٌمة 

 (2015)حنان سمٌر 35اإلٌقاعٌة التى تتمثل فً التكرارو التماثلو التقابل اللونً
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 يرجغ سجك 
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 الحلى كموروث شعبً

المصاغ الشعبً هو احد الفنون الشعبٌة التً تعكس افكار المجتمع وثقافته بما تحوٌه من عادات وتقالٌد الحلً الشعبٌة أو 

وهً احد انواع الفنون التً ترتبط ارتباطا وثٌقا بالمجتمع المصري فكل الموروثات من الحلً الشعبٌة مستمدة من رمزٌة 

بها. ولو استعرضنا تارٌخ الحضارات التً مرت بمصر نجد ان  المعتقدات واحٌانا مستمدة من البٌئة والعناصر الموجودة

الحلً فٌها عامل مشترك وهام فً تارٌخ كل حضارة فقد عرف االنسان الحلً منذ ان خلقه هللا وقد بدأ بصٌاغة االحجار 

 (1974. )علً زٌن العابدٌن 36ثم تشكٌل المعادن

لهندسٌة كما ٌمكن أن ترصع باألحجار شبه الثمٌنة مما كردان وهً تحتوي على عدد كبٌر من الزخارف, واألشكال ا

 (2017. )سمٌرة عبد الفتاح 37ٌجعل كل قطعة من قطع الحلً التراثٌة بمثابة لوحة فنٌه

 اعادة صٌاغة وانتاج الرموز الشعبٌة من خالل تصمٌم الحلً 

لثقافعات المختلفعة للمجتمعع المصعري ان فن صٌاغة الحلً حرفة مرتبطعة بطبٌععة المجتمعع المصعري. وبعالطبع ٌمتعد تعأثٌر ا

على الحلً ومعانٌها ورموزها كما تؤثر كذلك على اشكالها وزخارفها ولكنها كلها تتفعق فعً انهعا تحمعل السعمات المصعرٌة 

( وتنتشعر حرفعة صعٌاغة الحلعً فعً جمٌعع أنحعاء مصعر وٌعرتبط المصعاغ أو الحلعى 17والمستمدة من الفعن الشععبً شعكل )

 به فً زٌنتها من خواتم, وقالدات, ومعاصم. بالمرأة, التً تهتم

 

( مجموعة من الحلً الشعبٌة متحف الحضارة المصرٌة بالفسطاط17شكل)
38
 (2017)وهاد سمٌر  

من اجمل ما وثق للحلى الشعبٌة والموتٌفات المستخدمة فٌها ما قدمه المصعمم/ عبعد الععال محمعد أسعتاذ الحلعى بكلٌعة الفنعون 

فقد استخدم المصمم فً عدد من اعماله الموتٌفات الشعبٌة والرموز الحٌوانٌة والبشرٌة وغٌرها فً  التطبٌقٌة جامعة حلوان

صٌاغة متمٌزة تشكٌلٌا إضافة الى كونها شكل جدٌعد معن اشعكال التعبٌعر غٌعر المعتعاد فعً الحلعى الشععبٌة التقلٌدٌعة. واسعتمد 

نٌن كبععار مثععل تحٌععة حلععٌم ولكععن فععً تكامععل رائععع المصععمم د/ عبععد العععال شخوصععه وعناصععره مسععتلهمة مععن صععٌاغات فنععا

للعناصر معا ٌؤكد على تفرده ببناء قوى متماسك ٌرجعنا الى عظمة المصرى االقدٌم ولكعن بحعس شععبى. وجانعب معن هعذه 

عدد من اعمال الفنان التعً تعأثرت بعالتراث  18األعمال محفوظ فً متحف كلٌة الفنون التطبٌقٌة بالجٌزة. وٌعرض )شكل (

 بى الذى ٌستند الى جذور فرعونٌة وانعكست على رموزه وعناصره المكونات الشعبٌة الواضحة.الشع

                                           
36

 0532 -انٓٛئخ انًصرٚخ انؼبيخ نهكزبة –انًصبؽ انشؼجٙ فٙ يصر  –ػهٗ زٍٚ انؼبثذٍٚ  
37

حرف انزمهٛذٚخ فٙ رأصٛم ان" انًؤرًر انذٔنٗ االٔل نزًُٛخ االثزكبر ٔاالثذاع نهصُبػبد انزمهٛذٚخ ٔانزراصٛخ ٔانسٛبحٛخ -سًٛرح ػجذ انفزبح انشرٚف  

 6103" انحهٗ انشؼجٛخ كًصذر نزصًًٛبد يجزكرح فٙ طجبػخ انًُسٕجبد
38

انًصرٖ كًفردح رشكٛهٛخ نهفٍ  انكرداٌانًؤرًر انذٔنٗ االٔل نزًُٛخ االثزكبر ٔاالثذاع نهصُبػبد انزمهٛذٚخ ٔانزراصٛخ ٔانسٛبحٛخ " -ْٔبد سًٛر  

 6103-الثس يؼبصرحانشؼجٙ ٔيذٖ االسزفبدح يُخ فٗ اَزبط يكًالد ي
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 ( جانب من اعمال المصمم د/ عبدالعال محمد عبد العال18شكل )

له فٌبدو واضحا استخدامه لعناصر الطٌور التً ترمز عادة فً التراث الشعبً للهدوء والوداعة فنجد اعما 19أما فً شكل 

 فٌها تسعى من خالل اللون وانحناءات بناء الرمز لتوفٌر هذا المعنى.

   

 ( جانب من اعمال المصمم د/ عبدالعال محمد تحمل رموزا تمثل طٌورا كالحمام والدٌك19شكل )

الفعن  وفى محاولة ألثبات قوة الرمز الشعبى وقدرته علعى تحقٌعق عناصعر الهوٌعة المصعرٌة قامعت الباحثعة باسعتخدام رمعوز

الشعبً فً صٌاغة بععض االفكعار التصعمٌمٌة التعً تعدعم تأصعٌل الهوٌعة الوطنٌعة معن خعالل اسعتخدام رمعوز وسعمات الفعن 

 الشعبً فً االفكار وفٌما ٌلً مجموعة االفكار التصمٌمٌة: 

 التصمٌم االول

  

جوادة واقفا واطار من اغصان تجمع هذه الدالٌة بٌن عدد من عناصر الفن الشعبى كالفارس الذى ٌمتطى صهوة 

 الزٌتون وسنابل القمح التً تعنى النماء والخصوبة
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 التصمٌم الثانً

  

تجمع هذه الدالٌة أٌضا بٌن عدد من العناصر كالطائر الذى ٌعلو عدد من الرموز النباتٌة ٌحرسها جواد منتشى ٌلتفت 

 الى اغصان الزٌتون 

 التصمٌم الثالث

  

 تتضمن هذه الدالٌة عناصر نباتٌة وحٌوانٌة متعددة أهمها الحمام واغصان نباتات نامٌة 

 التصمٌم الرابع

  

تصمٌم هذه الدالٌة ٌتضمن تطوٌرا للتصمٌم األول مع استبدال قائد الحصان بفتاة بدال من الرجل كما ٌتضمن المشهد 

 أٌضا عدد من الفتٌات التً تقفز فرحا 

 الخامسالتصمٌم 

  

فى هذه الدالٌة تقتصر العناصر الحٌوانٌة على األسد وهو غالبا ما ٌكون مهٌمنا على المشهد فً التراث الشعبً وٌأخذ 

 شكل وجه الرجل القوى
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 التصمٌم السادس

  

الفتٌات الالتى ٌطغى بوجودهن شعور بالخفة والمرح وقربهن وتماسكهن معا على الرغم من ان ابتسامتهن لٌست 
 بالواسعة لتؤكد على رؤٌة التراث الشعبى للفتاه التً ٌنبغً ان تتمٌز بالخجل والمحافظة على التقالٌد 

 التصمٌم السابع

  

 التصمٌم الثامن

 
 

 التصمٌم التاسع
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 التصمٌم العاشر

  

 التصمٌم الحادي عشر

  

 التصمٌم الثانً عشر

  

 

 نتائج البحث:

البد أن نؤكد على أن العمل فً مجال التراث الشعبً ٌحتاج إلى متابعه متواصلة وٌحتاج إلى إن ٌؤمن به القائمون علٌهو 

عملٌة توثٌقه والتروٌج لهو والهوٌة الوطنٌة وتأصٌلها وكذلك االستفادة من التقنٌات الحدٌثة التً تسهم بشكل كبٌر فً 

ٌتطلب منا إسهاما غزٌرا والبحث عن المجاالت التً ٌمكن ان تدعم ذلك ومجال الحلً واحد من هذه المجاالت 

ٌن المتخصصٌن بهذا المجال العمل للتأثٌر على الجٌل الجدٌد وتكوٌنه الثقافً لنتمكن من تكوٌن جٌل من الباحثٌن والمهتم

بالتراث ٌواصلون جهودهم بجهود من سبقوهم فً هذا المجال الحٌوي. ومن خالل البحث تم التوصل إلى بعض النتائج 

 تكمن فٌما ٌلً:

الفن الشعبً مصدر خصب البتكار تصمٌمات معاصرة فً شتى مجاالت تصمٌم المنتجات وفً ذات الوقت تعكس  -1
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 الهوٌة والشخصٌة المصرٌة على المنتجات.

 تصمٌمات للحلً مستوحى من الفن الشعبً ٌؤكد الهوٌة المصرٌة.  ابتكار -2

العناصر الشعبٌة الموروثة تحمل معانً ودالالت رمزٌةو إدراجها فً التصمٌم المعاصر ٌثقله وٌجعله أكثر قدرة  -3

 على مواجهة التصمٌمات العالمة.

 ب الحاضر ومواجهة المستقبل.إلمام المصمم بالموروثات هو لبنة أساسٌة فً قدرته على مواكبة واستٌعا -4

 االعتماد على التراث الشعبً واعادة صٌاغته فً المنتجات الجدٌدة ٌمكن ان ٌؤثر باالٌجاب على حركة السٌاحة. -5

رموز الفن الشعبً تعتبر لغة مشتركة بٌن أفراد الشعب وتعبر عن مدى تواصل هذا الشعبو وتزٌد من هوٌته  -6

 الوطنٌة وتعمقها.

 سة القٌم الفنٌة للفن الشعبً وعمل صٌاغات تصمٌمٌة جدٌدة تؤكد الهوٌة المصرٌة.االستفادة من درا -7

االستفادة من البناء التشكٌلً للحلً الشعبً مصدر هام للتصمٌمات مبتكرة وذلك عن طرٌق تناول الحلى كمنظومة  -8

 ذات قٌم تشكٌلٌة.

 ارتدائها.الحلً ٌؤثر فً نشر الموروثات الشعبٌة ورموز الفن الشعبً من خالل  -9

 توصٌات البحث:

  االهتمام بالفن الشعبً وموروثاته من خالل الصٌاغات الجدٌدة التً تحمل فً طٌاتها سمات هذا الفن وكذلك

 سمات الحضارة المصرٌة

 ًكما توصً الدراسة بأهمٌة القراءة الواعٌة للموروث الثقافً الشعب 

 الل دراسات تظهر فٌها اهمٌة الرموز والدالالت لتلك ان االحٌاء الحقٌقً ببفن الشعبً البد من ان ٌأتً من خ

 الموروثات وهذا لن ٌتأتى اال من خالل عمل دراسات متقدمة فً مجال الفن الشعبً

  ًتوصً الدراسة بالبحث فً االصول الفكرٌة التً بنٌت علٌها هذه الموروثات من الفن الشعب 

 الٌب غٌر تقلٌدٌه لتوثٌق التراث.توجٌه القائمٌن على الحفاظ على التراث إلى اٌجاد اس 

 مراجع ومصادر البحث

" النظم المؤثرة فً أسالٌب تناول التراث الشعبً المصري من مصادرها األولٌة لتأصٌل ابتسام محمد خمٌس  -1

 2014" مجلة التصمٌم الدولٌه, الهوٌة فً التصمٌم الداخلً

و المؤتمر إلحٌاء التراث والصناعات التقلٌدٌةمشروع الصندوق اإلجتماعً للتنمٌة إبراهٌم ٌحٌى إبراهٌم:  -2

القومً الثالث إلحٌاء التراث الصناعً المصريو الصندوق اإلجتماعً للتنمٌةو رئاسة مجلس الوزراءو القاهرةو 

 م.2008

المؤتمر الدولى االول لتنمٌة االبتكار واالبداع للصناعات  -أحمد عبد العزٌز الشخص, فٌفٌان فهٌم السٌد,  -3

الرمزٌة الفكرٌة فً العناصر التصمٌمٌة الموروثة وتأثٌراتها االٌجابٌة فً  -ٌة والتراثٌة والسٌاحٌةالتقلٌد

 .2017 التصمٌم المعاصر

الرموز والمعتقدات عند الفنان الشعبً المصري كمصدر البتكار تصمٌمات للمعلقات  –احمد عبده خلٌل  -4

 .2001 –القاهرة  –لٌة الفنون التطبٌقٌة ك –جامعة حلوان  –رسالة ماجستٌر  – النسجٌة الحدٌثة

 .1995"و دار الكتاب العربًو بٌروت العمران الثقافً بٌن التراث والقومٌةالبهنسً عفٌف"  -5
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العدد الثانً  –القاهرة  –مجلة الفنون الشعبٌة  –مقالة  – الرمز فً الفن الشعبً التشكٌلً –حسٌن على شرٌف  -6

 1965ابرٌل  –

  2014 الرموز الشعبٌة ومدلولها فً الذاكرة الجماعٌة العربٌة -حمٌدة الطٌلوش  -7

مجلة الفنون - صٌاغة معاصرة للرموز الشعبٌة العربٌة فً مجال الرسم االلكترونً –حنان سمٌر عبد العظٌم  -8

 2015 -العدد الثالث-المجلد الثانى  -والعلوم التطبٌقٌة 

لتنمٌة االبتكار واالبداع للصناعات التقلٌدٌة والتراثٌة المؤتمر الدولى االول  -سمٌرة عبد الفتاح الشرٌف  -9

" تأصٌل الحرف التقلٌدٌة فً الحلى الشعبٌة كمصدر لتصمٌمات مبتكرة فً طباعة المنسوجاتوالسٌاحٌة "

2017 

 .1981 –القاهرة  –الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  – الرسوم التعبٌرٌة فً الفن الشعبً –سوسن عامر  -11

لماذا وكٌف نصون المدٌنة العربٌة القدٌمة، ندوة المدٌنة لعربٌة، إصدارات المعهد  :لدوالتلىعبد العزٌز ا -11

 ٢٨٩١ العربً إلنماء المدن واشنطن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

" األكادٌمٌة المغربٌةو الدار البٌضاء  العولمة من منظور حق التنوع الثنائًعبد العزٌز عثمان التوٌجرى  "  -12

1997. 

"و  مطبعة وزارة التربٌة والتعلٌمو  " المؤتمر السنوي التاسع لموجهً التربٌة الفنٌةعبد الغنى النبوي الشال:  -13

 .1970القـاهرةو 

 .2006 –القاهرة  –مكتبة زهراء الشرق  – الرمزٌة الدٌنٌة فً الزخرفٌة اإلسالمٌة –عبد الناصر ٌاسٌن -14

 2011  -المملكة المغرٌبٌة -هوٌةالتراث وال –عبدالـعزٌـز بن عثمان التوٌجري  -15

 1974 -الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب – المصاغ الشعبً فً مصر –على زٌن العابدٌن  -16

وجامعة اإلسكندرٌةوقسم  التطور العمرانً والحفاظ على التراث دراسة على مدٌنة رشٌدعلى محمود بٌومً  -17

 ٢٨٩١العمارةو كلٌة الهندسةو

 -بحث– اٌة الموروث الشعبً فً المجتمع الٌمنً )المعوقات واالمكانٌات(حم -فوزٌة قحطان محمد غالب   -18

 2013 -مركز الدراسات والبحوث الٌمنً

 م.2009و عالم الكتبو القاهرةو هوٌتنا إلى أٌنلطٌفة إبراهٌم خضر:  -19

 2006"  مقدمة فً دراسة  التراث الشعبً المصريمحمد الجوهري "  -21

 2012-الهٌئه العامة لقصور الثقافة -" المجلد االول  ث الشعبى" موسوعة الترامحمد محمود الجوهري  -21

مجلة علوم وفنون دراسات  –بحث  – الفن الشعبً والطابع القومً للمعلقات النسجٌة –منى محمد أنور  -22

 .1999ٌولٌو  –المجلد الحادي عشر  –العدد الثالث  –القاهرة  –جامعة حلوان  –وبحوث 

رمز فً الفن الشعبً التشكٌلً بمصر واستخدام رموز الحب والكراهٌة فً تصمٌم ال -منى محمد أنور عبد هللا  -23

 -جامعة فٌالدلفٌا -كلٌة األداب والفنون -المؤتمر الدولً الثالث عشر "ثقافة الحب والكراهٌة"  -المنسوجات

2008 

لتقلٌدٌة والتراثٌة والسٌاحٌة المؤتمر الدولى االول لتنمٌة االبتكار واالبداع للصناعات ا-نور محمد ابراهٌم ٌاسٌن  -24

 2017"الصناعات التقلٌدٌة مصدراَ لتأكٌد هوٌة تصمٌم  طباعة القطعة الواحدة"

 2017-استراتٌجٌات الحفاظ علً التراث والهوٌة الثقافٌة المعمارٌة بمصر-هدي جاد الرب عبده مدكور  -25

 1999ة طلعت الشاٌب دار الكتاب  "  ترجم صراع الحضارات إعادة صنع النظام العالمًهنتجتون  صمؤٌل "  -26
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