
 ثانيالجزء ال –عشر  ثانيالعدد ال                                     مجلة العمارة والفنون                                    

DOI: 10.12816/0048952                                                                                                                                    

 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

 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 

 

 أهمية البحث:

 وترجع أهمية البحث الى 

 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 
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 هدف البحث:

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

 مفردات ودالالت رموز الفن الشعبً 

 

 ٌ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  

 




