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 ملخص البحث

وجود لبيئية، واعوامل تختلف الفنون الشعبية  باختالف الثقافات واألماكن الجغرافية واختالف طبيعة السكان وتركيبتهم وال

قدات ثر بالمعتبية تتأالعالم، إذ إن الفنون الشعفن وتطوره لدى شعٍب ما ال يعني انتشار هذا الفن عند الشعوب األخرى في 

و  مون اليهاين ينتاالجتماعية والفكرية وحتى الدينية ويعكس هذا التراث الشعبي عادات المجتمعات و تقاليد افردها الذ

 اراتهم و مشاعرهم بل و عقائدهم الفنية و ينتاقلها من جيل بعد جيل .

فهو  نفعاالتهمهم و اقة بسيطة و بتقاليد متوراثة عن الحياة من حولهم بكامل عواطفوالفن الشعبي هو فن ابداع بواسطة طب 

 ال يتاثر بالموثرات الخارجية. 

يم  اد و الكلة السجتتميز  الفنون الشعبية بالقدم و الحداثة في الوقت ذاته و تتدع اعمال الفنان الشعبي المصرى  صناع

ن  و راعة القطوية لزفخار في البيئة الريفية  باالضافة الي اعمال النسيج البدغزل الصوف في البيئة الرعوية  وصناعة ال

 لفنية .اعمال صناعة الحرير تتصدر البيئة الصحرواية كما نجدتعدد صور ونماذج الفن الشعبي فى شتى المجاالت  و اال

ر ها مصدها ذات اصالة تجعلو للفن الشعبي مقومات و عناصر تقيد عليها الفنان الشعبي و منها الزخارف حيث ان

ات لمنسوجالالستلهام للعديد من التصميمات الزخرفية التي تناسب جميع المطبوعات من مالبس و مفروشات و اقمشة 

ه النها قوميت المطبوعة علي بعض المنتجات مثل الحقائب و اللوحات و االحذية التى تضيف الي العمل الشعبي هويته و

 ه و قيمه الجمالية والتى ترسخ الهوية المصرية .نابعة من المجتمع ببساطت

نون ذه الفهو من هنا اصبح استخدام الفن الشعبي النتاج منتجات نسجية مطبوعة في عمل مشروعات صغيرة قائمة علي 

ة رؤية فني ن خاللأمرا هاما لما فيه من مميزات و خصائص من البساطة و إنعكاسا  لثقافة الشعب وسعيا لنشر هذا الفن م

  .حديثة ومبتكره

 الكلمات المفتاحية:

     . 5اليشمك,   4الوشم,   3التنورة,  2الفن الشعبي,  1الرمز

Abstract: 

Popular arts vary by different cultures and geographical locations, different nature of the 

population, composition and environmental factors, and the presence of art and its 

development in a people does not mean the spread of this art among other peoples in the 

world, as the popular arts are influenced by social, intellectual and even religious beliefs and 

this popular heritage reflects the customs of societies and traditions of individuals belonging 
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to them, their thoughts, feelings and even their artistic beliefs and their beliefs from 

generation to generation. 

 Folk art is the art of creativity by a simple class and with traditions inherited from the life 

around them with all their emotions and emotions, it is not influenced by external 

muperations.  

The popular arts are characterized by age and modernity at the same time and the work of the 

Egyptian folk artist allows the manufacture of carpets and clay yarn wool in the pastoral 

environment and pottery in the rural environment in addition to the works of Bedouin textile 

for cotton cultivation and silk industry topping the desert environment as we find multiple 

pictures and models of popular art in various fields and works of art. 

Popular art has elements and elements that the popular artist adheres to, including decorations, 

as it has originality that makes it a source of inspiration 

Keywords:  

Symbol, Floklore, Skirt, Tatto, Jadeite. 

 

 :  المقدمة

ار هم افكلتمنها و يسي يستمد مصمم طباعة المنسوجات عناصره التي يتناولها في موضوعاته من مصادر متعددة يستق

لفن وارثة و لاليد متتناسب العمل االبتكاري  من هذه  األفكار الفن الشعبي فهو فن انتج بواسطة طبقة بسيطة و بتقجديدة 

 انها ذات له حيثالشعبي مقومات و عناصر يعتمد عليها  الفنان الشعبي و منها الرموز و الزخارف التي تتميز بها اعما

 نها نابعةرية المات المطبوعة ، فهي تضيف الي العمل الفني هويته المصاصالة تجعلها محور استلهام للعديد من التصمي

عله لتي تجامن وجدان الشعب ذات قيمة جمالية عالية كما تزخر الفنون الشعبية بالعناصر و االشكال و الموضوعات 

مكن بوعة يخصبا يمكن ان يستثمرها مصمم طباعة المنسوجات في انتاج حلول تصميمية معاصرة النتاج اقمشة مط

رية و وية مصاالستفادة منها في منتجات فنية تثري المشروعات الصغيرة داخل السوق المحلي و العالمي لما له من ه

 قومية .

  مشكلة البحث

تاج مادة الن يجعله الفن الشعبي في مصر له تاثير بالجمال و الوجدان و ذلك الرتباطه بكثير من العادات و التقاليد مما

 مكن انبوعة مبتكرة ذات هوية مصرية مستوحاة من مفردات الفن الشعبي وعناصرة باعتباراه مصدرا يتصميمات مط

 .ية شعبية لي بهويمد المشروعات الصغيرة بمنتجات جديدة و مبتكرة لها  مواصفات  الجودة العالمية و تدعم السوق المح

 البحث أهمية

 طباعية من خالل رؤية معاصرة  .للتصميمات الاستخدام عناصر الفن الشعبي كمصدر الهام  -

 شعبي كمجال خصب في مجاالت الفنون .دراسة اهم رموز عناصر الفن ال -

ت لها يفية استخدام الفن الشعبي في مجال طباعة المنسوجات كأحد مقومات المشروعات الصغيرة للوصول الي منتجاك -

 يمكن تسوقيها محليا وعالميا . طابع شعبي مصري ذات جودة عالية و مواصفات قياسية

  البحث اهداف

 دراسة اهم رموز و عناصر الفن الشعبي . -

  توظيف عناصر الفن الشعبي كمصدر الثراء التصميمات الطباعية من خالل رؤية معاصرة. -
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 لوصول الى منتج ذات طابع شعبي مصري معاصر لمواجهة تحديات السوق المصري ويزيد من ثراء المشروعاتا -

 الصغيرة .

 فروض البحث:

 المطبوعة .األقمشة دراسة و تحليل جماليات الفن الشعبي يسهم في اثراء تصميمات  -

 لمصرية .اإمداد السوق بمنتجات فنية جديدة و مبتكرة تعمل علي دعم المشروعات الصغيرة و تاكيد هويتها   - 

 يفترض البحث ان جمع المعلومات عن المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة و خاصا مشروعات االقمشة  -

 المي .ور العالمطبوعة و عمل تحليالت تتيح للمصمم اضافة متغيرات جديدة بما يتفق مع رضا المتلقي و مواكبة التط

  البحث منهج

 :البحث يتبع البحث اهداف الي للوصول

 التحليلي: الوصفي المنهج -

 دراسة تحليلية لمختارات من مفردات الفن الشعبي .

 المنهج التطبيقى:  -

 لمطبوعة .قمشة اتوظيف التصميمات المبتكرة بما يتوافق مع متطلبات المشروعات الصغيرة بهدف اثراء المجال الفني لال

 الفن الشعبي 

الجماعة  عن روح االجيال ، و هو فن غني بالرموز و الدالالت ، يعبرالفن الشعبي فن فطري يخضع لتقاليد متوارثة عبر 

لوشم االجسد "  ني ، و، و يتماشي مع ذوقها ، كما انه فن وظيفي غايته اما جمالية بقصد تزيين البيوت و الحوانيت و االوا

عين ، ابة الرة و تجنب اص" ، و اما عالجية بقصد االستشفاء من بعض االمراض ، او سحرية بقصد طرد االرواح الشري

 ( 151ص  – 1رفة ) او دينية بقصد العبادة ، فمواضيعه دائما تدور حول السير الشعبية ، و الدين ، و التاريخ ، و الزخ

ات ي جزيئتدخل ضمن االسلوب العالمي ، فاالختالف بين اي فنان شعبي و اخر في اي مكان في العالم ينحصر فقط ف

 (   112 ص -2الشكل متحد الطراز و السمات )طفيفة و لكن الجوهر و 

في فن جتمع الريون للمفالفن الشعبي فن تلقائي نابع من اعماق المجتمعات الريفية او الصحراوية مع العلم بانه يمكن ان يك

بما ة ها عالقلشعبي خاص بهم ، اي ان الفن الشعبي هو انعكاسا ارتجاليا لطبقة متوسطة من الشعب بتقاليد متوارتة  

 ر .مر العصو ان عليحولهم في الحياة و لها عالقة ايضا بعواطفهم و انفعاالتهم ، و هو فن نشا نتيجة عصارة لحياة االنس

 الفنان الشعبي :

هو  دهنعبل ان الفن  ،هو الفنان المجهول االمي أو الذي تلقي جزءا من العلم و لم يدرس الفن أكاديميا في اي من المعاهد 

ؤية د فني و رده بزاصنعة و هذه الصنعة تنتقل من االباء و االبناء ، و نجده يتناول موضوعاته الفنية من البيئة حيث تم

يعبر  ان الشعبيد الفنللبيئة و عناصرها من افراد ، و عادات ، و تقاليد، كما اننا نج ثقافية خاصة تنشا من خالل معايشته

ون سابق مامه دأعن حياته االجتماعية و افكاره العقائدية بصدق و امانة فهو يرسم ببساطة وتلقائية على السطح الذي 

ربات ن والعبواب و االسوار و الجدراتخطيط ، وقد ال يختص بشئ محدد للرسم عليه مثل اللوحة ولكنه يرسم على اال

 ن قبل . مناوله وغيرهم فهو يتحرك في حلقة ومحيط ضيق وال يلجأ الى االبتكار اال عندما يتناول موضوعا جديدا لم يت

 الفن الشعبي و الفكر االنساني :

الفلسفية في أن هذا الفن يعد وسيطا الفن الشعبي روح الثقافة االصيلة النقية و التفكير الفلسفي لشعب ما ، و تكمن االبعاد 

للتنفيس عن الرغبات المكبوتة لالنسان البسيط ، كما إن إسقاط رمزي ألماله ، و أحالمه ، و تطلعاته ، و هي تعبر عن 
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نمط من الفكر االجتماعي السياسي للتفاعل الحياتي االجتماعي ، و هي شكل من أشكال تحقيق الوجود االنساني اذ انه فن 

بالبحث عن المجهول وهو فن رمزي تحمل رموزه فلسفة شعب معين وتحمل هذه الفلسفة معتقدات هذا الشعب وقد  يرتبط

 ( 64ص -3تكون هذه الرموز متباينه في أحجامها وأشكالها . ) 

 األبعاد الفلسفية للفن الشعبي :

مدركات اته عن التعبير وو االنفعالي لإلنسان  و للفن الشعبي أبعاد فلسفية و فكرية حيث إنها وسيلة لتحقيق االتزان النفسي

فة ان الفلس ، كما ووسيط للتنفيس عن رغباته و أماله و طموحاته ، وفقا لطبيعة ثقافية يحياها تتعلق بنشأته المجتمعية

تبط يما يرالرمزية معتقد راسخ و من الصعب التخلي عنه ، و خاصة في المجتمعات البدائية و الفطرية وال سيما ف

ريخ فجر التا سم منذبالغيبيات التي ال يعرف األنسان لها تفسيرا ، و التي كانت األساس إليجاد مثل هذه الطقوس و المرا

 مطلب معينلتجابة حتي االن ، فهي بمثابة وسيط قربان نفسي تقربا للمجهول ، اما إتقاء لشره ، او التقرب منه ، او إس

 يؤيد تحقيقه . 

عل مع ظمة التفائها أنة تعد لغة للظبط اإلجتماعي في المجتمعات الفطرية النقية ، حيث يتحدد في ضوو هذه االبعاد الفلسفي

 الغير ، و تسهم في اللغة و تصنيف من يتفاعل االنسان معهم في الحياة حتي يسهل تشكيلهم .

 سمات الفن الشعبي :

ه ن و هذرى و تحدد معالمه ضمن هيكل الفنويتسم الفن الشعبي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن الفنون االخ

 السمات تنقسم الي سمات جوهرية و سمات تشكلية 

 . السمات الجوهرية :1

 النماء : 

تها ختلف أرصدتالتي  و يتحقق نتيجة التراكم في الخبرات الثقافية المكتسبة و المتوراثة التي تمس الحياة في مجملها ، و

و قد  تج له ،المؤثرات الخارجية كما انه يفرض نفسه دون وعي الفنان الشعبي المنبمرور الزمن فالفن الشعبي يجذب 

ليب اكه و أساو إدر يكون شكل المنتج الشعبي ثابت و لكن يكون النماء في الثقافة المحيطة به و التي تحدد اتجاه تفسيره

دع و شعبي المبمنتج الو األبداعية كان شكل التناوله و كيفية التعامل معه ، و كلما زدات خصوبة الفنان الشعبي الخيالية 

 إستمراريته .

 التطور:

إضافات  ح بوضعو يكون من خالل التنوع في الرؤى و األساليب مع االبقاء علي مفردات الرموز ، و األشكال ، و السما

 جديدة و لكن مع معالجتها بنفس مفاهيم العصر دون إغفال ارصدة الماضي .

 الطالقة :

سهولة  وفكار ا القدرة علي انتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية في زمن محدد اي القدرة علي سيولة األو يقصد به

 توالدها

 التلقائية :

و  المعايشة ال ، وو هي التعبير عن النفس دون تقيد او إكراه و االلهام الذي يقصد به التدفق المفاجئ للرموز و اإلشك

للون ما يعطي افل حينحداث ، و هو التفاعل و تناول الرموز و األشكال تماما كما يفعل الطالتكيف السريع مع الواقع و اال

 (99 ص -4و األداة حيث ال تحده قوانين وال يعبأ باالخرين )
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 األصالة : 

التقليد  نها ضدأصل الشئ اساسه ، و جوهره ، و طبيعته التي يقف عليها ، و هي سمة هامة من سمات الفن الشعبي حيث إ

 و تعني ان االفكار تنبعث من ذات الشخص و تنتمي اليه و تعبر عن طابعه و عن شخصيته .

 عليها . متعارفأنها تعني االرتباط بالجذور و المقومات الثقافية و ما يتصل بها من نقاء له مقوماته و تقاليده ال

ين أو كار االخركرر أفال عند الفنان الشعبي ، فهو ال يواألصالة يقصد بها ان يتميز من يمتلكها بتفكير متميز كما هو الح

 ( 23ص -5عه )المحيطين به ، ألن أفكاره جديدة إذا ما حكم عليها في ضوء األفكار التي تبرز عند األخرين الذين م

 المرونة :

اج ة علي إنتالقدر ،و هيو تكمن في القدرة علي تقديم إستجابات مختلفة في مواقف مختلفة ، اي االبداع في أكثر من إطار 

نها ا تعرف بأما انهكعدد كبير من أنواع مختلفة من األفكار التي ترتبط بمواقف معينة و كيفية تغيير إتجاه هذه األفكار 

 ( 138 ص -6القدرة علي التحرر من القصور الذاتي في التفكير عند حل المشكالت )

 الفرادة :

ا لتي بدورهيد و اغير قابلة للتكرار و متمثلة باإلبداع اي ببداية تاليف جد و هي وحدة التمييز في التعبير و هي صفة

ي فبالرغم من ان كل الفنون الشعبية لها سمات و رموز واحدة ، اال انه يتبق –رار القابل للتك -تصبح مغايرة مع العام 

لثقافية الذاتية و اتها اان الرموز لها ميز عامل هام ، و هو انه ال يوجد رمز او شكل انتجه الفنان الشعبي مثل االخر ، حيث

 (50ص -3و البيئية )

 الجذور الثقافية :

سان يشها االنلتي يعان لكل عمل فني شعبي جذور ثقافية تمتد االف السنين و تتصل بالقيم و المعتقدات و االيديولوجيات ا

 في مجتمع معين .

 الذاتية :

من  وبه الخاصن بأسلشعبي ، و يقصد بالذاتية في الفنون الشعبية تعبير الفناو تعتبر الذاتية سمه هامة من سمات الفن ال

 خالل خاماته التي تضفي علي أعماله طابعا مميزا

 الخيال : 

عن اخر  شكيلياتيعتبر الخيال من أهم السمات التي تميز التعبير الشعبي و هو من أهم الخصائص التي تميز عمال فنيا 

يب ، الترك ويال هو إظهار الواقع في صور غريبة مستحدثة لها منطقها الخاص في التشكيل بشكل عام ،والمقصود بالخ

 ( 26ص  -7حيث ينصرف الفنان في تعبيره عن الواقع البصري المألوف عن طريق تحقيق تعبيرات غير مألوفة )

 الرمزية : 

من  رة أصبحمميزة ، و لصعوبة تصوير الفكالرمزية لها معان متعددة ، فهي تعني التعبير عن فكرة بعالمات بسيطة 

لفكرة ، ل عن االضروري تجسيدها في جسم رمزي له معاني مرتبط بها عند الناس ، هذا الجسم حيا كان او صامتا هو بدي

 و نائب عنها ، يحمل معناها ، اي انه رمز لها و الرمزية تظهر جلية في االعمال الفنية الشعبية .

مثل يمة ، و تعني و قاو نباتا او حيوانا او كائنا تخشاه الجماعة او خطوط هندسية او مصطلحا له مفالرمز قد يكون طائرا 

 (.44ص -8)هم ما بينهذه االشياء داللة رمزية معينة تتشكل عبر الزمن ، تنتشر بين افراد المجتمع و تستمر كرمز عليه في

 المغاالة و التحريف :

يعتبر عنصر المبالغة و التحريف من عناصر الفن الشعبي و يستخدمه الفنان الشعبي لتوضيح العنصر الرئيسي من اللوحة 

كالبطل و البطلة حيث نجده يبالغ في تكبير احجامهم و تصغير حجم االعداء و العبيد قاصدا بذلك التعبير عن اهمية 
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لصغيرة و هذه المبالغة ينتج عنها تحوير و تحريف و تغيير بقواعد العناصر الكبيرة و االقالل من أهمية العناصر ا

المنظور و النسب و هو يبالغ في االلوان ايضا و كذلك في الشكل ككل و هذه المبالغة نتيجة النزعة الدائمة للتحرر و عدم 

 ( 44ص  -1قبول المطابقة  و المحاكاة  فهو ال يضع نفسه تحت ضوابط تحد من انطالقه )

 فافية :الش 

عارفه و ته و ماالنسان الشعبي طفل كبير ، مفهومه عن االشياء هو االساس انه يرسم ما يدركه ال ما يراه . فمعلوما

 امانة فهيبجديد  مفاهيمه هي االساس ، انه يعبر عن مدركات عقلية اكتسبها من الرصيد المتراكم للتراث ، و يصنفها من

ا اراد ية . و اذالسالمقل عبر االشخاص و كل المدركات داخله ان اعماله اشبه بالفنون ااشبه باالحاديث المتواترة التي تنت

 (. 48ص  -9ان يعبر عن البحر مثال رسم ما بداخله من اسماك و اصداف و غيرها فهو يرسم ما يعرفه ال ما يراه )

 الجمع بين االزمنة و االمكنة :

 ل الخيالمن خال بين أكثر من زمان و مكان في عمل واحد ، و يأتي ذلك يجمع الفنان الشعبي بين الزمان و المكان بل و

ه له كما إنل مراحالجامح الذي يتمتع به الفنان و الذي ينبع من ميراثه الحضاري الثري ، فهو في هذا ينقل الحدث في ك

 (.  53ص  -3يمزح بين قديم هذا التراث و حديثه )

 زخارف :شغل الفراغ و االهتمام بالتفاصيل و ال

 ز العناصرو إنجاهالفنان الشعبي يرسم عناصر وال تعنيه األرضية في شئ فهو ال يرسم مناظر متكملة التكوين بل الكمال 

 م لديه هون المه، وال يهم عالقة هذا العنصر بعناصر اخرى ، او شكل األرضية التي يوجد عليها الشكل او الرمز ، و ا

ل القيام من اج سيسه و مشاركته لألحداث و التعبير عنها كأنها مراسم طقوس يؤديهااألنطباع الذي من خالله يعكس احا

 ( . 95ص  -3بالواجب تجاه صاحب المناسبة ) 

 التجريد :

سلوب نتيجة اال لتجريدايعد التجريد سمة هامة في الفنون الشعبية وهو إبتعاد الفنان عن تمثيل الطبيعة في أشكاله ، ويأتي 

د لزخرفي عنالجانب في التعبير عن مكنوناته الالشعورية وهو يأتي بطريقة تلقائية للشكل الطبيعي ، وا الرمزي المستخدم

نها إخرفي حيث اء الزالفنان الشعبي قائم على االيجاز والتلخيص البليغ مما يميز الفن الشعبي بحيوية التكوين ودقة االد

 ( .92ص  -10تتحول الى إنجاز تطبيقي في صورة إنجاز فني متميز)

 اللون :

إليهام اع و االفنان الشعبي ال يستخدم اللون المظلل ليجسم من خالله الرموز و األشكال فهو ال يعرف أساليب الخد

و يرسم ر ، فهالمنظوري و من ثم تأتي أعماله مبسطة بما في ذلك اللون في مساحات بعيدا عن المنظور و الظل و النو

 جميع زواياها كما يحددها و مفهومه .كأنه يري االشكال كالطفل من 

بب هذا ، و س ان االلوان في اللوحة الشعبية استخدمت كما هي صريحة ، غير ممزوجة ، ال تحمل تدرجات ، وال مشتقات

ة اسية صارخة ، اسبعد الرسام عن الثقافة الفنية ، و تقنية استخدام االلوان ، و لهذا نري ان معظم االصباغ في اللوح

 ( . 124 ص -9، و االصفر ، و االزراق ، و ثانوية مشتقة من االول ) كاالحمر

 الجمع بين الرسم و الكتابة :

جمع الفنان الشعبي في أعماله بين الرسم و الكتابة ، فالكتابة بالنسبة له جزء متمم و أساسي للتعبير التشكيلي عنده و قد 

شكلت الزخارف مع الكتابة لوحات تشكيلية فنية ، و أتخذت طابع التجريد ، و لقد قام الفنان الشعبي ببناء هذا االتجاه علي 
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ظم الكتابات دينية تعبر عن مفاهيم تدور في عقل الفنان و روحه ، و هي الوسيلة التي اساس ديني و خلقي ، و جاءت مع

 ( . 26ع  -11يلجأ اليها الفنان الشعبي في التعبير .)

 التحديد الخطي :

 ان الشعبيع الفنكان الفنان الشعبي يحدد عناصره الشعبية ليظهرها في اللوحة و يظهر تأثير المنحني منها و قد استطا

سر في المنك وعيه و خبرته إستخدام جميع الخطوط المنحنى منها و المتعرج و المتموج و الحلزوني و الخط المائل بو

ناسب يبداعي إتحديد و إبراز المساحات و الكتل و األشكال و الرموز في اللوحة الشعبية محاوال الوصول الي أسلوب 

 ( 80ص  -12الذوق العام )

 التعبير الطفولي العفوي :

ي فالعفوية  كون منالرسوم الشعبية يغلب عليها الطابع العفوي، البسيط و المحبب من العامة  هذه العفوية هي أقرب ما ت

بي من ن الشعرسوم االطفال مع العلم بان لكل منهما خصائصه و مميزاته و مدركاته و لكن تتقارب خصائص رسوم الفنا

ما كل منه عن الواقع نتيجة إهمال المنظور و التشريح و يتوفر عندخصائص رسوم األطفال حيث ان االثنين بعيدين 

سي نصر الرئياز العالتكرار الواضح في ترديد العناصر الزخرفية و التشكيلية كما انا هناك مبالغة في تحريف النسب إلبر

 لي اما خطلتشكياالعنصر  في العمل و كذلك يتشابه الفنان الشعبي مع الطفل في وجود تماثل واضح في الوحدة الزخرفية و

ين لجمع باالرض فيكون اما خطا عاديا او اعشابا و زهورا و زخارف منوعة و يتفق الفنان الشعبي مع الطفل في ا

 االمكنة و االزمنة في الصورة الواحدة .

 الرمز في الفن الشعبي : 

ر عبي و تعبمل الشوجودة ضمن اللوحة أو العتعتبر الرموز الشعبية من اهم العناصر التي يقوم عليها الفن الشعبي فهي م

 ون الرموز ملشعبي عن أحاسيس الفنان و إنفعاالته نحو كل ما يهز مشاعره من أفكاره و معتقداته ، و لقد أكثر الفنان ا

 يشعبية الفية الالزخارف في لوحاته بحيث أضفت البهاء و الجمال علي العمل الفني ، و تنوعت العناصر و الرموز الزخر

فريدا  ابعا خاصاطيكسبه عدة أشكال وهو يعتبر الوحدة الفنية التي يختارها الفنان الشعبي من البيئة لكي يحمل بها إنتاجه و

رموز هم هذه الومن أ محمال بالقيم الثقافية و االجتماعية لبيئته معبرا عن أحاسيس الفنان ومشاعره ملخصا لعقائده وفكره

 الشعبية ما يلي  .

  وز االدمية :اوال:الرم

عن  يث عبرالعناصر االدمية عند الفنان الشعبي إما رئيسية او ثانوية فالعناصر الرئيسية تشمل صورة البطل ، ح

 م وجوهالشخصيات التي تعيش و تتغلغل في وجدان مجتمعه ، معبرا عنها في رسوم توضح مواقف مختارة ، و قد رس

وم ، و ض الرسي انفعاالت تعكس الفرح او الحزن ، بل بالغ في حركة بعأبطاله بأوضاع مختلفة و جامدة بدون إخفاء ا

خميسة  وخمسة  كذلك إتخذ الفنان الشعبي من بعض العناصر االدمية رموزا للحماية من الشر و الحسد كالكف و العين و

بوع والس و الحسدومن أمثلة هذه الرموزالعرائس حيث ظهرت في أشكال متعددة مثل عروسة البحر او عروسة المولد ا

 . ( 33 ص-13رمز عروسة المولد   ) 2صورة لرمز البطل  ، الشكل  1كما يتضح من الشكل 
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 2شكل                            1شكل 

 ثانيا: الرموز الحيوانية :

لي تالوة ععتقادية تها االفاعليو قد تم إستخدامها إلتقاء السحر األسود لالخرين، و قد ترتبط بالمعتقدات الغيبية التي تتوقف 

 ( . 168ص  -3عزائم سحرية علي االشكال او الرموز المصنوعة لغرض معين ومن أمثلة الرموز الحيوانية )

 االسد-1

لعصور ، نذ اقدم امدراة فاالسد من الرموز الحيوانية الشعبية التي ترمز الي القوة، و الشجاعة، و السيادة ، و التحكم،و اال

ا تحقيقه أكدت الموروثات الشعبية ان لألسد مدلول روحي ، و االستعانة  به يحقق أغراض يعجز االنسان عنو قد 

 (. 168 ص -3يتضح شكل مبسط لخطوط األسد  )3بالوسائل المنطقية كما في الشكل 

 
 ( 3شكل )

 األفعي :-2

لة علي ي للداللهام في لوحات الفنان الشعبرمز الشر النها غدارة ال يؤمن جانبها لذلك فهي مصدر الخوف،و مصدر اإل

 ة وقد أخدوالقو الشر ، و العدوانية ، و الكراهية كما تناولت االساطير و القصص الشعبية األفعى كرمز للخير و الشر

ى في الفن رمز األفع 4الفنان من األافعى أشكاال ورسوما يقرنها مع رموز أخرى ليؤكد المعنى  ويتضخ من الشكل 

 .  الشعبي

 
 4شكل 
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 السمكة :-3

حجار و األ استخدمت السمكة كرمز التكاثر، و التجدد، و العيش الرغيد، و استخدمت كتعويذة من معدن ثمين كالذهب

و منتجاته  ،درانه جالكريمة  يعلق في صدور األطفال و تنزين به النساء و اتخذه الفنان الشعبي كوحدة زخرفية يزين بها 

 نب النخيلمها بجااألواني الفخارية حيث قام برسم السمكة بخطوط فقد رسمها على الورق و النسيج كما رسالتطبيقية مثل 

 ( .46 ص -14) 5و الزهور كرمز للتفاؤل بالخير و الخصوبة  كمايتضح من الشكل 

 
 5شكل 

 الحصان  -4

اطير اولت األسلقد تنمن الحيوانات التي يعتز بها االنسان و يقدسها نظرا لصفاتها من شجاعة ، و إقدام، و نبل، ووفاء، ف

رب باطه بالحك إلرتالجياد في صورة أقوام لها سماتها و شخصيتها المتميزة و لقد ظهر في كثير من اللوحات الشعبية و ذل

لتسابق و حيث ا الفن الشعبي شديدة الثراء والنشاط كما انه رمزمن سمات العصر و الفروسية و البطولة وهو من مفردات

 (  32 ص– 15رمز الحصان  ) 6التسارع و االنطالق ويتضح من الشكل 

 
 6شكل 

 الجمل : -5

 لعطشار علي هو أحد أشكال الزخارف الحيوانية رسم بخطوط بسيطة و يتميز ظهره بالسنام ، و هو حيوان يتميز بالصب

 زواج و هواسم الاثناء سفره في الصحراء لذا فهو رمز االعتدال و ضبط النفس ، و أقترن الجمل في الرسوم الشعبية بمر

 أصحاب يحمل هودج العروس و يظهر سرج الجمل مزين بزخارف متنوعة و ملونة بالوان زاهية حيث يعتليه االبطال

 المقام العالي

 7في الشكل  ويتضح شكل الجمل بخطوطه المبسطه كما

 
 7شكل 
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 ثالثا : رموز الطيور :

سية و السيا أستخدم الفنان الشعبي الطيور بنوع من التلقائية لتحمل رموزها احداث المجتمع و متغيراته و الضغوط

 .األجتماعية المفروضة عليه ، و قد أستخدم العصفور ، و الحمام ، و الطاووس ، و النسر ، و العقارب 

 العصفور :-1

 لحياة ، ومل و االطيور التي أستخدمها الفنان الشعبي نظرا لضالة حجمه و سرعته في الطيران و هو رمز الخير و االمن 

 .  تناوله في أعماله علي جدران منزله مصحوبا برسوم النخيل ، و الزهور ، و الوحدات الزخرافية االخرى

 الحمامة:  -2

ن سرعة عتعبير ، و النقاء ، و الرحمة  وقد استخدمت كرمز للسالم وال استخدم الفنان الشعبي الحمامة  كرمز السكون

 ( . 169 ص -3) 8االنطالق كما استخدمت كرمز للسالم والطهارة  كما في شكل 

 الطاووس :  -3

و رسم   لسعادةرمز الحظ السعيد ، مستوحى من الفنون الهندية حيث إستخدم في المنسوجات االسالمية كرمزا يدل علي ا

فن  لطاووس فيشعبي اين الزهور و لون بألوان زاهية و كتب الي جانبه السعد القايم و العز الدايم وقد تناول الفنان الب

ووس الوشم بأسلوب زخرفي موضحا ذيل الطاووس على هيئة مروحة كبيرة مزخرفة بدوائر وعيون ويتضح رمز الطا

 ( . 93ص  -9)  9كما في شكل 

       
 9شكل                                                       8شكل 

 

 رابعا:الرموز النباتية : 

أشكال  علي هيئة ألوراققام الفنان الشعبي بتجريد عناصر الطبيعية ، و منها العناصر النباتية فلم يبق منها سوى الساق و ا

 الشعبي ملخصة و مجردة وقد تأثر الفنانو خطوط هندسية ، إال أنه احتفظ ببعض سمات األشكال الطبيعية بصورة 

خارف لك الزتبالرموز و األشكال النباتية للعصور التي سبقته وصاغها بأسلوب يتناسب مع بيئته ومجتمعه متخذا من 

 الخرى مثلابيقية النباتية رموزا سحرية و جمالية توحي بالتفاؤل والرزق فقام برسمها على الجدران وعلى الوحدات التط

 س واالدوات وغيرها.المالب

 النخلة :  – 1

 و الرزق ، و ،رمز الخير ، و الحياة و االماكن المقدسة ، و السمو ، و القوة ، و الصمود ، و كذلك هي رمز الخصب 

ة التطبيقي منتجاتالفال الحسن وقد رسمت في الوشم بأساليب زخرفية مختلفة وبألوان مختلفة كما رسمت على العديد من ال

 لمبسطة . يتضح رمز النخلة بخطوطه ا 10مثل االباريق و االزياء كرمز للتفاؤل و السعادة كما في شكل الشعبية 



 2021بريلا                                                      ( 2)عدد خاص  –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

996 

 
 10شكل 

 الزهور :  -2

 بها طة يمألرسمت كرمز بهجة ، و التفاؤل ، و الحب ، و االطمئنان ، و اتخذ من زخارف الزهور و حدات زخرفية مبس

 .كيفية رسم الزهور وتحويلها لخطوط وأشكال مبسطة  11من الشكل خلفية اللوحة ليبعد عن الفراغ ويتضح 

 
 11شكل 

 

 خامسا: الزخارف الهندسية : 

يد عناصر ي لتجرتوحي االشكال الهندسية باالستقرار و السكون و هي إحدى أنواع الزخارف التي إستخدمها الفنان الشعب

زجاجية  خارية وعمائره و منتجاته التطبيقية من كليم و أواني فالطبيعة بخطوط هندسية زخرفية مبسطة لتزيين واجهات 

ية شكال هندسشكال أو معدنية ، و االشكال الهندسية االساسية هي الدائرة و المربع و المثلث ، و لقد أشتقت من هذه اال

م الفنون حد أهبي  كأاخرى مثل المستطيل ، المعين ، انصاف الدوائر ، و غيرها ومن هنا تظهر أهمية دراسة الفن الشع

 . 13،  12في إنتاج تصميمات مبتكرة تصلح ألقمشة طباعة المنسوجات كما في شكل 

       
 13شكل                                                    12شكل 
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 طباعة المنسوجات كركيزه للمشروعات الصغيرة :

يومية حياتية الماته الالتي تتعدد منتجاته وتتنوع أشكاله وتكثر إستخدا طباعة المنسوجات واحدة من أهم الفنون التطبيقية 

د من فرص باب العدييح للشوالنفعية و الجمالية  ، األمر الذي يعطيها الكثير من التميز بين الفنون التطبيقية ، ويمكن ان تت

طبيقي ، الفن الت روافد طباعة المنسوجات أحد العمل األنتاجي إذا ما توافرت لهم الخبرات العلمية و العملية  وبما أن مجال

 ت بأشكالهمنسوجافكان البد أن يكون له دور هام في تنمية المشروعات االنتاجية الصغيرة للشباب ، وأستثمار طباعة ال

عرف نت نا سوفهومن   المختلفة وإمكاناته و تقنياته المتعددة وتقديم أفكار جديدة لتنمية وتأسيس مشروعات انتاجية صغيرة

 على فكرة المشروعات الصغيرة وكيفية االستفادة من فن طباعة المنسوجات كنواة لمشروع انتاجي مميز .

 -ماهية المشاريع الصغيرة :

قل رأس يا وال يقصد بالمشاريع الصغيرة كل شركة او منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا انتاجيا او تجاريا او خدمي

منشاة ، اما ال عامال لف جنيه وال يتجاوز المليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها علي خمسينمالها المدفوع عن خمسين ا

ها قل رأسماليالتي  و"المتناهية الصغر" في كل شركة او منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا او خدميا او تجاريا 

 ا البحث  .المدفوع عن خمسين ألف جنيه وهذا ما نسعى الى تحقيقه في هذ

 -أنواع المشروعات الصغيرة من حيث الحجم :

 مشاريع صغيرة : -

 افراد . 5الف جنيها عمالة في حدود  50و  10لها مكان ثابت و أوراق رسمية و رأسمال يتراوح بين 

 مشاريع صغيرة جدا :

 فردين . االف جنيها و عمالة في حدود 10و  5لها مكان ثابت و أوراق رسمية و رأسمال يترواح بين 

 مشاريع متناهية الصغر :

ف اال 5ن ليس لها مكان ثابت في أغلب االحوال و يقوم بها فرد واحد هو صاحب المشروع وال يتجاوز رأس المال ع

 (. 16جنيها و غالبا ما يكون لها أوراق رسمية او يكون لها حد ادني من االوراق الرسمية ) 

 -عناصر و مكونات المشروع الصغير :

 لمال :رأس ا

 و يعني كل المبالغ النقدية الالزمة إلقامة المشروع او المال الالزم لتجميع عوامل االنتاج .

 و ينقسم الي :

 رأس مال ثابت  و رأس مال عامل. 

 االالت و التجهيزات:

 وهي كل االفراد الالزمين لتشغيل المشروع .

 اإلدارة :

 وتحقيق أهدافه وهي جزء من العمالة .وهي المسؤلة عن إحداث التشغيل األمثل للمشروع 

 التكنولوجيا :

 وهي طريقة وأسلوب عناصر األنتاج .

 وما سبق ما هو اال عرض سريع عن فكرة المشروع الصغير ومن المهم أن نتعرف على االتي :

 لمشروع .افيها  ن انجح المشروعات الصغيرة هي تلك التي تقوم على موارد خامات محلية متاحة في البيئة التي سيقامأ -
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 صر الماديةن مكونات المشروع الصغير المادية ال تكفي لنجاح المشروع ، فالعناصر المعنوية ال تقل أهمية عن العناأ -

 وهي ) الفكرة المناسبة و االصرار و التحدي باالضافة للثقة بالنفس (  

 أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة : 

 لمعوقات االقتصادية :اوال : ا

ا في ية ، خصوصالنام تعتبر المعوقات االدراية و القانونية من اهم المعوقات االقتصادية ،و تعد مشكلة متعاظمة في الدول

   ( 17جانب االنظمة و التعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة )

 ثانيا: المعوقات االجتماعية و الثقافية :

ة ، فنقص بسهول عتبر مشكلة العمالة الفنية المدربة من المشكالت االساسية التي ال يمكن للمنشات الصغيرة تجاوزهات

ات يب لمتطلبالتدر والعمالة المدربة يعتبر من اهم العقبات التي تواجه تلك المؤسسات ، نظرا لعدم مالئمة نظم التعليم 

 التنمية الصناعية 

 شروعات الصغيرة :من أهم أسباب تعثر الم

خذ دون أ من أهم أسباب فشل المشروعات الصغيرة هو عامل الزمن بمعنى سرعة إتخاذ القرار لبدأ المشروع الصغير

 الوقت الالزم في األعداد و التدريب على ما يلي :

 دراسة المشروع .  - 

 إكتساب مهارات التسويق . -

 إكتساب الخبرة الكافية لبدأ المشروع . -

 إكتساب مهارة االدارة . -

 إكتساب المهارات المالية . -

 إكتساب المهارات الفنية -

 إكتساب مهارات التواصل . -

 إكتساب الثقة  -

 إكتساب مهارات العالقات الشخصية   -

 ضبط الجودة المنتج قبل وبعد التسويق :

هذه  وتختلف مالءمته لكي يقوم بتأدية وظيفتهمن المهم قبل إقامة مشروع صغير دراسة جودة المنتج التي تحدد مدى 

 ا من أداءز عليهالخصائص من حيث النوع و القيمة و العدد ويؤثر عليها العديد من العوامل و الظروف الذي يجب التركي

 تة لتوقعامقابل المنتج ووظيفته خالل االستعمال و الجودة المتوقعة و القدرة على التحمل مما يجعل السلعة ذات صفات

دة مبته خالل ورة ثاالمستهلكين حيث يتميز بسمات مميزة مع توافر االعتمادية وتمثل قدرة المنتج على القيام بوظيفته بص

 مستهلك .يها الزمنية معينه مع مطابقة المنتج للمواصفات مع وجوب أن يتميز المنتج بالنواحي الجمالية التي يرغب ف

ذا قدرة  وظيفيةج تصميمات طباعية مبتكرة  تتحقق  فيها الجوانب الفنية و الومن هنا يتضح أهمية الفن الشعبي النتا

 تسويقية تصلح كركيزة للمشروعات الصغيرة  .
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 التصميمات المبتكرة :

 ( التصميم : 1رقم )

عناصره قرار باعتمدت فكرة التصميم علي الرمز االدمي المستمد من الفن الشعبي بخطوطه المتنوعة التي توحي باالست

يناميكية ات الدالهندسية مثل الدائرة و المثلث و المعين  البسيطة ذات الشكل المنكسر ادي الي حدوث صراع من الحرك

صر و ير العنالمجال البصري ، و قد اعتمدت فكرة التصميم علي تكبالمختطلة االتجاه ذات احساسيس حركية شديدة في 

مستمد من ئرة التجزءته الي اجزاء مختلفة االحجام و تم ملئ فرغات لتحقيق االتزان داخل التصميم باستخدام رمز الدا

سلوب اة عن معبرالوشم الشعبي علي شكل شمس و جاءت االلوان الجذابة و المتنوعة بين القيم الداكنة و الفاتحة ال

 االضاءة داخل التصميم . 

  
 الرمز الشعبي المستلهم منه التصميم 1التصميم رقم 

  

 فكره تطبيقية فكره تطبيقية

 

 

 1فكرة تطبيقية للتصميم 
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 ( : 2التصميم رقم )

تلة ن بين الكمتواز اعتمدت الفكرة البنائية على تقسيم التصميم الىمجموعة من المستطيالت  المختلفة المساحات في توزيع

ع تحول لوشم مو الفراغ و قد تم ملئ بعض هذه االشكال بمجموعة  من الخطوط المختلفة االتجاه  المستوحاة من رمز ا

 عتمدة علىملونية عور باالتزان و الشمولية و الوحدة وتعددت المعالجات الهذه الخطوط الي عالقات لونية  مما حقق الش

لتكوين اع داخل اااليق إستخدام ألوان  الفن الشعبي الصريحة  دون االلتزام بالتماثل في توزيعها ليتحقق حالة من الحركة و

د و قد يج واحكانها ممتزجه في نس بشكل متناعم مع استخدام اللون االزرق بدرجاته في جميع اركان التصميم ليبدو و

 لي كسرتخلل الضوء بعض العناصر بشكل اكسبها شفافية و قد عمل التنوع في الشكل من حيث المساحات و الحجم ا

 االحساس بالملل 

  

 الرمزالشعبي  المستلهم منه التصميم 2التصميم المبتكر  رقم 

 

 
 

 1رقم الفكرة التطبيقية  2الفكرة التطبيقية رقم 

 

 :(3التصميم رقم )  

شكال ها باالاعتمدت الفكرة البنائية للتصميم علي حركة الخطوط المنحنية مكونة أشكال غير منتظمة ثم ملئ فراغات

لفة حول ات مختالهندسية المستوحاة من زخارف و هندسيات الفنان الشعبي ، حيث تدور هذه االشكال المنحنية في إتجاه

لطفولي لعفوي ااالسيادة و القوة المستوحى من شكل العروسة بحسها مركز التصميم التي تركز في وسط التصميم كثقل له 

 وعنصر، مرصعه بغطاء رأس مزين بمجموعة من االشكال الهندسية علي شكل مثلث بالوان صريحة اكدت علي سيادة ال

 ي االيقاععل كيدتم اضافة رمز الجمل بخطوطه المبسطه ذات االنحاءات ليشكل ايقاعا متناسب مع االشكال المنحنية للتأ

 مما اثار في التصميم جاذبية تعمل علي تحقيق الترابط بين العناصر . 
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 العناصر المستلهم منها التصميم التصميم المبتكر

 

 
 

 1الفكرة التطبيقة المبتكرة  الفكرة التطبيقية المبتكرة 2

 

 ( :4التصميم رقم )

ميم حيث خل التصالتراكب كقيمة تشكيله تعمل علي زيادة ادراك الرائي للوحدة داإعتمد التكوين البنائي للتصميم علي 

حركة نحية بتراكب العنصر االساسي المستمد من شكل التنورة الشعبية بشكلها التجريدي المبسط و ذلك بخطوطها الم

طة بية البسيالنسيااك بخطوطها اانسيابية في ايقاع حقق القيمة الجمالية كما جاء توزيع الزخارف المستمد من شكل األسم

لوان هرت االلتناسب شكل التنورة ، و قد احدثت العناصر المستخدمة داخل التصميم ترديدا بين الشكل واالرضية و ظ

النور ،  والظل  متأثرة بالفن الشعبي الذي اعتمد علي تسطيح اللون اي ان يضع اللوان في مساحات بعيدا عن المنظور و

 ان صريحة في بعض جوانب اللوحة.كما ظهرت االلو
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 الرمز المستلهم منه التصميم 4التصميم المبتكر 

 

 
 

 1الفكرة التطبيقية 2الفكرة التطبيقية

 

 ( :5التصميم رقم )

لشعبي ااعتمد التصميم علي استخدام الرموز االدمية ممثل في صورة فتاة جميلة ذات مالمح مصرية ترتدي الزي 

تحقق  ة  حيثبالزخارف الهندسية كالمثلث بشكل تجريدي مبسط و في الخلفية تظهر شكل البيوت باحجام و اشكال متنوع

تزان في هر االعلي جميع انحاء التصميم بشكل فني و قد ظ االيقاع من خالل تكرار العناصر و توزيع الدرجات اللونية

ل توزيع قد عم وتوزيع  البيوت باحجامها المختلفة ، و قد ظهرت الوان التصميم صريحة بالوانها البرتقالي و االسود 

 االلوان علي تحقيق ديناميكية داخل التصميم 

 
 

 الرمز المستلهم منه التصميم التصميم المبتكر
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 1الفكرة التطبيقية  1الفكرة التطبيقية 

 

 :(6التصميم رقم )

اكد  والمميزة  لخاماتااعتمدت فكرة التصميم علي المرأة الشعبية بازيائها المميزة التي تعكس الهوية المصرية بااللوان و 

ء م و جاترتيب منتظعلي ذلك ارتدائها لليشمك مما يحويه من حلي علي شكل دوائر متراصه بجانب بعضها البعض في 

عبرت  ملونة غطاء الراس باللون االسود ليؤكد علي سيادة العنصر االساسي الممثل في المراة مما يحتويه من زخارف

 يع عدد منن بتوزعن اماكن االضاءة داخل التصميم بالوانها الصريحة االزرق و االحمر و االصفر و قد تم نحقيق االتزا

اسا اضاف احس . مما ة و الذهبية المضيئة مكسبة التصميم التكامل و الترابط في جميع اجزاؤهاشكال الحلي بالوانها الفضي

ل و ظهرت  للعمبالتنوع في ترتبيه غير المتماثل و يخلق للتصميم طابق خاص يتميز بالبساطة و جاء لون الخلفية مكمال

 كان .اللون كانها مشهد من مشاهد الحياة المصرية لتجمع فيها الزمان و الم

 
     

 الرموز المستلم منها التصميم الفكرة التصميمية
 

 

 الفكرة التطبيقية
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 نتائج البحث :

 عادة صياغة عناصر الفن الشعبي بمفرداته المتنوعة بشكل عصري .إ -1

 بتكار صباغات تشكيلية جديدة لمفردات الفن الشعبي و االستفادة منها في فن طباعة المنسوجات . أ-2

لي الهوية لمشروعات الصغيرة بمنتجات فنية جديدة و مبتكرة تعمل علي دعم السوق المحلي و التاكيد عاضرورة إمداد -3

 المصرية .

 التوصيات :

 ا الهوية   ون الشعبية بصفة خاصة كما لها من مفردات تعمل علي اثراء مجال التصميم الطباعي و تكسبهدراسة الفن  - 1

 المصرية .             

و حل  دريبات لمصممي الفنون التطبيقية في مجال التسويق و المشروعات الصغيرة و كيفية إدارتهاضرورة عمل ت - 2

 ف بين نجاح هذه المشروعات و تنميتها .المعوقات التي تق أهم 

            مكانيات    استمر علي أحدث أنواع الخامات الحديثة و المتوافقة مع متطلبات السوق و التي تتناسب  و االطالع الم - 3

 المشروعات الصغيرة .

  ة التنفيذ .كر في االبتكار لصعوبألهتمام بإثراء طرق الطباعة في إنتاج أفكار حديثة و مبتكرة دون كبح جماح الفا - 4

 المراجع :                   

 انصو ، أكرم " التصوير الشعبي العربي "عالم المعرفة.ق- 1

1-Kanso.Akram “ El Tasoer El Shaaby El Arabi “Alaam El Maarafa .  

  1989لمغرب ا –لمجلس االعلي للثقافة ا –بحث بمجلة الوحدة  –اس " الفنون الشعبية و الوحدة " الجراري، عب -2

2-El Garary. Abbas “ El Fanon El Shaabaia W El Wahda “- Bahs Bemagla El Wahda – El 

Magles El Aala Ll Saqafa – El Maghrab 1989 . 

 –الطبعة االولي  –نجوي حسين حجازي " جماليات الفن الشعبي مقدمة في تربية االحساس  –خليف  غراب ، يوسف -3

  2005القاهرة 

3-Ghrab . Yousef Khalef – Nagwa Hussien Hegazy “ Gamliat El Fn El Shaaby Moqda Fe 

Trabia El Ehsas – El Tabaa El Awla – El Qahra 2005. 

 –رسالة ماجستير  –ية الفنية " يلي ،أشرف السيد "الفن الشعبي في التصوير المصري ومداخل أستخدامه في التربالعو -4

 1991 –كلية التربية الفنية 

4-El Awaily . Ashrafel Said “ El Fn El Shaaby Fe El Taswaer El Masary W Madakhl 

Astkhdamho Fe El Trabia El Fania “ – Rasala Magastir – Kolia El Traiba El Fania – 1991. 

 1985–القاهرة  –الم الكتب ع –حمود البسيوني " العملية االبتكارية " م -5

4-Mahmoud El Basiony “ El Amlia El Abtkaria “ – Aalam El Kotob – El Qahra – 1985. 

 .2000 –القاهرة  -طابع الطوبجي م -نفي ،عبلة  " سيكولوجية الفن "ح -6

6-Hanafy . Aabla “ Sekologia El Fn “- Matbea – El Qahara -2000. 

 الب المرحلةمحمد تعيان"التلقائية في التصوير الحديث و المعاصر كمدخل ألثراء التعبير الفني لدى ط السكر ،صفاء -7

 . 2004 –امعة حلوان ج –لية التربية الفنية ك –سالة ماجستير ر –االعدادية " 

7-El Sokar . Safaa Mohamed Teaaian “ El Telqaia Fe El Taswer El Hades W El Moaasar 

Ka Madkhl L Asaraa El Taabeer El Fany Lada Tolab “ – Rasala Magster – Kolia El 

Trabia El Fania – Gamaa Helwan – 2004 . 

 رجس عبده .ج –يد ،هربرت "الفن اليوم ترجمة محمد فتحي" ر -8

8-Raed . Hrirat “ El Fn El Youm Tragma Mohamed Fathy “ – Gargas Aabdo . 
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 1989 –لسنة الرابعة ا –العدد السادس عشر  –مجلة المأثورات الشعبية  –" الرسم الشعبي العربي "  قانصو، أكرم -9 

 القاهرة. –

9- Qanso. Akram “ El Rasam El Shaaby El Araby “ – Magla El Masorat El Shaabia – El 

Adad El Sadas Aashar – El Sana El Rabaa – 1989- El Qahara . 

 .1999 –"راسة انثروبولوجية سوسيولوجية د –ي " بنية الفن التشكيلي الحديث في العالم المليجي، عل -10

10-El Maligy . Ali “ Bania El Fn El Tashkily El Hades Fe El Aalam – Darsa Insaroiogia 

Sosiologia “- 1999 

براير ف -نايري( 26ت فن المرسمات و جذورها الشعبية " ، مجلة الفنون الشعبية  ، العدد )سلمي" جماليا،عبد العزيز  -11

 م1989مارس  –

11- Abd El Aziz . Salma “ Gamliat Fn El Marsmat W Gazorha El Shaabia “. Magala El Fanon 

El Shaabia . El Adad (26) January-February – March 1989 . 

)  22العدد  – "ود النبوي" العناصر االساسية في بنية الفنون التشكيلية الشعبية مجلة الفنون الشعبية الشال ، محم -12

 .  1988مارس (   –فبراير –يناير 

12- El Shal . Mahmoud El Nabway “ El Anasr El Asasia Fe Bania El Fanon El Tashkilia 

Magla El Fanon El Shaabia “ – El Adad 22( January- February – March ) 1988. 

يمر حمد على " تصميم برنامج تعليمي لصناعة العروسة المتحركة أستنادا على تجربة أوسكار شلمحسن ،اسامه  -13

جامعة حلوان  –كلية التربية الفنية  –ماجستير  سالةر –لالستفادة منه في تدريس االشغال الفنية لطلبة كلية التربية الفنية " 

– 1997 . 

13- Hassan. Osama Mohamed Ali “ Tasmim Branmg Taalimy L Senaa El Aroasa El 

Mothraka Astnada Ala Tagroba Oscar Shilmar Ll Astafda Mnho Fe Tadres El Ashghal El 

Fania L Talba Kolia El Trabia El Fania “ – Rasala Magster – Kolia El Trabia El Fania – 

Gamaa Helwan – 1997. 

 . 1981 –لهيئة المصرية العامة للكتاب ا –امر، سوسن " الرسوم التعبيرية في الفن الشعبي " ع -14

14- Amair . Soasn “ El Resom El Taabiria El Shaaby “ – El Haeqa El Masria El Aama Ll 

Ketab – 1981 . 

امين :  1999) ديسمبر – 34العدد  –مجلة الفنون الشعبية  –هنى  " الرمز في الحكايات الشعبية " غراء احمد م -15

 لطبعة االولي  مطبعة لجنة التاليف و الترجمة.ا –قاموس العادات و التقاليد و التعابير المصرية 

15- Gharaa . Ahmed Mahny “ El Ramaz Fe El Hakiat El Shaabia “ – Magla El Fanon El 

Shaabia – El Adad 34-( Dec 1999) Amin:Qamos El Aadat W El Taqalid , El Taabier El 

Masria – El Tabaa El Awla Matbaa Lagna El Taleef W El Tragma . 

 2002ام ع -مركز المعلومات من  وزارة المؤسسات و الصناعات المتوسطة و الصغيرة  -16 

16- Markaz Elmoatamarat Men Wezara Almoasasat Wa Elsenaat Almotawaseta Wa Elsagera 

– 2002 

 ملف الصناعات الصغيرة منتدى موقع الدكتور عمرو خالد - 17

17- Malaf Elsenaat Ahsagera Montada Doctor Amer  Kalid  

                                                           
الرمز متميزا عما يشبهه من أشياء  هو الشكل الذي يدل على شئ له وجود قائم بذاته يمثله و يحل محله ، وفي الفن يكون 1

طريقة بأو موضوعات ، فالرموز ما هي اال ترجمة لصورة ذهنية تحمل معلومات عن موقف ما ، فيتم رؤية الموقف 
 مباشرة .

هو ذلك االنتاج المتعدد الجوانب و المتنوع في خاماته وأساليبه ومظاهره سواء كان أدبا أو غناء أو فنا تطبيقيا نفعيا  2

 تبط بالحياة وحاجياتها .ير
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هي ما يحيط بالجسم من المالبس من الخصر الى القدمين وهي من أصل فارسي وتحتوي على زخارف هندسية بسيطة  3

ازن سمة التو لزخارفامجردة كالخط المستقيم و الدائرة و المثلث كما تحتوي على الزخارف الكتابية و النباتية وتأخذ هذه 
 .و التناظر مما يوحي بالثبات و االستقرار 

لموروثات الشعبية القديمة التي تداولت مختلف المجتمعات االنسانية على مر العصور ويعد جزءا ال يتجزأ من حياة من ا 4
ا وفي نساء قديمل و الالناس اليومية أنذاك ، النه يدخل في مجاالت مختلفة من العالج و التفاخر و التزيين و تجميل الرجا

 هور ةالهالل والقوس و االشكال الهندسية وغيرها .العصر الحديث ويتنوع في الشكل ما بين الز
 .غطاء للشعرو الوجه  يستخدم للداللة على الثروة ترتدية السيدات في الحي الشعبي قديما حيث كان مصنوعا من الذهب  5


