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المدلول الرمزي للعروسة الشعبیة عند عینة مختارة من الفنانین المصریین 

  المعاصرین إلثراء المشغولة الفنیة

"  

  

  

  

 :البحـــث ملخص

 وابعادها بدالالتها والوعى الشـعبیـة للعروسـة الرمزى المـدلول دراسة الي البحث یهدف

 إلمكانیة المعاصرین المصریین الفنانین من المختارة العینة اعمال في والفلسـفیة التاریخـیة

 ًاعماال إنتاج فى المتعددة الدالالت هذه واستلهام ، تجریبیة فنیة ممارسات إلى مـنها االنطالقة

 الفنیة االشغال مجال تثرى قد ، معاصرة فنیة

 : البحث ملخص

The research aims to Study symbolic significance of popular bride 
and awareness Bdalaladtha historical, philosophical and dimensions in 
the selected sample of the works of contemporary Egyptian artists to 
launch them to the possibility of experimental art practices, and 
inspired by these multiple connotations in the production of 
contemporary works of art, you may enrich the field of technical 
works. 
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  -:خلفیة البحث

ُ یعد الفن الشعبى لغـة لها مقـوماتـها ووجودها فهوأحد مصادر التـراث التى ال تـزال تعیش   

فهى التعبیر المباشر عن ، وال تزال تستخدم وتتوارث جیل بعد جیل ، حتى وقتنا الحاضر 

ذه واقـع الشخصیة المصریة بكل ما تحوى من عناصر أصیلة تعبر بشكل مباشر عن بنیة ه

  .الشخصیة فى صدقها وواقعیة قیمتها االبداعیة

     وبمـا أن الفنـون الشعـبیة كانت وال تـزال أحـد األنمـاط التى أثـرت اإلنسـانیة بخصـائصـها 

الممـیزة من أشـكال وجاذبیـة ورموز وألـوان ممـیزة یجـذب انتـباه الناس على أختالف طبقاتهم 

ًام منها یعتبر نوعا من التأكید على الطابع القـومى المحلى لذا فإن االستله، ٕواهتماماتهم 

لتحـقیق مفهوم اإلنتماء
)١(

.  

ً     فهذا الفن یعد فنا متمیزا یحمل خالصات القیم الثقافیة واألجتماعیة غیر بعـیدا عن  ً ً ُ

ًالمجتمع الذى یعیش بداخلة الفنان مراعیا الخامات المتاحة فى البیئة والوحدات الزخرفیة 

  .لمـالئـمة لهذه الخاماتا

     لـذلك فإن تـراث الفـن الشـعبى یعد مادة خـصبة لالسـتلهام منه فى سبیل بعث فن قومى 

لذلك نجد أن كثـیر من الشـعوب قد اتخـذت لها شعارات أو نماذج فنیة ، له مظـاهرة الخاصـة 

 القومیةمن تراثها للتأكید على شخصیتها
)٢( 

  

ً اإلنسانى عبر الحضـارات یحـوى كثیرا من الرموز ذات الدالالت      لذا فإن التاریخ

المتـعددة ومصر لدیها من التراث الفنى الضخم وبخاصة رموز تراثها الشعبى التى لها جذور 

  .ضاربة فى عمق تاریخ التراث اإلنسانى

  تغـیر وتحـول     لذلك تـرجع الرموز الشـعبـیـة إلى أصـول عقـائدیة لها وجـودها الدائم خـالل

وهى الوسیلة الشعبیة إلشباع رغبة نفسـیة تعید ، فهى الروح الحقیقیة للشـعب ، الثقافات 

  . كإحساس داخلى بإمتصاص ما كان یشغله، اإلنسان إلى حالته اإلتزانیة 

لذلك ،      والرمز الشعبى احد انماط الرموز التى تعامل معها اإلنسان من سالف الزمان 

یحـمل من مواصـفات اإلنـسان مفهوم التـاریخ الوراثى الذى اسـتغرق بناؤه بما أصبح الرمز 

یحمله من تعـبیر یدل على خصـوصیته وتـفرده وقـدرته على البقـاء واالستمرار خالل تتـابع 

        ًالعـصور بما تحمله من متغیرات وتطورات متعددة حققت له شكال ومعنى بمسمى

الرمز الشعبى
)٣(

.  
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لذلك كان لرمز للعروسة  الشعبیة الدور الخاص حیث تنوعت تشـكیالتها من الشكل      

الورقي المـشهـور إلي عـروسـة المـولد إلي العروسـة الشعبـیة وبـینـهما مشـوار طـویل بدأ مـن 

العـصر الفرعوني ولم ینتهي إلي هذا الیوم والعروسة اختلفت في أشكالها باختالف العصور 

  .مهمتها حسب التراث الشعبيواختلفت في 

     لذلك تحـاول الدارسـة أن تـلقى الضوء على األعمال الفنـیة لـعیـنة من الفـنانیـن 

مصطفى "المصـریین المعـاصرین الـذین تعاملـوا مع رمز العروسـة الشـعبیة أمثال الفـنانیـن 

الذین تنـاولوا ، "  عصمـت داوسـتـاشى – فرغلى عبد الحفیـظ – على الملیـجى -الرزاز 

ًالعروسة الشـعبیة بمـدلول بصرى ورمزى تعـبـیرا عن افكار ومعـتقـدات ومیـول خـاصة أثرت 

العدید من الموضوعـات التى تنـاولوها واصبح لهم فـكرهم الخاص وتـعـبیراتهـم الواضـحة التى 

 فى الموضـوع وذلك ًعبرت عن الموضوعات الذاتـیة الهامة والتى كانت العروسة الشـعبیة بطال

للوقوف على اهم القیم الفنیة المختلفة التى تجسدت فى أعمالهم الفنیة وعبرت عن شكل 

  العروسة

الشعبیة بتقنیاتهم المخـتلفة وتعبیراتهم الفریدة حتى یتسنى لنا االستلهام من اعمالهم الفنیة 

تثـرى مجـال التـدریس فى الـفریدة للخـروج بمـوضوعات جـدیدة تعبر عن العروسـة الشـعبیة و

  .االشغال الفنیة

 -:الفنان مصطفى الرزاز -١

  
  .١٩٦٤،متحف الفن الحدیث، العروسة الشعبیة ،مصطفى الرزاز 
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صاغها بشكل ف،  الشعبیة حیث تتصدر اللوحة   فى هذا العمل استخدم الفنان العروسة

وعن طریق ، ؤیة غیر مألوف به نوع من الذاتیة والخصوصیة وكأنها مفردات حدیثة الر

التكوین المترابط نرى التوزیع المتزن لمفردات العمل فى جمیع المحاور اإلنشائیة التى توحى 

كما یظهر خلف العروسة على الجدار ایقونات وموتیفات للفن الشعبى ، بحس فنى عالى 

حیث ترى ، واللوحة مستطیلة الشكل تظهر العروسة واضحة بحجمها وتفاصیلها ، المصرى 

دمة العمل وخلفیته ویمینه ویساره بشكل به نوع من األتزان واالتجاه العام شعبى ذو نزعة مق

حیث أكد ذلك من ، كما أنه مرتبط بالمفردات الشعبیة من حیث الشكل والدالالت ، تجریدیة 

  .خالل نمط تعبیرى بصرى

 -:الفنان على الملیجى -٢

 

  
  .١٩٨٦ ،مجلة الدوحة، " معلقة"وجهك مشرق ، على الملیجى 

حیث أن هذا ،   تمیز الفنان ببساطة الرموز التى تكاد تقترب من أسلوب الفنان الشعبى 

الرأس مستدیرة ومالمح الوجة شعبیة ویحیط بالوجة ، العمل هو عروسة من الجلد الحور 

وأسفل الوجة وعند منطقة الرقبة ، ضفائر من شرائح الجلد مرصوصة بجوار بعضها البعض 

ویلیها فتحة نصف دائریة تمثل فتحة الفستان خلفیتها قطعة من ،  صغیرة حلقات معدنیة

والعروسة فى شكلها العام ممتدة الذراعین ومنفرجة الساقین بشكل فنى ، البالستیك األبیض 
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ًوالكفین مرسومتین بالحرق ویأخذ شكال زخرفیا جمیال ، رشیق متكامل من الناحیة التشكیلیة  ً ً ،

 عن نصفین وبه كتابة عبارة السعد فى الجهة الیمنى وعبارة الوعد فى وباقى الفستان عبارة

وفى النهایة یوجد القدمین حیث یسویان إلتقاء فنى تشكیلى مع األیدى ، الجهة الیسرى

  .الممتدین إلى الجانبین

 -:الفنان فرغلى عبد الحفیظ -٣

 
  .١٩٩٢، معرض بمجمع الفنون ، " ١٨٠ × ٢٢٠"العروسة ، فرغلى عبد الحفیظ 

ترى فى اعمال الفنان مالمح البیئة المصریة التى ارتبط بها والتى شكلت األنطالقة 

حیث ان رمز العروسة هو رمز خاص بالفـنان ، األولى لتجاربة الفنیة وحددت رؤیته التشكیلیة 

حم بین الفن والطبـیعة لیتـعانق المالزم له فى اعماله حیـث یعبر فى هذا العمل عن الت

ًفكـل العناصـر التى تـشـكل اللوحة تـلعب دورا رئیـسـیا فى ، یكمل كل منهـما االخر الطرفان و ً

خـدمة الجـوانب الرمزیة والبـنائـیة فبیـنما ترمز العروسة إلى العنـصر البشـرى یتحـقق المستوى 

واعتمد ، األول للمنظور الفراغى للعمل الفنى ویصنع الجرید المستوى الثانى فى المنظور

وایضا استـخدم خـامة الجـرید ، نان فى هذه اللوحة مباشـرة مع الحـیز والمسـافات والفـراغـات الف

   .وهى من الخـامات المنتشرة فى الریف والنوبة
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 -:وستاشىاالفنان عصمت د -٤

 
  .٢٠٠٠،متحف الفن الحدیث ، " ١٠٠×٩٠"التعویذة ، وستاشى اعصمت د

رمى وذلك إلظهار المحتوى الرمزى لمفردات اعتمد الفنان فى الصیاغة على الشكل اله

وقد ، حیث یربط الفنان بین االتجاه الشعبى ذو النزعة التجریدیة والنمط التعبیرى ، العمل 

كما ) الكف والخمسة وخمیسة والعین والزخرفة واالسهم والدائرة والمثلث(استلهم مفرداته من 

ًیبدو لنا أن الفنان ال یرى فرقا جوهریا فى نوع  مفرداته ما بین بشر وحیوانات ونباتات وطیور ً

 .ٕفال یعید ترتیبها داخل العمل وانما یعید صیاغاتها صیاغة جدیدة، 

    ومن هنا اهتـمت الدارسة بربط الصـلة بین الفن التشـكیلى والتراث فى الكثـیر من 

من جیل إلى حیث تنتـقل األفكار والمشاعر ، فال یوجد فن بدون تراث  ، المجاالت الفنیة 

وال یعتمد الفن كـلیة على التراث حتى ال ینـتهى الحاضـر بصـورة مشـابهة للماضى ، اخر 

  .فـینـمحى فیه اإلبـتكار وتضمحل اإلضافة الجدیدة

والذى ، فیعد مجال االشـغال الفـنیة من أهم المجاالت الفـنیة التى تهـتم بدراسة التراث 

ًیلعب دورا هاما فى رفع الذوق ال التى تحمل الكثیرمن ، عام للمجتمع النابع من البیئة المصریة ً

تجارب الماضى فكلما كان الفنان له قدم راسـخة فى تراث أجدادة كلما دل ذلك على عمق 

   .بمشغوالت فنیة تحمل قیم جمالیة ووظیفیة تتمیز باألصالة والمعاصرة نظرته فیخرج من خاللها
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  -:مشكلة البحث

ً أن تنـاول المـدلول الرمزى للعروسـة الشـعبیـة بشـكل خـاص یعد رمزاالحـظـت الـدارسـة ُ 

ًواضـحا فى عـمق التـراث اإلنسـانى وتاریـخ مصر الحضـارى وهى تمثـل مدخـال من المـداخل  َ

المؤثـرة والـتى اتضـحت من خالل اعمـال بـعض الفنانیـن الـمصریـین المعاصـرین مما یتـطلب 

 والوعى بدالالتها وابعادها التاریخـیة والفلسـفیة إلیمكانیـة األنطـالقة مـنها دراسة رمز العروسة

، ًواستلهام هذه الدالالت المتعددة فى إنتاج اعماال فنیة معاصرة ، إلى ممارسات فنیة تجریبیة 

  .قد تثرى مجال االشغال الفنیة

  -:وعلیه تتسأل الدارسة

ة فى مجال االشغال الفنیة من العروسة كیف یمكن الحصول على صیاغات تشكیلیة جدید -١

  . الشعبیة؟

 یصبـح المـدلول الرمزى للـعروسة الشـعبیة عنـد عینة مختارة من الفـنانیـن المـصریین كیف -٢

  .المعاصرین مصدر لالستلهام واإلثراء فى مجال االشغال الفنیة؟

  -:أهمیة البحث

 .التأكید على تعمیق الشعور باإلنتماء للتراث الشعبى -١

ٕیان أهمـیة الموروث الشـعبى المصرى واظهار قیمه التشـكیلـیة والرمزیة من خالل العروسة ب -٢
 .الشعبیة

ٕتناول المدلول الرمزى للعروسة الشعبیة بالدراسة والتحلیل واعادة تقدیمها یؤدى إلى إضافة  -٣
ًمصدرا جدیدا إلثراء مجال االشغال الفنیة ً. 

 . لة الفنیة بإستخدام خامات فنیة متعددةح المشغوطسأإضافة أبعاد جدیدة لمعالجة  -٤

یسهم البحث فى إثراء تدریس مادة االشغال الفنیة كمجال حیوى مرتبط بطبیعة خریج  -٥

 . الكلیة

یسهم البحث فى التأكید على أهمیة األعمال الفنیة السابقة للعروسة التى تحتوى على  -٦

 .تعبیرى جیدمضمون فلسفى للقیم الرمزیة لخلق تكوینات جدیدة ذات مضمون 

  -:أهداف البحث

إلقاء الضـوء على العروسـة الشعبیـة من حیـث بدایة ظهـورها وتطـورها التـاریـخى واهمیتها  -١

 .فى تاریخ فنوننا الشعبیة

 .الوصول إلى رؤى فنیة معاصرة للعروسة الشعبیة المصریة لصیاغة مشغوالت فنیة -٢

ـن المعاصرین الذیـن تناولوا العروسة و عمال عیـنة مختـارة من الفنانـین المصریی تحلیل أ -٣

االستفـادة من صیاغاتهم ومداخلهم المتعددة بالدراسة والكشف عن القیم الجمالیة والتعبیریة 

 .ومنطلقات االستلهام من اعمالهم

إیجاد مداخل جدیـدة لتـدریس االشغـال الفنـیة بما یتـالئم مع العصـر وذلك بإسـتخـدام  -٤

 .العروسة الشعبیة
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  -:ود البحثحد

 تقتصر الدراسة على االسـتلهام من أشكال العرائس الشعـبـیة فى اعمال عینة مخـتارة -١

  . من الفنانین المصریـین المعاصرین مع الدراسة والتحلیل للمداخل الفـنیة التى قاموا بدراستها

 .معاصرةتقوم الدارسة بتنفیذ مشغوالت فنیة تحمل القیم الجمالیة والتى تتمیز باألصالة وال -٢

الجمع بین التقنیات  الفنیة المختلفة التى تنشأ عن استخدام الخامات الفنیة على أسطح  -٣

 .المشغوالت الفنیة

طالب ٢٠تطبیق التجـربة على عینـة من طالب بالفرقة االولى قسـم التربیـة الفنـیة وقوامها  -٤

 .وفیة جامعة المن–وطالبة فى مادة االشغال الفنیة بكلیة التربیة النوعیة 

  -:فروض البحث

تفترض الدارسة أنه من خالل دراسة المدلول الرمزى للعروسة الشعبیة عند عینة مختارة  -١

من الفـنانیـن المصرییـن المعـاصرین واسـتخدام التقـنیات المتـنوعة یمكن أن تحقـق مشغوالت 

  .فنیة معاصرة برؤى جدیدة ذات قیم فنیة تعبیریة قد تثرى مجال االشغال الفنیة

ًتوجد فروق دالة احصائیا بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة فى درجات  -٢
  .االشغال الفنیة تكون هذه الفروق لصالح المجموعة التجریبیة

  -:منهجیة البحث

الوصفى التحلیلى لإلطارالنظرى والمنهج التجریبى لإلطار       تعتمد الدراسـة على المنهج

  .العملى التطبیقى

  -:اإلطار النظرى - ًأوال

دراسة تاریخـیة لرمز العروسـة بأبعـادها وتطورها ودالالتها الفلسـفیة والتعبیریة عبر التراث  -١

 .اإلنسانى والتراث المصرى

تحلیل ودراسة عینة مختـارة من اعمال الفنانین المصریـین المعاصرین الذین تنـاولوا رمز  -٢

      القیـم الفنـیة التى اظهرتها دراسـةالعروسة فى اعمالهم الفـنیة للوقـوف على أهم 

 .العروسة الشعبیة

  -: اإلطار التطبیقى-ًثانیا

متمثلة فى "تنفیذ مجموعة من المشـغوالت الفنیة التى تحمل صفة األصالة برؤیة معاصرة  -١

 .وتعتمد على ما تم استخالصة من الدراسة النظریة" شكل العروسة 

 الجلد والنحاس والحبال والخشب وتطعیمها الدراسة على عدة خامات بیئیة منها تقتصر -٢

 .بخامات مساعدة لها فى التنفیذ كالخرز والعظم والعاج واألسالك والزجاج الملون

 .عرض لتطبیقات الطالب على لجنة من المحكمین -٣

 .المعالجة االحصائیة للتحقق من نتائج البحث -٤

 .التوصیات ومقترحات البحث -٥
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  -:مصطلحات البحث

  -: onIndicatiالداللة 

بمعنى أرشد فهو دال والشئ مدلول ) وداللة(على الشئ ) دل(یشتق من الداللة الفعل 

  .)٤(والداللة هى اإلرشاد، ودل على المسألة أقام الدلیل علیها ، علیه إلیه 

  -: l The Dentation symbolicaالدالالت الرمزیة

قنیة خاصة بضمان ما یقصد بها ما یحتویه العمل الفنى من معالجات شكلیة وبنائیة وت

ویحقق أهداف تعبیریة خاصة یمكن من خالل ظهورها فى اعمال هذا الفنان التمییز بین ،

أسلوبه وأسلوب فنان اخر ویتضح هذا التمیز عندما یختلف تناوله الداللة الرمزیة الواحدة بین 

  .العدید من الفنانین

  - :The Dentation الدالالت

ًملیة فكریة أكثر تعقیدا من اإلدراك الحسى واألنطباعات هى المعانى التى تحتاج إلى ع
  .)٥(الذاتیة والحاالت الوجدانیة التى تنكشف لنا فى حاالت اإلبداع الفنى

وهناك دالالت سماویة مثل المعتقدات ودالالت أرضیة مثل الظواهر الطبیعیة ودالالت 

فى األحالم والخیاالت وهناك مثل معان كثیرة للصور واألشكال التى اعتدنا أن نراها  رمزیة

  .ویقوم فیها اإلیجاز مقام التعزیز فنیة تصفو فیها صورة الواقع من التفاصیل المجردة دالالت

  -:Symbol الرمز 

حیث أنه ،  )٦("اإلیماء واإلشارة والعالمة " ُعرف الرمز فى المعجم الوجیز بأنه 

شابهة بشئ غیر واضح ولكن یدرك مصطلح یطلق على الشئ المرئى والذى یقدم إلى العقل م"

عبارة عن تجسید لفكرة أو انفعال مرتبطة "وایضا هو،  )٧("بواسطة ما یتصل به من ارتباطات

أداة "ویكون ایضا  ،)٨("بمجموعة من الناس تجمعهم احاسیس خاصة بأحداث وتقالید وعادات

وصیل فكرته ومظهر من مظاهر فاعلیة العقل البشرى حینما ینجح المرء فى ت، ذهنیة 

ویختلف الرمز عن العالمة فهى شیئا ، لآلخرین عن طریق بعض الرموز للتعبیر عن فكرة 

ویختلف الرمز عن العالمة فهى شیئا ، یحمل بمقتضاها أو وسیلة الرموز للتعبیر عن فكرة 

   .)٩("یحمل بمقتضاها أووسیلة للمخاطبة

  -:الرمز فى الفنون الشعبیة

یقصد به الوحدة الفنیة التى یختارها الفنان الشعبى من بیئته كى یحمل بها إنتاجه الفنى 

ًویكسبه طابعا فریدا فى نوعه على أن یكون محمال بالقیم الثقافیة واالجتماعیة لبیئته ومعبرا  ً ً ً
 عن احساس الفنان ومشاعره وعقائده وأفكاره فالرمز تلخیص بلغة الشكل لفكر وعقیدة الفنان

  .ًوتعبیرا عن احساسه نحو بیئته

  -:The Doll العروسة

 تلك الكلمة االنجلیزیة من أصل إیطالى من كلمة بمعنى Pupetاشتق اسم العروسة 

Popa بمعنى Doll وأصل كلمة ،  اللعبةDoll  تعنى الكلمة الیونانیة Idol ومعناها        

  .اإلله المحبوب



  

 ٣٧٢ 

  )االولء زالج ( ٢٠١٧ ابریل العاشرالعدد  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ولقد ، التینى بمعنى طفل صغیر مولود  الPupus – Pupoكما ترجع كلمة عروسة 

 Puppa ارتبطت هذه الكلمة فى لغات كثیرة بتمثیلها لطفل صغیر حیث أخذتها األلمانیة

  .Poupeeوالفرنسیة

وفى  ، Toke أو  Pokenفھىأما الكلمات القدیمة األلمانیة والتى ترمز إلى العروسة 

 توصـف Korer بمعنى بنـت أما كلمة Koreالیونانـیة تفـید الكلمة العامـیة للعروسـة وهى 

بهااألشكال الصلصالیة والهدایا التى كانت توهب لآللهة وتوضح العالقة بین اللعبة 

  .)١٠(والقربان

إال أن مجمع اللغة العربیة أدخل لفظ عروسة بمعنى دمیة ضمن الكلمات التى شاع 

ها بهذا المعنى على استعمالها وأصبحت تعد ضمن اللغة الفصحى وقد ظهرت ضمن نشرتین ل

أنها كلمـة مـحـدثة شـاع اسـتخدامها بین الناس إال أنه فى الطـبعة الثانـیة لمعجم الوسـیط كتـبت 

العروسة بمعنى دمیة یلعب بها األطفال دون أن یكتب إلى جانبها كلمة محدثة لكلمة عروسة 

  ).الدمى(العراق تسمى اللعاب كما یوجد ألفاظ عربیة أخرى مرادفة لها تختلف بإختالف الموقع ففى 

  -:The Encyclopedia Americanaالموسوعة األمریكیة 

وهناك ، هى تمثیل مصغر للكائن البشرى وقد استخدمت للتعبیر عن اللعبة : عروسة

والموضوعات ، أنواع أخرى من العرائس تشمل النماذج البشریة المصغرة للشخصیات الدینیة 

  .)١١(الفنیة والتذكارات

  -:Encyclopedia Britannicaسوعة البریطانیة المو

هى أقدم اللعب فوجدت العرائس مصاحبة ، لعبة للطفل ممثلة فى شكل إنسان أو حیوان 

لذا تعتبر العرائس أكثر من كونها مجرد لعبة فقد صنع القدامى فى ، لألطفال لیلعبوا بها 

 وكانت بعضها تستخدم فى عصور ما قبل التاریخ نماذج مصغرة لإلنسان من الحجر والطین

األحتفاالت الدینیة المصریة القدیمة وفى مقابرهم لخدمة المیت تعویضا عن الخدم الحقیقیین 

 ٣٠٠العرائس العاجیة مدفونة فى مقبرة طفلة وملفوفة بورق البردى فى مصر منذ  ولقد وجدت

قبل المیالد
)١٢(

.  

، األم ، الفتاة ، الطفل ، لمرأة وتقصد الدارسة بالعروسة النموذج والقالب الذى یمثل ا

ًوموروثها التاریخى والثقافى واالجتماعى والجغرافى رمزا لإلنسان من خالل ، ......والزوجة
لذلك فإن الرؤیة هامة وضروریة للتراث ، دالالت هذا الرمز وما یحیط بها من العاب وعادات 

ن تتعداه لتتفاعل ویمتزج التراث ٕفال تقف الرؤیة عند حد اإلستقبال فقط وانما یجب أ، الفنى 

  . بالمعاصرة لینتشر ویستمر بین الناس

  -:Handcraftالمشغولة الفنیة 

هى عملیة المنتج أو االبتكار الذاتى لتغیرات جمالیة قوامها استغالل الخامات الطبیعیة 

أو ، ا فیعید تشكیله، حیث یقوم بالتعبیر من خالل هذه الخامات ، والمصنعة والمتوفرة للفرد 

ًمستخدما فى ذلك الخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة لتطویع هذه ، یقوم بالتولیف بینها 
واالشغال الفنیة تتمثل فى فاعلیات ، الخامات بما یتناسب مع مقتضیات التصمیم والوظیفة 
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خذ ًاألشكال المجسمة ذات الثالث أبعاد أو المسطحة ذات البعدین واحیانا تأ"متعددة منها 

"صورة منتجات جمالیة نفعیة أو أشكال تحقق مجرد الرغبة األصلیة فى التعبیر بالخامات
)١٣(

.  

ً     وایضا تعتبر أعمال فنیة مبتكرة ذات حیویة متكاملة ینتجها اإلنسان مستعینا بأدوات 
مناسبة إلخضاع بعض الخامات المختارة المتوفرة للشخص المنتج لها بعد التعرف علیها 

لیتحقق فى النهایة عمل فنى قوامة لغة التشكیل بعناصرها وأسسها فى كل ، ب بها والتجری

   .)١٤(ذى جاذبیة تتمتع بالجدة واألصالة تحمل بصمة الفنان المبدع، متكامل متجانس 

  -:الدراسات المرتبطة

فى هذا البحث تمت دراسة رمز  : )١٥(٢٠٠٨، دراسة شاكر إدریس محمد على  -١

إلنسانى یؤكد على استمراریة بعض الرموز ودالالتها المختلفة العروسة عبر التراث ا

ًفالعروسة الشعبیة كرمز ضارب فى عمق التاریخ الحضارى بدءا من ، وبقائها حتى األن 
فاالسالمى وحضارات  اخرى حتى الفن ، فالقبطى ، عصر ما قبل التاریخ ثم الفرعونى 

، ًا متصلة بین طبقات الشعبیمثل روحًالشعبى الذى یعد حامال جینات الفنون السابقة و

 .هذا الستلهام إحدى توجهات فنون ما بعد الحداثة والمعاصرة

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى دراسة رمز العروسة الشعبیة عبر التراث 

وتختلف فى انها نفذت فى مجال ، اإلنسانى والتعرف على األبعاد التاریخیة للعروسة الشعبیة 

  .بینما البحث الحالى سوف یتم تطبیقة فى مجال االشغال الفنیةالتصویر 

هذا البحث یحاول الوصول لنماذج  : )١٦(١٩٩٩، دراسة إیمان مصطفى عبد الحمید  -٢

، من العرائس التى یمكن أن تقدم للطفل وتحمل السمات والمالمح المصریة األصیلة 

ئس األمریكیة واألوروبیة التى وكذلك المفهوم الجمالى المصرى وذلك لمواجهة تیار العرا

  .یلعب بها أطفالنا ومنتشرة باألسواق المصریة

وللوصول لهذه النماذج بدأت الباحثة بعرض لتاریخ العروسة المصریة عبر العصور 

وایضا حاولت الباحثة ، ًثم دراسة العرائس الموجودة فى األسواق حالیا ، إلظهار مدى تطورها 

ثم ،  خالل الدراسات والرسوم المصریة ورسوم كتب األطفال التوصل للمالمح المصریة من

تناولت أهمیة العروسة للطفل كلعبة من خالل الدور الهام للعب الطفل وتحدید أهم السمات 

  .األساسیة للعروسة التى تقدم له

      قامت بعد ذلك بعمل تجارب للوصول لنماذج من العرائس یمكن أن تقدم للطفل ومعها 

  .ویمكن أن تقوم بدورها كلعبة جیدة للطفل، وتحمل السمات والمفهوم الجمالى المصرى مكمالتها 

     تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى االهتمام بعمل نماذج لعرائس مصریة للتأكید 

والتعرف على مالمح تاریخیة للعروسة وكیف تطور شكلها من عصر ، على هویتنا القومیة 

وتختلف فى أنها ركزت ،  كل عصر على مالمح العروسة الشكلیة إلى عصر آخر وتأثیر

  . على عمل لعبة للطفل ولم تتخذ العروسة الشعبیة لعمل مشغوالت فنیة بفكر معاصر

تناولت الدراسة مفهوم الرمز فى الفن  : )١٧(١٩٩٩، دراسة سھام محمد على طمان  -٣

ور التاریخیة سواء من حیث الشعبى فى المنطقة الشرق اوسطیة وشمال إفریقیا عبر العص
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وایضا تتبعت الجذور التاریخیة لألشكال ، الشكل والمضمون والمحتوى الحضارى له 

  . الرمزیة عبر الحضارات مع دراسة الرموز الهندسیة والرموز اللونیة

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى مفهوم الرمز الشعبى عبر العصور التاریخیة مع 

  .وتختلف فى أنها ترتكز على رمز العروسة الشعبیة، موز الهندسیة واللونیة ذكر بعض من الر

  .)١٨(١٩٩٣، دراسة محمود حامد صالح  -٤

     یهدف هذا البحث إلیجاد مدخل تجریبى الستلهام عناصر مختارة من الفن الشعبى 

لتشكیل عرائس متمیزة تحمل سمات بعض بیئات مصر المختلفة والوقوف على بعض 

  . التقنیة والفنیة فى مجال تشكیل العروسة الشعبیة بصیاغات مبتكرة وتناولها بأسالیب جدیدةاألسالیب

وعرض أنماط  ، عرض الباحث لمحة تاریخیة للعروسة الشعبیة فى العالم ثم مصر 

تلى ذلك تحلیل فنى للعروسة المصریة من ، الحیاة الشخصیة المصریة فى األقالیم المختلفة 

  .كل والتحلیل الفلسفى لها عبر العصور المختلفة حیث المضمون والش

ًواخیرا قدم بعض التطبیقات الفنیة لعمل العرائس وعرض الخامات واألدوات وطرق 
  .التشكیل ووصف التطبیقات

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى ممارسة التجریب فى الخامات المختلفة الستلهام 

وتختلف فى ، المستوحاة من العرائس المصریة الشعبیة أشكال مستحدثة من العرائس المصریة 

  .ًولیس اعماال مبتكرة حدیثة، ارتكازها على عمل نماذج من العرائس لتمثل أقالیم مصر المختلفة  

یهدف هذا البحث إلى معرفة الجذور   :)١٩(١٩٨٥ ، دراسة أمانى سلیمان محمود سلیمان -٥

لى اإلطار الثقافى الذى یشتمل على التاریخیة للعروسة الشعبیة فى مصر للتعرف ع

ویصنف بعض أنواع العرائس ، عادات ومعتقدات دینیة وسحریة ومعرفة أشكالها ورموزها 

من حیث أشكالها ورموزها الفنیة والحرفیة إلثراء المجاالت التطبیقیة الحرفیة لألشغال 

لخامات البیئیة الفنیة عن طریق إستنباط أسالیب فنیة وحرفیة جدیدة بعد تطور وتطویع ا

 .التى صنعت منها لعمل عرائس متمیزة نابعة من التراث

تتفق هذه الدراسة مع البحث الحالى فى معرفة الجذور التاریخیة للعروسة الشعبیة فى 

مصر من خالل تناول العروسة كرمز شعبى وما اقترف بها من عادات ومعتقدات ذات 

ً القبطیة مرورا – الرومانیة – الیونانیة –یة أصول ترجع لعصور ما قبل األسرات ثم الفرعون
وتختلف فى أن هذه العرائس نفذت على شكل معلقات من الجلود ، بالعصور اإلسالمیة 

  .والخامات المختلفة ولم ترتكز على عمل عرائس بشكل ثنائى أو ثالثى األبعاد
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  -:المراجع

  -:الكتب والمراجع العربیة والمترجمة: ًاوال
         ، ١٩٩٤، الجزء األول مجمع اللغة العربیة مصر ، المعجم الوجیز : ورإبراهیم مدك - ١

 .٢٣٣,٢٣٢صـ 

 . دار األندلس، فلسفة الحضارة اإلسالمیة ترجمة إحسان عباس : ارنست كاسبر - ٢
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