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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

 فى مختارات من أعمال المصورين  الوشم الشعبي رموز جماليات 

   ىستفادة منها فى إثراء التصميم الزخرفالمصريين واال

 

 ه ، أسماء عاطف محمد ، والء عشرى السيد مرسىمحمد على عبد

 :ملخص

ال ةةعب، و ومةة   ى وملتزاتةةو واهلتةةة ال ةة بهدفت الدراسة الى معرفةةة اليلتةةيو الالةة  ال ةةع

تنيولةةت الدراسةةة فةة  الالةة    و ف، ال نينت  ف  الال  و حتةة  عبتة اللهلة والتى أثرال نان ال

ة ف، معرفةةة أثةةر الالةة  الدراس م كلة  على أعليل اللصاري  اللصريت  و وتتلخص  وتأثتره

اللصةةري  مومةة  عةة ل عةةر  وتضلتةة  لةةبع    ال عب، واليلتيتو عل، أعلةةيل اللصةةاري 

أعلةةيله  تةة  التعةةرم علةةى ملتةةزاو واليلتةةيو اعلةةيله   ،بيلال  فةة  اللتأثري اعليل ال نينت   

 "معلته   تأثترهومدي 

تن أ ع قة   للبدعةويعرم ال   عيدة عل، أنو ن يط إبداع،و ووفقي ل روط طبتعة ال خصتة ا

و)اللرونة( و)األصيلة(و فه، تعد مةة   دينيمتة بت  ال   واإلنسينو أمي الص يو مث :)الط قة(

اإلبداع، فى ال  , وف، الضقتقة أن الغيية مةة  مليرسةةة   عل، اللستاي  ك تضأه  اللعييتر الت،  

صرييو أمي عةة  "ال ةة  الللتعة ب  وااللكيلف، ابتداع الصارو    تلك أنهي    ال  و ت ه  التام عل،

 إدراكهةةييسةةه   وألةةكيالعنةةدمي تضلةة  رمةةا ا    واالتصةةيلها لغةةة عيللتةةة للتخيطةة     ال عب،

و كقنةةااو اإلدرا جة التغتراو اللستقبلة م  ع لنسين، نتتالاااد اإل  كوالت يع  معهيو فتضر

ضتيتتةةة اللختل ةةة وأرصةةدة الثقيفةةة ال فتضدث استجيبة مةةيو تضةةددهي اللعتقةةداو واأليةةديالااتيو

مجتلع ميو وها ف  ابتدعتو الجلةةيهتر لتةةزيت  مةةي تتطلبةةو  اإلنسين ف، اكتسبهيوالخبراتتة الت، 

 ل طرية أو أفراحهي ومنيسةةبيتهي علةة، اعةةت مطلبو عقيئدهي اأدواو أو مي تت  حتيتهي التامتة م 

 غيييتهي ومظيهرهي

 تصلت  الزعرفىالال  ال عبى و اليلتيو و ال الدالة : الكلمات

 
 :  المقدمة

بننعاووب ا ننخوال ننخلإولاننبوإجاننخخوبننعينخ و    نن وبنن هوإ"الفننهو ننهوةه  نن و
إالوالنينهون ي ننبخووجا طيعوأخوجص وكبو ؤالءوالنخسوبفنخج هووبالالفردوباآلخر،وو

الي نننخيا ووىفا يننن والفنننهو ننن وداللننن وع نننو،عنننهوه نننر دوبخلإلنننعيةوالبعاليننن وال خ  ننن 
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ع نىو ررففنفوفينهو نيهوال ررففنخ واليا  عة ولج خجوأشيخءو حيبوقيي ونيخلين وو
 (1)و.ةحخكخة"-حعسو-ابعاوو-خارة-حرف -أخوالفهوة خية

يرنننن و"يرننننرفوالفننننهوعننننخدةوع نننن وأجننننفوجرننننخ وإبننننعاع ،وببفإلننننخولرننننرب و ا
لجاننننخخ،وأةننننخوالصننننفخ والر صنننني والياععنننن ،و نرننننيوعبينننن ودننخةينننن وبنننن هوالفننننهوبا

اليرننخن روال نن و ح نندوةثب:)الطبين (وب)اليربجنن (وب)الةننخل (،وف نن و رننعوةننهوأ نندو
بف والحقيإل وأخوالغخي وةهوةيخيس والفه،و ف دو،والفهو ع  واليا هيوالبعاع وف

 (2)و. خلواليي ر وبصرفخ"أج خو ي هوف واب عاووالصهي،وبالشوىال هموع 

أةخوعهو"الفهوالررا و هولغ وعخليي ول   خ بوبال صخلوعنعةخو حيبوو
بال فخعب إدياك خو يا بو بأش خالو ج يج وووويةهزاو الجاخج و الهنهدو ف حركو ةر خ،و

ةخ،و حعد خوو اس جخب و فيحعثو الدياك،و ينها و خبلو ةهو اليا إلا  و ال غ را و
الي   ف  بالنعنهلهنيخ و ال  ووووالير إلعا و بال ارا ي و الحيخ ي و الثإلخف و بأيةعةو

ةخو  ط  فوو ل نف هو الجيخ  رو اب عع فو فهو ب هو ةخ،و ةج يعو ف و الجاخخو اك اا خو
هةي وةهوأدبا وأبوةخو  ط  فوعإلخ ع خوالفطرف وأبوأفراح خوبةنخس خ  خووحيخ  خوال 

و(و3)."اخ بفوهخيخ  خوبةظخ ر خوىع 

أيطخيواله هوالررب وبخخة وو"بلإلعوحظ توالفنهخوالرراي وف وكث روةهو
الإلرخو يبعو اليراكن،ووووبخال  يخمالخ رووووف و بدياس  خو ل جيير خو فيج تو بال إلعنرو

و(و4)و.ةجب وة  صص وبأعع وةؤلفخ وعن خ"بةعي وف وشيج خو

ب"الفهوالررا و هوخ يطوةهوالفنهخوالنفعي وال  وجح خجوإل  خوف وحيخ نخو
لرينبوالفنن والبنعاع ،وبججنعوأخوة نعاخوال هةي وبنييعوالقيدوالجيخلي وال  و ي ننوا

الفننننهخوالرنننراي ،وة نننعاخوباسنننعوبننننريوفننن والفننننهخوال هةيننن وةثنننبوالننننخثوبالح ننن و
بالييكننننبوباليرننننر وبأدبا والنفننننن ،وبك يننننخوةننننخيسوالفنننننخخو ننننياوالبننننعاووبلينننن وبال
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

ال هة و ي ن و يهوالشيخءوبجيخلوأش خل خوبةنخسن خ  خولهاخ ف نخ،وبلإلنعوكنخخوالفنهو
ىوةروالرصهيويا رونن خوإلىوننبوةعوالفهوالرسي وبال راثوالررب والررا وع 

هخوال رننننننن   ي وهنننننننن وبنننننننخلفنهخوالرنننننننراي وفننننننن والد وبالغننننننننخءوباليهسنننننننيإلىوبالفنننننننن
و(5).بالنخرفي "

 مشكلة البحث :  
 التالى:  التساؤلفي الحالي تتحدد مشكلة البحث 

يي هوو الررا وف وة  خيووواالس فخدةكيفو الهشدو ا وةهونيخليخ ويةهزو
 ال صييدوالنخرف و؟وووةهوأعيخلواليصهيفهواليصرف هوف وإنراء

 البحث:  أهداف 
نيخليخ وو - عهو الررا وووويةهزالار و ةهوالهشدو ة  خيا و أعيخلووووف و

واليصهيفهواليصرف ه.و
الهشدوالررا وف ووةهونيخليخ ويةهزووووبخالس فخدةإنراءوال صييدوالنخرف وو -

وة  خيا وةهوأعيخلواليصهيفهواليصرف ه.و

 :   فرض البحث
النخرف وو ال صييدو إنراءو الهشدوووبخالس فخدةيي هو يةهزو نيخليخ و ةهو

والررا وف وة  خيا وةهوأعيخلواليصهيفهواليصرف هو.
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 ية البحث:  أهم
الررا  -1 الهشدو نيخليخ و عهو أعيخلووووالار و ةهو ة  خيا و ف و

واليصهيفهواليصرف ه.و
ع ىوو -2 اس  عة خوووويةهزوال ررفو الررا و وواليصهيفهوةجيهع ووالهشدو

 يخل دو.هوف وأعاليصرف 
الفني وو -3 الرؤف و أعيخلواليصهيفهوولي  خيا وةهوو ري إوبا اخووةجخلو

 ال صييدوالنخرف .إنراءواليصرف هوبالفخدةوةن خوف و
   دراسات سابقة مرتبطة:

و(و6)و(1958كارزول)دراسة جون  -1

سن وو كخيسهل(و )نهخو اليؤل و جررو بحعا وووو1958لإلعو برنهاخو ةؤلفخو
رضوةهوخبلفوعخدةوالهشدوف وب تواليإلعسوبأجهاووالهشدوعنعوالق خ وبالييوع

سج  خوف و  كوالينطإل والرربي ووووال صيخ واليا  عة وبةه هعخ والهشدوال  
ةوال  و طريتول هشدوبر بوة خشرووبفر ارو ياواليه هووةهوالعياسخ والي خشرو
و .وبخلينطإل والرربي والف اط ني وف وب تواليإلعس

الحال البحث  مع  الدراسة  هذه  ف و نخبل خولرسهموالجاعوف ووى  وتتفق 
وإحعىوةنخ إواله هوالررب .

فىو نخبل خوالهشدوكرخدةوة ي وووووتختلف هذه الدراسة عن البحث الحالى
دقوو فىو اليا  عة و ال صيخ و أجهاوو إلىو بال طرقو اليإلعسو ب تو فىو بأسخسي و

والهشدوفىو  كوالينطإل والرربي .
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

الحالى   البحث  الدراسة  هذه  اير والهشدوف وف وال ررفوع  و وتفيد 
ال حثووة بال ىو ثريو عرفإل ,و انخيو ةهو يح هففو بيخو الررب و بخله هو نطإل و خة و

بفنيخوف وال ررفوع  وةخ ي والرةهزوالعنني واليايحي وبةضيهخواح ها  خووووع ييخ
 ف والهشدو.

 ( 7)  1976محمد  علي دراسة الحسيني-2

البحث  هدف بعبووووإلىووهذا  عنعو الررا و الهشدو يةهزو بحعا و دياس و
ذلكة بةخبياءو بفو ال ينرو بةعىو الررقي و بعهاةبو خيف ي ووووحخفظ و أس خ و ةهو

بخلرةهز بعبي فو بيعايسوووبان يخلي ،و الب عا ي و اليرح  و عنعو بة يو الين ررةو
وال ر يدوالرخموب يهواليحخفظ .و

 نخبل خولرةهزوالهشدوالررا و  ف ووتتفق هذه الدراسة مع البحث الحالي
 اليح ي .

الدرا هذه   يةهزووووسةوتختلف  ع ىو ال ررفو فىو الحخلىو ال حثو عهو
أس خ وو ةهو الرةهزو بياءو يهو بةخو الررقي و ةحخفظ و بعبو عنعو الرراىو الهشدو

وبعهاةبو خيف ي وبان يخلي .و

الحالية الدراسة  يهدوأج خو     وف وةضيهخوب ايعي والفئ وال  ووووأما 
عاءوب يهووهشدوعهوالعياس والاخبإل وإالوأخوال خحث و ريو ربيةوال   ح هيوفهوال

ل ال ر   ي و الصيخهخ و دياس و ف و القيي و بال  ووالعياس و اليح ي و الجاعو رسهمو
وير اروالهشدوننءوأسخس وف  خ.

و

و
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 ( 8) :(1981دراسة سوسن عامر) -3

الدراسة:   الفنهخوالرراي ووووى  عفو يهوالعياس وإلىوال ررفوع   هدف 
بخلهشد ووب   صو باليايحيوو الربةخج و بالرصرو اليصرف هو يعةخءو بف وعنعو  و

واالسبموبدبلوأبيببخو.و

الدراسة    تتناول  ةهووهذه  ةر ن و جخحي و ةن خو كبو ن نخبلو أبها و خيا و
الفنهخوالرراي وفيرنىوال خ والبلوبخلفنهخوالرراي وبهنفوعخموبةركنوالهشدوةن خوو

ال بالثخجىوو الثخلثووو بخلفنهخو الاعا ي و..بف حثوال خ و ازد ر وفىوابوالعيخجخ و
ليصرف ه،وبفىوالرصروالربةخجى،وبالا نجطىوح ىودخهلوفىوالهشدوعنعويعةخءوا

و والسبموبالهشد..كيخون طرقوال خةسوإلىوالهشدوفاليايحي ،وبالرابعوةه هعفو
وال خيج.

الحالووهذه  أفخد ووقد   البحث  عةتودياس وةهسر وأج خويووف وويالدراسة 
وعصهيوة   ف .ووو بةفص  وعهوالهشدوبنييعونهاج فوف

البحث  العياس واختلفت   أخوال حثوديسويسهموالجاعوووو فوويالحال  عن 
بيسهموووواليح ي  اليح ي و الجاعو يسهمو ف  نخبلو الحخل و ال حثو أةخو فإلطو )الهشد(و

والجاعوالرخليي وبالربطوب ن دوفىوسا بوإنراءوال هح والنخرفي .و

و(9)و:(1984)دراسة حسن عبدالعزيز الفار-4

الدراسة هذه  ةا هحخووىوإلووتهدف  ب ر   ي و نيخلي و قيدو ةهوو حإل إو هو
ووإلىولهشدوالررا وف وةصروخخة ،وكيخو  عفوودياس والفنهخوالرراي وعخة وبا

ةهوعنخةروالهشدوبيةهزهوف واب اخيو صيييخ وحعنث و ص حوليير وووواالس فخدة
ح ثوو ةهو عخة و بصهيةو الرراي و الفنهخو بالعياس و  نخبلو الناجي ،و الير إلخ و
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

هوالحرفوبالصنخعخ ووالايخ وال  و  هفروب خ،وب نخبلوال خحثوبرضوالنيخذجوة
والرراي وبالجيخ والين ررةوبةعلهال  خوال ر   ي .و

و.ف و نخبل خويسهموالهشدواليح ي  يهذه الدراسة مع البحث الحال  تتفق

الدراسة هذه  الحخلوووتختلف  ال حثو الهشدوكجنءوةهوووو فوو عهو  نخبلو
 ووالابوبيرن وأخوال خحثو نخبلوبحعا والهشدوبزخخيففوكهس   ول حإل إوهخي وب 

 سخسوةه هووال حث.أاليناهنخ وال  و  ووىالط خع وع 

من   الباحثة   نخبل خوالهشدوكجنءوةهويسهمووو فووالدراسةهذه  وتستفيد 
الرخليي و الجاعو يسهمو بب هو ب ن خو الربطو ال خحث و نخو ب حخبلو اليح ي ،و الجاعو

ولس حعاثولهحخ وزخرفي .

و(10)و:م(1986)دراسة عصمت محمد عدلي أباظة-5

هذه   إتهدف  ف ووووىلالدراسة  الهشدو لفنهخو ة   ف و جهليخ و  اج بو
عصهيوة   ف ،وكيخو طرحوعخدا وب إلخل عوشره وة   ف وكخجتو ا  عموالهشدوو
إن يخلي وو أبو دنني و كخجتو سهاءو بير إلعا  خو ةر  ط و ة نهع و بصهيةو را رف و

وةصخديونعنعةو.وىبغرضوإ خح والفرة ولعايسوالفهوأخون ررفوع و

تتحدد المشكلة في دايسووالفهووووىالرؤف والفني ولعووويصهيوةصخديووكما 
يهاج هوالطاير وال  و ر بوالري ي وال نظييي وبالبعالي ووووىوبةرهب وال ررفوع 

وف والر بوالفن .و

مع   الدراسة  هذه  ة   ف وووتتفق  جهليخ و ف و اج بو الحخل و ال حثو
بال إلخل عو الرخدا و ع  و كخجتو ر يعو بال  و ة   ف و عصهيو ف و الهشدو لفنهخو

ونني وبالن يخلي .وير إلعا والعوبال
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الحال البحث  الدراسة عن  هذه  ف و نخبل خولإلصهيوةصخديوو  يوتختلف 
والرؤف والفني ولعىودايسوالفهوف وةجخلوال را روبخلرسد.و

ال حثوالحخل وف وال ررفوع ىوةصخديونعنعةوووالدراسةوووقد أفادت تلك
فو الهشدو بيووو لفنهخو الرخليي و الجاعو يسهمو بدياس و ة رعدةو الجاعووعصهيو سهمو

دوةن خوبالربطوب ن دوبطرفإل وفني وةا ارةو ثريوواليح ي وبال  وير اروالهشدوننءوة 
   ال هح والنخرفي .

و(11) : م(2015دراسة بهاء الدين يوسف غراب )-6

الدراسة هذه  وتتناول  الرراىوو ال راثو بةن خو فنهخو ععةو
الررا بالفهو بفر اوو بالفهلا هي..ةف هةفو ب صنيففو بأ ي  فو الهشدوخصخ صفو رو

و.و ةهوعنخةروالفهوالرراو عنصروأسخس

الحال البحث  مع  الدراسة  الجاعووو فوويوتتفق  يسهمو ع ىو ال ررفو
ب رقووو والرصروالسبةوو الهشدوعنعويعةخءواليصرف هوبفوو اليح ي وب  يثبوف

والهشدوبةعلهال  خوبةرنخ خ.ووو ديفوبالرعنعوةهوالرةهزواليا  عة وف

ف و نخبل خول رعنعوةهوالفنهخووووالىوتختلف هذه الدراسة عن البحث الح
والي   ف و.و

ال ررفوع ىوالهشدوب رقوديفوو فوويستفيد البحث الحالى من الدراسة
الاخبإل وح ثوبةررف وية العياس و الحخلىوأشيبوةهو ال حثو هزهوبةعلهال  خوبلاهو

ال هح ووو ون طرقوليررف ويسهموالجاعواليح ي وبالرخليي وبالس فخدةوةن دوف إنراءو
و.النخرفي 

و
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 حدود البحث :  
أعيننخلووىةررفنن وأنننرونيخليننخ والهشنندوالرننرا وع ننوىيإل صننروال حننثوع نن

واليصهيفهواليصرف ه.

 منهجية البحث:
وعياس والحخلي والين جوالهةف وبذلكوةهوخبلوععةوجإلخ و:   عوال

 دياس ونيخليخ والهشدوالررا و. -1
 دياس وسيخ والفهوالررا و. -2
عفوال رننننرفوع ننننىوعننننرضول عياسننننخ والير  طنننن وبيجننننخلوال حننننثوب نننن -3

 ةن خو.واالس فخدةوىج خ ج خوببيخخوةعو
 نننينر دوبخلهشننندووىدياسننن ولننن رضوأعينننخلواليصنننهيفهواليصنننرف هوبةنننعو -4

 عيخل دو.الررا وف وأو
 مصطلحات البحث :  

 : Aesthetic)الجمال لغويا)
الجينننخلوعننننعوابنننهوةنظننننهي،وننننخءوذكر)الجينننخل(وبيجنننفو:وةصننننعي)ني ب(و

و(12)و.وبالفربو:ونيب

أحخدنثوالرسهلوة ىوهللاوع يفوبس د،وووجيخلوبالحاهوف بيعوبيدولفظوال
باسنيخوحاننخو،وإذويخل:"والهنفوالحاهونهيثوالفرج"،وبإخوةهوآ خهوهللاوبن خوحاننخو

و(13)و.وف هوةهوةفهةوخ إوهللا

و
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 (:Aestheticismالجمال اصطالحا)
دا ننننرةواليرننننخيفوالارفطخجينننن وبيج ننننخ:والعياسنننن والنظرفنننن ولجيننننخ وو بيد وفنننن

 يث ننفوةننهووالفننهوبالطايرنن وبةنخو  رننىوبف نندوالجيننخلوب إلصن وآنننخيهوفنو الفننهخوب نن
 رنننن روإلننننىووبيج ننننخ:ودياسنننن وال،وعرف ننننخونهجانننهو(14)والحيننننخةوالجاننننخجي و أ ييننن وفنننن

الجي بوفحابوبالوإلىوةجردوالعياس والف افي وليخو هوني بوبلاهوإلنىوةجيهعن و
و(15)و.الحيخةو ةهوالير إلعا وحهلوالفهوبالجيخلوبة خج  يخوف

 م:وشال
بفررفوالهشدوبيجنفو"النعقوبنخلبروع نىوالرنفخهوأبوالننعيونندوحرنههووووووو

و(16)و.ن"بخلاحبوالسهد،وب هول  جي بوالول  ي 

ب هوعبة وةهوعبةخ ودا ي وع ىوالج عوبخس  عامواللنهاخوعنهو رفنإو
و(17)."الحفروف والج ع،وبأحيخجخوي هخوةهوأنبوالنفن 

دوبخآل ى:"بشدو/يرندو/بشنيخول ج نع:و"بفررفواليرجدوالررب والحعنثوالهش
هننرزةوبننخلبرةوننندوذجوع يننفوالن ننيجوب ننهودخننخخوالرننحدوةضننخيوفيننفويسننهموبخطننه ,و
الهشنند:وهننرزوالبننرةوفنن والاننعخوبذجوالن ننيجوع يننف:وةخيحعنننفوالهشنندوفنن والج ننعوةننهو

و(18)و.ال طه "

الهشننندوأجنننفو ننننف هوالجاننندوعنننهو رفنننإوالحفنننرووةخينرفنننتو ربفنننبو"ب رنننرف
وخننخيفوبةنينيننخ و ر ننسوفنن والغخلننبو إلخل ننعوالإلا  نن ،وب ننهولننيسبننخلبرةوبرسننهموبزو

 ينخع وفن والإلا  ن ،وبإجينخوةجردوشرخيا وبعبةخ وان يخلين ول حعننعواليركننوالن
و(19).و  وديبسو خدف وبيسخال وةرسهة وبغخي ويبحي "
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 التراث الشعبي: 
 ننهولغنن والحننهاسوالرننراي وال اننيط ،وال ر ننعةوعننهوال ا نن وبالصنننر وب نن و

الي نإل نن وعاننروناننهيوالحننهاسواليراننرةوعننهوةر إلننعا وب إلخل ننعوبأنننعلهنيخ ،وال غنن و
ال ررفوالحهاننوو نإلخف واليج يعوالي ير وبالررها ي وبالفطرف وال ايط وال و ف 

ةنهوخنبلوالرسنهمو(وو20)وو،أبوالاعبدول نفخذول هنعاخوباسن ق خلوالجط خعنخ والانرفر 
 حيننننبوو يرنهفنننن وبالرةنفنننن وال ننننباليه يفننننخ وال رنننن   ي والي اننننط وذا والننننعالال وال

وييسوعإل عةوةج يع.ويوفارووىوةح هو

 ة ومصادرها:الثقافة الشعبي
الثإلخفننن وو أةننن و إلنننهموع نننىويك نننن  هوي ياننن   ه:البلىوةنننن دو نننوي"نإلخفننن وأ

،وب يثنبو الرفهف واليينهيةوب هوالننخس،و  نخينبوب ان يروعانروالنياكرةوبالنإلنبوالرنف 
اليعبجن وباليؤيشنف وو  نول يج ينع،وبالثخجين وو،وبالثإلخفن والرنراي يوةخدةوالنإلبوالف ا هيو

و-الإلننرآخوالانننرفدوومننن مصنننادر الثقافننة الشنننعبية،و ب يثننبوةننخدةوال حننثوال نننخيف 
و-الةثننخلوبالنننهاديو–الإلصننصوبالح خيننخ والرننراي وو–اآلحخدنننثوالناهفنن والرننرفف و

و(21)و." الد والرراو-الررروبالغنخءوبالريصوالررا و-الرخدا وبالير إلعا و

والشعبي:فن  ال خصائص

وال صهفروالجعاييوكخخوةهوأ دوأسخل بوال را روعهوذلكوالفه."و -
 فهوه روأكخديي ون ادوبخلطخبعوال نف ن . -
 .والحرف واليط إل ووىير يعوع و -
 ه روةن ظي .ووإيإلخعخ ف -
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 رعدوأش خلفوباس  عاةخ فوكيعيخلوالا يدوبالحص روبالابسبوبالباج وو -
  خ.والف خيف وب طرفنواليببسوبالح  و..وبه رو

حقيق - لثإلخف ووةرآةو ةناه و ب هو الحيخة،و ف و بف اف فو اليج يعو لثإلخف و ي و
 شربوبليسولثإلخف وفرد.

ف هووووةنفج - ذلكو ببخلرهدوةهو بالح خيخ ،و بالسخ  رو الحيخةو ةهويةهزو
 ن ادوبخله هحوبالرفخفي وبالنإلخءوبس هل والإلراءة.

 يةهزو     وةهوب ئ ونإلخفي ولخرى.و ل فهوالررا -
 بنخءوالح خي والرراي .ووو ي وفأ يوو ل  رعوالعنن -
 بال رعوعهوالإلهاج هوبال جايد.ووال اطيح -
 ب هوالزةن وبالة ن و)النة خجي (.والجيع -
 ةهالعوالصخلح ه(.و–عهوالينخس خ والعنني و)الحجوووال را ر -
 الرفخء(.-الط هي-عهوالينخس خ والن يخلي و)النباجووال را ر -
 )الج صخي(.عهوالينخس خ والايخسي وووال را ر -
 .ىوالررا ويةهزو     وةهوب ئ ونإلخفي ولخروول فه -
 ل رنخةروبالرةهز.و ال هخوالي خشروةعوال حعنعوال طودالل  -
 (و22)و.الرةهزوبالرنخةروبس هل وإدياك خ"وب هح -

 أهمية دراسة الفن الشعبي:    
والربي وب هوالجاخخوبالي خخ.وإدياك"و -
 ع ىوالي هخوالحقيإل ولثإلخف وشرب.ووالهيهف -
 جاخج .فخوالال خيووف د -
 الرهاةبواليؤنرةوف و غ  روةاخيا والرره .ويةعو -
  هف والرره والثإلخفي .و هن إ -
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 حفظوبةيخج وةفخ يدوالحقيإل وبالهنهدوالجاخجى.و -
 يةعوالقيدوالثإلخفي واليجخبي وبالريبوع ىوالحفخظوع   خ.و -
 إنراءوالقيدوباليفخ يدوالجاخجي . -
 (23)و.وع"أفرادواليج يوىاليفخ يدوالثإلخفي ولعوو نيي  -

 أعمالهم : يبعض الفنانين المصريين الذين تأثروا بالوشم ف 
ف ال ر   ي و الفني و ل حرك و الفهوووو "الي   عو ةعىو ينرو يررفو ةصرو

أبا بوالإلرخوالرررفهوكخجتوالفنهخوووو بخلفنهخوالرراي وبفوو ال ر    وبالج خجوالفنو
الفنووو وال ر   ي وةصعياوأسخسيخوفو الحيخةوالرراي ووووبخخة وةخيراروعهوو ال را رو

ال ايط ،وبإا خيونهاجا خوالي   ف وةهوةر إلعا وبعخدا وب إلخل عوة هاين ،و حيبو
اليهيبثوالررا وبذلكوةهوخبلو حإل إوأعيخلو ر   ي وة   ف و حيبوقيدوفني وو

أعيخل دوووو  ح ،وب نخكوالرعنعوةهوالفنخج هوال ر     هوالينهو نخبلهاوفبنيخلي وبا
برو ةهو ينرو بةن دو عخة ،و الي   ف و با جخ خ فو الررا و الررا ووالفهو الهشدو ةهزو

و(42)و.خخة "

وومن أبرزهم :  أعمالهم كثيرون .. يوالفانين المتاثرين بالوشم ف 

 :الفنان سعد كامل -
الرراىوف هوووو "فنخخويا هح الفهو الجرافي ي وةهو ال صهفرف و أعيخلفو

يحخبلووووياليووو هخوأعيخل دوةهو ران دوالرراةهوأبلئكوالإلب بوالينهويا هح
بةهوو ةن خو ليا هحهاو أبيببخو إلىو بعإلهل دو بهنعاج دو عنفو ال حهلو الاث ربخو
الرهدوةهوو لنخوع ىوأسخسوفهوةرخةر،وبع ىو جيخذجو إلعمو  جخي وشرهب خو

إ كخةبو سرعو نعنعةووسفرو ب إلنيخ و أسخل بو ليا  عمو عخدو أجفو إالو أبيببخو لىو
ف الفهووأعيخلفوكرخةبوةوو ليط إل خو ة رعدةوةهو ألهاخو ب إلعيدو إبرازو اخععوفىو
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بفا يعوو الررا الفني و أعيخلفو ع   خو بجفيو الا يدو ةخدةو الفنخخو اس  عمو بلإلعو ،و
كيخ اليصرف ،و بالا ئ و الحيخةو بايعو ةهو الفني و ةخد فو الفنخخ الفنخخو اذاووويإلهلو

أ النايجو ةعو الي إلهو الرسدو كبوووويال إلىو ي يبو إل إلخءو بالصنخع و الفهو ال إلىو
الن خي والريبوالفنىوالي اخةب،وبجبحظوووو اآلخروف ياوالل إلخءويحإلإوفووةن خ

(وخرنتوةهو خبعوو2ييدو)ووةهية(وبو1ييدو)ووةهيةووأخوةرظدوأعيخلوالفنخخ
رفإل وةا ارةول ي ىووالجيهدوبالركخب وبيجيهع وةهوال صهيا والي ني والفني وبط

و(25)و.نة" حيبو خبعوش ص  فوالي ي و أعيخلفوال و فو أش خلوالبعاووالفن

و
و
و
و
و
و
و
و(و2ييدو)وةهية                       (و1ييدو)وةهية        

ف وو الفنخخو )ووةهيةوججعو عيبوو1ييدو ف و بالرربس و الحصخخو اس  عمو (و
ف أسخسي و عنخةرو ييثبخو ب يخو فن و نادوووو  اهفهو ب إلايدو بيخمو الررا و الفهو

ع ىوالريبوالحصخخوبالرربس وإلىوةث ثخ وبيحجخموة رعدةوبةإلخسخ وةيخوأفضىو
ب يهوالي يفخ وكخجتوةهوأش روأش خلوالهشدوالين ررةوف و ياوالهيتوووو  هازخوفن

الا عو بعينخ فوو ط إل خو الزيقو ألهاخو الفنخخو باس  عمو بالا ،و الهنفو ع ىو ا و
ول ريبو نهووبب ج و.وىعطأوبالةفروبالحيروبالخضروةيخو
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فىووو )وووةهيةووأةخو ةن 2ييدو بالغرضو اليظخووخ(و إحعىو عهو  رووال را رو
جرىووالفراحوالرففي وبةخزالتوةهنهدةوب يخيسوح ىواآلخوووو كخجتو يخيسوفوو ال 

ل اهفهوةعو حإل إوةجيهع وةهوالقيدوالجيخلي وح ثوال نهوووالريبون ي نوب اخ  وا
خبلوووواليإلخع والين رروف والريبونراءو نهووالي يس،وكيخو حإلإوال ناخوةه

زفعوالبهاخوف وبني والريبوبطرفإل ووالياخيا وبال هزفعواليح دولنناءوالريب،وب هو
 وعبيخ ووالريبوالفن ،وبخل خف وإلىو حإل إوال نخسبوب هوأنناءوالريبوفوو  عم

بالي ي ،وو الر بو ب هو الهحعةو ف و يعو ينروونيخلي و  خدلي و كخةبو سرعو بالفنخخو
بالرنبو الحصخخو ح ثو إلايدونادو ةهو بنيخليخ فو الررا و بخلفهو با حو بر بو

لررا وةهوةث ثخ وبةربرخ وبدبا روبيش خلوبأحجخموة   ف ووإلىوةه يفخ والفهوا
الرففواليصريوةيخوأفضىووالهشدولعىوالا عا وف وووو نيير خوكخجتو ا  عموف

  ع ىوالريبوالفن وقيي وفني وعخلي وبنيخلوبير وةهوالجي هي.

 تتميز أعمال الفنان سعد كامل باآلتى: 
لرنخةرو ر   ي وشراي وةا هح - لهحخ فو نغييخ و الا ئ وواح ه و ةهو خهو

 الرراي .و
ف - أعيخلفو عنخةرو ب عو ع ىو دا يخو ل ؤكعوووو حهايو ر   وو يحرصو

 أعيخلف.وو ةرخخو ر سوأس هبفوالي ي نوف
 ةيخه وأش خلفوب حعنع خو.وو ال طوعنصرو خموف -
بالرنخةروو - بخلرةهزو الياخحخ و ةرخلج و ال رك نوع ىو إلىو الفنخخو لجهءو

 ي و.ونب دوبباخ  والرسهموالرراوالنخرفي وال نعسي 
الفطرووويا  عم - أس هبفو لنخوووويوالفنخخو ف ن جو الرراي و بخلايخ و باليي نجو

و(26)و.وأعيخلوزخرفي و را رف و"
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 الفنان خميس شحاته:  -
الس ه و بيبحو بخلةخل و الجيبيو عي إو إحاخسو ب هو يجيعو "فنخخو

أعيخلفوةهوالحضخيةواليصرف وسهاءوالفرعهجي ،وووو اليرخةروف هويا يعوإل خةفوف
ا أبو الرربىووالق طي و بالرررو الارفدو الإلرآخو ةهو بآيخ و بالس ر خدو لسبةي و

ف ذلكو كبو بفإلعمو الرراي و باليينهيا و فوو بالةثخلو فني و أة بوووو أعيخلو يخلبو
بالح هاجخ وو بالن هيو الشجخيو بأبياقو )الا يخ وبالشجخيو لنخوةهو بنعنعوبف رجو

فبالط  ببراع فو بخيعفو ةرك  و بك خب فوووو هي(و صيييخ و ال صييدو بخل طووب عو
باس طخووأخوننإلبوووو يررروب خوفىو نخبلفول رانفواليح وو والرربىو ر سوالا ج وال 

ةصروببرضوأنناءوةهواله هوووو ذلكوالحاخسوإلىون بوةهوش خ والفنخج هوف
و(و27).والرربى"

و
و
و
و
و
و
و
و

و(3ييدو)ووةهيةو
وو و(وعهواحعىواللغخزوالرراي وفو3ييدو)عي فوف وةهيةووووعاروالفنخخوف و

ل غنووةهيةونيخلي و عخ اليغنىوالسخس و الرسهموبعاروعهو الا خب وةعو ف  خو بو
ةهيةوالسعودل بوالإلهةوبالرجخع وبةيا خوب عهوالةخةي وسيفخودل بوال طهل ،ووو ف
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

الر   الهشوو لألسعو ووو بال اهفهو أش خلو ةهو ايضخو بكخجتو الرربي و دووالا خب و
بال  ال بلووو اليا  عة و ش بو بفو ةا ط بو الريبو بأع ىو ال غنو عهو و رارو

ع ىو ةعلهلو بل يخو الهشدو يةهزو ةهو ي يايخخو يةناخو ير ارباو بالييو بالنجي و
بف ج   وووو ال فخؤلو بب ن يخو الي إلخب  هو السعنهو ش بو بفو الريبو اسفبو ةا ط بو

و(28).ووةثيرةودالل وع ىوال  ر"و

 وتتميز أعمال الفنان خميس شحاتة باآلتى : 

ف - عنصرو خمو (و الرربى)الا خب و بوو و"ال طو أش خلفو يرخلج ووةيخه و
  ر   ي وننفردوب خوالفنخخوذا ف.

  ضيهولهحخ فو نغييخ و ر   ي ولهحعا وبعنخةروةا هحخهوةهوالفهوو -
 الرراى.

بعنخةروو - بهحعا و ال هح و داخبو الفراهخ و ة ئو ع ىو الفنخخو يحرصو
 (29).و"زخرفي 

 الفنانة سوسن عامر: -
ووبحعةوعضهف ويي نجوف  خوالفارووو و"وفنخج وبخحث وةاعع و  رجوأعيخل خوف

ف ل جيعو ةرخو فوو بالفهو الرراىو بالفهو ال راثو ب هو ةيخه و ر   ي وووو أعيخل خو
الررا بخلفهو الفنخج و با  يتو يبادهوووو حعنث ،و ةهو اس فخد و كيخو بأبرخدهو

الي  صص هوف ودياس والفنهخوالرراي وب ح    خ،وبلإلعو ررفتوالفنخج وع ىويةهزو
ال  ال هحخ و خبلو ةهو بيسهةفو اوو الهشدو السهاقو فىو ةهوو ررضو لرففي و

أةحخ وحرف ودقوالهشدوباس علتوةن دوع ىوةرنىوالرةهزوبأةهل خوال خيف ي ،وو
بخلةرايوع و الفنخج و ف  ي نو الفهو بال رعوعهوةظخ رو الررا و إحيخءو راننخو و ىو

كيخوو بال  إلخ ي و بخلفطرف و ن ادو ةياقوشرا و ذا و أعيخل خو ل ن جو الغربي و الحضخيةو
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ف الهووو اس  عةتو بعنخةرو يةهزو بخلحنخء،ووأعيخل خو ال ضخ و بجإلهشو شدو
و(30).و"ووب ا  عمولا خيوأعيخل خوة    وال خةخ وباللهاخوالصرفح والنا ي و

و

و

و

و

و

و

و

و(4ييدو)ووةهية
(وعن روبعا  وب ريبوالفنخج وع ىوإا خيول ا روو4ييدو)وووةهيةوجرىوف وو

الرراي والي هاين وةثبويص و)عن روبعا  (وفىوةهيةوفني و ر   ي وباس  عةتو
ف اآلدةالفنخج و الر بو ف و عنخةرو  يثبو ععةو الفنىو الريبو وو–الحصخخووو–  و

السهدووو– الن رة الريبوح ثو اللهاخوف و ب رعد و وو– والي ا–البيضوووو–الرةحو
ةياقوووو والان الفن و ل ريبو أعط و ةيخو الزيقو ال هخو ةهو بدينخ و ل حيرةو ةخ بو

ني ب ال ناخوشرا و ير يعو ببو ة يخنبو ه رو إ ناخو ال هح و داخبو يهو بف حإلإو وو،و
ع ىوال هزفعوليفردا وال هح وبال ط  وع ىونهاد خو ؤدىوإلىوإ ناخوبكيلكوال طبوو

ال ناخ بفنفعوةهو ياو بال ناخووووع ىونهادهو ال هح و الجهادنهوع ىوأيضو ب عو
بنههوال طبوبال ط  وبكيلكووو وال هجىون حإلإوةهوخبلو ردنعول هخونهادوال ط  وف

ال  في وأدىوإلىوووو فوو زفعوال هجوةببسوال ط  وبال هووو  ردنعولهخونهادوال طبوف



 

 

 

 

  

 
 

 

(  219  ) 
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

ل ريب،وكيخو  حإلإوالحرك وبجبحظ خوةهوخبلوحرك والرنبوووو ك وو إ ناخولهج
ةاخيا والرؤف وو اليينىوالةخةي ول جهادنهوبكيلكوحرك والرأسوبالينبوبالحرك وف

إج خو نظروو إالو الياخيو ال هح ون  و أجحخءويؤف و فىو ل جهادو فخل ط  ويهدويكهب خو
ال  جحهو فل    و با ح و حرك و ب نخكو بل وو طبو ل  طبو النعىو  ط  وحرك و

بف ز رةو ب خو ياح وووو الييا  و ةهو بال رابطو الهحعةو ب  حإلإو لع ىو الرةحو ا جخهو
ف بالهحعةو الجهادنهو ع ىو البطخلو ال ط  وووو باجاجخمو ب خو الييا  و الن رةو ش بو

ل ريبووو ال  في وأدىوإلىوايإلخوولهجىوزادوةهواليإلخووالا وو بالعينخ وال هجي وف
و.و(31)ايإلخلي وب خواجايخبي وبنيخل"ونادوال ط  وحرك و الفنىوبكيلكوالحرك وف

 تتميز أعمال الفنانة باآلتى:
ف - ةخ هوووو و" ر يعو الرةهزو بةهو يهو الرراىو الفهو يةهزو ع ىو أعيخل خو

 ةا هحخهوةهوالهشد.و
بصهيةوو - ب يخل خو عن خو ل رارو الرراي و بالسخ  رو الح خيخ و ةهو  ا يعو

وبالاراي .وف و ا  عمواللهاخوالنا ي وفني و را رو
اليىون دو هزفرفوع ىوعنخةروووو  ضيفول رضوالعيخلوال هخوالي ا -

والريبوالفنى.و
ال  - بال اخ  و بخل  إلخ يفو لهحخ  خو الفنخخوووو   ي نو ع   خو يحرصو كخخو

وأعيخلف.و الرراىوف
ةيخوننفعوةهوالقيي وال ر   ي وووو بال هجوو بخليإلخووال طووو  ي نوأعيخل خ -

و(و32)و.عيخل خ"لوو ا رف ول انخءوالفنال ر
و

و
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 الفنان مصطفى الرزاز:  -
أس هبخو نا هيو أخو خبل خو اس طخوو بة فردةو ة ي نةو يؤف و ةخحبو "فنخخو
الفنهخوو بيجخلو با  يخةخ فو الهاسر و بنإلخف فو الةخل و ب هو فيفو يجيعو بفو خخةخو

الفني واليرخةرةوةيخه وفني و جيعوو الفنخخولعيخلفو ب هووال ر   ي ،وبلإلعوأعطىو
ال ر   ي  الثروووال غ و بال هايفو بل فنخخوووويوالحعنث و الرراي ،و الفنهخو ليرطيخ و

السطهيو بالفارو الررا و الرةنو ف  خو سخدو ال ىو العيخلو ةهو فيه بووويوالرعنعو
الررا الفهو عنخةرو ةهو ةا يعةو لهحخ فو الهشدوووو عنخةرو بعنخةرو عخة و
نهوالي رخجإل  هووبكيلكوال عووو خخة ،وكخلرصفهيوبالن   وبالحصخخوبالهنفواآلدة

نييرخويةهزوةا هحخهوةهوالا ئ والرراي وسهاءو نخبل خوالفنخخوبصهيةوة خشرةوووو ب 
أبوبريبو حهفرول خوةعوالس ن خجولرنخةرونعنعة،وبةهوخبلو هليفوكبو يهوو

ف نن جو إ خف ووالن خي وعيوو الرنخةرو بجخجبو ةرخو بال را رف و بخلرةنف و ةحيبو بو
ف لعيخلفو االب اخيىو ال  فيخ ،ووال وو الجخجبو ليرخلج و ب ح  ب و نعسي و اهفهو

ل يحيطوالثإلخفىولىوفهوةهوالفنهخويابوووو بالفنخخوةؤةهوبيخوالبعوةهوالف دوالهاع
و(و33).ووو" ةحخبل وال فخعبوبال رخةبوةرفوكيصعيولإلنراءوالبعاع

و

و

و

و

و

 (5ييدو)ووهيةة
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

ف وو )ووةهيةجرىو ف5ييدو الفنخخو لرؤف و اا خيو الةخل وووو (و ب هو الجيعو
فيةهزوو الي رعدةو با  يخةخ فو الهاسر و بنإلخف فو الررا و الفنهخوووو الفهو ةجخلو

الريبوو الايفوةا  عةخوووو–الطخ ر–الفخيسوو–الحصخخ..ال ر   ي وبةهوعنخةرو
الريبوب اخ  وال اهفهوةعو حإل إوون ي نووووبعراي ،ال هخوالسهدوليخولفوةهونيخلوو

اكاخ والريبوةجيهع وةهوالقيدوالجيخلي وح ثولربوالي يسودبياوإيجخبيخوف وو
برعاودياةيخوبعيإوبرزوةهوخبلفوقيي واليإلخووةهوح ثوالغخةإوبالفخ حوبال هزفعوو
ليح دول د،وكيخوأدىويفعوالايفوإلىوالحاخسوبخلحرك وةهوالعاخبوإلىوال خيجوو

بصهية الر سو ،كيخوووأبو الفن و الريبو النناءو الطخقي و الار و ةهو ة  خبر و نفعو
 وليح دولنناءوالريبو. حإلإوال ناخوةهوخبلوال هزفعوا

 تميز أعمال الفنان باآلتى:ت
الرراىوبةهو يهو - الفهو الرخ ر وةا يعةوةهو "فىوأه بولهحخ فويةهزهو

وبالش خلواآلدةي .والرةهزواليا هحخهوةهوفهوالهشدوكخلطخ روبالحصخخو
و  ي نولهحخ فوبخليإلخوواليهسيإل والنخ جوةهو نخهدوال طه . -
ال  - ليجخدو ألهاخو خد  و ال عيفجخ ويا  عمو خبلو ةهو ال هجىو نخهدو

وال هجي وداخبوال هح وأبوالريب.
يا يعوالفنخخوةهوخيخلفوالرخدا وبال إلخل عوالرراي وبالفاخيوالسطهيف وو -

و(و34)وو.الرراي وووليراروعن خوبصهيةويةنف وفني وداخبولهحخ ف"
و
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 نتائج البحث :  
جماليات   دراسة  خالل  أعمالرموز  من  في  وأثره  الشعبي   الوشم 

 نجد اآلتي:  المصورين المصريين الفنانين
ةهووواالس فخدةكيفي وو - ة  خيا و ف و الررا و الهشدو نيخليخ و أنرو ةهو

ال صييدوو إنراءو كيفي و ف و اليصرف هو اليصهيفهو الفنخج هو أعيخلو
والنخرف .و

وويةهزو نخبل دولرنخةروبووو ةهو  إلخ ي وبباخ  وآداءوالفنخج هوفوواالس فخدة -
 هشدو.بب خة وبحعا والو الفهوالررا

بالرنخةروووةهزالجعنعةول فنخج هوع ىو يهوالروةهوال خفخ وووواالس فخدة -
 الهحعا .وو ب عفوخعة وال  إلخ ي وبالرفهف وف

 كيفي و حهفبو يهوالرسهموبالرنخةروإلىوةهيةويةنف و ر   ي .و -
 ال يك عوع ىوالقيي وال را رف وداخبوكبوعيب. -
ع ىواس  عاة خووووكخخويحرصووو ةراعخةوالل ناموبخليجيهعخ وال هجي وال  -

 الفنخخوالررا .و
الحرك والغربي ووو كخدوأخوننرروفوويوةحخبل وإحيخءوال راثوالررا واليو -

 ل فهواليرخةر.و
 نخبلفول يهوالرنخةروالرراي وف دو نف ي خوووو واخ   وأس ه وكبوفنخخوف -

بخل صهفروبالط خع وبالحفروبالرسدوع ىوالاجخدوبكيلكوالاهالجوع ىوو
ووالحعنع.و فغوفالننخجوبال فرو
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فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

 التوصيات : 
 يمكن ايجاز مايوصي به الباحث فيما يلي:  

ف - ةا يرو بر بو ال جرفبو ةيخيس و ع ىو ال إل  عي وووو الحثو ال إلنيخ و
ال صييدوو ف و نعنعةو ةنط إلخ و لف حو الفرة و ن يحو ةيخو باليا حعن و

 النخرف .وو
ل طبي و - أبسعو آفخقو لف حو الحعنث و الفني و ال جخ خ و بعياس و ال  يخمو

 ال صييدوالنخرف و.والفارف ول طهفر
ال  يخموبعياس وأعيخلوفنخج هوالفهوالررا وبالس فخدةوةن خوبيخوي عموو -

 .وو بوةعوةجخلوال صييدوالنخرفبف نخس
 ربيةوالس نادةوةهوالبحخثوال ىو  نخبلوالفهوالررا ول ار وعهوو -

واة خجخ ونيخلي ونعنعةو.
 المراجع 

1. https://www.egelyom.com 

 123" صآفيق اديدة لل  ",دار اللعيرمو القيهرة" م(:2003مضس  مضلد عطتة) م2

ص  و  القيهرة  دار ال كر العرب،وو  أنثروبالااتي ال نان(:  2015بهيء الدي  ياسف غراب) م3

 م 118

عيمر م4 ا :  (1981)ساس   ال عب،و  ال    ف،  التعبترية  العيمة لهتئة  الرسام  اللصرية 

 م3و صللكتيب

ص  نانو دار ال كر العرب،و القيهرةو  (: أنثروبالااتي ال 2015)بهيء الدي  ياسف غراب م5

 م 118

6. Carswell.j (1958):"Coptic tattoo designs With foreword bymerger 

marry,2
nd edition,Beirut   

مضلد) م7 عل،  :1976الضسن،  اواو  " م(  ال عب،  دراسة  الال   رما   وحداو  بت   الت يبو 

حلة االبتدائتة بلدرسة التعلت   والرما  اللنت ره عند ت متذ اللر  ةعند بدو مضيفظة ال رقت

 و كلتة تربتة فنتة وايمعة حلاان"م رسيلة مياستترو العيم بهذه اللضيفظة



 

 

 والء عشرى السيد مرسى /ا

(  224  ) 
 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (9) N (29) January 2021 

عيمر) م8 ال عب،م(:"1981ساس   ال    فى  التعبترية  اللصرالرسام  الهتئة  العيمة  "و  ية 

 , القيهرةمللكتيب

، تصلت  الال  ف، الضتية ال عبتة وتاظتف وحداتة فم(:"1984حس  عبد العزيز ال ير) م9

 و كلتة ال نان التطبتقتةو ايمعو حلاانم ررسيلة مياستتو اللعلقيو النسجتة اللطباعة " 

أبيظة) م10 عدل،  مضلد  الرؤية  م(:"  1986عصلت  م  مصيدر  كلصدر  ف،  الال   ال نتة 

 و تخصص تصلت و ايمعة حلاان" م رسيلة مياستترو مجيل التعبتر بيلرس 

 و القيهرةم دار ال كر العرب،"و لااتي ال نانأنثروبام(:"2015بهيء الدي  ياسف غراب) م11

العرب و ج م12 للتألتف واألنبيء والن رو    13اب  منظار: لسين  العيمة  اللصرية  اللؤسسة 

 م  134-133القيهرة: )دمو( ص 

 م 408و 407و ص 1973اللنجزو ص ح الدي  : اليل اللرأة عند العربو بترووو  م13

 م 9-5و ص2000ال ؤون الثقيفتةو بغدادو بنتانو ولت : الجليلتةو و: ثيمر مهدىو دار  م14

و  1978اانس و رمم: الجليلتةو ث: عبد الااحد لؤلؤة و دار الضرية للطبيعةو بغدادو   م15

 م 12ص 

النت م(: " 1974فض  حس )  ياسف م16 السادان ووادي  ف،  :أصلهي ووظت تهي  ,   ال لاخ 

 م 7دار ايمعة الخرطام للن ر" ص 

17. Encylopedia Of The Art(1949)- DAGOEERTO.Runes and Harry 

G.Schrickel Copyright By The Phlosophical  Library,Ing. 15 East 

40thstr, New York, N.Y.Printed In United States OF America  

الضدي ) م18 العرب،  الروسو  1973اللعج   مكتبة  الجرو  علت   تألتف  الروسو  م(:" 

 م6بيريس" ص

تروي ) م19 التصلت   م(:1983ميراريت  األفريق،"أصال  ال    للطبيعة  ف،  الكت   دار  و  

 م 53والن رو القيهرة" ص

دار   وق وتربتة اإلحسيسورؤية لتنلتة الذياسف علت ة غرابو نجاى حست  حجي ي:   م20

 م  46ال كر العرب،و القيهرةو ص 

 124و123و مراع سيبقو ص نثروبالااتي ال نانأ(: 2015)بهيء الدي  ياسف غراب م21

ال عبتةال(:  2003ياسف علت ة غراب) م22 الزعيرم  الذوق وتربتة يلتيو  لتنلتة  و رؤية 

 12القيهرةو ص دار ال كر العربىواإلحسيسو 

 م 123ص و مراع سيبقو نثروبالااتي ال نانأ: (2015الدي  ياسف غراب)بهيء  م23

أحلد) م24 أحلد حست   فنتة  2001أمترة  مجسليو  فى  وتاظت هي  الال   رسام  استضتيء   :)

 م 147و ايمعة عت  للسو ص رتياتسترسيلة مإلثراء األلغيل ال نتة و

 .148ص و سيبقالاع اللر(: 2001أحلد)أمترة أحلد حست   م25

 155ص و مراع سيبقرسيلة مياتستترو (: 2001أمترة أحلد حست  أحلد)  م26

 م    162امترة أحلد حست  أحلد : اللراع السيبقو ص  م27

 164(: رسيلة مياتستترو مراع سيبقو ص2001أمترة أحلد حست  أحلد) م28

 165ع السيبقو ص اللرا م29

 155مراع سيبقو  ص أمترة أحلد حست  أحلد : رسيلة مياتستتر و  م30

 158-157أمترة أحلد حست  أحلد : رسيلة مياتستتر و مراع سيبق و ص  م31



 

 

 

 

  

 
 

 

(  225  ) 
 

 2021 يناير( 29العدد )( 9المجلد ) –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

فادة  رات من أعمال المصورين المصريين واالستجماليات رموز الوشم الشعبى فى مختا

 منها فى إثراء التصميم الزخرفى 

 162(: رسيلة مياتستترو مراع سيبقو ص 2001أمترة أحلد حست  أحلد) م32

 166(: رسيلة مياتستترو مراع سيبقو ص 2001أمترة أحلد حست  أحلد) م33

 173(: رسيلة مياتستترو مراع سيبقو ص 2001أحلد)أمترة أحلد حست   م34

 


