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  ملخص
أحد أھم عناصر اللغة  تعد المفردات البيئية

البصرية التي لعبت دوراً بارزاً في األعمال الفنية عبر 
دوراً بناًء في اللوحة التشكيلية وفي العصور واحتلت 

 وتحدد. صياغة وتوضيح مضمون العمل الفني وفكرته
المفردات البيئية الموجودة في بيئة الفنان جماليات بصرية 

 تحدد وفكرية ذات خصائص ودالالت مميزة، كما
ترتبط في مجملھا  التي التعبير الشكلية والمعنوية محفزات

النھاية لغة بصرية يستوعبھا مع بعضھا البعض لتكون في 
  .الفنان في عقله ووجدانه ويترجمھا في واقعه ومحيطه

وكل مفردة من ھذه المفردات في البيئة السعودية 
 في كبيراً  دوراً  تحتل مكانة تاريخية وأيديولوجية وتلعب

عالقات مرتبطة تعطينا  خالل من المعنى، وذلك حمل
دالالت تواصلية  الشكل الثابت لتلك المفردة والتي تحمل

تعبر عن األبعاد التاريخية لھا، األمر الذي يحتم معرفة 
يدفعنا مصادر ھذه المفردات ومعرفة طبيعتھا وتحليلھا و

البحث فيھا عن لغة بصرية ذات أساس  إلى ضرورة
تاريخي وجمالي للتوصل إلى األساس الفلسفي الذي تقوم 

ضمن عليه والذي ينبغي للفنان معرفته قبل إدراجھا 
مكوناته التعبيرية للخروج برؤية ثقافية وجمالية معاصرة 

تلك اللغة البصرية المؤثرة في فكر  تساعد علي تحليل
  .الفنان

ات ة الكلم كلية،  :المفتاحي ة، دالالت ش ردات البيئي المف
  .دالالت معنوية، اللغة البصرية

  

Abstract 
Environmental configurations is one of 

the most important elements of visual 
languages, which played a prominent role in 
art works through the ages and occupied a 
constructive role in paintings and in the 
formulation of the idea and content of art 
works . The environmental configurations that 
exist in an artist`s environment defines visual 
and intellectual aesthetics with characteristics 
and distinctive signs. It also stimulates formal 
and moral Expressions, which are entirety 
associated with each other, to lead to an 
understandable visual language in the artist`s 
mind and conscience, which language is  then 
translated into reality and its surroundings. 

And every singleone of these 
configurations in the Saudi environment 
occupies a historical and ideological place 
and plays a major role in carrying meanings, 
through different  relations  that give us the 
stable shape for those configurations and 
carries signs of communication that reflect the 
historical dimensions, which requires 
knowledge of the sources  and nature of these 
configurations. Analyzing  drives these 
configerations to search for a visual language 
with historical and esthetic basis that leads to 
the  a philosophical basie which the artist 
should know before including those 
configurations within his expressive 
components and  brings out the cultural and 
aesthetic values and to help analyze the visual 
language influencing the artist. 
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   :مقدمةال

 إلى والدافع الحافز إن البيئة التي يعيش فيھا الفنان بمفرداتھا وعناصرھا وخصائصھا ھي بمثابة

ومؤثرات كعناصر فنية وتشكيلية لھا دالالتھا  مثيرات من تحويه بما والتعبير التشكيل في الفني اإلبداع

 التي البيئية الطبيعة من ورموزه إلھامه مصادر يستمد الفنان المبدع ويستوحي المعبرة عن الزمن والتاريخ،

فيھا، فھي تكّون المستوى الثقافي البصري والفكري لديه وتشارك في صياغة خياله وتعبيره، وتعتبر  يعيش

ئية المرتبطة بالتراث من أبرز عناصر التشكيل الملھمة والتي يظل الفنان في بحث دائم المفردات البي

ومستمر عن الرابط أو العالقة التي تجمع بين مفرداته المستلمة ورؤيته الفنية الحاضرة وتعطيه المقومات 

أنساق يتشكل منھا الصحيحة للجمال والمعنى، فتلك المفردات على تباين أشكالھا ووظائفھا لھا دالالتھا ك

الكون ككل، فھي نتاج للعديد من التعديالت والتحويرات ألشكال من الطبيعة اختزلت لتأخذ بعداً اجتماعياً له 

ً باعتباره لغة تشكيلية لتأخذ قيمة تواصلية ورسالة إخبارية ذات محتوي جمالي أيديولوجي، و كذلك بعداً فنيا

  . ية ولونية غنية بالقيم والمفاھيميستخدمھا الفنان للتعبير عن أشكال تجريد

وتتناول ھذه الدراسة المفردات البيئية السعودية بنظرة جمالية تحليلية للوقوف على الشكل الفني 

ودالالته وعالقة األجزاء بالكل المكونة له، والعالقات فيما بينھا والتي تعطينا الشكل الثابت لتلك المفردة، 

صورة رمزية، إلى وجوده كعنصر غالب في الفنون البصرية حامالً  والذي يتجاوز كونه مجرد شكل أو

المحاور التي تدور حولھا معظم الفنون البصرية وتأكيداً لدور تلك  من أساسي لداللة وممثالً لمحور

  .البصرية المدركات الفني عن المفردات في التعبير

 

  :مشكلة الدراسة

العناصر البارزة والرئيسية في ربط الماضي بالحاضر في أي تعد المفردة البيئية السعودية أحد أھم 

فن بصري والتي تحتاج إلى مزيد من التحليل والتمحيص الستيعابھما حيث إن األصالة ھي أساس 

المعاصرة؛ لذا لجأت الدراسة إلى البحث في الدالالت الثقافية والجمالية للمفردات البيئية السعودية كلغة 

  .للوصول إلى التحديث وتطويعه مع متطلبات الواقع بصرية معاصرة ووسيلة

 

  :أھمية الدراسة

التأكيد على أھمية المفردات البيئية السعودية لدى الفنان المعاصر والتعرف على أصولھا ودالالتھا 

 .ودورھا الفعال كلغة بصرية لھا داللة االستمرارية

 

  : ھدف الدراسة

لبيئية في المملكة العربية السعودية واستيعاب ما تعكسه تھدف الدراسة إلى التعرف على المفردات ا

ً اإلسھام في تسليط الضوء علي دالالتھا ومعانيھا ودورھا في ا كوحدة بناء عند الفنان إلبداع من قيم وأيضا

 .المعاصر
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  : محاور ثالثة في ھذه الدراسة تندرج: محاور الدراسة

ً  يستھدف :المحور األول المجاالت الثقافية والمعرفية  البيئية من مختلف لمفھوم المفردات توضيحا

يستعرض دراسة تحليلية للمفردات البيئية من  :المحور الثانيأما  .والتعريف بھا وبمكانتھا وبأھم مميزاتھا

للمنابع وتصنيف مصادرھا، واستعراض خصائص المفردات البيئية السعودية وعالقتھا  الرجوع خالل

يولوجية ومن ثم التوصل إلى تحليلھا وتصنيفھا ضمن قواعد الشكل الفني والتعرف بالتاريخ وبالمفاھيم األيد

يحدد فاعلية المفردات البيئية كلغة  :المحور الثالثأما . على داللة الشكل والمعنى والتي ارتبطت بالبيئة

أخيراً  ن ثمبصرية وأھمية استثمارھا كمفردة تشكيلية في الفنون المعاصرة وأثرھا على النشاط الفني، وم

  .للدراسة النھائية االستنتاجات طرح

 

 : المفردات البيئية: أوالً 

قبل الحديث عن المفردات البيئة يجدر بنا توضيح مفھوم البيئة المحيطة بنا التي لھا األثر األكبر في 

  .تشكيل مفردات البيئة المعنية بالدراسة في البحث

ابتداًء من الماء والھواء والمناخ والتربة والكائنات  بنافالبيئة عبارة عن المكونات المادية التي تحيط 

الحية وغير الحية الموجودة علي سطح األرض والتي يتفاعل معھا اإلنسان، وقد تكون ھذه البيئة طبيعية من 

  .جدھا ليتكيف بھا مع محيطهصنع الخالق جّل عاله أو قد تكون صناعية من صنع اإلنسان الذي أو

مجموع الظروف االجتماعية والثقافية التي تؤثر على : "البيئة بأنھا) 2013(ويعرف قاموس ويبستر 

  ".جماعة، كالعرف والقوانين، واللغة والدين، والمنظماتالحياة الفرد أو 

ً عدة نتجت مع التطور البشري كالبيئة السي اسية، واالجتماعية، وقد أنتجت المنظومة البيئية أنماطا

والجغرافية، والمناخية، واالقتصادية، والبيئة الشعبية، والتي شكلت النظام العام للمجتمع الحديث، وبخاصة 

وسواء أكانت ھذه البيئة طبيعية أم صناعية أم كانت من تبعات الظروف . منظومة قيمه ومعتقداته وبنائه

لھا دائرة مياسية أو الجغرافية أو المناخية فإنھا تشكل في مجاالجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو الس

متكاملة تحوي بداخلھا بيئة حيوية عبّر عنھا الفنان باستخدام رسومات ومفردات بيئية عبرت عن حياة 

ساكنيھا وأنماط معيشتھم، في أشكال معينة حددت مالمح لشخصيتھا ضمن حدود مكانية معينة، وبأنماط 

  .ابطية دلت عليھابيئية وعالقات تر

 والمفاھيم واألفكار العادات من منظومة وفق تم والمجموعة البيئة مع اإلنسان تكيف فإن وعليه

 ودالالتھا أصبح لمنظومة الرموز وھكذا آلخر، مكان من خصوصيتھا الرموز لتلك حققت التي والتصورات

ووظائفھا  أشكالھا تباين على أنھا باعتباريستند إليھا كمرجع  تاريخية وجذور أصول التعبيري ومفھومھا

 المفردات البيئية ھذه مصادر معرفة يحتم الذي األمر األبعاد التاريخية، عن تعبر تواصلية دالالت تحمل

  .طبيعتھا وتحليلھا ومعرفة
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  : تعريف المفردات البيئية

إن المفردات البيئية لغة خاصة بالجنس البشري دون غيره ألنھا من صنعه، فھي فن فطري ابتكره 

اإلنسان منذ آالف السنين ليعبر به عن واقعه وخياالته، تقوم على ترجمة المعتقدات واألساطير والتعبير عنھا 

  . ى مر العصورفي صور حرة، فھي رسالة إخبارية يتم تداولھا محتفظة بقيمتھا التعبيرية عل

شكل : "، ويعرفھا رشيد الفخفاخ بأنھا"الشكل الواحد ذو القياس الواحد: "وتعرف المفردة بأنھا

أما ". ھندسي بسيط أو مركب يتكرر بإيقاعات بصرية منتظمة وغير منتظمة، حسب توزيع شبكي محدد

ال تنسيقية وترتيبية وتركيبية، ھي العنصر البنائي الذي مورست عليه أفع: "الحبيب بيدة فھو يصفھا كما يلي

  .)م2007الجموسي، " (فتكرر مكّوناً لتراكيب قوامھا تنظيم ھندسي حسب توزيعات واتجاھات معينة

إلظھار الشكل  عنصر بناء العمل الفني الذي يستخدم: "المفردة بأنھا) Okverk(وعرف أوكفرك 

المفردة ودورھا كعنصر رئيسي في  على أھمية ، ويؤكد ھذا التعريف"الفيزيائي أو التعبير عن العمل الفني

المفردة في إظھار الشكل الفيزيائي، وھو ما يعنى  إبراز جوانب العمل الفني ومضمونه وقد حدد وظائف

إظھار ماھية الشكل فالمربعية مثالً ھي صفة الشكل المربع تتحقق وتظھر من خالله، والشجرية ھي صفة 

                  أما بيتر فيليبس . ا تتضح فيھا معالمھا وخصائصھاخاللھا كم وخاصية للشجرة تظھر من

)Peter Phillips ( وجلين بنوسيه)Jellen Punce (ما يستخدمه الفنان في عمل: "فيعرفان المفردة بأنھا 

ً وإنما  ، وھى في حد ذاتھا ليست"تكوين أو نموذج بواسطة تكرارھا في نظام مفصول عن السطح نموذجا

وقد استخدم تعريف وظيفي  .بداخلھا ي عمل النماذج التي تختلف باختالف ترتيب وتنظيم المفردةتستخدم ف

. التكرارات المتعددة لھا بصورة ثابتة إلنتاج النماذج في تحديد معنى المفردة، من خالل استخداماتھا في

  .)م2009سالمة، (

ومدلوالتھا وموجوداتھا العيانية  ومفردات البيئة تشمل كل مظاھر البيئة الشعبية بأوسع معانيھا

المادية والشفھية المنطوقة والروحية والطقوس الممارسة بحسب التقاليد الخاصة سواء الدينية أو الشعبية أو 

  . الممزوجة من كليھما

وتعد المفردات البيئية محصلة تفاعالت تاريخية واجتماعية ارتبطت بحياة الشعوب وعوالمھا 

ثقافية والتي كان نتاجھا والدة ھذه المفردات البيئية التي عبرت عن حياة الشعوب الروحية والدينية وال

  .واستخلصت ظواھر الطبيعة والواقع المحيط بنا

ً تدل علي أن المفردات البيئية ھي الشكل  اتريفالتعومع اختالف  والمفاھيم إال أن خالصتھا جميعا

ني المرئية في البيئة ليعبر بھا اإلنسان عن تجربة الذي يحمل دالالت مشتركة ومختزلة للعديد من المعا

  .شعورية تنقل الفكرة للمتلقي كقيمة تواصلية ورسالة إخبارية ذات محتوى جمالي أيديولوجي

كما تختلف المفردة البيئية عن كل من والرمز والشكل والكتلة في احتوائھا علي مميزات خاصة 

   :ومحددة تعطيھا فرادتھا وھي

  

   :عمليةمميزات 

وھي ما يتعلق منھا بشكل المفردة التي تحمل مضامين خاصة يصوغھا الفنان لكي تعبر عن فكره بما 

الشكلي والمدلول، بما يحقق فكرة عمل الفنان، وتحقيق التكامل  خصائصھا ومرونتھا في التغيير يتوافق مع

  .بين المفردة وإنشائية العمل الفني
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   :مميزات بصرية

والتكرار وتجانس المفردة مع عناصر العمل الفني في الحجم واالتجاه الفني والقدرة علي اإليقاع 

استخدام المفردة بأكثر من شكل أو ھيئة، والقدرة علي استخدام أكثر من معادل بصري للمفردة الواحدة في 

  .التعبير عن مدلول واحد

  

  : مميزات موروثة

وھي مميزات . الرمزية المتعددة التي قد تكون ثابتة أو متغيرةوھي الشكل التقليدي للمفردة ودالالتھا 

  .حضارية وتاريخية وتمثّل تراكمات ثقافية مشتركة داخل المجتمع الواحد

  

  : مميزات مكتسبة

 تأثير التطور العلمي والتكنولوجي علي الشكل العام للمفردة سواء باإلضافة أو االختزال وربطھا بكل

  .فھي تحتوى على المعنى وتمثل الخامة في نفس الوقتمن الخامات والتقنيات؛ 

  

  : تحليلية للمفردات البيئية دراسة: ثانياً 

إن دراسة المفردات البيئية وعالقتھا باإلنسان من الدراسات التي تستند إلى عالقة اإلنسان بمحيطه 

كيف مع الطبيعة من حوله، لقد استطاع اإلنسان خالل مراحل تاريخية مديدة أن يت. والعالم وبرؤيته الكونية

فعمل الفنان البدائي على تطويع عملياته الفكرية والروحية في مفردات، وقد كانت النشأة  ويكيفھا لحاجاته،

األولى لھذه المفردات في داخل الكھوف التي مألھا ذلك الفنان بأشكال وإشارات داخل أنماط متكررة 

 ")Fischer(ة التعبير والتواصل، وكما حددھا أرنست فيشر وإيقاعات متبادلة ارتبطت وظيفتھا مباشرة بلغ

فإن الوظيفة األساسية لتلك األشكال كانت منح اإلنسان القوه إزاء الطبيعة أو إزاء رفيق الجنس، أو إزاء 

الواقع، أو قوة لدعم الجماعة اإلنسانية، فلم يكن لذلك الفن في فجر اإلنسانية بالجمال أو النوازع اإلستاطيقية 

ً في يد الجماعة اإلنسانية في صراعھا للبقاء ً سحريا                   .صلة على اإلطالق إنما كان أداة أو سالحا

  )17م، ص2002فيشر، (

 عن خلفية تاريخية معرفة علينا يتوجب السعودية العربية المفردات البيئية للمملكة مصادر ولمعرفة

 المملكة وتشغل آسيا، قارة الغربي من الجنوب أقصى في السعودية العربية المملكة تقع حيث المنطقة،

 مساحتھا فھي نظراً التساع المملكة تضاريس العرب وتتنوع جزيرة شبه أخماس أربعة السعودية العربية

 .والصحاري الشاسعة واألودية والسھول السواحل والجبال من تتكون

 الجوي المداري، المرتفع تأثير تحت تقع تضاريسھا فھي باختالف يختلف مناخھا حين أن في

ً  حار قاري السعودية العربية المملكة فمناخ وعموماً   الطبيعة ولھذه وأمطارھا شتوية، شتاء بارد صيفا

 في الشعبية الرموز منه انبثقت اإلنساني الذي النشاط أوجه مختلف في واضح أثر والجغرافية الجيولوجية

 منطقة لكل أصبح فقد ودالالته، ورموزه زخارفه القديم منھا الفنان استقى السعودية والتي العربية المملكة

الرعي  الناس فامتھن الجغرافية، وطبيعتھا احتياجاتھا تلبي التي بھا الخاصة المملكة حرفھا مناطق من

  . والنسجية والحرف الخوصية المعدنية باإلضافة إلى الصناعات الفخار وصناعة والقنص والصيد والفالحة
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وعليه فإن تكيف الفرد مع تلك البيئة تم وفق منظومة من العادات والمفاھيم واألفكار والتصورات 

التي حققت لتلك المفردات خصوصيتھا من مكان آلخر، وھكذا أصبح لمنظومة المفردات البيئية دالالتھا 

فردات على تباين أشكالھا ومفھومھا التعبيري وأصول وجذور تاريخية يستند إليھا كمرجع باعتبار أن ھذه الم

ووظائفھا تحمل دالالت تواصلية تعبر عن األبعاد التاريخية، األمر الذي يحتم معرفة مصادر ھذه المفردات 

البيئية ومعرفة طبيعتھا وتحليلھا، وتحديد العالقات األساسية بين الشكل والمضمون الذي يحمله، وأثر كل 

   :ذلك من خالل دراسة الخلفيات التاليةمنھا على اآلخر وبالتالي على المتلقي، و

  

  : المنابع التاريخية للمفردات البيئية  .1

ة  ردات البيئي ددة للمف اط متع ره في ظھور أنم ات المتنوعة أث لقد كان الندماج الفنان البدائي مع الثقاف

ذكر ة، وي ه اليدوي أن  (Uwe Gorge)جورج  أووي الباحث استخدمھا الفنان في زخرفة معظم فنونه وحرف

ة  ة ھي لوحات فني رة العربي ي الجزي ة ف اطق األثري ال وكھوف المن ى جب ة عل كال المنحوت ردات واألش المف

اريخھم س ت ة وتعك اراتھم القديم رب وحض اريخ الع ة ت خماً لدراس زاً ض د كن ة تجس                 . رائع

)George, 1997, pg6(.  

البشرية جمعاء، وبعضھا يشترك فيه أبناء ولبعض المفردات البيئية دالالت ومعاني تشترك فيھا  

  : الحضارة الواحدة في سياق زمني محدد، وعليه يمكن تصنيف مصادر المفردات البيئية كالتالي

 : اللغة. أ

إن اللغة أساس من أساسيات التواصل الثقافي فھي أصوات ناقلة ومورثة للثقافة، ولھا دور اجتماعي 

العالقة بين ) Susan Langer(وتوضح سوزان النجر . ميز والھويةوجغرافي وتاريخي لما تحققه من الت

لتعبير لاللغة والشكل بقولھا بأن عالم المعاني أوسع بكثير من عالم اللغة وأن اللغة ھي وسيلتنا األولى 

وأننا نجد في الميتافيزيقا والفن رموزاً تعبر عن معاٍن عقلية ذات مظھر مادي، فاللغة عندھا ھي  ,التصوري

  .)م1988إبراھيم، (األساس الذي تقوم عليه األشكال 

ً لفھم طبيعة اإلنسان من )  Cassirer(حاول أرنست كاسيرر  ولقد  أن يجد في ھذه المفردات مفتاحا

ً يواجه به اإلنسان الكون وما  ةخالل اھتمامه باألشكال اللغوي ً شكليا والفنية والمثيولوجية التي تمثل وسيطا

فقد أورد كاسيرر مبادئ  .الواقع لتصبح ھذه األشكال عبر السنين نتاج تفاعل بين عالم اإلنسان وعالم حوله،

تتقاسم مع  أنھا مجرد أداة للتواصل، فاللغة خاصة الشفوية منھا، أساسية تبرز اللغة في صورة أوسع من

 التي تشكل في مجموعھا أجزاء ھامة من كون اإلنسان، وھذه األنظمة تتمثل في الخرافة سلسلة من األنظمة

الطبيعي المادي بلغة الواقع  والدين والعلم والتاريخ، وبھذه األنظمة تمكن اإلنسان من التعبير عن الواقع

دع في تجسيد ورسم ھذه اللغة والحروف والكلمات االجتماعي البشري والتي ترجمھا إلى أشكال ودالالت فأب

)Cassirer ،1975(.  

  

 :العادات والتقاليد. ب

العادات والتقاليد ھي األساليب السلوكية وما يتصل بھا من قيم واتجاھات يشترك فيھا أفراد المجتمع  

مع اشتراكھم في طرق المعيشة، وھي جزء ال يتجزأ من تراث وحضارة الشعوب ولكل بلد عاداته الخاصة 

فالعادات . صر المؤلفة للمجتمعبه والتي يتم توارثھا، وھي الشرط الوجودي لعملية التركيب والتآلف بين العنا

ھي ما اعتاد عليه الناس ويكررونه في شتى المحافل والمناسبات كالمأكل والمشرب والملبس، أما التقاليد 
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فھي ما يتوارثه جيل من بعد جيل فيصبح تقليداً سائداً، كمراسم االحتفاالت وتقاليد الزواج والموت واإلرث 

  .ون الشعبيةوالملكية والنواحي األخرى من الفن

خصائص  وضرورة فھم أبعاد العادات والتقاليد االجتماعية يمكننا من تحديد أثرھا في تشكيل

المفردات البيئية كقيمة جمالية وقيمة وظيفية، فالتجربة اإلنسانية المتفاعلة مع الموروثات االجتماعية ھي 

  . الحضاري واالجتماعي التي أنتجت أشكاالً ودالالت مفاھيمية وفكرية مستحضرة من الموروث

  

 :الحكايات واألساطير الشعبية. ج

يحمل كل مجتمع أو شعب العديد من القصص والحكايات واألساطير الخاصة به، واألسطورة سرد 

التاريخية إلى جانب  قصصي ال يستند إلى راٍو أو مؤلف بعينه، إنما ھي حكايات تتضمن بعض القصص

القدم، وھي تخدم أغراضاً متنوعة كمحاولة لتفسير الظواھر الطبيعية،  قصص خرافية شعبية ألفھا الناس منذ

وھذه المفردات تشتمل . أو تحقيق عبٍر عن الحياة، وھي تصدر عن العاطفة والشعور ال عن العقل الواعي

على شتى مظاھر النشاط البشري خاصة الحلم واألسطورة والميتافيزيقا وغير ذلك، وقد تتأثر ھذه الحكايات 

ألساطير بالثقافات األخرى وذلك نتيجة لالحتكاك المباشر وغير المباشر بتلك الثقافات، وقد تأثرت وا

المفردات البيئية كثيراً بتلك القصص والحكايات، والتي استلھمت روح أشكالھا منھا، واكتسبت معاني 

ت عن ردة فعل الشعوب في فكانت المفردات البيئية ترجمة حقيقية لتلك األساطير التي عبر. دالالتھا منھا

تصوير مواقفھم وعاداتھم وتقاليدھم وأفراحھم وأحزانھم وصراعاتھم بين الخير والشر، والقصص البطولية 

واألشعار والقصائد التي يتغنى بھا والقصص الخرافية، وقصص أخرى تدور حول الشخصيات المقدسة 

  .والدينية

  

 :المعتقدات الدينية. د

ً في حياة الشعوب المختلفةتلعب المعتقدات الدين فقد كانت وثيقة الصلة بالناس في  ،ية دوراً أساسيا

شتى أمور دنياھم وآخرتھم وفي مختلف نواحي نشاطھم، وبالتالي أثرت على فنونھم ورسومھم، فالمعتقد 

إلى  منظومة فكرية ترتبط بعالم المقدسات وأصبح الشكل من أھم الوسائل الفكرية التي تحول تلك المعتقدات

  .مرئية صور محسوسة

والعقيدة اإلسالمية ھي القاعدة المركزية في التفكير اإلسالمي، والتي تصوغ لإلنسان المسلم نظرته  

التوحيدية للكون والحياة، وقد اكتسبت المفردات مدلوالت روحية ھامة في أحضان الفكر الديني قبل اإلسالم 

ة والمعتقدات الدينية نجد أنھما وجھتان ال يمكن فصلھما عن وبالنظر للعالقة بين المفردات البيئي. وبعده

فالقيمة الجوھرية الكامنة  ؛بعضھا البعض، فالعقيدة والمفردة البيئية ھما عامالن في غاية األھمية والجوھرية

في المفردة البيئية ھي في إيقاعھا وتجريدھا وارتباطھا بضوابط العقيدة والدين، وأصبحت وظيفة المفردة 

بيئية تحت مظلة الدين ليست نقل ما ھو مرئي بل إظھار ما ھو غير مرئي والتعبير عنه في صور داللية ال

  . شكلية دون المحاكاة الحرفية
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 : خصائص المفردات البيئية. 2 

إن المھم في الفن وما يعطيه معناه الحقيقي، ليس فقط أن ): "Schopenhauer(يقول شوبنھاور 

ألن الصورة في ذاتھا ليست جميلة وإنما . الجوھرية في الفن ھي التعبير ال الصورينقل الصورة، أعني 

 .)م1983توفيق، ". (الجميل ما يجعل الصورة متحققة بوضوح وكمال، يعني المعنى الفني

إن كل مفردة من المفردات البيئية لھا خلفية طويلة من االستمرارية ولھا ميالدھا الذي يحمل داللتھا 

وكثيراً ما تكون المفردة بسيطة في مظھرھا الذي آل إلينا، بينما ھي . لتي قد ال يصل مغزاھا إلينااألولى وا

ففي بعض . في الحقيقة نتاج مسلسل من التعديالت والتحويرات ألصل يختلف كلية عن المفردة الحالية

بتالحق عمليات النقل والتطويع  الحاالت تكون المفردة األقدم قد بدأت أطوارھا األولى شكالً تمثيلياً ثم اختزل

 ً ً ھندسيا وما من شك في أن بعض ھذه المفردات . وأخذت تختفي رويداً رويداً مظاھرھا التمثيلية لتلبس ثوبا

ً معناھا األول وغدت أداة  ً فشيئا لھا داللتھا بالنسبة لزمانھا ومكانھا وغير مفھومة لنا اآلن، حيث فقدت شيئا

وفي أثناء عملية التحوير والتطوير واختفاء بعض األصول . وفير من الوحداتطبيعية في يد الفنان بعدد 

األولى لتحل محلھا وحدات مطورة قد تبقى أسماء تلك الوحدات مرتبطة بالمفردات الجديدة، بينما قد تسقط 

و من الذاكرة الدالالت والمعاني المرتبطة بھا، وقد تتحول المفردات الجديدة إلى مجرد زخارف صماء أ

    ترتبط بمسميات جديدة ربما تكون بعيدة كل البعد عن المسميات القديمة التي فقدت مغزاھا األصلي 

   .)م1989حسن، (

والمفردات البيئية ليست مجرد عالمات أو دالالت تشير إلى بعض المعاني أو األفكار فقط بل ھي 

صورة فنية من خالل عالقات من عن فكرة ما في  انعبريمجموعة من الصور التي يشترك فيھا طرفان 

ھو : "ھذا الشكل بقوله فيليب سيرنج وصفوقد . ا الشكل الثابت للمفردةلتعطياالندماج واالنفصال واالتصال 

شيء ما يقف بديالً عن شيء آخر أو يحل محله أو يمثله بحيث تكون العالقة بين االثنين عالقة الخاص بالعام 

حقيقي فعلي إال أنه يشير إلى  على اعتبار المفردة الشكلية شيئاً له وجود أو المحسوس العياني بالمجرد وذلك

  .)43م، ص 1992سيرنج، (فكرة أو معنى محدد 

فالمفردة تشير إلى الموضوع أو الشيء المشار إليه، على أساس من قانون أو قاعدة أو عادة أو اتفاق 

، فالعالقة بين المفردة والمعنى الذي تشير إليه أو ارتباط في التصورات واألفكار، على أنه يعني ذلك الشيء

ليست عالقة طبيعية، بل عالقة تستند إلى اتفاق بين الذين يستخدمون المفردة على أنھا تشير إلى معنى 

 .)Charles Sanders,1958, pg 76(محدد، فھي داللة تواصلية تحمل معاني عدة 

والمفاھيم االصطالحية لالتصال والتواصل في معاني المفردات البيئية مشبعة بحمولة داللية 

سيكولوجية وسوسيولوجية، حيث تحمل معاني الربط والعالقة والقصدية، مع تأكيد على تضمين البعد 

  : ماالسيكولوجي والسوسيولوجي للعملية االتصالية في أي صيغة من صيغھا حيث تكون ھذه المفردة إ

مفردات مباشرة وھي المفردات المختصة التي تدل على شيء بعينه كأن تدل الشمس على   .1

 .النھار والقمر على الليل

، "سيسيوثقافية"مفردات غير مباشرة وھي التي تكون دالة على شيء أو معنى وتسمى رموزاً   .2

 .كأن تدل النخلة على قيمة اجتماعية ويدل الھالل علي قيمة دينية
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  : جماليات المفردات البيئية  .3

تشترك جميع المفردات البيئية على تباين أشكالھا ودالالتھا في كونھا أشكاالً فنية تتكون من الخطوط 

. والكتل فال تخلو المفردات البيئية من بعض العناصر الفنية التشكيلية من الخط والمساحة واللون والمالمس

حقق صفة الجمال، ت التيخر وما تشتمل عليه من إيقاع وترديد ھو وعالقة ھذه العناصر بعضھا بالبعض اآل

ذلك ألن الطبيعة نفسھا ال تخلو من ھذه العناصر وارتباط ھذه المفردات بتلك العناصر ھو الذي يعطيھا 

  .جمالھا الذاتي النسبي

الطبيعة لوجدنا أنھا حافلة بالنماذج  فيإننا لو أمعنا النظر ): Santa Yana(ويقول سانتا يانا 

العضوية المنتظمة والعناصر المتماسكة المتسقة وھي بمثابة األسس التي نستطيع االستناد إليھا، مع اعتبار 

  .)م1988إبراھيم، (ان االنسان قد احتاج الي فترة طويلة من الزمن ليتمكن من استخالصھا 

من مصادر عديدة ومتنوعة مستمدة من الحياة اإلنسانية وتستنبط المفردات البيئية شكلھا الخارجي 

ومن الطبيعة، ولكنھا جميعاً تجسد أفكار الفنان أو اإلنسان في لغة مفعمة باألدلة التي تتداخل فيھا األشكال مع 

األحاسيس والتي يتم استحضارھا من ذاكرة الفنان وإعادة تركيبھا في طابع إيقاعي يبرز القدرة االبتكارية 

  .بداعية للفنانواإل

وتتمثل جماليات المفردات البيئية في كونھا إبداعات شعبية فطرية تختزل أشكاالً تعبيرية وأنماطاً 

فنية تعبر عن الحياة عاكسةً لرؤية جمالية مزجت بين الممارسة الفنية والروحية في فكر وأصالة، وھذه 

  : الجماليات تتجسد في التالي

 : التسطيح والتجريد )1

عظم المفردات البيئية في أشكال فنية مسطحة، أي ذات بعدين، فيعتمد الفنان البدائي على تتمثل م

أشكال بسيطة مجردة من التفاصيل مستبعدة التجسيد والتجسيم متغاضية عن البعد الثالث ومھملة 

 ولعل ذلك يرجع إلى النظرة الدينية التي تؤكد على عدم المحاكاة. للمنظور وللعالقات المتراكبة

 .في تمثيل الكائنات في الطبيعة

 

 :المغاالة والتحريف )2

تمتاز معظم المفردات البيئية في االبتعاد عن الدقة في التعبير والمغاالة في تصوير األشكال، 

أن الفنان يلجأ إلى رسم العناصر تفسير ذلك فھي إما أكبر أو أصغر من الحجم الطبيعي، ولعل 

ً من خصائصھا الطبيعية،  األكثر أھمية في حجم أكبر من باقي العناصر مما يفقد األشكال بعضا

 .مع إھمال لقيم الضوء والظل

 

 :البساطة والتلقائية )3

يلجأ الفنان البدائي إلى البساطة في التعبير والتي يعتمد فيھا على الحقيقة الظنية متجاوزاً للحقيقة 

ي شفافية وبساطة دون نقل فيستلھم الفنان عناصره وأشكاله من الطبيعة من حوله ف. العينية

 .التبسيط في العالقات الخطية واللونيةمن خالل للتفاصيل، 
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 ويعد النخيل م

ة  لمفردة 

ة منتظمة، والت

فيحاول ا. عبير

ض األحيان يلجأ 

 فكرة االستمرا

ً ً أو إنسانا سما

ضارات وخصوص

ج إلى شكل أو

من الحقائق المك

ضارات اإلنسا

إلسالمي ومنھا

لبيئية وتعددھا أ

التھا المعنوية و

ية، فقد ورد ذ

قبل اإلسالم فنخ

للوفرة والنماء،

  .ق والثراء

 من قبل الباحثة
 النخلة  

كال في صورة

حقق جمالية التع

رة، وفي بعض

رديد مما يحقق

كون شكالً أو اس

تكوين الحضل

حضارة تحتاج

ريخ، وجزءاً م

لبيئية في الحضا

ع جوھر الفكر ا

ھذه المفردات ال

ل أصولھا ودالال

نية واألسطوري

شجرة مقدسة ق

صبحت رمزاً ل

ن الخير والرزق

حليل تصويري
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 التكرار لألشك

األمر الذي يح

األشكال المتكر

ة قائمة على التر

يك حضارة، قد

ً في مراحل مھما

شكال، كون الح

التار  جزءاً من

خدام المفردات 

منھا ما يتفق مع

بعده، وتنوع ھ

 أشكالھا وتحليل

الدينلتصورات

عتبرت النخلة ش

 اإلسالم، ثم أص

خدامه يعبر عن

تح

ت البيئية على

 إيقاع متنوع، ا

اميكية في تلك ا

 صياغات بنائية

جسيد لروح الح

 المفردة دوراً م

ات من دون أش

مفردات البيئية

يرة على استخ

فردات البيئية م

ية واستمر من 

 .ية

 .وانية

 .ية وتراثية

 .سية

بعض من نيف

ة العديد من ال

ھا السالم، واع

ائية طويلة قبل

إذ إن استخ ملكة

حد
مملكة

 :ر والترديد

 غالبية المفردات

ط والكتل في

 الحيوية والدينا

كل أو رمز في

  :ردات البيئية

ت البيئية ھي تج

يخية فقد لعبت

توجد حضار ال

وبذلك تكون الم

ناك شواھد كثي

  . ريخھا

غات كثيرة للمف

الجزيرة العربية

   :ت، وھي

مفردات نباتي  

مفردات حيو  

مفردات دينية  

مفردات ھندس  

ت الدارسة بتصن

 :تية

تحمل النخلة: ى

قصة مريم عليھ

ونھا بأزياء نسا

الشعبية في المم

  :ل 

 

 

 

 

 

رفة جصية ألح 
الم -ينة الھفوف

  السعودية 

 رازي

التكرار )4

تعتمد

الخطوط

يترجم

من شك

 

المفردالالت   .4

إن المفردات

الناحية التاري

العربية، وال

تتجسد فيھا و

وزمان، وھن

جزءاً من تار

وھناك صياغ

اإلسالم في ا

تمفردا 4إلى 

1-

2-

3-

4-

وقد قامت

  

مفردات نبات: الً 

   :النخلة 

داللة المعنى

الكريم في قص

معبودة يزينو

أھم الرموز 

داللة الشكل

 

 

 

 

 

زخر) 1( شكل  
اشين بيوت مدي

العربية

الحر

4

أوالً

1.

روا



ون

ء، 

وقد 

في 

آن 

مو 

 

جلة األردنية للفنو

ن للخير والنقاء

و. خير والبركة

منطقة عسير ف

واعھا في القرآ

مز للعطاء والنم

ة  لمفردة 

ة  لمفردة 

 المجل

حياة وھي عنوا

مزاً لطرح الخ

 وخاصة في م

بأنوذكر الثمار 

دھار، وھي رم

 من قبل الباحثة
 الزھرة 

 من قبل الباحثة
 الثمار 

ية تدل على الح

ة المتجددة ورم

زل من الداخل

زياً، وقد ورد ذ

ى الحياة واالزد

  .حياة المديدة

  

حليل تصويري
ا

حليل تصويري
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رموزاً شعبيھا

د رمزاً للطبيعة

وجدران المناز

ً جنائز مزاً دينيا

شعبية الدالة على

شباب الدائم والح

تح

تح

ألزھار وفروعھ

صوبة، كما تعد

زيين واجھات و

ر في القدم رم

من الرموز الش

زاً للصحة والش

ص من
دية

اخل احد

 عودية

اعتبرت األ: نى

 للجمال والخص

ر كثيراً في تز

 .قويةة 

  :ل

اعتبرت الثمار 

ر عدة، وتعد م

رھا العرب رمز

  :ل 

 

 

 

ونة على الجص
السعود العربية

حائطية ملونة دا

كة العربية السعو

  

   :األزھار 

داللة المعن
يئتھا تعد رمزاً

خدمت األزھار

كيبة ألوان زاھية

  

داللة الشكل

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 الثمار 

:داللة المعنى

الكريم في سور

والثبات ويعتبر

داللة الشكل

 

 

  

 

  

  

  

  

رسوم ملو)  3(
الفاو الملكة-ة

رسومات ح) 2 

المملك - ت عسير

2. 

وھي

استخ

ترك

ا .3

  

شكل 
قرية

(شكل 

بيوت



مر 

عد 

غة 

 

ث 

اع 

اللة 

ال 

ان 

عد 

 

 

العربية على م

ث المملكة، ويع

اللغ ء ، وله في

 .لك على المال

ز رموز التراث

قوة والجاه ومتا

الخيل كدالخدم 

لى جانب اتصا

وكا .ات قديمة

ويع. وه بثور أيل

 لمفردة الجمل 

ة  لمفردة 

 شبه الجزيرة 

جزأ من موروث

سفينة الصحراء

ة والصبر وكذلك

سية، وھو أبر

 من مصادر الق

لشعراء، واستخ

 . والخصوبة

ض والعطاء ، إل

ن طقوس وعاد

شكل ثور وسمو

 من قبل الباحثة 

 من قبل الباحثة
 الخيل 

ور حيوي في

جمل جزء ال يتج

رفيق السفر وس

لة على الصالبة

لعروبة والفروس

الكريم، واعتبر

دع في وصفه ا

شجاعة والوفاء

زراعه واالرض

يدور حوله من

فجسدوه على ش

 .والتحدي

  

تحليل تصويري

حليل تصويري
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اء وكان له دو

والج. آن الكريم

ر التاريخ ھو ر

خدم رمزه للداللة

ة وھو رمز لل

يدة في القرآن ا

والصحراء وأبد

ھو يشير إلى الش

لتي ترتبط بالز

ب قديماً، وما ي

ه أكبر اآللھة، ف

 القوة والخلود و

ت

تح

 رمز للصحرا

لى به في القرآ

الجمل علي مر

اسماً، وقد استخ

ز للقوة والمنعة

في مواضع عد

لخيل بالبادية و

ال الشعبية، وھ

 

ر من الرموز ا

عند العرب ودة

جزيرة يعتبرونه

ة التي تدل على

  موقع جبة

  ة

ت مقابر جنوب
  سعودية

  :وانية

إن الجمل: نى

قد أقسم هللا تعال

واث البدوي،

ثر من أربعين ا

 

 

 

 

 

الخيل رمز: نى

وقد ورد ذكره ف

يا، وقد ارتبط ا

 كثير من األمثا

  :ل

ويعد الثور: نى

الكواكب المعبو

نعانيون في الج

لرموز الشعبية

 لحيوانات من مو

لعربية السعودية

ختام من حفريات
مملكة العربية الس

 

 رازي

مفردات حيو: ياً 

 :الجمل. 1

داللة المعن

وق. التاريخ

رمزاً للترا

العربية أكث

  :لة الشكل

 

 

 

 

  

  

  

 الخيل. 2

داللة المعن

السعودي و

الحياة الدني

رمزية في

داللة الشكل

 
 

 

  

  الثور  .3

المعنداللة 

صورته با

العرب الكن

ثور من اال

رسوم)  4(شكل 

المملكة ال

احد األخ)  5(كل 
الم -الظھران

الحر

ثاني

دالل

ش

شك



ون

مز 

حي 

مز 

ت 

 .ة

ھذا 

حة 

عه 

 

جلة األردنية للفنو

ل عام، وھي رم

خصب، أو يوح

رم وھيصين، 

حماية، وقد كانت

ء واالستمرارية

 واألمثال في ھ

ھو رمز الصح

 وصفاته وطباع

حثة  لمفردة 

   لمفردة األفعى

 المجل

تجدد جلدھا كل

لشعوب إلى الخ

 المباني والتحص

حليھم كرمز للح

ى الحماية والبقاء

يد من القصائد

يلة بالغزال، و

 لشكله الجميل

ري من قبل الباح
 الثور  

من قبل الباحثة 

راً ألن األفعى ت

ز عند بعض ال

حماية وحراسة

 في صياغة ح

رمزھا يدل على

العرب العدي ف

ن المرأة الجمي
نة كبيرة نظراً

تحليل تصور

تحليل تصوري م
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رمز للبقاء نظر

والحنكة، وترمز

ً كرصد لح قديما

ب األفعى بكثرة

مالك القديمة ور

ألف مقدساً، وقد

والعرب يشبھون

ث الشعبي مكان

ار في 
  لسعودية 

ً ير رمزاً قمريا

رمز إلى القوة و

ق ااستعمل نقشھ

استخدم العرب

جزيرة في المم

ل حيواناً عربياً

رأة والجمال، و

ال في الموروث

سطوانية من
  السعودية

على احد األحجا
لمملكة العربية ال

  :ل 

 

 

 

 

 

تعد األفعى: نى

ك الفراعنة، تر

مكر والدھاء وا

ب، وقد  العر

ملوك جنوب الج

  : ل

 

 

 

يعد الغزال: نى

لذي يرمز للجر

وقد احتل الغزا

ألحد المذابح اإل
لمملكة العربية

ألفعى ع منحوت 
ا -)منطقة نجران

داللة الشكل

 

 

 

 

  

  

 االفعي  .4

داللة المعن

اتخذه ملوك

رسمھا بالم

للحياة عند

م اتسمى بھ

داللة الشكل

  

 

 

 

  

  

  

 الغزال.5

داللة المعن

الحيوان الذ

والنشاط، و

صورة أل) 6(  
ا -نطقة ام درج

رسم ) 7( شكل 
م(نطقة األخدود 

  

  

  

  

  

  

شكل
من

ش
من



ناء 

ان 

ت 

ت 

دده 

ريم 

ب 

ماء 

 

 

 

  لغزال 

ستبشار عند أبن

 كثير من األحيا

رتبط بالمعتقدات

ي الحياة والموت

ز ودالالت محد

في القرآن الكر

 وقد نقشه العرب

يرمز إلى النم 

الباحثة  لمفردة ا

 لمفردة الطير

ير وتفاؤل واس

ودية منحته في

الدائمة، وقد ار

ً في عنصراً مھما

 العرب برموز

رد ذكر الحوت ف

صوبة والتوالد،

ب الرزق، كما

صوري من قبل ا

من قبل الباحثة  ل

 وھو رمز خي

ة العربية السعو

صوبة والحياة ا

والتي جعلته ع

مز الطير عند

إلسالم، وقد ور

ى الكثرة والخص

 المكان وجلب

  

تحليل تص

تحليل تصوري من

124 

الحياة، عة في

يمة في المملكة

ع وروح الخص

ي عن الطائر و

يب، ويرتبط رم

صور ما قبل اإل

و رمز يدل على

الوقاية وتعمير

ت

ة

لمعنوية المتنوع

تراثية قد جذور

لحكمة والورع

لتي كانت تروي

 واستجالء الغي

 السمك إلى عص

وھو. يه السالم

حجار بغرض ا

وقع بدا في 
  لسعودية 

صخر من منطقة

  لسعودية 

طاته المادية وال

  .رب

  : ل

الطائر له ج: نى

قديس وثياب ال

ت واألساطير ال

بلمطر والحر

 .ل أو التشاؤم

  : ل 

يرجع رمز: نى

سيدنا يونس علي

ى المباني واألح

.ستمرار الحياة

ى الصخر من مو
لمملكة العربية الس

ش حجرية على الص

المملكة العربية ا

 رازي

وكل نشاط

جزيرة العر

داللة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الطيور.6

داللة المعن

درجة التقد

والخرافات

والحظ والم

منھا التفاؤل

داللة الشكل

  

  

  

  

 

  

  

  

 السمك.7

داللة المعن

في قصة س

ً على قديما

والخير واس

حفر على) 9(  
ال -حافظة الوجه

نقوش)  8(شكل 

ا، عسير

الحر

  

شكل
مح

ش



ون

وقد 

لك 

  

آن 

مي 

 

 

 ل 

جلة األردنية للفنو

من والتاريخ، و

لذي استخدم ذل

. قباب المساجد

في القرآ  النجم

 الدين اإلسالم

  لمفردة السمك

ة  لمفردة الهالل

 المجل

 في تحديد الزم

رث العثماني ا

 فوق المآذن وق

د وردت سورة

ماسية ألركان

ن قبل الباحثة  ل

ي من قبل الباحثة

ً وا الھالل قديما

ً إلى اإل ود غالبا

اإلسالم فارتفع

ى الطريق، وقد

مز النجمة الخم

   والعزة

تحليل تصوري من

تحليل تصوري
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لقمر واستخدمو

ية األولى ويعو

خدم كرمز في 

داللة فلكية على

 عدة وقد ترم

تدل على العلو

  ت

تح

العرب دورة ال

عصور اإلسالمي

ن ثم أصبح يستخ

عرب النجوم كد

وم في مواضع

ز الشعبية التي

مدخل احد بيوت
  ة السعودية

ة من قرية 
  ية 

  : ل

  :ية وتراثية

 

لقد عرف : نى

 الھالل في العص

علم الدولة ومن

 : ل 

استخدم الع: نى

ورد ذكر النجو

وھي من الرموز

ف جصية فوق م
المملكة العربية-

 الرسوم الحائطية
ة العربية السعودي

داللة الشكل

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 ُ مفردات ديني: ثا

الھالل  -1

المعنداللة 

ظھر رمز

الرمز في 

  

داللة الشكل

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 النجمة  -2

داللة المعن

الكريم وو

الخمسة، و

زخارف) 11(  
-مدينة الطائف

بقايا احد) 10( 
المملكة - الفاو

ثالثا

شكل

(شكل 



 

لية 

رة 

اة، 

سد 

. 

 

 

  

لمفردة 

ام عرب الجاھل

ضافة إلى سور

 استمرار الحيا

شر الحاسة من 

اللة على العطاء

  لمفردة الشمس 

ن قبل الباحثة  ل
لكف

 والحياة وقد أقا

ة في القرآن إض

ر داللة على

دة وھي الوقاية

ريم كرمز للدال

 

 من قبل الباحثة 

يل تصوري من
الك

ر مركز النور

ي مواضع عدة

متحورة، وتعتبر

ير وظيفة محدد

ه في القرآن الكر

 النجمة 

تحليل تصوري 

تحلي
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ألنھا تعتبريمة،

ورد ذكرھا في

 أشكاالً عدة م

ف في األساطي

 وقد ورد ذكره

نطقة

 الباحثة  لمفردة 

لمعبودات القديم

بلون النار، وو

 الفن الشعبي

.شار والتوھج

رمز اليد أو الكف

،"و أو الشيطان

  

سوم بارزة من 
  السعودية 

الحائطية في من
  ن

   السعودية

تصوري من قبل 

  

وھي من ال: نى

 بيده جوھرة ب

وقد أخذت في

 تشير إلى االنتش

  : ل

لقد كان لر: نى

مسة بعين العدو

  : ل 

 مكعب عليه رس
المملكة العربية  

  

من النقوش )  
نجران
المملكة العربية

تحليل تص

 رازي

  

 الشمس  -3

داللة المعن
لھا صنماً

الشمس، و

ورمزيتھا

داللة الشكل

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  الكف  -4

داللة المعن

خم: "فيقال

داللة الشكل

  

  

  

  

  

حجر) 12( كل 
 - منطقة تيماء

13(شكل 

ا

الحر

شك



ون

  ز 

في 

ناء 

ب 

الة 

 

بر 

ف 

 

 

جلة األردنية للفنو

رامة، وھو رمز

عرف العرب ف

ب، يتوارثه األبن

 وبه دافع العرب

وز الشعبية الدا

خطية رمزاً يعب

ب الكتابية تختلف

حثة  لمفردة 

لباحثة  لمفردة

 المجل

حفاظ على الكر

سالمية حيث ع

  .لعزة

 وفخر األنساب

اريخنا وتراثنا،

 وھو من الرمو

  .لرجولة

 وتعد الكتابة الخ

ة من األساليب

ري من قبل الباح
الراية

صوري من قبل ال
السيف

ع عن الحق والح

دة ھي عادة إس

ت والصمود وال

صدارة البيوت

ھو جزء من تا

العرب كثيراً،

اعة واألقدام وا

للغة بأنواعھا،

للغة ومجموعة

تحليل تصور

تحليل تص
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 الصف والدفاع

ار، وھذه العاد

مز شعبي للثبات

ف األسلحة، له ص

وھ .مزاً لألصالة

نى به شعراء ا

 وللقوة، والشجا

دات وحروف ال
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 فتوظيف ھذه المفردات بكل أبعادھا االجتماعية والتاريخية والدينية في العمل الفني يحقق صورة متكاملة في

فنجد اليوم أن العودة إلى تلك المفردات البيئية القديمة تشكل اتجاھاً غنياً . دالالت إبداعية معاصرة ذات ھوية

تشكيلياً عند العديد من الفنانين الذين حاولوا نقل األثر الجمالي والروحي والتعبيري لتلك المفردات البيئية إلى 

إنما ھو استخدم للقيم الكامنة من وراء تلك المفردة والتي أعمالھم الفنية، فاستخدام الفنانين للمفردات 

يستخدمھا الفنان في توصيل محموله الفكري والنضالي والسياسي والجمالي، سواء باستخدام المفردة في 

  .صيغة واحدة أو متكررة

وللمفردات البيئية أشكال تعبيرية ذات تأثير فعال إذا ما أضيفت إلى الفنون البصرية ذلك ألن 

ھوية القومية يضيف للفنون البصرية قوة في التعبير عن والارتباطھا الوثيق بالموروث الثقافي والحضاري 

ً على المضمون الفكري لتلك الفنون  المضمون بشكل واقعي يصل إلى المشاھد والمتلقي مما يؤثر إيجابيا

  .البصرية في أي مجتمع كان ويحقق اإلبداع البصري

ر الوسيط في الصورة البصرية، فتوظيف المفردات البيئية في الفنون وتأخذ تلك المفردات دو

البصرية كوسيط مناسب يعطيھا بعداً أوسع واشمل بحيث يسھم في التأكيد على فكرة تناغم المضادات في 

الفن البصري من خالل المزاوجة بين الماضي والحاضر، وتمكن الفنان من االستفادة من محموالتھا الداللية 

فھا لصالح العمل الفني كاالستعانة برمزية النماء في النخلة ورمزية األصالة في الخيول ورمزية وتوظي

ويحملھا القدرة على توصيل محتواھا الداللي في الفنون البصرية بكل بساطة . التوازن في المثلث

المتكررة كتلك التي باستخدامھا كوحدة مفردة أو بكل تعقيد من خالل ارتباطھا بشبكة من الدالالت الفرعية 

  .استخدمھا الفنان بيكاسو في لوحته الجورنيكا

وبذلك نجد أنه على الرغم من أن المفردات البيئية حافظت على ھيئتھا على مر العصور إال أن 

ً جديدة ومحموالت داللية متوالدة من صيغتھا األساسية  الفنان التشكيلي المعاصر يستطيع أن يكسبھا صيغا

  .ة الفھم للرمز األصلي ويحقق صفة التوالد واالستمرارية فيهمما يوسع دائر

وعلى مستوى الشكل تكمن جاذبية توظيف المفردات البيئية في الفنون البصرية كونھا انطالقاً من 

تعطي أبعاداً معنوية وحسية لما ال وجود له في الوعي وبالتالي عناصر بسيطة كالخط والنقطة والدائرة 

  .واقعيةوتضفي عليه صفة ال

منھا إيصال والفكرة والتعبير  وھناك سمات وقواسم مشتركة بين المفردات البيئية والفنون البصرية، 

عنھا، واالھتمام بكشف الالمحدود والالمرئي الذي يخلقه ھذا التزاوج ليمتد ليتجاوز اإلدراك العقالني إلى 

  . لحسي مما يؤدي إلى تكامل الصورة البصريةاإلدراك الحسي الذي يؤثر تفاعلياً في إدراك المشاھد ووعيه ا

  : فتوظيف المفردات البيئية في الفنون البصرية إنما يحقق العديد من القيم الجمالية والفكرية منھا

  .إثراء الرؤية والمفھوم -

  .إعادة صياغة الفنون البصرية بمنظور جديد ومغاير يربط حاضرنا بماضينا -

  .للمفردات البيئية واستثمار إمكاناتھا الالنھائيةالخروج بتوليفات مستحدثة  -

 .إثبات قدرة المفردة البيئية على االنصھار في جميع أشكال الفنون المعاصرة -

وھكذا تجد أن بيئتنا الشعبية تحفل بكم ھائل من المفردات المتماشية مع ثقافتنا وحضارتنا وعقيدتنا 

الموروث الثقافي والحضاري ودمجه مع الفنون بأنواعھا  على المحافظةنستطيع  ومن خالل ذلكوتاريخنا، 

  .وإثرائھا والخروج بفكر جديد ونمط ذي أصالة
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  : نتائج الدراسة

ً ھام اً إن للمفردات البيئية دور .1  .في العملية االتصالية من خالل مفھومھا الشكلي أو المعنوي ا

تنوع اإلمكانيات التعبيرية للمفردات البيئية التي تثري التشكيالت الفنية وتجعلھا مالئمة للمفاھيم  .2

 . والمقاييس الجمالية لھذا العصر

البحث عن مصادر جديدة للمفردات البيئية تتسم بمميزات فنية حديثة متالئمة مع العصر ومتطابقة  .3

 .مع مظاھر الحياة االجتماعية الحديثة

على مصادر ومنابع المفردات البيئية في المملكة العربية السعودية كمرجعية موروثة تسھم  التعرف .4

 .في االستمرار والمحافظة على الھوية والثقافة الوطنية

التعرف على الصيغ الشكلية ومعانيھا في المفردات البيئية مما يثري اللغة البصرية بشكل تفاعلي  .5

 .وحضاري

في تحقيق اإلبداع في الفنون البصرية ومتطلبات التطور العلمي الواضح في فاعلية المفردات البيئية  .6

 .مختلف العلوم

  

  : التوصيات

 .توصي الباحثة بضرورة تناول المفردات البيئية بمزيد من الدراسة والتمحيص .1

 .التأكيد على أھمية المفردات البيئية كقيمة جمالية وفكرية تثري الفنون المعاصرة .2

يد من الدراسات والتجارب إلظھار صورة فنية جديدة للمفردات البيئية مغايرة فسح المجال للمز .3

 .لألنماط التراثية القديمة

التأكيد على ضرورة استثمار المفردات البيئية كمفردة تشكيلية قادرة على االنصھار بشكل يتوافق مع  .4

 .روح العصر

خالل العودة إلى المفردات البيئية شكالً فتح مجاالت عديدة ومتجددة للرؤية الفنية والتشكيلية من  .5

 .ومعنى
   



 الحرازي

132 

  :المراجعقائمة المصادر و

 :المراجع العربية

جمھورية دار مصر للطباعة والنشر، القاھرة،  ،"فلسفة الفن في الفكر المعاصر" :)1988( .زكريا .ابراھيم

  .مصر العربية 

  .دار التنوير، لبنان، 1ط ،"ميتافيزقيا الفن عند شوبنھاور" :)1983(. سعيد محمد .توفيق 

مدخل لدراسة الفولكلور . "التقليدية عند عرب الجزيرة   األواني الخشبية " :)1989(سليمان محمود  .حسن

  .دار البالد للطباعة والنشر، جدة، 1طالعربي،  

ترجمة عبد الھادي عباس، الطبعة األولي، ". الحياة  -األديان–الرموز في الفن ): "1992(فيليب  .سيرنج

 . دار دمشق  سوريا

العربية  اإلماراتدار العين للنشر، ، 1ط. "الفنون البصرية وعبقرية اإلدراك  " :)2007(شاكر .عبد الحميد

  .المتحدة

 .القاھرةھال للنشر والتوزيع ، ، 1ط، ترجمة اسعد حليم  ."ضرورة الفن " :)2002(ارنست . فيشر

  

  :المراجع األجنبية

Cassirer, Ernest, (1975  ) , “Essai sur lhomme” ,  De minuit , Editions - , Paris 

Cirlot, J.E (1962) ,” A dictionary of Symbols,” Translated from Spanish by Jack 

sage ,philosophical library ,New York. 

Gorge, Uwe, (1997) , “In the Deserts of this Earth,” Harcourt Brace Joranovich 

Publishes, New York. 

Peirce, Charles Sanders, (1958) ,”Values in a Universe of Change-Selected 

Writings of Chales Peirce”  , Doubleday Publishers,New York. 

 

:مراجع االنترنت  

مجلة دروب للعلم والثقافة واألدب،   ،" المفردة التشكيلية الھام مستمر "): 2007. (عادل. الجموسي .1

 http://www.doroob.com/archives :ھـ علي الرابط 1434/ 12/5تاريخ االسترجاع 

الفنية، المملكة العربية السعودية، تاريخ ، موقع التربية "المفردة التشكيلية ): " 2009(محمد .سالمة .2

 http://www.art.gov.sa/t14737.html :ھـ علي الرابط 1434/ 3/10االسترجاع 

3. http://www.websters-online-dictionary, acsses on 22/4/2013 

 


