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 ملخص البحث : 

ان الحركات الجديدة في تاريخ الفكر اإلنساني ماهي االتعبير عن واقع االنسان و تعبير عن األسلوب المعاصر لفكرة على 

مر العصور ولقد احتل الفن الفطري مكانة مميزة وكبيرة في تاريخ الفنون في مختلف أنحاء العالم باكملة، حيث كان واليزال 

نه مع الوقت شكل تجربة ذات خصوصية ومالمح متفردة ووحيدة من حيث اعتمادها موضوعاً مهم للبحث والدراسة، حيث أ

على الفطرة بعيداً عن التعليم بالفن، وارتباط فنانيها وما يقدمونه من نتاج فني بالبيئة التي يعيشون فيها والثقافة المحلية 

دي امكانية استخالص صياغات تشكيلية مبتكرة ما م فىمشكلة البحث  ومن هنا تحددت، والشعبية التي ينتمي إليها الفنان 

اثراء فكر المصمم  الييهدف البحث  ومستوحاة من الفن الفطري لتحقيق قيم ابتكارية وابداعية  للمصمم الزخرفي ؟ ، 

يم ربط بين الطبيعة بالفن والتصمالي الأهمية البحث باستخالص صياغات تشكيلية وفق االسس البنائية للفن الفطري ، وتكمن 

ما مدي االستفادة  يفترض البحثمن خالل دراسة الصياغات التشكيلية للفن الفطري البتكارتصميمات تثري مجال التصميم و

من الصياغات التشكيلية للفن القطري واستخالص صياغاتة التشكيلية من الطبيعة للتصميم مما يوسع مدارك المصمم ، 

تتبع صياغات تشكيلية مبتكرة مستوحاة من الفن الفطري ريبي من خالل المنهج الوصفي التحليلي والتج وينتهج البحث

ومن نتائج  بتكار تجارب فنية و تصميمية مستحدثة تثري مجال التصميملتحقيق قيم ابتكارية وابداعية  للمصمم الزحرفي ال

صياغات خالل دراسة الطبيعة التي اضافت مداخل تجريبية وفًقا لدراسة  الربط بين الفن والطبيعة منأنه يمكن  البحث

بدراسة الفنون التي ربطت بين الطبيعة والغن مما ويوصي البحث ، في الطبيعة  تشكيلية مبتكرة مستوحاة من الفن الفطري

 يفتح مجال التصميم للوصول الي االبتكار.

 الكلمات الدالة :

 التصميمات الزخرفية . -الفن الفطري  –الصياغات التشكيلية 

Abstract: 

The new movements in the history of human thought are the expression of the reality of man 

and the expression of the contemporary style of an idea throughout the ages. The innate art has 

occupied a distinctive and significant place in the history of art in various parts of the world as 

a whole, as it was and still is an important topic for research and study, as with time it has 

formed An experience with a peculiarity and unique and unique features in terms of its 

dependence on the innate, far from education in art, and the connection of its artists and the 

artistic product they present to the environment in which they live and the local and popular 

culture to which the artist belongs, hence the research problem was determined in the extent of 

the possibility of extracting innovative formulations inspired by The innate art to achieve 

innovative and creative values for the traverse designer? The research aims to enrich the 

designer's thought by extracting plastic formulas according to the constructive foundations of 
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the innate art, and the importance of the research lies in linking nature with art and design by 

studying the plastic formulas of innate art to create designs that enrich the field of design. The 

research assumes the extent of the use of plastic formulas for Qatari art and extracting plastic 

formulas from nature. To design, which broadens the designer's perceptions, and the research 

adopts a descriptive, analytical and experimental approach by following innovative plastic 

formulas inspired by the innate art to achieve innovative and creative values for the traverse 

designer to create innovative artistic and design experiences that enrich the field of design and 

from the results of the research that art and nature can be linked through the study of nature 

Which added experimental approaches according to the study of innovative plastic formulations 

inspired by the innate art in nature, and the research recommends studying the arts that linked 

nature and richness, thus opening the field of design to reach innovation. 

Key words  :  

Plastic formulations - natural art - decorative designs. 

 

 مقدمة:

ان الفن الفطري  كان واليزال موضوعاً للدراسة  حيث أنه  تجربة ذات خصوصية من حيث اعتمادها على الفطرة   

وما يقدمونه من نتاج فني للطبيعة التي يعيشون فيها والثقافة المحلية والشعبية  والطبيعة بعيداً عن الدراسة ، وارتباط فنانيها

( ، وهي صفات تمنح هذا النوع من الفن البدائي قدرة كبيرة على الوصول إلى المتلقي 3التي ينتمي إليها الفنان الفطري")

طابعاً إنسانياً محبباًه بشكل بسيط و مصطلح والمشاهد الذي يلمس فيها الصدق والبساطة  والسذاجة والعفوية، ويجد فيها 

يطلق على أعمال فنية ذاتية التعلم تحاكي الواقع ، في نطاق الفن التشكيلي، مع اهتمام المتزايد بااللتزام والبساطة والبدائية 

ي هذا االتجاه في األداء واسترسال االفكارفي خيال الصورة بشكل مبتكر، فالفن الفطري تعبير تلقائي ومباشرأي أن مبدع

يرسمون ويلونون بالتلقائية وبالفطرة لكونهم لم يتلقوا دراسة فنية وانما من الطبيعة  ولذلك تجد كل لوحاتهم ال تتناسب 

مقاييسها ونسبها مع األلوان والخطوط و المساحات البيضاء اي مستوحاة من رسوم فن الطفل لكنها خالية من أي تعقيد أو 

ت مشاهد من الطبيعة ومشاهد أخرى تجسد عادات وتقاليد الحياة اليومية، وفي المناسبات المختلفة غموض ، وتناولت اللوحا

مثل األعراس، أو األعمال والمهن الحرفية التي يمارسونها،" كما تناولت مشاهد مستوحاة من الحكايات الشعبية مثل ابة زيد 

لمنطقة، واتسمت األعمال بدقة التصوير واختيار األلوان الزاهية الهاللي وعنتر وعبلة التي تتوارثها األجيال في القرية وا

المبهجة التي طغت عليها األلوان المفرحة التي تعكس بساطة وجمال الحياة الريفية في الطبيعة و لوحات فنية مستوحاة من 

ن اإلنسان الفنان بالفطرة منذ الحكايات الشعبية لألطفال تفصح بما يختزنه من حكايات الطفولة ، وعلماء النفس أكدوا على أ

اول الخليقة في الكون بينما علماء االجتماع اعتبروا أن الفن الفطري هو اصل الفن التشكيلي في االساس، حيث انه كان 

موجودا مند بداية الوعي البشري في الوجود االنساني فرسم في الكهوف ،والفن البدائي لجزر هاواي، وكذلك يالحظ أثر 

وبابلو   هنري روسووهو من اهم الفنانين للفن البدائي ائية الفطرية في لوحات فناني النزعة الوحشية  ولوحاتالفنون البد

الذي استعار عناصر من النحت اإلفريقي وخاصة العيون المفتوحة الواسعة ومالمح الوجوه المشابهة لألقنعة  بيكاسو

فًنا غريًبا يمارسه أحدهم بدون تدريب او ممارسة بشكل  ر الفن البدائيوالماسكات وفهم المنظور فهماً خاصاً، وغالًبا ما يعتب

رسمي ، إال أنه توجد حالًيا أكاديميات للفن الفطري ا، فالفن الفطري نوع من الفنون معترف به بالكامل في العالم وُيعرض 

الثالثة )كما عرفها الرسامون التقليديون  في المعارض الفنية حول العالم، ويتصف الفن الفطري بانة فن ال تتبع قواعد المنظور

 لعصر النهضة(



 2021 ونيوي                    العدد الثالث                                       –المجلد األول  –التراث والتصميم مجلة 

126 

فالفن الفطري ظهر من اول التاريخ في رسم الكهوف واستمر حتي القرن السابع عشر في أوروبا ،فقد 

ابتكر الفنانون غير المحترفين روائعهم "البدائية الساذجة ".. بأسلوب فني مستقل ، واستمرالي ان ظهر 

ل القرن العشرين وتجدر اإلشارة إلى أن أعمال الفن الساذج متنوعة ومبتكرة للغاية الفن الساذج في أوائ

تقريبا متفائلون ومرحون فهم أشخاص عاديون يعيشون في (، ومع ذلك  كلهم 1في أسلوبها الفردي" )

لبدني ، ويفعلون ذلك في أوقات فراغهم.  قرى أو بلدات صغيرة ، ويكسبون رزقهم عن طريق العمل ا

ا ما تستيقظ الرغبة في الفن والرسم في سن مبكرة أو كبيرة السن جدا، وقد نشأ الفن الساذج في غا لبً

فرنسا ، ولكنه اكتسب شعبية عالية غير مسبوقة في الخارج  في الواليات المتحدة في نهاية القرن التاسع 

الخاصة. في روسيا ، بدأ  عشر ، وتم جمع اللوحات من قبل النازيين في هذا البلد للمتاحف والمجموعات

لتسعينات من القرن الماضي " فالفن الفطري هذا االتجاه في التطورواالبتكار بشكل جدي فقط في الثمانينات وا

نوع من أنواع الفنون في القرن العشرين وهو تلخيص لكل ما هو محيط بنا عن واقع الفنان، وإعادة صياغته برؤية فنية 

ن الفطري باللون والحركة والخيال، ، وقد تمرد الفن الفطري فقد ارتبط  بتقاليد تاريخية العريقة مختلفة فيها تتجلى حس الفنا

في الثقافة وكانت تعدُّ الفن نوًعا من اإليضاح الراقي، واألعمال الفنية تنال اإلعجاب بسبب االهتمام الذي توليه للقصة 

 (.6فنية") المستوحاة من الطبيعة أو الموضوع الذي مثلته اللوحة ال

ما مدي امكانية استخالص صياغات تشكيلية مبتكرة مستوحاة من الفن الفطري لتحقيق قيم ابتكارية  البحث:مشكلة 

 الزخرفي؟للمصمم     وابداعية  

 والبنائية للفناثراء فكر المصمم الستخالص صياغات تشكيلية وفق االسس التشكيلية  البحث اليويهدف  هدف البحث:

 الفطري.

ربط بين الطبيعة بالفن والتصميم من خالل دراسة الصياغات التشكيلية للفن الي الوتكمن اهمية البحث في  :البحث أهمية

 الفطري البتكارتصميمات مستحدثة تثري مجال التصميم.

 فروض البحث:

تشكيلية من الطبيعة للتصميم مما يوسع  ما مدي االستفادة من الصياغات التشكيلية للفن القطري واستخالص صياغاتة -

 مدارك المصمم.

ما مدي امكانية استفادة المصمم من استخالص صياغات مبتكرة للفن الفطري وربطها بفنون ما بعد الحداثة الثراء مجال  -

 التصميم الزخرفي.

 الفطري و التصميم الوظيفي . للفن  فى استخالص صياغات تشكيلية للبحث الموضوعية الحدود تركز :البحث حدود

 . التحليلى الوصفى المنهج االستقرائى، المنهج البحث ينتهج :البحث منهجية

 مصطلحات البحث:

 صياغات تشكيلية  : 

هي اعادة بناء الشكل، فالنظام البنائي هي محاولة إليجاد الثوب المالئم للفكرة أو االنفعال بالشكل وهي عملية احكام العالقات 

 لهذه الفكرة مما يتطلب الحركة بالتصميم إلي انسب وضع مالئم.

 الفن الفطري : 

يع اوجة الفنون بشكل عام، ان الفن الفطري  موجود في النحت والعمارة والرسومات والتصميمات وجم

تعبير عن األسلوب المعاصر لفكرة على مر العصور واحتل الفن الفطري مكانة مميزة وكبيرة في تاريخ الفنون في مختلف 

( ، حيث كان واليزال موضوعاً مهم للبحث والدراسة بشكل فني وموضوعي ، حيث أنه 8أنحاء العالم باكملة وذلك لتميزة")
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بة ذات خصوصية ومالمح متفردة ووحيدة من حيث اعتمادها على الفطرة  والسذاجة بعيداً عن التعليم مع الوقت شكل تجر

 بالفن.

 : مجال التصميم الزخرفي

ن التصميم التصميم الزخرفي هوا احد انواع التصميم التي تستخدم الصياغات التصميمية الزخرفية في التصميم حيث ا"  

حتاج الى اإلبداع واإليقاع ، وكأي تصميم يبدأ بالعناصر االساسيه وهي الخط والنقطه واللون ويالزخرفي يحتاج الى االتزان 

ر االساسيه وهوا فن قائم على مفهوم التكوين والصياغة بشكل كبير والتي تمثل بدورها تجمع العناص في الفن واالبتكار

 ."4ني"واألشكال الهندسية لتعطي شكال يحتوي علي االبتكار في العمل الف

 اوال : نبذة تاريخية عن الفن الفطري:

ات ؛ لذلك فإنه ان الفن التجريدي وأنواعه يعتمد على مبدأ اختزال األفكار بشكل كبير وتشكيلها بواسطة األلوان  والمفرد

ن أشكال سواء وأنواعه يحظى بميزة القدرة على رسم كل ما يخطر على باله بشكل مبتكر م الفنان الذي يمتهن الفن االفطري

لقرن العشرين ( ، ويرجع تاريخ ظهوره من العصر البدائي وحتي ا5كانت خيالية من عقلة الباطن  أو واقعية من الطبيعة ")

عيد عن بأو تخليصه بشكل بعيد عن الطبيعة وجاءت فكرته من تسميته حيث يشير مصطلح البدائية إلى تحرير الي الشكل 

ول المناظر إلى اي تشابه مع الواقع وقداهتم الفن البدائي باألصل الطبيعي، ورؤيته من زاوية هندسية او عضوية ، حيث تتح

 مجرد اي اشكال سواء كانت من خيالة او واقعة بشكل مبتكر.

     
 (3شكل رقم )                                      (2شكل رقم )                               (1شكل رقم )

با على نفس المسارات بشكل حيث يتضح فيها الحركات الدورية المتتابعة التي تقوم بنفس الحركات تقري تصميمات مستوحاة من الفن الفطري

 مستمرومتتابع مع البعد عن المنظور الحقيقي

 

  ثانيا : خصائص الفن الفطري:

اء حيث أنه مع الوقت شكل تجربة ذات خصوصية من حيث اعتمادها على الفطرة بعيداً عن الدراسة للبحث عن ما ور

لوصول الى لالطبيعة للوصول الى المطلق .. وهو الفن الذي ينتقل باشكال الطبيعة من صورتها الواقعية الي التلخيص ، 

 الدة .."اشكالها الجوهرية الخ
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 (6شكل رقم )                                      (5شكل رقم )                               (4شكل رقم )

قريبا على نفس المسارات بشكل الحركات الدورية المتتابعة التي تقوم بنفس الحركات  تويتضح ذلك من خاللة  الفن الفطريتصميمات مستوحاة 

 مع الجمع بين األمكنة واألزمنة المختلفة في حيز واحد مستمرومتتابع

 

شكل عام .. لذا بحيث التحول من الخصائص الجزئية التقصيلية الى الصفات الكلية العامة، ومن الفردية الى التعميم المطلق 

يها الغامضة ، كي تكشف عن اسرارها الكامنة ومعان كان الفن الفطري يتطلب تعرية الطبيعة من حلتها العضوية  الواقعية

االشكال ، وسواء (  .. وسواء كان الفن الفطري هندسيا شامال او جزئيا بتبسيط االقواس والمنحنيات و2فيما وراء الطبيعة")

على الحقائق الذهنية بدال من الحقيقة  عتمادهإ  ومن هنا يبدأ الفنان الفطري فيكان تجريدا كامال او نصف تجريدي 

 جودة في االشكال التاليةالكتابة كاوسيلة من وسائل اإليضاح في بعض العناصر المو الفنان الفطري مثليستخدم  المرئية

     
 (9شكل رقم )                                      (8شكل رقم )                               (7شكل رقم )

ر بين العناصر ويتضح من خاللة االتزان والتتماثل مع التكبير والتصغيالتلقائية المباشرة و يتضح فيهاو تصميمات مستوحاة من الفن الفطري

 والمبالغة التشابهه الذاتي في التصميم مع التتابع في الحركة

 

  ثانيا : السمات التشكيلية في الفن الفطري:

 التلقائية المباشرة  -

  المبالغة في التصميم والحذف -

 التسطيح في العمل الفني  -

 الوضع المثالي من وجهه نظر الفنان   -

 التكرار في الرسوم بشكل متعدد   -

 تعدد خط األرض في العمل الفني   -
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 الشفافية والنقاء والصدق   -

سمها مسألة نسبية فهو يغير من رموزه مبالغة فالفنان الفطري يبالغ في احجام بعض العناصر التي ير المالغة في األحجام -

 ة بالنسبة له فقط.تبعاً النفعاالته المختلفه فال يتقيد بالنسبة والتناسب في العمل الفني ، فهو يريد العناصر ذات األهمي

ن مالحظتها في رسومة ولكن الظاهرة يمكن ان تؤدي إلى ظهور لتماثيل هي إحدى الظواهرفي الفن الفطري التي يمكا - 

 رةومستم االلية في الرسوم بشكل الي متكرر في العمل الفني حيث يلجا الى رسم رمز واحد ثم يكرره بصفة دائمة

 

 ثالثا : أهم فنانين الفن الفطري :

 الفنان هنري روسو: -

النفعاالته  هنري روسو  يبالغ في احجام بعض العناصر التي يرسمها مسألة نسبية فهو يغير من رموزه تبعاً ان الفنان 

لفنانين وحيواناته صغيرة مضحكة ، حيث ان االمختلفه فال يتقيد بالنسبة والتناسب في العمل الفني ، وعناصرة  

غان ، وهو يرى لوحات هنري "هذه اسطورة الفن أول من يقدر عمل روسو مثل بيكاسو ، وصاح بول غو

بالساذجة  ( ، هذه هي اللوحة الحقيقية المحاكاة للطبيعة وتتميز شخصية الفنان13هي الحقيقة والمستقبل")

المرح بين والبريئة التي تعكس خلفيته المتواضعة ألن شخصيته وطبيعته الواثقة كانت ُتستغل من محترفي إلقاء النكات 

لرسم، إال أن هذا اقبله المهووسين بالعظمة الفنية بشكل كبير وبالرغم من صعوبة العناصر التقنية في أصدقائه، وهو ما لم يت

التي تنتمي له كليا، ممتلئة  الفنان الفطري الذي لم يتعلم قواعد الرسم نجح في إبداع رؤية جديدة ومبتكرة وشديدة األصالة

أشرقت شهرته  نال تقدير قيمة أعماله من أشخاص مثل "بيكاسو"، لقد بالمرح والحيوية، لقد حقق "روسو" إنجازا عظيم ولقد

 في نهاية حياته ، بضوء أحمر كالدماء.

     
 (11(                                                        شكل رقم )10شكل رقم ) 

أالحركات الدورية ن خاللة مالوضع المثالي من وجهه نظر الفنان  ويتضح في الطبيعة للفنان هنري رسو  مستوحاة من الفن الفطريتصميمات 

 المتتابعة على نفس المسارات بشكل مستمرومتتابع مع التماثل الغير منتظم

 

ألهمت الكثير من الفنانين اآلخرين مثل  فقد  كسرت أعمال "هنري روسو" كل قواعد الرسم األكاديمية والتعليم بالفن ، وولقد

و لقد رسم  "بيكاسو"؛ لكي يعجبوا به، ألنه استطاع أن يكسر قواعد الرسم والمنظوراألكاديمية بطريقة ال واعية وخيالية ،

فطري وكان يود أن ُيعترف به كفنان أكاديمي فني ؛ لكن سذاجته وأسلوبه كانا  "روسو" بالطريقة التي أرادها هوكفنان

غريبين جدا عن ما هو مألوف وواقعي فالفنان روسو" يرسم " لوحاته كأنه يصنع منها فيلما أو قصة خيالية ، فلوحة "األسد 

ر الجارحة لتنهش أجزاء أخرى من جسده، الجائع" مثال تبدأ القصة بأسد جائع ينقّض على غزال ويمزقه اربا، وتأتي الطيو

 في منظر تشهده الغابة الغامضة مع استخدام التكرارات في الشجر بشكل متتابع .



 2021 ونيوي                    العدد الثالث                                       –المجلد األول  –التراث والتصميم مجلة 

130 

     
 (13(                                                        شكل رقم ) 12شكل رقم ) 

وته من االفطرية البدائية العواطف والمشاعر واألحاسيس، بناء يستمد ق لوحات للفنان هنري روسو يتضح فية تكوين بناء جمالي حر يخاطب

علي اساس الجمال في الطبيعة  عند اإلنسان ، فالفن الفطري ولد في لحظة وجد ودهشة، كتلك اللحظات التي يقف فيها اإلنسان أمام شيء رائع

عة واأللوان واألشكال ة عن الموضوع قوامها الخطوط المتقاط، حيث تتسرب األلوان واألضواء إلى نفسه فتتشبع بها إنها سعادة مجرد

 واألضواء والظالل

 

 كرواتا:  -الفنان إيفان الكوفيتش

تقالل وشارك بنشاط في النضال الكرواتي من أجل االس والسياسية،شارك الفنان في األنشطة االجتماعية 

لتسعينيات،في أوائل   ومن اهم سمات لوحاتة الفنية وانتخب مرتين في البرلمان الكرواتي،   ا

     
 (15(                                                              شكل رقم ) 14شكل رقم ) 

 األلوانوام فيه الخطوط المتقاطعة وااللوان المتضادة والظل والنور وق إيفان الكوفيتش( ويتضح فيها لوحات للفنان) 

 

تمثل الطبيعة بمعنى إن الموسيقى " عبارة عن ايقاع خطي متكرر ومتنوع لالشكال وانغام تسمع وال و  الموسيقى في لوحاتة

الفطري اشكالة  بشكل الواقعي، ولكن تنظيم هذه االنغام هو الذي يوحي بالمعاني واالفكار واالحاسيس الكثيرة ، كذلك الفن

ا ، يصور إيفان الكوفي المتنوعة  حاسيس الكثيرةمن خالل  تنظيم هذه االشكال هو الذي يوحي بالمعاني واال لبً تش غا

 (10مشاهد حية ، ومشاهد من الحياة الريفية والطبيعة ")

 متحدة األمريكية(:الفنانه الجدة موسى )الواليات ال -

 " الجدة موسى هي أشهر فنانة أمريكية للفن الفطري ، فهي أيقونة الفن الساذج المعترف بها عالميا،وعاشت

لمبتكرة   101 لبهجة ا سنة في رسم الفن البدائي، تاركة وراءها مئات من اللوحات الزاهية والملونة وا

سنة في سن كبير، وأصبحت الفنانة مشهورة  76تفرد الجدة موسى هو أنها بدأت الرسم ألول مرة في 
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يورك بطريق الخطأ فقط في أواخر ثالثينيات القرن الماضي بشكل كبير، عندما رأى جامع مشهور من نيو

بالجمع بين األزمنة واألماكن المتعددة  إحدى رسوماتها في نافذة صيدلية بشكل ملفت للنظرفقد اتسمت لوحاتها

وتعني الجمع بين األحداث المختلفة في مساحة واحدة في العمل الفني ، حيث يرسم مشاهد القصة كاملة   في مكان واحد

يرسم الفنان الفطري خطا أفقيا يعبر (، 15نتهي بنهاية واحدة  وفقاً لتطور األحداث ")تجمعها مساحة واحدة تبدأ ببداية وت

رأسي أوعمودي بالنسبة  عن األرض التي يرتكز عليها آي عنصر من عناصره في العمل الفني التي تكون عادة في شكل

 لرأسي (.له , وذلك يرجع ذلك إلى إدراك الفنان الفطري للعالقة بين الوضعين ) األفقي وا

 
شكل المثالي هو المستطيل ألنه يتضح في لوحات الفنان  الوسائل التعبيرية  الخط واللون وال الجدة موسى(لوحات للفنانه ) ( 16شكل رقم )

 .يتكون هو خطوط مستقيمة وال يعكس غموض المنحنيات ، واستخدام األلوان األساسية األصفر واألزرق واألحمر

 

 إريمينكو )روسيا(:الفنان فاليري  -

غير ان اعمال الفنان فاليري الفنية تتميز باالشراق وساخرة وحيوية بشكل ال يصدق فمشاهده حيوية و

لناس ويرقصون ويغنون فالشخصيات ا -متطورة ومثيرة للغاية بشكل كبير  لرئيسية في لوحاته هي ا

لوحاته ، من المفترض أن  بشكل كبير، من خالل… ويلعبون ويلتقطون الفطر ويتشاجرون في الحب 

 (.15يحاول هذا الفنان أن ينقل إلينا فكرة واحدة كل الجمال في الحياة نفسهاوالمرح")

    
 (18(                                                        شكل رقم ) 17شكل رقم ) 

الص تشكيلي وذلك بتحويل االلوان خيتضح فيها  الطريقة التي يمكن بها ابتداع واقع  الفنان فاليري إريمينكو(لوحات للفنانه ) شكل رقم )( 

 واالشكال الطبيعية الى عناصر ثابتة للشكل  الى الوان معبرة عن الطبيعة
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 ت المتحدة األمريكية(:الفنان ستايسي لوفجوي )الواليا -

فً  لفنانة األمريكية المعاصرة ستايسي لوفجوي اعترا لفريداكتسبت ا متزج ، حيث ت والمميز ا بأسلوبها ا

لبدائية ميزات "السذاجة  لومذه ومرح وزاهي " والفن التجريدي والمستقبلية في كوكتيل واحد مشرقوا

نطاق  معروفة على احاتهفهي فلو جميع أعمالها هي انعكاس للعالم الواقعي في نوع من المرآة المجردة،و

يح في العمل والتسط سمات لوحاتها التلقائية المباشرة المبالغة في التصميم والحذفومن اهم امريكا واسع خارج حدود 

 الفني و الوضع المثالي من وجهه نظر الفنانه  و التكرار في الرسوم بشكل متعدد .

    
 (20(                                                              شكل رقم ) 19شكل رقم ) 

أالحركات الدورية من خاللة الوضع المثالي من وجهه نظر الفنان  ويتضح في الطبيعة بشكل تجريدي  مستوحاة من الفن الفطريتصميمات 

 على نفس المسارات بشكل مستمرومتتابع مع التماثل الغير منتظمتعدد خط األرض في العمل الفني المتتابعة مع 

 

 ميم:الصياغات الشكلية للفن الفطري وارتباطة بالتص

للغات القديمة في ( ذاتها عبارة عن أشكال مصورة، ومن المعروف أن ا ان اللغات القديمة هي اللغه الهيروغليفية ) الكتابات

باآلخرين من والعصور القديمة و كانت تعبر عن األفكار بلغة مرسومة ، ويعبرون من خـاللها أيضا عن عالقتهم بالطبيعة  

تشخيص  الفن الفطري في حولهم وإلى جانب ما سبق فإن رسوم االفن الفطري ، ومن ثم فإنه يمكن االسـتفادة من رسوم

ة ومشاعره، مشكالتهم، والرسوم من حيث هي لغة إنما هي لغة فطرية يعبر من خاللها اإلنسان عن أفكاره، وأحاسيسه، وفن

 وافكارة وأفعاله.

     
 (23شكل رقم )                         (22شكل رقم )                               (21شكل رقم )

حيث يتضح فيها الحركات الدورية المتتابعة التي تقوم بنفس الحركات تقريبا على نفس المسارات بشكل  مستوحاة من الفن الفطريتصميمات 

 مستمرومتتابع مع التماثل الغير منتظم
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رجة لكي يعكسون بتلقائيتهم المعروفة على الجدران في الشارع وداخل المنزل  وخا كذلك نجد أن الفنانون الفطريون  يعبرون

داخلية العودة مشاعرهم الحقيقية ، " ومن ثم كانت الرسوم وسيلة جيدة لكشف الصراعات النفسية، حيث تستطيع المكبوتات ال

الفطري،  ائية والفنية لرسومات الفنانمرة أخرى إلى مسرح الشـــعور بطريقة رمزية ومعبرة مسقطة عبر الخطوط التلق

ذا يمكن ويمكن التعرف على دالالت تفاصيل الموضوعات المرسومة ونسبها ومنظورها في استخدامات اللون فيها.. وفي ه

م المنزل توجيه الفنان الفطري إلى رسم موضوعات محددة فقد وجد ان لها قيمتها في التشخيص مثل: رسم األســرة، ورس

لفنان  االذي يؤكد  الشخص( ويمكن كذلك استخدام الرسم الحر والعضوي الذي يساعد في الوصول إلى الالشعوروالشجرة و

لفني على تكرار في هذه المرحلة عن طريق تكراره ألشكاله الطبيعية والفنية بأنَّه وصل إلى تمثيل محـدد لها وإستقراره ا

رها مـدركات لـه وأصـبح تمثيله لكل شكل موجز الرمزية ويمكن أعتباعدد معين من األشكال التي يصيغها الفنان فـي أعما

يل بعض ( ويتضح ظاهرة أخرى عند االفنان الفطري في تصميمة العمالة الفنية  إنَّه يط5فكريـة وبصرية جديدة( ،) 

ألذرع طويلة اذا رسمت التفاصيل واألعضاء بشكل مبالغ فية ليوصلها إلى المكان الذي يرغبـه أو لتـؤدي نشاطها الفني، فإ

س، وإذا كانت جدا دلت على القوة والعظمة أو أنَّها تـشير إلـى الطموح والوصول الي االفق  حسب تحليل بعض علماء النف

األيدي والجسم عن وطويلـة وضـعيفة فإنَّها تدل على الحاجة  والهزل وإلى القيود ، ويعبـر الفنان الفطري فـي رسـم األذرع 

التصميم  خصية من طموح وعـدوان وثقـة فـي النفس وكفاءة والشعور بالذنب والقوة والضعف ويشكل اللون فيمكونات الش

ؤه األلوان ووسط عند الفنان الفطري أهمية كبيرة نظرا النة يستوحي فنة من الطبيعة المحيطة به لكوننا نعيش فـي عـالم مل

، حيث ان لاللوان  ن الفنان الفطري سـيتأثر بهـا ويعكسونها في رسوماتهمبيئة ملونة  بالوان زاهية ومرحة فمن الطبيعي إن ا

النفعال فيها بحيث يبعث اثر في حياة اإلنسان فمنهـا االلوان الباردة الهادئة ومنها االلوان الساخنة الزاهية، ومنها ما يثير ا

 في النفس الفرح.

     
 (26شكل رقم )                      (25شكل رقم )                                (24شكل رقم )

الحركات  تقريبا على نفس المسارات بشكل  التكرارات بنفسويتضح ذلك من خاللة  للفن الفطريتصميمات مستوحاة من الصياغات التشكيلية 

 يز واحدمع الجمع بين األمكنة واألزمنة المختلفة في ح مستمرومتتابع

 

األلـوان  ذلك بسبب ما تتركه والسرور أو الحزن أو الغضب، كمـا لأللـوان دالالت ومغزي ذات معاني نفسية خاصة  كل 

عاني النفسية، وعن بأعـصاب العين عند الرؤية للمتلقي، واللون هو  الوسيلة التي تعبر عن القـيم الشكلية للفن الفطري والم

 بر . النواحي الجمالية والفنية عـن طريـق التوافق الخطي والشكلي، وتحقيق التناغم، وفق قانون فني وجمالي مع

 

 

 

 



 2021 ونيوي                    العدد الثالث                                       –المجلد األول  –التراث والتصميم مجلة 

134 

      
 (29شكل رقم )                        (28شكل رقم )                               (27شكل رقم )

 ، وعفويته الفنان الفطريتتصح الصياغات الشكلية للفن الفطري في التصميم في المبالغة في االشكال والعناصر، وتحويراته، وتلقائيته

 

 ارتباط الفن الفطري بالتصميم الزخرفي  : رابعا :

سه الكامنة ان  الطبيعة وما تحتوي علي  أسرار وفق خيال الفنان وافكارة من الوان وموضوعات ، ويضفي عليها من أحاسي

ا اللون في في النفس، ، فالفنان الفطري ال يتعامل مع اللـون وحسب  بل مع الموضوعات و يتعامل مع الصفة التي يحمله

ابه فحـسب، بل شالتصميم ، فاللون األحمـر مثالً ال يعبر لدى الفنان الفطري عن االحساس و الحركة واالنفعال والدم وما 

لفنانون الفطريون ايعبر عن حالة من البهجة والسروروالفرح ، وهو أكثر األلوان تواجـداً فـي الفن البدائي، كما أن غالبية 

األلـوان المتقاربـة  رة التي تحتوي علي تضاد لوني والتكرارات في رسومهم والقليل مـنهم يفـضليميلون إلـى األلـوان المتنـاف

لفنانون المنسجمة مع بعض ، وإن كان معظم الفنانون الفطريون خياليين في طـبعهم وتـصورهم لألشياء، وعندما يضع ا

ظهر أشخاصه يهية لطيفة بشكل متكرر ومنتظم في حين الفطريون اللون فهو يلـون أشخاصـه الـذين يحبهم ويودهم بألوان زا

ريون هـذه الظاهرة الذين ال يحبهم بألوان مشوهة  وباهتة وبعيدة أو قبيحة أو مطموسة المعالم ويتبع كثير من الفنانون الفط

 .  كلالش نحو ما يشعرون به من حنان ومحبة وشوق أو كره أو بغض  فيظهـرون أحاسيسهم وانطباعاتهم نحوهم على هذا

 الدراسة العملية :

 عد تجربة عملية مرتبطة بامكانية استخالص صياغات تشكيلية مبتكرة مستوحاة من الفن الفطري لتحقيق قيم ابتكاريةت -

 وابداعية  للمصمم الزحرفي وفقا لما يلي :

وابداعية  للمصمم الزخرفي  في ستخالص صياغات تشكيلية مبتكرة مستوحاة من الفن الفطري لتحقيق قيم ابتكارية ا -   

تصميم الزخرفي واالفادة منها في الالستخالص المفردات والعناصر الفنية التي صاغت عليها تشكيالت الفن الفطري الطبيعة 

 وذلك من خالل البتكار حلول لتصميمات جديدة وفق الصياغات التشكيلية للفن الفطري في الطبيعة.

 لوضع المثالي من وجهه نظر الفنان  ا -اشرة                          التلقائية المب -

 لتسطيح في العمل الفني ا - المبالغة في التصميم والحذف            -

 عدد خط األرض في العمل الفني  ت -عدد         التكرار في الرسوم بشكل مت -

 لجمع بين األمكنة واألزمنة المختلفة في حيز واحدا -الشفافية والنقاء والصدق         -

 لفطرياصفة المبالغة في العناصروالحذف في رسوم الفنان  ويتضح في الجانب العملي في التصميم للفن الفطري الحذف
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د يحذفها, فهو عن أنه يجري بينما بقية جسمه ق تبعا للحاله اإلنفعاليه والنفسية فقد يبالغ الطفل في رسم أرجل الحيوان ليعبر 

والتماثيل وهي إحدى الظواهرفي الفن الفطري التي يمكن مالحظتها في رسومة  يريد العناصر ذات األهمية بالنسبة له فقط 

م رمز واحد ولكن الظاهرة يمكن ان تؤدي إلى ظهور االلية في الرسوم بشكل الي متكرر في العمل الفني حيث يلجا الى رس

 مرة.ومست ثم يكرره بصفة دائمة

 
 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (31(                                                              شكل رقم )30شكل رقم )

الدورية  أالحركاتلة من خالالوضع المثالي من وجهه نظر الفنان  ويتضح في الطبيعة بشكل تجريدي  مستوحاة من الفن الفطريتصميمات 

 معلى نفس المسارات بشكل مستمرومتتابع مع التماثل الغير منتظتعدد خط األرض في العمل الفني المتتابعة مع 

 
 

 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (33(                                                              شكل رقم )32شكل رقم )

 عناصراالتزان والتتماثل مع التكبير والتصغير والتكرار بين الالتجريد  يتضحو الفطريتصميمات مستوحاة من الفن 
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 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (35(                                                              شكل رقم )34شكل رقم )

االتزان والتتماثل مع التكبير والتصغير بين العناصر ويتضح من خاللة التشابهه التلقائية المباشرة  يتضحو تصميمات مستوحاة من الفن الفطري

 والمبالغة في التصميم والحذف الذاتي في التصميم مع التتابع في الحركة

 واالستمرارية في في االشكال

 
 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (37شكل رقم )                                        (                      36شكل رقم )

تعدد لدورية المتتابعة مع ألحركات امن خاللة الوضع المثالي من وجهه نظر الفنان ويتضح في الطبيعة  مستوحاة من الفن الفطريتصميمات 

 مع التماثل الغير منتظم على نفس المسارات بشكل مستمرومتتابعخط األرض في العمل الفني 
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 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (39(                                                                        شكل رقم )38شكل رقم )

كرارات بنفس الحركات فيها الت الوضع المثالي من وجهه نظر الفنان  ويتضحويتضح في الطبيعة  من الفن الفطريتصميمات مستوحاة من 

 تقريبا على نفس المسارات بشكل مستمرومتتابع مع التماثل الغير منتظم

 

 
 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (41(                                                                        شكل رقم )40شكل رقم )

 

على نفس الرسوم بشكل متعدد   التكرار فيالحركات الدورية المتتابعة و األمكنة واألزمنة المختلفة في حيز واحدالجمع بين يتضح من خاللة 

حيث  ،في الحركات المتتابعة  المسارات بشكل مستمرومتتابع للشكل االصلي مع التماثل الغير منتظم واالرتباط بالشكل االصلي مع االختالف

 ع التتابع في الحركة واالستمراريةلتكبير والتصغير بين العناصر ويتضح من خاللة التشابهه الذاتي في التصميم ميتضح االتزان والتتماثل مع ا
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 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (43(                                                                        شكل رقم )42شكل رقم )

تجريد واالتزان والتماثل الوضع المثالي من وجهه نظر الفنان  ويتضح فيها الويتضح في الطبيعة  الفن الفطري منتصميمات مستوحاة من 

 المحوري على نفس المسارات بشكل مستمرومتتابع مع التماثل الغير منتظم

 
 الجانب التوظيفي للتصميم الفطري

 (45شكل رقم )                             (                                           44شكل رقم )

 

ع التتابع في الحركة واالستمرارية يتضح االتزان والتتماثل مع التكبير والتصغير بين العناصر ويتضح من خاللة التشابهه الذاتي في التصميم م

 في الخطوط

ظر الفنان الفطري نالمبالغة في التصميم والحذف و الوضع المثالي من وجهه حيث يتضح في االعمال الفنية المنفذة التلقائية و

فني مع الجمع وال يرتبط بالنسبة والتناسب في العمل الفني مع التسطيح والبعد عن المنظورو تعدد خط األرض في العمل ال

طري يبالغ في احجام مبالغة فالفنان الف مبين الزمان والمكان المختلفة في ان واحد والتكرار والشفافية و المالغة في األحجا

ي الرسوم بشكل بعض العناصر التي يرسمها مسألة نسبية فهو يغير من رموزه تبعاً النفعاالته مما تؤدي إلى ظهور االلية ف

 ع.ومستمرة ومتكررة بشكل متتاب الي متكرر في العمل الفني حيث يلجا الى رسم رمز واحد ثم يكرره بصفة دائمة
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  ائج:النت -

 والتحقق من فروض البحث على االنحو التالى: التشكيالت الفنية للفن الفطري واثرة في التصميم جاءت النتائج وفًقا لدراسة 

 تقدبم صياغات تشكيلية وتصميمية تثري مجال فنون التصميم  ممااحدث تطور هاما فنون ما بعد الحداثة. -

تصميم وفنون ما بعد الحداثة  يقدم صياغات تصميمية جديدة و وانتقالة الي الالربط بين الفن الفطري المرتبط بالطبيعة  -

 تشكيالت الفن الفطري.ايجاد مداخل تجريبية مبتكرة وفًقا لدراسة 

  :التوصيات -

ثري مجال التصميم وتقوم وماتتضمنة من نظم صياغات تصميمة مستحدثة تالتشكيالت الفنية للفن الفطري تعميق دراسة  -

 ساسها صياغات مبتكرة لفنون ما بعد الحداثة .علي ا

 حداثة والتصميم.بوصفها نظام يثري في مجال فنون ما بعد الالصياغات الفنية للفن الفطري دراسة النظام  -

 حث في مدارس فنية معاصرة مرتبطة بفنون ما بعد الحداثة يساعد الفنان علي الوصول الي االبتكار.الب -

تتبع صياغات  والتشكيالت الفنية للفن الفطري س التصميمية ومن خالل االستقدم المدارس الفنية المعاصرة حلوال جديدة  -

 .تثري فنون ما بعد الحداثةتصميمية مستحدثة  

 

 العربية المملكة الرياض، ،دارالعلوم بجامعة العلمى والبحث العليا الدراسات لعمادة والتقدير الشكر بجزيل الباحثة وتتقدم

 .البحث لهذا المادى الدعم على السعودية
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