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 الملخص:

حیث تمد أفراده بالتمیز  الثقافیة،یعتبر التراث الحضاری أحد العناصر الرئیسیة التی تشکل مالمح المجتمع وتحدد هویته 

یمثله من إبداع ثقافی متواصل وممتد عبر القرون بدایة  شخصیته، بماالخاص الذی یعمل علی تماسکه واستقراره وبلورة 

من الفن البدائی ووصوال بالتنوع الهائل فی تلک الفنون وارتباطها بحرف هامة فی المجتمع. وتعتبرالفنون الشعبیة جزء 

أفکار یتناقلونها هاما من التراث الثقافی فالتراث الشعبی یتکون من عادات الناس وتقالیدهم، وما ُیعبرون عنه من آراء و

جیالً بعد جیل، وهو استمرار للفولکلور الشعبی کالحکایات الشعبیة، والقصص البطولیة، واألساطیر، ویشتمل على الفنون 

 . والحرف، والحکایات الشعریة لألطفال، واألمثال الشعبیة؛ والمفاهیم الخرافیة، واالحتفاالت واألعیاد الدینیة

ة الکثیر من المعانی والرموز التی تعبر عن الهویة المصریة. ولقد تناول الکثیر من الفنانین حیث نجد فی العناصر التراثی

المصریین العناصر التراثیة الشعبیة فی اعمالهم الفنیة. فان التراث الفنى الشعبی یعد مکونا اساسیا من مکونات الشخصیه 

متمیز، تتمیز به البیئة المصریة وخاصة صعید مصر وتعتبر الحرف الیدویة التراثیة موروث حضارى ثقافى  المصریه،

و قد تم اختیار الحرف الیدویة السیویة کمجال للدراسة والتجریب حیث تعتبر عنصر إبداع  سیوة.وشمال سینا وواحة 

ت النتاج اعمال فنیة معاصرة تکمن فی مدی تأثیر العنصر التراثی فی الفنون الشعبیة علی العمل الفنی، وکذلک الدالال

الثقافیة واالجتماعیة التی تؤکدها النماذج الفنیة من خالل الدراسة, وذلک لالستفادة من المفردات التراثیة لتاکید الهویة فی 

 االعمال المعاصرة من خالل احیاء التراث، والهدف من الدراسة هو الوصول العمال فنیة معاصرة مستوحاة من التراث

  : یهدف البحث الی ما یلی

  دة من الحرف الیدویة التراثیة فی انتاج اعمال فنیة تصویریة او فوتوغرافیة تحمل صفة االصالة والمعاصرةاإلستفا

 توثیق للموروث الثقافی من خالل االعمال الفنیة

یفرض البحث ان دراسه الحرف التراثیة السیویة کمثیر بصرى مصدر الهام للفنان النتاج اعمال فنیة معاصرة سواء 

 .او تصویر فوتوغرافی مستوحاه من الموروث الثقافی تصویر زیتی
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