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 الملخص:

العصور لمسايرة التغيرات الفكرية والفنية ارتبط الفن منذ قديم األزل بالبيئة وبثقافة المجتمع، وقد سعى الفنانون فى كافة 

من فنون الحضارات القديمة حتى فنون الحداثة وما بعد  التى ارتبطت بتغير المفاهيم، الفلسفات والنظريات الجمالية، بدء  

 الحداثة، التى أثرت بشكل مباشر فى تغيير المعيار الجمالى ونمط الذوق السائد ومفهوم القيمة الفنية.

ن اهتمام الفنان الحداثى منصبا  على تحقيق الفرادة الشكلية واللونية وقيم التكامل والتناسق، تأكيدا  على مفهوم فبينما كا

األصالة ومبدأ الفردية. اتجه فنانوا ما بعد الحداثة إلى الجماعية مع شيوع فكرة ممارسة العمل الفنى فى الطبيعة ذاتها، وقد 

جز بين مختلف المجاالت الفنية والعلمية أيضا ، وساد التعاون بين الفنانين من أجل انهار التصنيف الفنى وأزيلت الحوا

إنتاج أعمال فنية جماعية مع االهتمام بالفكرة فى مقابل الشكل، كما تميز فن ما بعد الحداثة بالتركيبات المفتوحة وبالجمع 

 بين األشكال المتنافرة وبالتجزئ والتفتيت.

شكل الخزفى كغيره من مجاالت الفنون المختلفة بالمتغيرات الفكرية لفنون ما بعد الحداثة، والتى وقد تأثر فن الخزف وال 

انتقلت به من حيز الشكل والجمال الوظيفى إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث ساعدت الخزاف على الخروج من قيود التقنية 

  الفنية إلى أبعاد جمالية وتشكيلية تساير فلسفة ما بعد الحداثة.

ومن ثم يتجه هذا البحث إلى دراسة المتغيرات الفكرية والجمالية التى صاحبت مرحلة ما بعد الحداثة وكيف أسهمت فى 

تغير الرؤية الفنية للتشكيل الخزفى المصرى لمواكبة المفاهيم المعاصرة، وهو ما يمكن االستفادة منه فى مجال التدريس 

ومجال الخزف بوجه خاص؛ وذلك للحد من جدوى الطرق التقليدية فى فهم وخلق  بكليات الفنون والتربية الفنية بوجه عام

 وتعليم الفن.
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