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 التراث كمدخل لتحقيق الهوية الذاتية في الفن المعاصر

Heritage as an input to self-identity in contemporary art 

 أ.م.د/ ثريا حامد يوسف

جامعة حلوان -أستاذ مساعد بقسم الرسم والتصوير كلية تربية فنية   

 -المقدمة: 

منذ فجر التارٌخ واإلنسان ٌسعى لتسجٌل كل جوانب حٌاته وخبراته، وطقوسه الدٌنٌة ومخاوفه على جدران الكهوف، 

كلغة حوار بٌنه وبٌن المحٌطٌن به، لتصبح هذه النقوش والرسوم ذات الطابع السحري دون أن ٌشعر اإلنسان األول أنها 

حٌاته وتعبٌرا عن طبٌعة فكره وحٌاته عبر الزمن، لتتوارثها األجٌال المتالحقة وتصبح تراثاً بمثابة تأرٌخ لكل مناهج 

بشرٌا ،  تتناقل عبر األجٌال والحضارات، لتبنً وتضٌف علٌه عقائدها وفلسفتها ومنهج حٌاتها، ألنه لٌس هناك حضارة 

أخرى، وكذلك هناك تراكمات و تداخالت  تنشأ من العدم ، بل هناك حضارات تنتهً  وتقوم على أنقاضها حضارات

لألحداث هً التً تبنً التارٌخ والحضارة  فً مجمله والتارٌخ ذاكرة مسجل فٌها كل ما ترك األجداد من تراث لألبناء 

 واألحفاد، على جدران المعابد والصخور والمقابر لتترك لنا آثاراً تخلد أسماء القدماء وتظهر فلسفة حٌاتهم وتعبر عنهم.

لذلك ٌعتبر التراث هو عنوان وجود الشعوب والدلٌل الحً على حٌوٌة تارٌخها المتصل الذي ٌربطها بماضٌها وٌأصل و

هوٌتها، فنحن لدٌنا تراث ٌضرب بجذوره فً أعماق التارٌخ ففً مصر قام أول مجتمع عظٌم لدٌه كل مقومات الحضارة. 

 ات الحضارة فى كل العصور. التراث لٌس جامدا بل ٌتفاعل وٌتطور وٌضٌف الى انجاز

إن الفن هو نتاج إبداعً ٌنبع من ثقافة اإلنسان، وتأثره بالبٌئة المحٌطة من ظروف اجتماعٌة وسٌاسٌة وجغرافٌة وتارٌخٌة 

...، وهو ضرورة حٌاتٌة لإلنسان للتعبٌر عن أحاسٌسه وانفعاالته ومعتقداته، وٌتجسد هذا التعبٌر من خالل صور أو 

ارة أو فنون تطبٌقٌة مختلفة ...، وهذا ما قد عبر عنه الفنان فى أعماله الفنٌة التً جسدت تراثاً استمر منحوتات أو عم

 .وخلد عبر العصور المختلفة، وهً خٌر مثال لنا عما توصل إلٌه الفنان عبر هذه العصور من ارتقاء إبداعً

 هذه من ٌلتقط وإنما ذاتها حد فً كغاٌة وتقنٌاته وتقالٌده التراث قواعد إلى ٌلجأ ال المبدع الفنان إن"وٌرى امٌن القرٌطى 

 الفنً الطراز أو األسلوب ضوء فً فرٌد تمامً  مغاٌر نحو على ودمجه وترتٌبه تنظٌمه لٌعٌد ٌستوعبه ما بقدر التقالٌد

 . (1)التقلٌد  عن بعٌداً  األصٌل الفنً المنتج النهاٌة فً لٌخرج للفنان الممٌز
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