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 التراث الشعبً وتأصٌل الهوٌة المصرٌة فً تصمٌم الحلً

The folk heritage and the origination of an Egyptian national identity in 

jewelry design 

 سماء أحمد وحٌد مصطفىد/ م.

 جامعة حلوان –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  -المعدنٌة والحلً  مدرس بقسم المنتجات 

 ملخص البحث:

الهوٌة المصرٌة هً نتاج تراكم الطبقات الحضارٌة بداٌة من الحضارة المصرٌة مرورا بالٌونانٌة والرومانٌة وصوال إلى 

فً تكوٌن تلك الهوٌة المصرٌة.  القبطٌة ثم اإلسالمٌة وكل حقبة زمنٌة من هذه الحقب أضفت سمة من سماتها الذاتٌة أثرت

وعلى الرغم من المحاوالت الهائلة التً استهدفت الهوٌة المصرٌة وحاولت زعزعتها فإنها بقٌت صامدة أمام كل هذه 

المحاوالت ولكن تلك المحاوالت لم تتوقف محاولة اقتحامها.  وٌعد التراث الشعبً عنصر أصٌل من عناصر الثقافة 

ة الوطنٌة وٌعد إرثا حضارٌا متمٌزا وهذه الدراسة تبحث فً كٌفٌة االستفادة من هذه الموروثات ومعبر أساسً عن الهوٌ

الشعبٌة والتً تمثل ثقافة المجتمع فً صٌاغة بعض األفكار التً تحمل السمات المصرٌة معتمده فً ذلك على االستلهام 

ال طٌع قادر على استٌعاب هذه الموروثات الشعبٌة من الفن الشعبً ورموزه وقد وقع االختٌار على مجال الحلً ألنه مج

وهو من أكثر المجاالت التً ٌمكنها ان تحقق السمات المعبرة عن التراث الشعبً المصري. وتدور مشكلة البحث حول 

تساؤالت ثالث هى إلى أي مدى ٌمكن للتراث الشعبً أن ٌدعم قضٌة تأصٌل الهوٌة الوطنٌة؟ وهل ٌمكن الحد من 

السٌئ للتراث الشعبً من خالل توثٌق رموزه وعناصره واستخدامها بشكل ٌسمح بالحفاظ علٌها؟ هل ٌصلح  االستخدام

مجال الحلً أن ٌكون احد أسالٌب حفظ التراث الشعبً؟ وٌهدف هذا البحث إلى تأصٌل الهوٌة الوطنٌة فً تصمٌم 

نزا من مصادر االستلهام وخاصة فً مجال المنتجات وذلك عن طرٌق االستفادة من الموروثات الشعبٌة والتً تعد ك

تصمٌم الحلً. كما ٌسعى هذا البحث إلى اٌجاد الٌة لتوثٌق مفردات التراث الشعبً وقدمت الدراسة مقترحات تصمٌمٌة 

متعددة تمكنت الباحثة من خاللها من صٌاغة عدد من الرموز والعناصر الشعبٌة. واألعمال التً قدمت ال ٌمكن تصورها 

نٌة بقدر ما هً محاولة الستلهام العناصر الشعبٌة المستمدة من الفنون الشعبٌة المختلفة فى صٌاغة قد تكون كأعمال ف

جدٌدة فً مجال تطبٌقها لكنها تاتى فً اطار من قواعد تمثل لتراث الشعبى المصرى برؤٌة تصلح للتطبٌق فً دالٌات 

 صدرٌة ملونة بمٌنا الدٌكال.
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