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 خلفية البحث : 

التركٌز علً  الحلً الشعبٌة وما تتمٌز به من سمات اإلهتمام بعادات وتقالٌد األمم من خالل  ٌلقً البحث الضوء علً  

تعبر عن  األصالة التً تعبر عن شخصٌة األمة المتمثلة فً االمفردات التشكٌلٌة لقطعة الحلً  ، حٌث تعد أداة من أدوات 

 لسمات اإلٌجابٌة التً تؤكد علً طبٌعة ونوعٌة المجتمع  .الثقافة الهامة والمؤثرة فً المجتمع فهً وسٌلة للتأكٌد علً ا

بعادات وتقالٌد المجتمع حٌث ٌمكن من خاللها التأثٌر غٌر فنون المعادن والحلً ٌلقً البحث الضوء علً مدي ارتباط 

وبٌن الحلً  المباشر علً المجتمع فً تنمٌة الوعً الثقافً لألفراد فً خصوصٌة تجمع بٌن العناصر الجمالٌة لفنون

استحداث أسالٌب السلوك البٌئً لألفراد وما تحتوٌه من عادات وتقالٌد وثقافات حضارٌة ٌجب الحفاظ علٌها . بهدف 

 بطرق تتناسب مع تطورات العصر .فً مجال المعلقات المعدنٌة  تشكٌلٌه حدٌثة

وكٌفٌة اإلستفادة منها فً تصمٌمات حدٌثة للحلً  كما تكمن أهمٌة البحث فً اظهار القٌم الجمالٌة للفنون الشعبٌة التراثٌة  

تتالءم مع متطلبات العصر وتعمل علً تنمٌة الوعً الثقافً ألفراد المجتمع و  تساعد علً تنمٌة روح اإلنتماء للمجتمع 

 بشكل دائم من أجل الحفاظ علً الهوٌة القومٌة المتوارثة لإلنسان 

لفنون المعادن والحلً التً تتمٌز بطابع أدبى ودٌنى وفلكولورى قٌم الجمالٌة لذلك جاءت فكرة البحث لتتناول أهم ال    

و انتشار وسائل االتصاالت واالنترنت بصورة التطورات التكنولوجٌة ٌعبر عن سمات المجتمع و الحضارات ، فً ظل 

وتوصل كٌد على هوٌه األمه.كبٌرة كادت ان تصطبغ الشعوب بثقافه واحدة ومنها برزت الحاجة إلعادة إحٌاء التراث للتا

البحث الً العدٌد من النتائج منها إمكانٌة تحقٌق التكامل بٌن العدٌد من التخصصات المختلفة والترابط بٌنهما من خالل 

 العدٌد من التطبٌقات التً تعتمد علً التأكٌد علً التراث وأهمٌته فً التأثٌر علً الفنان بشكل خاص والمجتمع بشكل عام .
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