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 إثر جماليات الرنوك على الخزف المملوكي

 د /داليا على عبد المنعم عبد العزيز
اكتوبر 6مدرس بالعهد العالي للفنون التطبيقية   

 
 ملخص البحث:

يعتبر التراث الفني مصدر من مصادر اإللهام الفنان فالتراث الفني. يزخر بالكثير من القيم الجمالية والتشكيلية 
ياه وجوانبه فهو نبع ال ينضب فكريا وفنيا وتعليميا، لذلك فان هذا البحث يقدم دراسة الحد التي تتميز بتعدد زوا

معالم التراث الفني اال وهي دراسة ظاهرة الرنوك االسالمية والتي تعد من اهم مميزات العصر المملوكي، حيث 
مماليك في مصر حتى صارت ظهرت الرنوك مع السالجقة وانتقلت الى االيوبيين ولكنها شاعت وانتشرت مع ال

سمة مميزة من مميزات العصر المملوكي وهي عناصر زخرفيه امتاز به الخزف المملوكي عن غيره من 
  العصور.

والر نوك هي الشارات التي اتخذها السالطين واألمراء منذ القرن السادس الهجري وحتى اوائل القرن التاسع 
الهجري على عمائرهم وأدواتهم للداللة على ملكيتهم لها وتم نقشها على عمالت السالطين كحق شرف وامتياز 

لهم. ويهتم البحث بأنواع الرنوك واالسس البنائية للرنك ويلقى الضوء على القيم التشكيلية والجمالية للرنوك 
 كمصدر من مصادر التراث الفني التي يتطلب احياؤها والمحافظة عليها   

 الكلمات المفتاحية:
 الرنوك – العصر المملوكي – القيم التشكيلية والجمالية

في محاولة البحث عن عن تحديد القيم التشكيلية والجمالية للرنوك في ومن هنا جاءت مشكلة البحث 
المملوكي كتراث أنساني يجب المحافظة عليه لالستفادة منه في المجاالت الفنية المختلفة، خاصة انه من العصر 

 المالحظ قلة الدراسات واألبحاث االكاديمية التي تتناول اشكال الرنوك بشكل عام وخاصة في العصر المملوكى
 مما دعي الباحث الى االهتمام بالرنوك الخزفية

 أهمية البحث:
البحث بما يلي: يهتم   

الية ألشكال الرنوك في العصر المملوكيدراسة القيم التشكيلية والجم -  
إلسالميةالتعرف على التطور التاريخي ألنواع الرنوك ا-  

هداف البحث:ا  
 يهدف البحث الى:

 الوصول الى مصدر جديد من مصادر االلهام للتوصل الى رؤى جديدة ألثراء العملية التصميمية في مجال -
الخزف من خالل دراسة انواع الرنوك في العصر اإلسالمي والمحافظة على التراث اإلنساني لما له من أهمية 

 في المحافظة على الهوية اإلسالمية

 فروض البحث:
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 يفترض البحث:
على ان دراسة القيم التشكيلية والجمالية ألشكال الرنوك في العصر المملوكي تساعد الباحثين والفنانين تساعد  -

 الوصول مصادر جديدة لالستلهام منها

 منهج البحث:
 يتبع البحث المنهجية التالية:

لمنهج الوصفي التحليلي يتناول المنهج الوصفي الشكلي والتحليل البنائي ألشكال الرنوكا-1  

 حدود البحث:
 حدود مكانية: القاء الضوء على أنواع الرنوك في مصر وسوريا

ملوكيحدود زمانية: في العصر الم  
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