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 الملخص

معارف و عاداتمن معتقدات وحويه يعد الموروث الشعبي جزءاً مهماً من الثقافة، فهو يوفر أرضية خصبة للعمل الفني بما ي       

قابلة الستلهامها في بناء األعمال الفنية، فمفهوم التوظيف للموروث الشعبي في األعمال الفنية يتطلب تحديد الهوية التعبيرية 

وعندما يرتبط مفهوم التوظيف بأطر الموروث الشعبي بصفته عنصراً فإنه يمنح الموروث عمقاً داللياً وفكرياً  ،الخاصة بالعمل

كشف عن عناصره وأشكاله وقيم التشكيل فيه، من حيث توظيف العناصر التشكيلية، كخامة اللون، والكتلة، وجمالياً عبر ال

يغة فالرمز في الفن المعاصر يعد ص ،ويعتبر الرمز وسيلة للتعبير في مجال الفنون من عصر آلخر  .والملمس، وبنية الشكل

ما  :يلموز التراث الشعبي. وعليه تتحدد مشكلة البحث في السؤال التامتجددة للتعبير الفني، ويعد كمدخل للتعبير يستلهم من ر

 في التصوير التشكيلي السعودي؟المستمدة من األبواب النجدية جمالية توظيف الرموز التراثية 

لتصوير اتوظيفها في و المستمدة من األبواب النجدية في الثقافة السعودية، تراثيةالتعرف على الرموز اللى إيهدف البحث و   

في اجراء تجربة  جريبيوالمنهج الت، وز التراثيةالباحثة المنهج الوصفي التحليلي في تتبع األدبيات المتعلقة بالرم اتبعت. التشكيلي

ية المستمدة من األبواب النجدية ما بين هندس التراثية تنوع أشكال وأنواع الرموز التالية: النتائجوتوصلت الباحثة الى ، البحث

الشعبي برموزه  الموروثو .التصوير التشكيليونباتية مما أكسبها جماليات خاصة كما أن لها تأثير فعال في اإلبداع التصميمي في 

التقنية وب ووزخارفه مؤثر قوي في طرح الموضوعات ومحفز للفنان المعاصر نحو استحداث الجديد في كيفية العرض واألسل

توجه الفنان التشكيلي الي االستلهام من التراث كمصدر للرؤية التصميمية يعمل على زيادة االبتكار والتجديد  وايضا .يللعمل الفن

  .في تصميم اللوحات التشكيلية ويحافظ على الهوية الثقافية بشكل يواكب التطور الحضاري

 التصوير التشكيلي. ،األبواب النجدية، التراثيةالرموز ، توظيف، جمالية: الكلمات المفتاحية
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The aesthetic use of heritage symbols derived from the Najd doors in Saudi plastic 

painting 

 

Abstract 

     The popular heritage is an important part of the culture, as it provides a fertile ground for the 

artistic work, including beliefs, customs, and knowledge that can be inspired in the construction 

of artworks. The concept of employing the popular heritage in artworks requires defining the 

expressive identity of the work. The symbol is considered a means of expression in the field of 

arts from one era to another, as the symbol in contemporary art is a renewed form of artistic 

expression, and is considered as an entry point for expression that draws inspiration from the 

symbols of folklore. Accordingly, the research problem is determined in the following question: 

What is the aesthetic use of heritage symbols derived from the Najd doors in Saudi plastic 

painting? 

       The research aims to identify the heritage symbols derived from the Najd doors in the Saudi 

culture, and to employ them in plastic painting. The researcher followed the descriptive analytical 

approach in tracking the literature related to traditional symbols, and the experimental approach in 

conducting the research experiment. The researcher reached the following results:        The diversity 

of the shapes and types of heritage symbols derived from the Najd doors, between geometric and 

botanical, which gave them special aesthetics, and they also have an effective impact on design 

creativity in plastic painting.The popular heritage, with its symbols and motifs, has a strong 

influence on presenting topics and motivates the contemporary artist towards creating new things 

in how to display, style, and technology for artwork.And also the plastic artist tends to draw 

inspiration from heritage as a source of design vision that works to increase innovation and renewal 

in the design of plastic paintings and preserves the cultural identity in a way that keeps pace with 

civilized development. 

 Keywords: The aesthetic, heritage, symbols derived, the Najd doors, plastic painting. 
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 المقدمة. 1

يعتبر الموروث الشعبي جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة الشعوب، فهو الوعاء الذي تستمد منه تاريخها وتقاليدها وقيمها األصيلة،       

الوطنية، كما يمثل جسر التواصل بين األجيال، وإحدى الركائز األساسية في عملية التنمية والذي يعبر عن ثقافتها وهويتها 

وتملك المملكة العربية السعودية ثراًء حضاريًا  .والتطوير والبناء، والمكّون األساس في صياغة الشخصية وبلورة الهوية الوطنية

 ي مجموعها عن عمق ثقافي وطني ال مثيل له.يتمثل في اآلداب الشعبية والفلكلور المتنوع، التي تعبر ف

الحياة اليومية،  في أدق تفاصيل اإلنسانية االحتياجاتفالتراث الشعبي أحد ميادين الحياة التي تتشعب في فروع متعددة لتغطي     

لمملكة تمتع االحس الوطني، حيث ت تنميةفهو بكل ما يتضمن من عادات وحرف ومالبس ومأكوالت وفنون شعبية من اهم عناصر 

مختلف ب االجتماعيةويمثل كل نوع من هذا التراث العريق الحياة  ،العربية السعودية بتنوع فريد في عناصر التراث الشعبي

معان  لما له من التشكيليةومصدر أبداعي في مجاالت الفنون  الوطنيةمجاالتها واختالفها في كل منطقة، فهو أحد ركائز الهوية 

الممكن  ومن ،، فالتراث منبعاً خصباً اإلنسانيةادات الناس وتقاليدهم وطقوسهم، وعامالً هاما من عوامل الثقافة مرتبطة مباشرة بع

 تحمل سمة األصالة والمعاصرة. فنيةفي إنتاج أعمال  صياغته

ويعد موضوع الحفاظ على التراث ونقله موضوع في غاية األهمية، لكونه أحد المقومات األساسية لكشف العمق الحضاري        

ألي أمة، وإبراز تطورها الثقافي والفكري، كما يعد الدليل المادي لكتابة التاريخ. وتسعى المملكة العربية السعودية في اآلونة 

عب بما فيه تمثل تاريخ الش وذلك؛ ألنهاوتسجيلها في قائمة التراث الثقافي والعالمي، ة الثقافية األخيرة الى االهتمام برموز الهوي

 من تقاليد وعادات، فهو فن فطري وظيفي يعطي الحياة العربية طابعاً متميزاً يتسم بالوحدات المتنوعة من بلد إلى أخر.

فخر لألمم واعتزازها؛ فهو بما يحمله من قيم ومعان دليل على  يعد التراث الثقافي على اختالف انواعه واشكاله مبعث      

أداة من أدوات التواصل  وتعتبر الفنوناالصالة، والمعبر عن الهوية الوطنية، بوصفها صلة بين ماضي األمم وحاضرها. 

ثقافية واحترام از بالهوية الواالتصال بين الشعوب، وتفتح الرؤى المتسعة على الحضارات اإلنسانية وثقافاتها وتساعد على االعتز

ثقافة اآلخر، ففنون الحضارات تعكس التنوع الشديد في الثقافات سواء المحلية أو العالمية، وهذا التنوع يمكن أن يصبح قنوات 

 نحيث أن للفنون دوراً هاماً ومؤثراً نحو تكوين الوعي بالحوار الحضاري مع اآلخر وتشكيل فنو "،للتفاعل واالتصال المباشر

    .(2002)عزوز، " الحضارات على مر العصور للمساهمة بالتالقي الحضاري

ويميز األسلوب الرمزي في التعبير وجود أكثر من اتجاه في التفسير فالرمز في الفن ال ينسخ صوراً للواقع المرئي، وإنما يجعل    

ف ال الفنية المتنوعة لغرض توسيع دائرة المعرفة والتعرما خلف العالم المرئي قابال للرؤية، لذلك كان التعبير الرمزي في األعم

 وجمالية عبيريةت يحمل قيموبما ان الفن الشعبي السعودي  على صيغ الترميز في الفن المعاصر كصيغة متجددة للتعبير الفني. 

 وتأكيدا أصيلابع بط مميزة فنيةوالتي تعطى للعمل الفني سمة  واسس التصميم،بالعناصر  يةالغن لمفردات الفنيةوا بالرموز وملئ

للمجتمع السعودي فقد انبثقت فكرة البحث في محاولة دراسة وتحليل رموز التراث الشعبي السعودي في  التراثيةعلى الهوية 

 تصوير التشكيلي.ال
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 مشكلة الدراسة. 1.1

 مجاالت،لتراث الشعبي في شتى الاالهتمام با  أدى الى ،مرت المملكة العربية السعودية بفترة شهدت فيها تطورا تكنولوجيا        

وتم انشاء هيئات خاصة لالهتمام بالتراث المادي وغير المادي وتسجيله بعضا منه   أصبح إرثاً تاريخياً تُنشأ من أجله المتاحفو

األصالة، ويعد د بفكر معاصر يتسم بيكون أساساً للبناء وقاعدة للتفاعل الحي بتنمية التراث وإحيائه من جديل، في منظمة اليونسكو

الموروث الشعبي جزءاً مهماً من الثقافة، فهو يوفر أرضية خصبة للعمل الفني بما يحويه من معتقدات وعلوم ومعارف قابلة 

رية يالستلهامها في بناء األعمال الفنية، فمفهوم التوظيف للموروث الشعبي في األعمال الفنية يتطلب أوال تحديد الهوية التعب

الخاصة بالعمل، ومظاهرها االتصالية مع المتلقي، وعندما يرتبط مفهوم التوظيف بأطر الموروث الشعبي بصفته عنصراً فإنه 

يمنح الموروث عمقاً داللياً وفكرياً وجمالياً عبر الكشف عن عناصره وأشكاله وقيم التشكيل فيه، من حيث توظيف العناصر 

لة، والملمس، وبنية الشكل، ومن ناحية أخرى فإن التوظيف يحول الموروث الشعبي في العمل الفني التشكيلية، كخامة اللون، والكت

 إلى أفعال خالقة مؤثرة في كل ما يتعلق بالعمل.

ويعتبر الرمز وسيلة للتعبير في مجال الفنون من عصر آلخر ومن اتجاه فني آلخر، حيث إن المجتمع في مرحلة التعلم         

، فالرمز في تلفةالمخ ئيون المعاصرة في ظل حالة التحول التي يعيشها بعد انتشار التكنولوجيا ووسائل االتصال المرلتقبل الفن

البحث  تحدد مشكلةتوعليه  التراث الشعبي.رموز ويعد كمدخل للتعبير يستلهم من  ،الفن المعاصر يعد صيغة متجددة للتعبير الفني

 ؟التشكيلي السعودي التصويرفي المستمدة من األبواب النجدية التراثية  توظيف الرموزما جمالية  :التاليفي السؤال 

 :التاليةويتشعب منه األسئلة الفرعية 

 ؟في الثقافة السعودية النجديةبواب ما الرموز التراثية المستمدة من األ -1

 لتشكيلي؟ مجال التصوير اتثري  مبتكرةتنفيذ لوحات في  رموز التراث المستمدة من األبواب النجديةتوظيف كيف يمكن  -2

 أهداف البحث. 2.1

 .في الثقافة السعوديةالمستمدة من األبواب النجدية  تراثيةالتعرف على بعض الرموز ال -1

 رموز التراث المستمدة من األبواب النجدية في تنفيذ لوحات مبتكرة تثري مجال التصوير التشكيلي توظيف  -2

 .التراث تجمع بين األصالة والمعاصرة رموز توظف بهامبتكرة إيجاد حلول مختلفة للوصول إلى تصميمات  -3

 أهمية البحث. 3.1

 األهمية النظرية:. 1.3.1

 إيجاد مداخل جديدة تثري مجال التصوير التشكيلي السعودي المعاصر. -1

األعمال الفنية، وذلك من خالل توظيف الرموز التراثية في  تعبيريمدخل القاء الضوء على الرموز الشعبية السعودية ك -2

 .في التصوير التشكيلي
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إثراء مجال التصوير التشكيلي باستخدام التصميمات المستمدة من مفردات التراث وكشف جمالية رموز التراث الشعبي  -3

 .في االعمال الفنية

 األهمية تطبيقية: . 2.3.1

لحفاظ على التراث الشعبي السعودي متمثال بالوحدات الزخرفية وإعادة احيائها بشكل وظيفي معاصر من االمساهمة في       

مثيل مع توسيع افاق االبداع لدى الفنان وصقل رؤيته الفنية إلعادة ت األجيال،خالل البحث العلمي واإلنتاج الفني ونشر الثقافة بين 

م والتي تنص على العمل إلحياء التراث الوطني والعربي 2030وذلك تنفيذا لرؤية المملكة  ،الزخارف السعودية بأسلوب تجريدي

للمساهمة ة؛ يفي اللوحات التشكيلاميم المبتكرة تصالمفردات التراث ودورها في إثراء لرموز وإظهار القيم الجمالية و واإلسالمي.

ردات المفالرموز و فيهالوحات توظف موروث الشعبي في ابداع لفت االنتباه الي أهمية الو ،في الحفاظ على الهوية الوطنية

 تراثية.ال

 حدود البحث. 1.1

 النجدية.في األبواب  ةالسعوديوز التراثية يقتصر البحث على تناول األدبيات المرتبطة بالرم :موضوعيةحدود 

 .السعودية في اللوحة التشكيلية تراثيةال وزالرم اعداد تجربة للباحثة من خالل توظيف تقوم على حدود تطبيقية:

 مصطلحات البحث. 5.1

 Aesthetic values :القيم الجمالية

الخطوط و  و لوان( القيم الجمالية في الفنون التشكيلية بإنها " صفات شكلية تجعل األشكال و األ2002يعرف )عطيه، اصطالحا: 

بل تجعلها مستحقة للتقدير، وال يكتفى باالستمتاع بالتقابالت و التشابهات و التكرارات و التغييرات  ،الحجوم مرغوبا في تأملها

لرشاقة مثل المرونة أو ا ،و إنما ينبغي االنتقال نحو تأمل العناصر الوجدانية و األفكار المجردة ،كصفات حسية جمالية ،في الشدة

 ،لعالقات الخطية و اللونية و الملمسية بشكل متوازن في إطار مقصود تبعا إلرادتهفيقوم الفنان بتنظيم ا ،أو القوة أو الحركة

ليستمتع المتذوق بهذه البراعة الفنية ممثلة في التنظيم الشكلي للعناصر و التأثير التقني للخامة بغرض  ،مستخدما تقنيات مناسبة

 21تذوقها و االستمتاع بجمالها ". ص

يسعى المصمم لتحقيقه من خالل ترابط جميع عناصر التصميم وأسسه من اتزان  الذياألساسي  هي الهدف التعريف االجرائي:

التكوين والعالقات بين األشكال واالنسجام اللوني وغيرها، وعالقة األجزاء بعضها ببعض وعالقتها بالكل، ويأتي ذلك من خالل 

 تناسب وانسجام وترابط العمل الفني.

  The symbolالرمز:

هو " اإلشارة أو اإليماء " كما جاء في القاموس المحيط، وهو داللة يحتوي مضمون ما يمثله، بمعنى أنه ال  :اصطالحا: الرمز  

يجب أن يكون مطابقا له في المعنى، ومع ذلك فإنه يملك ازدواجية الشكل والصورة ما بين الشكل المرئي المباشر وما بين ما 

كل ما يحل محل شيء آخر في الداللة عليه ال بطريق المطابقة التامة فهو شيء مجرد أيضا . وهو يستحضره أو يمثل صورة له

 (2010يحل محل الملموس. )محمد، 
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( ولمصطلح 2003"يتعلق بحالة باطنية معقدة من أحوال النفس، وبموقف عاطفي أو وجداني" )الشهراني،  والرمز الجمالي:

الرمزية معنى عام ومعنى خاص في تاريخ الفن فهو في معناه العام أو الواسع يعني استخدام أشكال أو أشياء ال تقصد لذاتها، ولكن 

فتراض أن معناه سيفهم من خالل المشاهدة. أما الرمزية في معناها الخاص رمز بها إلى شيء آخر، وفاعلية الرمز تكمن في اي

فتشير إلى أسلوب فني سيطر على الفن التشكيلي والفنون المرئية عموماً منذ بداية القرن التاسع عشر، فالحركة الرمزية بدأت في 

 م ثم أصبحت عالمية بمرور الوقت. 1880"فرنسا" عام 

عقلي يعبر عن الوجدان أو صياغة النفعال يدركه العقل، وهي دالالت شكلية نابعة من فطرية التعبير، هو نشاط  :تراثيالرمز ال

 (.2018، عبد العزيزومعاني مصاغة في أشكال أصبحت عالمات تدل على عادات وتقاليد كل شعب. )

يه. وقد ال يكون مطابق له في المعنى هو داللة يحوي مضمون ما يمثله من معنى وقيمة للشيء الذي يرمز ال :التعريف االجرائي

 وقد تحمل الصورة والشكل ازدواجية ما بين الشكل المرئي وما بين ما يستحضره أو يمثل صورة له.

 :Employmentتوظيف 

 فالوظيفة بشكل عام تحقق شرط معين،المحددة لعصر معين او مجتمع  هي االستجابة المناسبة الى حد ما لالحتياجات اصطالحا:

 .(Encyclopaedia,2021اجلها )المنفعة بحيث تؤدي األشياء المصنوعة األغراض التي تصنع من 

 وغيرها، وإعادةهي استخدام بعض الرموز واالشكال سواء أشكال نباتية أو هندسية مجردة من التفاصيل  التعريف االجرائي:

 الفنان.يختاره صياغتها بما يتناسب مع فكرة الفنان وطرحه للموضوع المراد التعبير عنه بأسلوب فني 

 Heritage التراث

راث التووعلوم وفنون وينتقل من جيل الى جيل مثل التراث اإلنساني  وآدابما له قيمة باقية من عادات "هو  التراث اصطالحا:

 وادبية،ما خلفه السلف من اثار علمية وفنية "كل ويعرف أيضا  .(1210م، ص2012العزم  )أبو "االدبيالتراث واإلسالمي 

يسا مما يعتبر نف جيل،ام معنوية كاآلراء واالنماط والعادات الحضارية المنتقلة جيال بعد  وغيرها،سواء مادية كالكتب واالثار 

 .(22، ص2008،)عمر "الشعبيوالثقافي وبالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه التراث اإلسالمي 

مع، وعن للمجت األخالقيالتراث الشعبي هو كل ما يرثه اإلنسان من رموز، ويتصل بإبداع وثقافة الشعوب ويكشف عن النظام    

ة لبناء بللممارسات العقليـة الجاذ باإلضافةبين عناصر الكون، وأفكار المجتمع، القة اتجاهاته الفكرية وتصـوراته للكـون والع

 .(م2017أبوزيد ) المجتمع

أي انتقال العادات او المعتقدات من جيل الى اخر أي توريث القديم ويتوقف مدلول كلمة تراث على السياق الذي تستخدم  اصطالحا:

 .(2018 )يوسف، فيه.

اء البلد بين أبن مادية وغير ماديةوممتلكات عادات وتقاليد دين ويصل لإلنسان وتتوارثها األجيال من  : كل ماالتعريف االجرائي

 وأسلوب حياتهم. تتحدد به أفكارهم ومعتقداتهمالواحد 
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هي أبواب تصنع من "خشب األثل لقوته ومقاومته للظروف المناخية، وفي المدن والبلدان النجدية   Najd doorsاألبواب النجدية

دة ما يكون من الداخل، ومن يريد فتح الباب يدخل يده من الكّوه يقومون بزخرفتها وتلوينها ويكون لها مجرى لفتحها وإقفالها وعا

ويفتحه، والكّوه عبارة عن فتحة صغيرة بجانب الباب تكفي لدخول اليد.  وبعض األبواب الكبيرة تكون من جذوع النخل بعد 

فن  .فة األبواب النجديةتسطيحها وتقطيعها إلى قطع كبيرة ومستطيلة محاطة من الجوانب بخشب أثل لحبكها وتماسكها" زخر

 (al-jazirah.com)  األصالة والبساطة واإلبداع

 لتزيين الباب بزخارف نباتية أو هندسيةوذلك أو الحفر أو كالهما معا  لوان: هي أبواب خشبية تزخرف أما باألالتعريف االجرائي

بإيقاع واتزان أما طولية أو من الزخارف ويتم مزج الزخارف الهندسية مع النباتية بشكل متداخل، حيث يتم تكرار الوحدات 

 جمالية.عرضية أو مائلة إلكساب الزخارف قيم 

  The Paintingالتصوير التشكيلي: 

على سطح اللوحة )القماش، الخشب، الجدار( وذلك من أجل  لوانالتصوير التشكيلي بأنه " فن توزيع األ يعرفاصطالحا:   

اإلحساس بالمسافة والحركة وبالملمس وبالشكل وتخيله، والتعبير الصادق عن القيم الذهنية والعاطفية والرمزية من خالل 

 (. 138، ص2002، التكوينات الناتجة من توزيع العناصر المختلفة" )الكوفحي

 ألوانائية أو م ألوانوذلك بتوظيف اللون وتوزيع األصباغ سواء كانت  سابقا؛االبداع بعمل فني ليس موجود " ويعرف أيضا بأنه  

زيتية وغيرها على مسطحات ذات بعدين معدة مسبقا للرسم عليها بأسلوب مميز، بحيث يتم خلق تكوينات  ألواناألكريليك أو 

ارها واالسفنج وأدوات أخرى يخت وسكين الرسمنتيجة حركة اليد في توزيع الوسائط اللونية وباستخدام أدوات متعددة كالفرش 

 .(2،ص2022السديري،" )الفنان إلحداث عالقات حركية وملمسيه على سطح اللوحة

 التعريف االجرائي: 

ة أو زيتي ألواناكريلك،  ألوانجواش،  ألوانمائية،  ألوانعلى سطح اللوحة التشكيلية سواء كانت  لوانهو طريقة توزيع األ  

سكاكين و بإضافة خامات أخرى بمالمس مختلفة، مستخدما فيها أدوات معينة يحددها الفنان وفق ما يناسب عمله الفني مثل الفرش

 بإحدى أساليب الفن التشكيلي. وذلك لطرح موضوع معين او فكره تكون في مخيله الفنان التشكيلي الرسم وغيرها،

 الدراسات المرتبطة. 2

( أن المحافظة على التراث الشعبي يعتبر محافظة على الهوية والشخصية التي تميزنا عن غيرنا، وقد 2002، )الشهريدراسة 

الحاضر أكثر حاجة إلى التأكيد على تراثنا الشعبي السعودي في ظل التغيرات العصرية والهجمة الغربية على نكون في عصرنا 

ولذلك جاء هذا البحث ليوضح دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث الشعبي  ،مناهجنا وثقافتنا اإلسالمية والعربية

من خالله يستطيع استعراض وتحليل كل ما يتعلق بمشكلة البحث. كما كان من وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي والذي  .السعودي

يواجهها من خالل ما يسمى بالعولمة أو حماية الموروث الشعبي السعودي من الهجمة العالمية التي  -1اهم التوصيات ما يلي: 

 الشعبي السعودي.التأكيد على دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث  -2ثقافة األجنبي. 
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التالميذ على  تشجيع -2. حث معلم التربية الفنية على استلهام الموروث الشعبي السعودي في الموضوعات التي يدرسها -3 

 . استخدام الخامات البيئية المحلية وخامات وأدوات الفنان الشعبي في تنفيذ اعمالهم الفنية

الجمالية الزخرفية بمنطقة عسير في اثراء التصميم المعاصر، واستخدمت إلى توظيف العناصر ( هدفت 2002دراسة الشهري )

المنهج التجريبي واستبانة لجمع البيانات، وتمثلت عينة الدراسة في معلمي التربية الفنية والمهندسين والفنانين التشكيليين، وخلصت 

 .معاصرةإلى أن الطراز المعماري العسيري القديم حفظ هويته من خالل التصميمات ال

العناصر الجمالية في الزخارف الشعبية والتراثية واستخدام الوحدات الزخرفية في عن  كشفت الدراسة (2012،)الشمريدراسة 

. الزخارف هي فن من فنون اإلنسانية الراقية التي تجذب األنظار لها االندثارحياتنا بأسلوب معاصر وكيفية المحافظة عليها من 

وهو مجموعة من الخطوط واألشكال الهندسية والنباتية والحيوانية التي تحورت إلى أشكالها التجريدية. وعرضت الدراسة إطاراً 

 ي. وتطلب العرض المنهجي للدراسةتضمن الزخارف، الفن الشعبي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليل مفاهيميا

تقسيمه إلى أربعة محاور، عرض المحور األول الفن الشعبي. وناقش المحور الثاني الرؤية الفنية للتراث. وتطرق المحور الثالث 

لى تعدد ع إلى التراث الشعبي. وتناول المحور الرابع الزخارف التراثية بالمملكة العربية السعودية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة

وتنوعها بالمملكة العربية السعودية يتيح المجال لإلبداع وتوظيف التكنولوجيا في عمل تصاميم خاصة باألقمشة واالستفادة منها 

 .االندثارفي األثاث. وأوصت الدراسة بتدريس التراث السعودي في المناهج الدراسية للمحافظة عليه من 

الجمالية لفنون التراث وما يرتبط بها من صياغات وأساليب معالجة، هي إحدى العوامل تعتبر القيم  (2012،دراسة ) الشهراني

المؤثرة في مداخل االستلهام من الموروث، ويعد فن الخزف من الفنون التي ساهمت على مر العصور في رصد وتسجيل الحالة 

عين عصرية مبتكرة، فالفنان الخزاف ال يقف عند حد مالثقافية للمجتمع، لنجد أن الفنان الخزاف يستلهم من البيئة حوله بطريقة 

فيما يتناوله من موضوعات بل يبحث دائما عن الجديد، مواكبا بذلك االتجاهات المعاصرة التي يعيشها مجتمعه، بما يمنح أعماله 

ية التشكيلية ة التعرف على البنالخزفية تفرد من خالل ما تحمله من فكر الفنان ومفاهيمه التشكيلية تتناول الدراسة الحالية إمكاني

المميزة للمفردات الزخرفية في التراث الخزفي السعودي. بهدف الوقوف على دور النظم الجمالية المتضمنة في صياغة المفردات 

 .الزخرفية للتراث السعودي في استلهام التشكيل الخزفي المعاصر

والتي تسعي إلى التقدم والنهوض بالمجتمع في شتى المجاالت وتشجيع  2030تحقيقا لرؤية المملكة  (2012،الدعجانيدراسة )

الشباب على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة والتي تلعب دورا هاما في التنمية االقتصادية للمجتمع وتعمل على توفير 

هي المشروعات الصغيرة القائمة علي الحرف اليدوية  فرص عمل للشباب في مختلف المجاالت، ومن أهم هذه المجاالت

واستخدامها في الترويج للسياحة بالمملكة، يعتبر التراث الشعبي من أهم ما يميز الفنون الشعبية بالمملكة والذي يظهر من خالل 

التقليدية  ف الشعبية لألزياءالزخارف والرسوم والصور التراثية الشعبية، لذلك فإن توظيف القيم الجمالية المستوحاة من الزخار

النسائية بمحافظة الطائف في تنفيذ تذكارات ومعلقات مختلفة وتروجها تعمل على زيادة السياحة الدينية بالمملكة وخاصة محافظة 

ة يالطائف، تتضح مشكلة البحث من خالل كيفية االستفادة من القيم الجمالية المستوحاة من الزخارف الشعبية لألزياء التقليد

السعودية وتوظفها في تصميم معلقات وتذكارات سياحية؟ ويفرض البحث، أن لألزياء التقليدية وزخارفها دور فعال في ترويج 

السياحة بالمملكة، يهدف البحث إلى تصميم أشكال مختلفة من المعلقات واألساور إلحياء التراث الشعبي السعودي، االستفادة من 

 لتقليدية بمحافظة الطائف في عمل تذكارات سياحية، الزخارف المختلفة لألزياء ا
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وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي مساهمة الزخارف الشعبية في الترويج للسياحة بالمملكة بشكل فعال، إنتاج معلقات 

التقليدي  م بالتراث الشعبيوتذكارات سياحية مستوحاة من الزخارف واألزياء التقليدية بمحافظة الطائف، ويوصي البحث باالهتما

 .وتوظيفه في مجاالت عدة من أجل المحافظة على الهوية الوطنية

( هدفت إلى معرفة فهم الفنان التشكيلي السعودي لتراثه المحلي، واستلهامه للمفردات التراثية بأسلوب 2021دراسة الصاعدي )

ي التحليلي، وخلصت إلى أن الفنان على وعي عالي بأهمية معاصر يحقق الهوية والسمة للفن السعودي، واتبعت المنهج الوصف

 التراث الشعبي واستلهامه وتوظيفه في أعماله الفنية.

منها دراسة كل من الشهري  ،وترى الباحثة أن أغلب الدراسات المذكورة تشترك في كونها تصب في صلب محتوى البحث     

على أهمية توظيف العناصر الجمالية التي تؤكد  2002دراسة الشهري أيضا و  ،والتي تهتم بالمحافظة على التراث 2002

تشترك  2021كما أن دراسة الصاعدي  الموجودة في منطقة عسير للمساهمة في حفظ الهوية من خالل التصميمات المعاصرة.

الشعبي وتوظيفه بطرق  مع هذه الدراسة في كونها تؤكد على ضرورة وعي الفنان بأهمية االستلهام من مفردات ورموز التراث

وتختلف الدراسات السابقة عن  .2012والدعجاني  2012والشهراني  2012وكذلك أيضا الشمري  معاصرة في األعمال الفنية،

 ،طبقها على تصميم قماش األثاث 2012بينما الشمري  البحث الحالي في مجال التطبيق حيث نجد الشهري طبق على عسير،

الستفادة من زخارف األزياء لتنفيذ معلقات تهتم با 2012ودراسة الدعجاني  ،مجال الخزف قها فيطب 2012ودراسة الشهراني 

 .وتذكارات سياحية

 فرض البحث. 3

 .في ابداع تصميمات تنفذ في لوحات التصوير التشكيلي سعوديمفــردات التــراث الـرموز وتوظيف يمكــن   

 : وإجراءاته. منهجية البحث 1

 منهج البحث . 1.1

المملكة العربية ي ف وز التراثية في األبواب النجديةيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في تتبع األدبيات المتعلقة بالرم     

 لشعبية المختلفةاالتراثية الرموز  توظيففيها يتم التي التشكيلية نفيذ عدد من اللوحات ت، والمنهج التجريبي وذلك في السعودية

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، باعتبار أن المنهج الوصفي "يعتمد على دراسة  .المستمدة من زخارف األبواب النجدية

الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً من خالل التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح 

واألسلوب التحليلي يعرف بأنه "أسلوب البحث الذي يهدف إلى تحليل المحتوى  (.42، ص2012،خصائصها ")عباس وآخرون

 (.20، 2012،الظاهري أو المضمون الصريح للظاهرة المدروسة ووصفها وصفاً موضوعياً ومنهجياً وكمياً باألرقام")المحمودي

، ويتم ذلك من خالل اإلطار النظري والدراسات في األبواب النجدية للرموز التراثيةتحليلية وذلك من خالل: دراسة وصفية 

محمد  صورمتم التواصل مع ال وذلك وفقاً للخطوات التالية: الرموز التراثيةالسابقة. للوصول إلى نتائج البحث في الكشف عن 

ثة بتصوير الباحكما قامت  .وتم ارسالها للباحثة عبر االيميل جدية القديمةناالبواب الصور بعض مباشرة للحصول على  السويح

 األبواب النجدية في الرياض.
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 مجتمع البحث. 2.1

 .المملكة العربية السعودية األبواب النجدية القديمة في

 عينة البحث. 3.1

 .جدي قديمن باب 11 ، حيث بلغ عددهااألبواب النجديةتم اختيار عينة قصدية من 

 

 اإلطار النظري. 5

  الرمز في الفنون البصرية

يعود استخدام الرمز في الفنون إلى فترة العصر الحجري القديم، كما يمكن تتبع استخدام الرموز منذ تلك األزمنة وحتى      

    تاريخنا المعاصر عبر تسلسل زمني نشاهد من خالله تطور استخدام الرمز بصرياً ألسباب دينية وسياسية واجتماعية مختلفة، 

ية على االتصال باآلخرين والتفاعل معهم عن طريق إنشاء نماذج من الكلمات والصور لتمثيل ظواهر دأب اإلنسان منذ بداية البشر

تتناول العلم اإلنساني خارج ذات اإلنسان ي أحد المبتكرات اإلنسانية، فه يالحياة وعالقاتها من خالل تجاربه، والرموز ه

ل عند الناس، هذا الشك مرتبطةشكل رموز لها معان  فيها وانفعاالته، ولصعوبة تصوير فكرته أصبح من الضروري أن يجسد

 حياً أو صامتاً هو بديل عن الفكرة ويحمل معناها.

والفن التشكيلي بطبيعته هو تعبير عن احتياجات إنسانية، وقد اضفى اإلنسان بفنونه التشكيلية على كل ما حوله طابعاً جمالياً         

ال الفن التشكيلي متطور وأكثر حرية فهو يسمو باإلشارة على األشياء المألوفة، متخذاً لها معنى مج فيخاصاً ورمزاً فنياً، فالرمز 

عقل الفنان وتعبر عن خصوبة رؤيته الفنية وهو ما يسمى بالرمز الفني  فيجديداً، وهو ينشأ اصالً من ارتباطات شخصية تولد 

سيره وفهمه سواء من حيث المدلول اللوني أو المدلول الشكلي له. حيث وللرمز الفني معنًى جمالياً يساعد على تف  .(2010)محمد،

ما له وجود قائم بذاته يمثله ويحل محله، لذا فالرمز يعد أحد صور التمثيل غير المباشر الذي ال يسمى  شيءإنه يدل على شكل 

ن توجد على مستوى مختلف من المعاني عالفن  فيالشيء باسمه، وهو قد يستخدم كوسيله من وسائل التعبير. والرموز الموجودة 

صورة لها معنى أال وهي الصورة  فيالعمل الذي يضمها ويحتويها، ومعانيها ليست جزءاً من بنائها، ولكنها تمثل عناصر 

 (2002،)ياسمين التعبيرية

 المعنى الجمالي للرمز الفني

عرفت الرمزية منذ بدأ اإلنسان يعبر عن نفسه، فاإلنسان اهتدى منذ القدم الى الرمز بفطرته، فخلع على األشكال صفة التجريد      

بالنسبة  عليه الشكل، مستوحياً الرموز مما أملته عليه الظواهر الطبيعية وأهمية تلك الرموز ينطوينافذاً على المعنى المكنون الذي 

الفنون بوجه عام، وإن كان اإلنسان قد تناسى أصل هذه الرموز  في المستخدمةعد أصل العناصر الزخرفية لدارسي الفن أنها ت

بفعل الزمن. وإذا مررنا على العصور والثقافات المختلفة على مر الزمان منذ عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالثقافات المصرية 

إلسالمية، نجدها قد اتخذت رموزاً مختلفة األشكال والمعاني، حيث قد تتشابه من واإليرانية والصينية والمسيحية والعربية وحتى ا

حيث الشكل، ولكن معناها مختلف من ثقافة ألخرى، فالرمز الواحد قد تجتمع رؤية أقوام عليه وقد تختلف، فما يتفاءل به البعض 

 (2018يتشاءم منه البعض اآلخر. )ربيع، 
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ر أو ذاك من هذا األث ما يولدهالطبيعة والحياة، بفعل  فيشأ بين اإلنسان وبين العناصر الجمالية أن هناك عالقة خصوصية تن       

حاالت نفسية وروحية، وبفعل توافق هذه األشياء مع هذه الحاالت، وجوهر الحياة ال يمكن التعبير عنه وعن جماليته إال بالرمز 

 الفن هو فيالنفس. والتخاطب الرمزي  فيالذي يوافق هذه األشياء مع هذه الحاالت والذي يمس المناطق األكثر عمقاً وذاتية 

معقدة من ظواهر الشعور، فهناك عالقة وثيقة بين الرمز والتعبير فهما ينبعان من تربة مشتركة، من حياة اإلنسان الذاتية ظاهرة 

تفكيره وإحساسه، فتحاربنا مع العالم المادي الملموس يمكن جداً التعبير عنها بالمقارنة واالستعارة، لكن جوهر الحياة ال يمكن  في

 ،) العوبثاني فسالن فيتتخذ قوة رمزية تمس المناطق األكثر عمقاً وذاتية  التي، ونتيجة لذلك تنتج الصور التعبير عنه إال بالرمز

2002.) 

إحساس ووزن ومعاٍن تترجمها استعماالتها  لوانالفني قد يحمل رموزاً شكلية أو لونية لها مدلوالتها، فاأل لعملوا     

تصل إلينا منه فحسب، ويكفيها ويعطيها صورتها  التيف على مجموعة األحاسيس وموضوعاتها، على أن إدراكنا للشكل ال يتوق

المجال الكلي، فسيتأثر إدراكنا لهذا الشكل تبعاً لهذا التغير، وما ينطبق على الشكل، ينطبق  فيالمميزة، وإذا ما ثبتنا الشكل وغيرنا 

 .(1222تماماً على اللون، فكالهما من عناصر بناء العمل الفني )النجر، 

غير عادية ونابعة من  الستجاباتن للون والشكل مدلوالت رمزية، فاللون الرمزي هو اللون الذي يطلق العنان لدينا إ        

 ال تفهم مباشرة على اساس التيتلك  هياالعماق الداخلية. أما الشكل كرمز فيقول عنه كانط: أن أكثر االشكال الرمزية تأثيراً 

الفن قد يكون استعارة أو شكال خيالياً ذا معنى حرفي صريح أو  فيإن الرمز المستخدم  .(2002الطبيعية )العوبثاني،  إبداعات

ضمني مفهوم، اما الفن كرمز فهو الصورة الخيالية المطلقة وهو صورة ما يمكن أن يكون مع غيره وذلك ألنه يفوق الوصف 

سواء  العمل الفني فيلها معاٍن جمالية  مما سبق نرى أن الرموز الفنية .حيوية وغيرهااإلدراك المباشر، والعاطفة، ال الحرفي مثل

لغة الفنان للتواصل مع غيره والتأثير فيه وإيصال رسالته إليه. كما نرى  هيمن حيث مدلولها اللوني أو الشكلي، وهذه الرموز 

مه يعبر عن وجدان اإلنسان وال يمكن تقسي ل عبارة عن رمزأن بعض فالسفة الفن مثل سوزان النجر قد اعتبروا العمل الفني كك

      المترابطة المتفاعلة يمكن اعتباره رمزاً. عناصرهعلى مجموعة من الرموز ذات الدالالت، ولكن العمل الفني بكل 

 التراث الثقافي 

كان الفن ومازال نواة أساسية في مكونات الثقافة اإلنسانية، يهب اإلنسان فرصة التعبير عن نفسه في هذا العالم، حول كافة        

كما أنه وسيلة لحفظ الهوية، فهو أيضاً وسيلة  .مواضيع الحياة، وبصيغ مختلفة، كما أنه يلعب دورا حيوياً في تشكيل رؤيته وأفكاره

ين المجتمعات منذ القدم وحتى يومنا هذا، فمن خالله يستطيع الفرد إيصال رسالته لكل البشرية، متجاوزاً حدود للحوار الحسي ب

 .اللغات

إن الشعوب الحديثة تتحاور عبر بوابة الفن، وهذا يؤكد أهمية الفنون في تقارب الشعوب ويعطي رسالة للعالم حول االعتدال        

نون استطاعت البشرية تتبع آثار الحضارات المختلفة، واكتسبت منها الكثير من المعلومات عن ومن خالل الف .واحترام اآلخر

 حياة من عاشوا هذه الحضارات، وهي مؤشر مهم لفهم ما مروا فيه من أحداث ومصاعب، 
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لى وع األشجار مؤشراً عمن خالل األشكال الفنية التعبيرية وعادات الرقص واألهازيج، تماما كما نعتبر أن الحلقات المكونة لجذ

 ( 2021)نزاري،  .غزارة سنة من السنين أو جدبها

وتعد الفنون مفتاحاً للتعرف على المجتمعات القديمة، حيث نستطيع من خاللها فهم المجتمعات في سياقها التاريخي، وكيف      

يج ي اكتشفتها البشر، والرقصات واألهازتشكلت ثقافتها. مثل تاريخ الحضارات البشرية الذي تناقلت من خالل الرسومات الت

تعتبر مادة مهمة لدراسة الحضارة اإلنسانية، وتسجيل التطورات الثقافية، ودراسة سلوك االنسان وبيئته، كما تعد الفنون دليل لفهم 

              .حياة الناس الذين عاشوا في األزمنة القديمة

جسر من التواصل مع اآلخرين، والفنون تقنية عالية لمواجهة الواقع ألن لكل عصر  إن الفنون بإمكانها إيصال رسالتها وخلق     

تقنياته ولغاته، والفنون هي لغة عصرنا، يعبر من خاللها اإلنسان عن رؤاه وأفكاره حول كافة مواضيع الحياة وذلك بصيغ مختلفة. 

 (.2002لحقيقي لحضارته. )عزوز، فالفنان ومن خالل لوحاته الفنية التي يرسمها يستطيع تقديم الوجه ا

للفنون رسالة عامة لإلنسانية جمعاء دون تمييز، فالفنان يعمل بهدف رسالة محددة وهي توصيل فكر وإحساس معين للناس        

حريته بمهما تعددت أذواقهم ومهما اختلفت درجاتهم الثقافية، فالكل يرى العمل الفني من وجهة نظره ويحلل معانيه ويتمتع به 

التراث الثقافي وصونه والمحافظة عليه نظراً ألهميته في حياة األمم والشعوب، من الضرورة االهتمام ب ذلك فإنمن أجل  المطلقة.

 .وكونه يمثل قيمة مضافة للمجتمع الدولي

 التراث الثقافي السعودي 

 .تراث ثقافي غير مادي -2               تراث ثقافي مادي. -1

 الثقافي الماديالتراث  :أوالا 

.. إلخ. ويمكن تقسيمه كما ذكر في .يشمل التراث المادي القطع األثرية والمعالم والمباني واألعمال واللوحات الفنية والزخارف

 ( إلى:2002دراسة الباحث عبيد )

 تراث ثابت -أ 

 مال المعمارية، ومجموعة المباني المباني والمواقع األثرية، ومساكن الكهوف، والقرى واألحياء القديمة، والمعالم واألع

، او سواء كان أبواب التراثية سواء متصلة أو منفصلة وكل ما يتعلق بالمباني من نقوش وزخارف معمارية ويكون ثابتا

 شبابيك وغيرها.

  .النقوش والرسوم على الصخور في الجبال 

  .المراكز التاريخية، والمتاحف، والمكتبات وما يتعلق بها 

  الوطنية الثابتة ذات األهمية للتراث والتي تقرر الدولة أهميتها.الرموز 

 تراث منقول -ب

  .القطع األثرية المتحفية والتراثية ومنتجات الحرف والصناعات التقليدية 
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 العمالت واألختام المحفورة. 

 :األشياء ذات األهمية الفنية ومنها 

 نت المواد التي رسمت عليها أو استخدمت في رسمها.الصور واللوحات والرسوم المصنوعة كلياً باليد أيا كا 

 .المنحوتات األصلية المتحركة أياً كانت المواد التي استخدمت في صنعها 

 .الصورة األصلية المنقوشة أو المطبوعة على حجر منقول 

  ة ذات األهمية الخاصالمخطوطات النادرة والكتب المطبوعة في عهد الطباعة األول، والكتب والوثائق والمطبوعات القديمة

 ..(، سواء كانت منفردة أو في مجموعات..)من الناحية التاريخية، أو الفنية أو العلمية أو األدبية

 .طوابع البريد والطوابع المالية وما يماثلها، منفردة أو في مجموعات 

 .المحفوظات بما فيها المحفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسينمائية 

 ت الموسيقية القديمة.قطع األثاث واآلال 

 

 التراث الثقافي غير المادي ثانيا:

وتشمل القصص الشعبية، النثر، الشعر، األدب، واألمثال الشعبية، األلغاز، النوادر، األهازيج والحداء أثناء  اللغة واألدب الشعبي:

 .السفر أو الحصاد أو الرعي، األغاني، األسطورة والنداء كالتبليغ عن موت أو فقدان شيء أو طلب العون

عاصرة في آن واحد وهي حقيقة من حقائق الوجود االجتماعي التي العادات الشعبية ظاهرة تاريخية وم العادات والتقاليد الشعبية:

 .والطقوس األفراح،وتشمل  تتعرض لتغير وتجدد دائمين تبعاً لتجدد الحياة االجتماعية واستمرارها،

   .ويشمل أركان اإلسالم، أركان األيمان واألماكن المقدسة الدين:

موسيقى، العمل، الغزل، األفراح، الحج، موسيقى الرقص، موسيقى النداءات  :ملاألغاني والموسيقى الشعبية وتش :الفنون الشعبية

 والمدائح، واالبتهاالت، واألناشيد والسير.

 الفردي( في المناسبات. –الرقص )الجماعي  الرقص ويشمل:

 .الفروسية، ألعاب السيف والمبارزة فن األلعاب الشعبية وتشمل:

ل اليدوية، مثل النسيج، الخشب، الفخار، الخزف، الزجاج، األزياء بأنماطها المتنوعة حسب األشغا فنون تشكيلية شعبية، وتشمل:

 (2012)الهياجي،  المناطق، الحلي وأدوات الزينة، األثاث واألواني، الوشم والرسم

 ةالنجدي األبوابوهي: في التجربة الذاتية للباحثة ا لالستفادة منه التراث الماديع انوإحدى أسيتم في هذا البحث اختيار 
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 األبواب النجدية 

لتجميلية أنواع الفنون ا"تعتبر الزخرفة النجدية من أهم تصنع األبواب النجدية قديما من خشب األثل وتزين بزخارف متنوعة، و   

عتبر المختلفة، وت في نجد قديماً، واشتهرت بتنوع العناصر الزخرفية مع وضوح التكوين الذي يميزها عن غيرها من الزخارف

نزله إلى سعودي يحول م ".حالياً من الفنون الفريدة والمميزة على اإلطالق، والتي اهتمت بها الدولة في وقتنا الحالي بشكل كبير

   (alarabiya.net)."ورشة لألبواب النجدية التراثية

ة الهوية المعمارية التي تعكس الخصائص البيئيلمنقوشة على أبواب نجد الخشبية؛ أحد صور ا" تمثل الزخارف الشعبية و     

واالجتماعية للمجتمع السعودي، كون ما تحمله العمارة النجدية في طياتها يعكس الجماليات الفلسفية للموروث الثقافي الذي 

 ناستطاع الفنان الشعبي من خالله توظيف المفردات الزخرفية كعنصر رئيسي، في صياغات حافظت على أيدلوجية تكوي

 زخارف أبواب نجد | صحيفة رسالة الجامعة." المفردات البصرية في بنية معمارية جعلتها جزءاً أصيالً من الهوية الوطنية

(ksu.edu.sa) 

تتميز البيوت التراثية النجدية بجمال أبوابها ونوافذها من خالل ما يتم تزيينها به من زخرفة تتصف بالبساطة والجمال      

الزخرفة النجدية على األبواب تميزت بالبساطة واإلبداع والتلقائية والبعد عن التعقيد واالفتعال ف .البيئة المحليةواالعتماد على 

، وأشكال الرسومات والخطوط، من خالل فنانين برعوا في هذا الفن لوانواالعتماد على البيئة المحلية في نوعية الخامات واأل

  .وورثوه ألبنائهم

رف على األبواب النجدية بالبساطة المرتبة بنظام وإيقاع تكراري خاص ميزها عن غيرها من وحدات الفنون الزخاتتصف و     

تعتمد الزخرفة في األبواب والنوافذ في البيوت النجدية على الزخرفة الهندسية والنباتية بشكل كبير مثل المثلث و .الشعبية األخرى

كاة الورود واألوراق وسعف النخل وعناقيد العنب، وبعضها يكون متوارثا من اآلباء والدائرة والمربع والخطوط المتقاطعة، ومحا

 .واألجداد

الزخارف مائلة إلى التجرد واختصار بعض التفاصيل، وتمتزج بفكر وإبداع الفنان الشعبي من جهة وتخضع إلمكانات الخامة ف    

استطاع الفنان الشعبي أن يوظف الزخارف بكتابات لها بعدها واألدوات المستخدمة والمستمدة من البيئة من جهة أخرى، وقد 

التاريخي، واعتمدت الزخارف على الخطوط والتشكيالت الهندسية في لوحات جمالية لها دالالتها الشكلية وإشارة حية لتفاصيل 

 .التي زخرت بإبداع من نوع خاص المكان في منطقة نجد

ة األصيلة البارزة تحت ظل منظمة اليونسكو يعد مفخرة وطنية، فميثاق حفظ التراث ترى الباحثة أن ضم الرموز التراثيو      

العالمي يعتبر واحداً من أهم الوثائق الدولية التي تم التصديق عليها في العالم على مر السنين، حيث أصبح تسجيل التراث المادي 

 يمكن إنكاره في مجال عائدات السياحة، والتعريف والكسب الذي الوغير المادي في قائمة التراث العالمي مرادفاً للمفخرة الوطنية، 

للحوار بين الحضارات ونقلها واالستلهام منها وهي ما تؤكد وسيلة الرمز كون بثقافة المملكة ونشر حضارتها عالمياً، ولذلك ي

 وال يمكن حصرها،ة كثير على أصالة الشعب وتفرده. فرموز المملكة العربية السعودية المستوحاة من أرضها وتراثها
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ضها في عر بلوحات تشكيلية ليستطيع الفنانولكن يأتي دور الفنان في توظيف هذه الرموز واستلهامها بأساليب معاصرة  

الحضارات  ابةتعتبر بوالفنون الن تمثل دور الفنان في نقل ثقافته للحضارات األخرى، لالمعارض والمناسبات المحلية والدولية 

 وتاريخ األمم.

 

 األبواب النجديةزخارف  الرموز المستخدمة في

بعد اطالع الباحثة على بعض من األبواب القديمة النجدية، تم التوصل الى بعض من أشكال الرموز المستخدمة في زخرفة    

أسلوب ب  بواب أخرى يتم الحفر عليها أو واألسود،واالزرق  واالخضر واالصفر من األحمر لوانباأل منها: الرسماألبواب النجدية 

ين مع الحفر مزج التلوكما يوجد أيضا أبواب نجدية يتم  النجدية،على األبواب  ألوانيكتفى بالحفر بدون حيث  غائر بأدوات خاصة

  جمالية.األبواب لزيادة الزخرفة واكساب األبواب قيمة  الغائر على

 القديمة أشكال األبواب النجدية 

  لوانباأل مزخرفةاألبواب النجدية البعض من أوال: 

 

 

 

 

 

  

  

 

 المصدر/ السويح                                                               -ج- 1شكل        المصدر/ السويح          -ب  -1المصدر/ السويح                     شكل  -أ – 1كل ش

 

 و المصدر/السويح                                                                          - 1هـ المصدر/السويح                          شكل  -1المصدر/السويح                     شكل  -د -1شكل 
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 ط المصدر/السويح - 1ح المصدر/السويح                          شكل  -1شكل         المصدر/السويح              -ز -1شكل      

                                                                             

 

 

 

 

 ل المصدر/السويح                                                                             - 1شكل                        ك المصدر/السويح    -1شكل               المصدر/السويح -ي -1شكل        

 

 

 

 

               

 على للمحافظة السعودية الجمعية/ المصدر – ن-1 شكل المصمك داخل من الباحثة/ المصدر – م-1 شكل

 /(https://shps.org.sa التراث
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 األبواب النجدية المزخرفة بالحفر الغائر بعض من  ثانيا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 السويح                                                                                                           المصدر/ -ق -1شكل                       المصدر/ الباحثة من داخل المصمك                   – ص-1شكل  

 جزء تفصيلي –المصدر/ الباحثة  –ع -1شكل 

 مكمن الباب الرئيسي للمص

 الباب الرئيسي للمصمك-س المصدر/ الباحثة  -1شكل 

جزء تفصيلي من  –ف المصدر/ الباحثة -1شكل 

 الباب الرئيسي للمصمك
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 والحفر الغائر  لواناألبواب النجدية المزخرفة باألبعض من : الثثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السويح المصدر/ -ش - 1شكل  المصدر/ السويح -ر -1شكل 

 خ المصدر/السويح                                                                             - 1ث المصدر/السويح                          شكل  -1شكل               المصدر/السويح         -ت -1شكل 
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 النجدية األبواب على الموجودة الزخارف بعض من تفصيلية أجزاء

 باأللوان المزخرفة النجدية األبواب بعض من تفصيلي جزء: أوالا 

     

 المصدر/ السويح -ض - 1شكل  المصدر/ السويح -ذ -1شكل 
المصدر/ الباحثة من داخل  –ظ-1شكل 

 المصمك

 ال المصدر/السويح                                                                             - 1شكل                             در/السويح              المص -غ -1شكل                        

 ج /تصوير الباحثة – 2شكل                ب/ تصوير الباحثة  – 2شكل        أ /تصوير الباحثة             – 2شكل   
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 تصوير الباحثة  /و– 2شكل         تصوير الباحثة           /هـ– 2شكل        تصوير الباحثة             /د – 2شكل         

 

 األبواب النجدية المزخرفة بالحفر الغائر جزء تفصيلي من بعض  :ثانياا 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة  ط/ – 2شكل              تصوير الباحثة  ح/ – 2شكل             تصوير الباحثة            ز/ – 2شكل       

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة  ل/– 2شكل         تصوير الباحثة           ك/ – 2تصوير الباحثة                شكل  ي/ – 2شكل           

 

 

 

 

 الباحثة تصوير/ع – 2 شكل           الباحثة تصوير/س – 2 شكل       الباحثة تصوير/ن – 2 شكل       الباحثة تصوير/ م– 2 شكل
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 والحفر الغائر  لواناألبواب النجدية المزخرفة باألجزء تفصيلي من بعض : ثالثاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير الباحثة ش/ – 2شكل              باحثة                 تصوير ال ر/ – 2شكل                              

                                        

 األبواب النجدية  المستمدة من التراثية لرموز تصنيف ا

بعد اطالع الباحثة على انواع وأشكال األبواب النجدية القديمة تم التوصل الى بعض من أشكل الزخارف المستخدمة على األبواب   

ع والمعين الدائرة والمرب :م تصنيفها الى أشكال هندسية منهاحيث ت .أو بالتلوين والحفر معا أو بالحفرسواء كان بالرسم الملون، 

 أوراق نباتات أو عناقيد عنب أو أشكال زهور. متمثلة:ة وأشكال نباتي .والمثلث

 (1-)جدول تصنيف اشكال الزخارف في األبواب النجدية من وجهة نظر الباحثة 

الشكل الرمزي 

لزخرفة األبواب 

 النجدية

جزء تفصيلي من زخرفة 

 األبواب النجدية

 شرح لمفهوم مفردات الزخرفة على األبواب النجدية

 

 

 (أ-2) شكل

ذلك واستخدم الفنان الشعبي النقطة بأشكال وأساليب مختلفة ومتعددة  النقطة: 

التشكيل الزخرفي لبناء وحداته بشكل يتناسب مع طبيعة التصميم بفطرة  في

توزيع تلك النقاط بأشكال منظمة توحي بوجود تصميم  كيفيةوتلقائية مدركا 

 .محبك في مخيلته

 ق/ تصوير الباحثة – 2شكل           تصوير الباحثة         ص/ – 2شكل           تصوير الباحثة             ف/  – 2شكل 
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 ب(-2شكل )

 

 

 

ية من أكثر العناصر والمفردات التشكيل ويعتبر المثلثشكل هندسي  المثلث:

يث ح ،الشائع استخدامها أيضا في تراث مناطق المملكة العربية السعودية

استخدم بطرق وأساليب مختلفة ومتعددة، تارة مثلثات متراصة مكونة سلسلة 

حيانا أخرى يأخذ وأ ،منتظمة بخط أفقي أو رأسي أو ملتفة في شكل دائرة

 .تألربعة مثلثاشكل متقابل بالرأس لمثلثين أو 

يرمز المثلث في الفنون الشعبية السعودية إلى الرسوخ والثبات واالستقرار 

ولذا أتخذ كرمز للجبال وأحيانا إذا رسم ورأسه ألعلى يرمز إلى السماء أما 

 إذا رسم ورأسه ألسفل فيمثل األرض.

 

 ج(-2شكل )

         

         

 

 ربعأشكل هندسي رباعي، له أربع اضالع متساوية في الطول، وله المربع: 

قائمة. وتستخدم داخل المربع أحيانا اشكاال من الدوائر والمثلثات او ا زواي

 التوريقات النباتية.

 

 

 

 (د-2شكل )

 

 

 

وينتج أحيانا في الزخارف النجدية من  ،المعين شكل هندسي رباعي المعين:

ب وقد يوجد في الزخارف الشعبية بعدة أسالي .خالل مثلثين مشتركين بالقاعدة

بشكل أفقي أو  مركبة أماشريط من المعينات المتماسة باألطراف  منها:

ومعين يظهر نتيجة لشريط من المثلثات المتقابالت بالرأس. وأحيانا  ،رأسي

مع أشكال الدائرة من األطراف وأحيانا أخرى يوضع  يكون المعين متقاطع

 مختلفة.داخل المعين دائرة أو عدة دوائر بأحجام 

 

 

 

 

 

 هـ(-2شكل )

 

 

 

 

 

هي شكل هندسي مستو ليس له بداية وال نهاية وال زوايا، لذلك فهي الدائرة: 

األبواب كثره في زخارف بتمثل عادة الوحدة والكمال. وتستخدم الدائرة 

النجدية وتكون عادة أكثر من دائرة داخل بعضها البعض تزين بالزخارف، 

لها وأحيانا يكون بداخ ،ويضاف بداخلها أما توريقات نباتية بأشكال مختلفة

 أشكال هندسية من المربع أو المعين.
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02 

 و(-2) شكل

 

 

 

تقاطع ييشكل الفنان الشعبي انصاف دائرة متراصة بخط افقي انصاف دائرة: 

 الباقية. رأسي مكونا برواز يحيط بالزخارف خط

 ز(-2شكل )

 

 

وهي خطوط متموجة تأخذ شكل أمواج البحر. وترمز الخطوط المتعرجة: 

الى جريان المياه المتدفقة من االودية أو األنهار أو البحار، وهي بذلك داللة 

 الخير، كذلك ترمز الى سالسل الجبال المتصلة.على 

 

 

 (ح-2شكل )

 

 

تعد من أنواع الخطوط األكثر انتشاراً واستخداماً في  لخطوط االفقية:ا

الزخارف التقليدية، ويعود كثرة استخدامها لما فيها من معاني السكون 

والثبات واالستمرارية، وتستخدم عادة كقاعدة وارضية لما قد يأتي فوقها من 

 .أو هندسيةزخارف نباتية 

 

 

 (ط-2شكل )

 

 

 

المائل عبارة عن مجموعة خطوط تأخذ الوضع الرأسي  :الخطوط المنكسرة

عند نقطة ثم يتجه الخط الرأسي المائل الى األسفل مكون شكل مثلث  ينتهي

ولقد استُخدمت الخطوط المنكسرة  ،متتالي ليكون مجموعة خطوط منكسرة

في الزخرفة والتزيين في عدة مناطق ومنها منطقة نجد في أكثر من وضع، 

ن الشعبي بفطرته إلى هذا النوع من التبادل الخطي ما بين عمد الفنا ولقد

 االتجاه صعودا ونزوالً، لكي يؤكد على حركة الصعود أو الهبوط.

 (ي-2) شكل

قد أستلهم الفنان الشعبي الخطوط المتقاطعة من شكل  الخطوط المتقاطعة: 

النوافذ وتقاطع األخشاب فيها. وغالبا تكون الخطوط المتقاطعة منفذه بطريقة 

حيث نرى خطوط مائلة الى اليمين تتقاطع  االثل،الخفر الغائر على خشب 

 مع خطوط مائلة الى اليسار، مكونة شبكة من الخطوط المتقاطعة عن التقائها.

 

 

 ك(-2شكل)

ل شك استوحى الفنان الشعبي الخطوط اإلشعاعية من الخطوط اإلشعاعية: 

حيث نرى دائرة تحاط بمجموعة خطوط اشعاعية تمثل انتشار ضوء  ،الشمس

وكانت الشمس لها دور بارز في حياة الفنان الشعبي فهو  .الشمس في النهار

يستمد منها الدف ء والحرارة ليشحن بها طاقته اإليجابية ودفاه وكل ما يحتاجه 

 منها لمستلزمات حياته. 
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 التجربة الذاتية للباحثة 

 كريليكأباستخدام خامات التصوير التشكيلي من وسائط )كانفس( تناول البحث تجربة ذاتية للباحثة تنفذ من خاللها لوحات فنية     

للحصول على لوحات تشكيلية معاصرة ؛ وذلك من خالل  استخدام مفردات من  لوانوتقنيات ومالمس للخامات و األدوات واأل

الها بجميع اشكوهي عبارة عن مجموعة من الخطوط  واالشكال الهندسية  ،الموروث الشعبي المتمثلة في زخارف األبواب النجدية

ني المبتكر حيث أن العمل الف ،لبناء تصميمات متجددة ومبتكرة ،وأحجامها ؛ وهذا يتم من خالل استخدام تقنيات التصوير التشكيلي

، وللخطوط  بأشكالها المائلة والمستقيمة والمنكسرة والمنحنية واالشكال لوانباأل يعتمد على ابعاد وشكل الخط المرسوم والمنفذ

 ،المعين والتي لها أهمية فنية أساسية في تكوين الصورة إلظهار التفاصيل في اللوحة الفنية الهندسية سواء المثلث أو المربع أو

حيث أن تلك الخطوط المتوازية والمتداخلة لها تأثيرات على سطح اللوحة تهدف الى تحديد مساحات وخلق قيم فنية متنوعة 

لة الفنان وقدراته التشكيلية فهو الذي يطوع الخطوط واالشكال لتنتج مسارات متنوعة سواء كانت ومتناغمة ويكون ذلك وفقا لمخي

جاعال من مسار كل خط أو شكل قيمة ووظيفة خاصة بتشكيل التصميم الذي يحتاجه  ،أو متقاطعة أو منحنية  متداخلة أومتوازية 

 مسطح اللوحة التشكيلية. تظهر علىن أن التكوين الفني وذلك للوصول الى النتائج التي يريدها الفنا

 أدوات وتقنيات التصوير الخاص بالتجربة الفنية

 ألجراء التجربة نحتاج الى األدوات التالية:

 سم.      100x100 سم، واألخر80x 80 أحدهماقماش الكانفس بحجم مربع بمقاسين   

 .يالرملالوسيط  –: الجسو األكريليكوسائط   

 السكين واشكالها. –المشط بكافة المقاسات واالنواع  -الفرش بأنواعها ومقاستها تقنية األدوات الفنية:   

 األكريليك. ألوانالباستيل الزيتي واقالم الفحم والشمع و ألوانتقنية المحددات والخامات المتنوعة من   

 خطوات التجربة الذاتية 

 أوال: تحضير الفكرة 

قة التكوين طري فكرة مبتكرة للمفردات الزخرفية الشعبية من خالل العناصر الفنية واالسس المنظمة لها واختيارضع يتم و     

 التشكيلية. اللوحةاستخدامها في  سوف يتمالعناصر الفنية وفقا ألسس تكوين الصورة الجيدة والتي لتوزيع 

 ثانيا: تنفيذ التصميم 

سية في نجاح أي عمل فني جماليا، ويمكن أن نتذوق جمال اللوحة الفنية من خالل االنسجام يعد التصميم أحد األركان الرئي      

والتوافق بين االعداد والتنفيذ؛ وأيضا مدى فاعلية تلك التقنيات والخامات المستخدمة في إحداث تأثيرات ملمسيه وتقنية متفردة 

 وأصيلة في عناصر مفردات الزخارف الشعبية.
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 إعداد سطح اللوحة  ثالثا:

من الجسو والوسيط الرملي، وعمل المالمس البارزة والغائرة اثناء  األكريليكيتم اعداد سطح قماش الكانفس بتجهيزه بوسائط     

 اعداده مباشرة على سطح اللوحة، حيث أن تنوع المالمس المختلفة يثري اللوحة التشكيلية.

 رابعا: مرحلة التنفيذ

 ،األكريليك لوانأباستخدام أقالم الفحم؛ ثم يتم التلوين مباشرة ب ،اللوحة يتم عمل الخطوط الرئيسية للتصميمبعد جفاف سطح      

االبداع التقني  هرظالتشكيلية و تالشمع والباستيل الزيتي وذلك للحصول على تقنيات متنوعة تثري سطح اللوحة  ألوانمع مزجها ب

وذلك لالستفادة من شكل الخطوط الزخرفية وتأثيراتها الجمالية في تحديد وتكوين  ،وتطويعهاوطرق التحكم باألدوات والخامات 

 لمتنوعةا لوانوالشكل وخامات األ فالخطالمتنوعة في الفراغ ؛  لواناالشكال ؛ وتحقيق اإليقاع واالنسجام اللوني بين خامات األ

  .اللوحة الفنية ألوانل وأهمية في تفصيل الهيئات وإظهار تفاصيل جماليات أشكا لهم 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1222 –سم 100x100 –اكريلك على كانفس  ألوان – عمل الباحثة( 3شكل )

تمثل اللوحة مجموعة من البيوت الشعبية  ،تم تأسيس العمل الفني بخامة الجسو وإظهار مالمس بأشكال زخرفية بارزة       

سم زخارف بخط روقد تم ها الطينية وشبابيكها الشعبية المتناثرة ألوانفي أعلى اللوحة البيوت الشعبية ب نجد، رسمتالقديمة في 

ربع متمثلة بالمالالهندسية  لزخارفا . كما رسمتالصريحة لوانباألولونت منكسر من جانب اللوحة بشكل متداخل مع البيوت 

 والمعين والمثلث ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من نقوش وزخارف األبواب النجدية. 

 ا بينمتدرج لوني بين الغامق والفاتح، كما أن التنوع في أشكال الخطوط وتوزيعها في اللوحة على المساحات اللونية تشمل      

بمفردات متنوعة من الزخارف الشعبية؛ كما أنه تم طمس بعض من أشكال النقوش مستقيم ومنكسر ومائل أثرى سطح العمل الفني 

 يوحي بالبعد وذلك ليكسب اللوحة الفنية تناغما وايقاعا جميال. لصريحة  ألوانب
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 (2-)جدول في اللوحة التشكيلية الرموز التراثية صور توضيحية لتوظيف 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

 توظيف الرموز التراثية

المستمدة من األبواب 

 النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

   

 

 الدائرة

 

  

 

 

 مربعال

 

   

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

 

   

 

 المتقاطعةخطوط ال

 

 

   

 

 نقاطال
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 هـ1222 –سم 100x100 – كأنفسعلى  أكريليك ألوان – عمل الباحثة( 2)شكل 

تم تأسيس اللوحة من الجسو وإظهار مالمس بارزة في وسطها والتي تمثل مجموعة من البيوت الشعبية القديمة في نجد، قسم      

العمل الفني الى ثالث مستويات لونت باللون األحمر في األسفل واالصفر في المنتصف والبرتقالي في األعلى. تعد الخطوط 

كثرة استعمالها يعود لما فيها من معاني السكون والثبات واالمتداد، أما الخطوط الرأسية  األفقية األكثر شيوعاً ولعل السبب في

فهي عبارة عن مجموعة خطوط تحولت من الوضع الساكن المستقر المتوازن إلى الوضع الرأسي الصاعد أو إلى الوضع المائل 

صف الزخارف الشعبية والرموز الهندسية  تم يثولقد استخدمت الخطوط المتوازية للزخرفة في أكثر من وضع؛ ح ،المتحرك

يؤكد على ل وتتوسطها الزخارف التراثية وضع البيوت الشعبيةكما أن في أحزمة أفقية مترابطة لتعبر عن السكون واالمتداد. 

اللوحة،  يع أجزاءفي جم تم توزيع المثلث واألشكال. لوانالهوية الفريدة بشكل يضفي جماالً فريداً وترابطاً متناغماً بين النقوش واأل

 .أما المربع فكان يحتل وسط العمل الملون باألصفر

المستخدمة في النقوش والزخارف الشعبية وهي األحمر واألصفر والبرتقالي بشكل رئيس  لوانكما اعتمد على طبيعة األ      

 ألوان ت التركيب اللوني والشكلي للحصول علىمثل األخضر واالزرق، معتمداً في التصميم على تقنيا انويةالث لوانإضافة إلى األ

  موزعه بشكل متناسق وأشكال منتظمة تحقق التوازن البصري في التصميم.

 (3 –)جدول  في اللوحة التشكيليةالتراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 النجديةاألبواب 

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال
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 الدائرة

 

   

 

 مربعال

 

   

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

 

   

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال

 

 

 

لم تستخدم في هذه 

 اللوحة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هـ1222 –سم 100x100 –اكريلك على كانفس  ألوان –( عمل الباحثة 2)شكل 
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جسدت  ،سطح بالجسو وعمل تأثيرات بمالمس بارزة ألشكال الزخارف الشعبيةالتم تأسيس حيث  قماشالنفذت اللوحة على     

تحقق فيها ثالث مستويات في الوسط توجد عناصر أساسية تمثل التراث الشعبي  ،اللوحة من مباني شعبية تمثل التراث النجدي

لى وأسفل اللوحة رسم أعتم ها وشبابيكها الشعبية وألوانالبيوت الشعبية ب تاألبواب النجدية حيث رسم زخارفاألصيل وتقسيمات ل

جميع تم ت .الصريحة والنقوش الهندسية لوانباألت خطوط واشكال هندسية من المثلث والمربع بشكل متداخل مع البيوت وجّمل

ي رسمت الزخارف بشكل ابداع .العناصر المختلفة ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من نقوش وزخارف األبواب النجدية

الوسط  وفي ،مبهجة متمثلة باللون األحمر في أسفل اللوحة وأعالها ألوانمن الموروث الشعبي النجدي، ولون ب تصميمالمستمداً 

باللون األصفر يتخللها اللون البنفسجي واالزرق، تم توزيع بعض المساحات اللونية بتدرج لوني بين الغامق والفاتح التي أكسبت 

الزيتية  لوانصريحة دون أي تدريج مستخدما األ ألوانتحديد شكل النقوش بتم  ايقاعا متناغم بين عناصر العمل الفني،اللوحة 

 اهلوانأشعبية بالزخارف ال ت فيرموز لعناصر شعبية تمثل عن اللوحة تعبر .البارزة ألطراف الزخارفالشمعية والمحددات 

 تبر هوية بصرية للمملكة العربية السعودية.تع تيوالالصريحة 

 (1 –)جدول  في اللوحة التشكيلية التراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

 

 

 

 

  

 

 الدائرة

 

   

 

 مربعال

 

   

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                344  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

 

   

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

  

 

 

 نقاطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 هـ1222 –سم 100x100 –اكريلك على كانفس  ألوان –( عمل الباحثة 2شكل )

 ،شكلت اللوحة من زخارف األبواب النجدية ،مالمس بارزة لعناصرها إلظهارتم اعداد سطح اللوحة من الجسو والوسيط الرملي  

سط بع والمثلث في ومرجدران البيوت التراثية المصطفة بأبعاد مختلفة والمزينة بزخارف من الموروث الشعبي من ال رسمت

ارف من زخالى تقسيمات كل منها يحتوي على زخرفة ونقش  ئتتم رسم خطوط مستقيمة ومتعرجة ومحنية وجز ،العمل الفني

 ،في اللون األخضر واألصفر واألزرق واألحمر بدرجاتهماه الزاهية والصريحة المتمثلة ألوانب التراث النجدي
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 المميزةعبية شالمستوحاة من الزخارف التراثية الالمثلثات المتتالية بأحجامها المختلفة باإلضافة الى المربعات والنقاط  تكما رسم 

لتي وزين النقوش بالمحددات الدقيقة ا، الرمز الوطني في شكلها وفنها ورسمها. لونت الخلفية باللون األخضر الزاهي تعبيراً عن

الزخارف الهندسية والخطوط المتتابعة بأسلوب انسيابي مريح لعين المشاهد.  تأعطت مالمس وعمق جميل في اللوحة. وظف

 المحددات الملونة في أشكال المثلثات والمربعاتت استخدمحيث  ؛األكريليك ألوانفي اللوحة أكثر من خامة باإلضافة الى  استخدم

زخارف الرموز التراثية النجدية  تم توظيف شمعية والتي بشأنها أعطت للنقوش مالمس مميزة وتحديد جذاب. ألوانمضيفا لها 

آفاق واسعة  الى ساهم بإيصال هذا الفنلياللوحة الفنية بأسلوب معاصر ومبتكر  أصيلة فيباعتباره لوناً تراثياً وهوية عربية 

  واستلهامه في مختلف المجاالت والمناسبات.

 (5-)جدول ة في اللوحة التشكيليالتراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

 

 

 

  

 

 الدائرة

 

  

 

 

 مربعال

 

   

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين
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 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 هـ1222 –سم 80x80 –أكريليك على كأنفس  ألوان –( عمل الباحثة 4شكل )

 

حيث  تمثل  ،تم تأسيس العمل الفني بخامة الجسو وإظهار مالمس بأشكال زخرفية بارزة ؛ تم تصوير اللوحة بأسلوب تجريدي      

القديمة   لبيوتوأسفلها ارسمت في أعلى اللوحة ،من التفاصيل  لمجردة اللوحة مجموعة من البيوت الشعبية  القديمة  في نجد وا

ع قليل من م أما الخلفية فلونت باللون األحمر وتدرجاته ،واألبيض صفرواأله بدرجاتوكر مستخدما اللون األ االكريليك ألوانب

وش الصريحة والنق لوانورسم زخارف  بشكل متداخل مع البيوت ملونة باأل ،وتم رسم شبابيك داخل البيوت ،اللون األخضر 

الهندسية المتباينة متمثلة بالمربع والمعين والمثلث بطريقة جمع فيها العناصر المختلفة ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من 

ات المثلثالزخارف المتمثلة في أشكال نقوش وزخارف األبواب النجدية. كما زين أطراف البيوت من الخارج برسم أشكال من 

 استخدمت المحددات الملونة في أشكال المثلثات األكريليك؛ حيث ألواناستخدم في اللوحة أكثر من خامة باإلضافة الى . المتنوعة

شمعية والتي بشأنها أعطت للنقوش مالمس مميزة وتحديد بارز ليسكبها قيمة جمالية في اللوحة  ألوانوالمربعات مضيفا لها 

 التشكيلية.

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                347  

 ISSN: 2706-6495 

 
 ( 6-جدول ) في اللوحة التشكيلية التراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة

 

 

   

 

 مربعال

 

   

 

 

 

من الدائرة  وحدة زخرفية

 والمعين

 

 

  

 

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال
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 هـ1222 –سم 80x80 –أكريليك على كأنفس  ألوان –( عمل الباحثة 8شكل )
 

حيث  تمثل  ،تجريديتم تأسيس العمل الفني بخامة الجسو وإظهار مالمس بأشكال زخرفية بارزة ؛ تم تصوير اللوحة بأسلوب       

 لوانأرسمت في أعلى اللوحة البيوت الشعبية ب،من التفاصيل  مجردة اللوحة مجموعة من البيوت الشعبية  القديمة  في نجد وال

ل متداخل زخارف  بشكت ورسم ،وتم رسم شبابيك داخل البيوت ،كريلك مستخدما اللون األخضر بدرجاته والبرتقالي المصفرالا

الصريحة والنقوش الهندسية المتباينة متمثلة بالمربع والمعين والمثلث بطريقة جمع فيها العناصر  لوانملونة باألمع البيوت 

رسم أطراف البيوت من الخارج ب تالمختلفة ليعطيها نفس الطابع الشعبي المستمد من نقوش وزخارف األبواب النجدية. كما زين

مق بعض المساحات اللونية تدرج لوني بين الغا اللوحة. تحتويون البنفسجي أرضية ، وقد غطى اللأشكال من المثلثات المتنوعة

بين مستقيم ومائل أثرى سطح العمل الفني بمفردات متنوعة ا والفاتح، كما أن التنوع في أشكال الخطوط وتوزيعها في اللوحة م

لفنية بالبعد وذلك ليكسب اللوحة ا صريحة ليوحي نألوامن أشكال النقوش ب تم طمس بعضكما أنه  الشعبية؛النجدية من الزخارف 

   جميال.تناغما وايقاعا 

 (7-)جدول في اللوحة التشكيليةالتراثية صور توضيحية لتوظيف الرموز 

شكل مصمم لزخارف  األبواب النجديةزخارف جزء تفصيلي من  أنواع وأشكال الرموز

 األبواب النجدية

توظيف الرموز 

المستمدة  التراثية

 من األبواب النجدية

 

 

 مثلثال
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 الدائرة

   

 

 مربعال

 

  

 

 

 

 

وحدة زخرفية من الدائرة 

 والمعين

   

 

 متقاطعةالخطوط ال

 

   

 

 نقاطال

 

 

 

 

 Resultsنتائج البحث 

  تأثير  هالخاصة كما أن جماليات مما أكسبها  النجدية ما بين هندسية ونباتيةتنوع أشكال وأنواع الرموز المستمدة من األبواب

 فعال في اإلبداع التصميمي في التصوير التشكيلي.

  للحصول على تصاميم متعددة ومتنوعة تحمل في طياتها الزخارف الشعبية  للرموز التراثيةتتسع اإلمكانات التشكيلية

 مميزة.صيغ متجددة ذات نظم ايقاعية  إلبداعفنان وذلك المتنوعة التي انتجها فكر ومخيلة ال

 قوي في طرح الموضوعات ومحفز للفنان المعاصر نحو استحداث الجديد في  الموروث الشعبي بمفرداته وزخارفه مؤثر

 الفني.كيفية العرض واألسلوب والتقنية للعمل 

  كما ساعد على تنوع أساليب المعالجة الخطية  الموضوع،أن تعدد مفردات الموروث الشعبي ساهم في وعي الفنان بأهمية

 واللونية والتصميمة.  

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-2-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسادس المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                350  

 ISSN: 2706-6495 

 
  عنصراً هاماً يستخدمه الفنان للتعبير في أعماله الفنية كأسلوب فني معاصر يهدف لنقل فكرة أو مفهوم  التراثيةز والرمتعد

 .مجردعبر الصورة إما بشكل مختزل أو 

 ية عالية تساهم في نقل األفكار والتوجهات واثارة اهتمام المتلقي وتحفيز تفكيره يحمل الرمز الشعبي دالالت بصرية وضمن

 واهتمامه نحو ثقافة المجتمع وتوجهاته وفق لغة عالمية مفهومة.

 من الثقافة الشعبية األصيلة ألي مجتمع وسيلة لنشر ثقافة الشعب لما يحمله من مضامين عميقة ة المستمد تعد الرموز التراثية

  غير منسوخة ومكررة. وفريدة

 مادة مهمة لالستلهام وتحمل معاني ورموز أصيلة تستجلب اهتمام المجتمع المحلي والعالمي. تراثيةتعتبر الرموز ال 

 واالبداع في اللوحات التشكيلية تطويرلالتفاعل مع مفردات التراث واالستفادة منها بأسلوب معاصر يعطي الدافع ل. 

  البتكارية ا االتراث الشعبي كمصدر من المصادر التي يمكن من خاللها تفتيح أفاق جديدة للرؤييمكن االستفادة من زخارف

 .والعالميفي إنتاج تصميمات حديثة ومعاصرة تتوافق مع السوق المحلى 

  يم ملتراث كمصدر للرؤية التصميمية يعمل على زيادة االبتكار والتجديد في تصمن استلهام الالي االتشكيلي توجه الفنان

  .الهوية الثقافية بشكل يواكب التطور الحضاريى اللوحات التشكيلية ويحافظ عل

 وذلك بالتفكير  من الرموز التراثية مستوحاةلديه القدرة االبتكارية والتي تمكنه من إنتاج تصميمات مبتكرة فنان التشكيلي إن ال

 التصميم.عملية تضاف لالمستمر وإعطاء الحرية للعقل للتخيل والوصول إلى أفكار جديدة 

 ناصر ذات إبداع في دمج الع وأبرزتباستخدام زخارف التراث الشعبي التشكيلية اللوحات انتاج حقيق فرضية البحث في ت

وتناسقها لتظهر لنا الحس الفني الحديث مما أكد فرضية الدراسة وهي أن جماليات  لوانذوق فني متزن من حيث الفكرة واأل

تطوير مهارات الفنان واكسبته القدرة على إيجاد الحلول ى أطلقت أفكار في العملية التصميمة وعملت عل رموز التراثيةال

 .اإلبداعيةالتصميمية 

 Recommendationsالتوصيات 

  ضرورة إجراء دراسات تطبيقية على الموروث الشعبي في مجاالت الفنون التشكيلية المتنوعة المنفذة بالخامات المختلفة

 والمادي.أعمال إبداعية مبتكرة للحفاظ على الموروث التفافي  إلنتاج

  العالم.التوعية بأهمية الموروث الشعبي كلغة بصرية مؤثرة تمثل الواجهة الحضارية والثقافية ألي بلد في 

  التعبير عنها واالبتكار واالبداع في رؤيا قضايا المجتمع  والتحفيز علىاستثمار الفنون الشعبية الستيعاب طاقات الفنانين

 أعمال فنية بأساليب وتقنيات جديدة ومبتكرة وأصيلة من الموروث الشعبي السعودي. إلنتاجوإيجاد الحلول المبتكرة 

  واالستفادة من معطياته المتعددة وذلك إلحياء التراث الوطني تنفيذا لرؤية السعودي التأكيد على االهتمام المستمر بالتراث

 دراسته وتوظيفه في الفنون التشكيلية.م من خالل 2030المملكة 

  طراز  ادللتصميم، وايجضرورة استخدام مفردات التراث في التصميمات لما لها من تأثيرات إيجابية تثري القيمة الجمالية

رشفته المحلي وأ وتوثيق الفن مع متغيرات العصر ومتطلباته إلثراء القيمة الجمالية للتصميم واالرتقاء به يتالءمحديث متطور 

 وتفسيره.
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 ومعانيها في الفن المعاصر وعالقتها بالهوية العربية أو وز التراثية تحفيز الباحثين للمزيد من البحث عن استخدامات الرم

 واجراء التجارب على المفردات الشعبية المتنوعة حيث مازالت هناك المزيد من الفرص المتجددة للتجريب واالبداع.، المحلية

 المراجع 

 المراجع العربية 

الخزفية كأحد رموز التراث الشعبي السعودي بين تأكيد الهوية العربية  ( المبخرة2014الناصر )أبو زيد، سماح محمد عبد  -

ومواجهة تحديات سوق العمل " المؤتمر الدولي الثاني، التنمية المستدامة للمجتمعات بالوطن العربي، دور الثقافة والتراث 

 والسياحية والعلوم التطبيقية في التنمية المستدامة. عيةاإلبداوالصناعات 

 م( معجم الغني الزاهر، مؤسسة الغني للنشر.2012أبو العزم، عبد الغني ) -

( توظيف القيم الجمالية المستوحاة من الزخارف الشعبية لألزياء التقليدية النسائية 2012محمد )محسن  الدعجاني، نورة -

 .82-42، ص2التطبيقية، عكلية الفنون  –جامعة دمياط  سياحية. مجلةبمحافظة الطائف في تنفيذ تذكارات 

ثيرات الجمالية والوظيفية لنسيج (. االستفادة من التأ2018. )عبد المقصود، إيناس حمدى ورزقربيع، إيمان حامد محمود،  -

 .122 -132 ،2مجلة جامعة شقراء: جامعة شقراء، ع .السدو إلثراء الجانب السياحي بالمملكة العربية السعودية

التشكيلية والجمالية ألساليب رسم وتصوير الخيول في التصوير السعودي  ( القيم2022ناصر )السديري، مها محمد  -

 .244-223 ،22لجمعية إمسيا التربية عن طريق الفن، ع. المجلة العلمية المعاصر

(. زخارف الفن الشعبي والتراث السعودي وكيفية المحافظة عليها من 2012الشمري، تهاني سعود عايد محمد. ) -

 .3، ج12المجلة العربية للعلوم االجتماعية: المؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ع .االندثار

حولية كلية المعلمين  .(. القيم الفنية والجمالية في الزخارف الشعبية بمنطقة عسير2003مرزوق. ) عبد هللاالشهراني، علي  -

 .22 ،2مركز البحوث التربوية، ع  -كلية المعلمين  -في أبها: جامعة الملك خالد 

الزخرفية لتراث السعودي ودورها في استلهام (. النظم الجمالية لصياغة المفردات 2012الشهراني، حامد محمد سالم. ) -

 .482-424ص ،3 ، ع32مج مجلة البحث في التربية وعلم النفس،  – التربيةكلية  -جامعة المينيا التشكيل الخزفي المباشر.

لتربية: مجلة كلية ا .(. دور التربية الفنية في المحافظة على الموروث الشعبي السعودي2002ظافر علي. ) عبد هللاالشهري،  -

 .332-321 ،3 ، ج30كلية التربية، ع  -جامعة عين شمس 

 -مجلة الدبلوماسي: وزارة الخارجية  .(. المحافظة على الموروث الشعبي السعودي2002ظافر علي. ) عبد هللاالشهري،  -

 .22-22،20معهد األمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ع 

مية في صياغات تصمي واستلهامها(. القيم الجمالية في مشاهد الرقصات الشعبية السعودية 2021الصاعدي، عبير بنت مسلم. ) -

  .121 ،123، ع32مجلس النشر العلمي، مج -المجلة العربية للعلوم اإلنسانية: جامعة الكويت  .لتعزيز اإلبداع الفني للطالبات

. مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2012عباس، محمد؛ ونوفل، محمد؛ والعبسي، محمد؛ أبو عواد، فريال ) -

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

ة مجل .(. الداللة الرمزية في الفنون الشعبية كمصدر أبداعي في الجداريات الخزفية2018عبد العزيز، داليا على عبد المنعم. ) -

 .122-118، 12العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية: الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، ع
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 .22-22، 143المعرفة: وزارة التعليم، ع مجلة  .اليونسكو في المحافظة على التراث العالمي ( إسهامات2002عبيد، جان. ) - 

المعهد األعلى  -أعمال ندوة حضارة أم حضارات: جامعة الزيتونة  .(. دور الفن في التقاء الحضارات2002عزوز، رضا. ) -

حضارة األعلى لل والمعهد والتكنولوجياالعلمي  والبحثتونس: جامعة الزيتونة، وزارة التعليم العالي  للحضارة اإلسالمية،

 .224 - 213اإلسالمية، 

     عالم الكتب، القاهرة. والجمال،مفاهيم في الفن (. 2002عطية، محسن محمد ) -

 عالم الكتب. العربية:مصر  ، القاهرة، جمهورية1، ط1مج  المعاصرة،م(. معجم اللغة العربية 2008)احمد مختار  عمر، -

دار  ،((: المعايشة الجمالية: دراسات فكرية جمالية تتناول العالقة بين اإلنسان واألشياء والفن2002العوبثاني، راتب مزيد. ) -

 دمشق. ع،الينابي

 . األردن: جدارا للكتاب العالمي، عالم الكتب الحديث.مهارات في الفنون التشكيلية(. 2009الكوفحي، خليل ) -

 ديسمبر. ،12النقد األدبي، العدد  فيالفن. مجلة عالمات  في(. رمز الفن والرمز 1222النجر، سوزان. ) -

الثقافي في الخزف قديما كمدخل إلثراء الرمز للخزف  (. الدالالت الرمزية للموروث2010محمد، محمد علي محمود. ) -

 .321 ،24، ع 14للتعليم والتنمية، مج  العربيمستقبل التربية العربية: المركز  .المعاصر

 . صنعاء: دار الكتب. مناهج البحث العلمي(. 2012المحمودي، محمد ) -

مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية:  .وعالقته بالمجتمع(. مقاربة نظرية لماهية الفن 2021، نورة. )وقدورنزارى، سعاد،  -

 .2232 خاص،الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية، عدد 

المنظمات الدولية واإلقليمية في حماية التراث الثقافي وادارته وتعزيزه. مجله  (، دور2012عماد )الهياجي، ياسر هاشم  -

 .110- 84، ص32ادوماتو، ع

 القاهرة. الشرق،زهراء  الدينية،(. الرمزية 2002ياسمين، عبد الناصر. ) -

 ،10والفنون، عمجلة العمارة  المعاصر،التراث كمدخل لتحقيق الهوية الذاتية في الفن  (،م2018حامد ) يوسف، ثريا -

 . 181-122ص

من االنترنتالمراجع   
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