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Between the Rooting of Arab Identity and Doors  NajdAesthetics of 

Creative Thinking 

 د/ أسماء محمد نبوي
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 :البحثملخص 

عالمنا العربً هو نبع زاخر بالفنون العربٌة الخالصة , وإستلهام جمالٌات تلك الفنون بشكل معاصر هو خٌر حافظ لهوٌتنا 

العربٌة التً تتعرض فى الوقت الراهن إلى بعض العواصؾ والمإثرات األجنبٌة التى قد تضعفها دون أن تقضى علٌها 

العرب أن ٌنهضوا لصٌانة هذه الهوٌة ، والعمل على تماسكها بل وؼرسها فى  تماما ، لذلك أصبح من الضرورى على كل

نفوس األجٌال الجدٌدة التى هى أحوج ما تكون إلى ذلك. فتؤصٌل الهوٌة العربٌة هو أحد سبل حماٌة عالمنا العربً وتؤكٌد 

 اإلنتماء له , كما أنه أحد أبواب تقدم أمتنا العربٌة .

الؽزو الثقافى الوارد من الؽرب للمجتمعات العربٌة وتؤثر كثٌر من جٌل الشباب بها فإنه ٌبقى  والواقع أنه مهما قٌل عن

لكل مجتمع عربى ثقافته الخاصة التى تكونت لدٌه من العادات والتقالٌد والتراث الشعبى والمعارؾ التجرٌبٌة التى إستقرت 

أمانة لألجٌال الحدٌثة . كما أن التحوالت الكبرى التً فى وجدان المجتمع وأصبحت األجٌال القدٌمة تسلمها بكل دقة و

شهدها الوطن العربً وجدت بعض تجلٌاتها المباشرة أو ؼٌر المباشرة فً الممارسة الفنٌة العربٌة ، فمحاولة النهوض 

و أحد أهم بالموروث الشعبً العربً وإستخدام عناصره ذات المرجعٌة الثقافٌة المحلٌة وتوظٌفها فً الفنون المعاصرة ه

 السبل لتؤكٌد وتؤصٌل هوٌتنا العربٌة .

ومن هذا المنطلق كان البحث عن أحد تلك الفنون والتً إشتهرت به منطقة " نجد " بالمملكة العربٌة السعودٌة , والذي 

طرٌق الجمع  ٌتمٌز بزخارؾ علً األبواب القدٌمة فٌما ٌطلق علٌه األبواب النجدٌة , والتً هً تحفة فنٌة تلفت اإلنتباه عن

بٌن النقش والحفر والتلوٌن ,وتعطً صورة واضحة عن مدى إهتمام صاحب المنزل بتجمٌل منزله , لنستلهم من تلك 

العناصر والزخارؾ الموروثة قٌماً جمالٌة نصٌػ من خاللها تصمٌمات تصلح لطباعة المعلقات النسجٌة المطبوعة بشكل 

 معاصر.

Research Summary 

Our Arab World is a generous spring of pure Arabic arts, and being inspired by the aesthetics 

of those arts is the best preserver of our Arabic identity which, at the time being, is exposed to 

some disorders and external influences. 

In fact, no matter what is said about cultural invasion coming from the west and most of the 

youth being affected by it, every Arab community has its own culture which was formed by 

customs, traditions and public legacy which are settled in the emotions of the community, and 

the old generations hand it to the new generations with full accuracy and honesty.   

Establishing the origin of (rooting) the Arabic identity is one of the means to protect our Arab 

world and its progress through uprising of the Arabic public legacy and using its elements 

with the local cultural reference and using it in modern arts. 

From this starting point, research was made on one of those public arts which is well known 

in Najd in Kingdom of Saudi Arabia, which is characterized by decorations on old doors, that 

is called Najd Doors. It is a master piece that draws attention because it assembles engraving 

and coloring, and gives the impression of how interested the owner of the house is in 

WORK
Typewritten Text
asmaa4design@yahoo.com

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                             مجلة العمارة والفنون                            

20 

decorating his house. We inspire from those inherited elements and decorations aesthetic 

values from which we frame contemporary inventions. 

It is important to research in drawing out to attention the Arabic public legacy “ Najd art “ in 

order to find contemporary creative frames to achieve the Arabic identity from one side and to 

open new creative fields whose source is the Arabic legacy from another side, and 

implementing it in the field of  printing textile pendants. 

The goal of the research is to introduce the Najd art and its properties and elements, and to 

clarify the impact of the Arabic public legacy in Establishing the origin of (rooting) the 

Arabic identity.  

The research follows the descriptive analytical method and the experimental method (applied 

artistic method) through inventing designs suitable for printing textile pendants. 

In light of the above, the results of the research is summarized in the effective and positive 

role of the public Arabic legacy to originate our Arabic identity, and the printing of textile 

strongly contributes in completing the visual view of the public legacy, the Najd art is an 

example , through a contemporary creative vision. 

Discussion of results: 

The creative Arab has an important and effective message to originate the Arabic identity 

through being inspired by the Arabic public legacy. The issue of the Arabic identity 

qualifications and privacy should be revisited. It should also be thought about the suitable 

channels to make reactive relationships between this identity and the Arab community. 

Recommendations: 

1- Concerned parties should spread awareness of the significance of reviving the Arabic 

legacy and the need to maintain the deep study of this Arabic legacy. 

2- The necessity of taking into consideration the significance of the Arabic identity and 

originating it either through theoretical or practical studies or through cultural and artistic 

dimensions from one side and the functional application dimension from another side.                                                                                
 

 مقدمة 

فً خضم عالم تتعاظم فٌه دعاوي العولمة والهٌمنة الثقافٌة فإن الواقع المعاصر للمجتمعات العربٌة ٌعكس تراجع الثقافات 

المحلٌة ونتاجها المادي المتمٌز ومنه التراث الشعبً , ولعل الشعور بفقدان الهوٌة من أكثر القضاٌا تؤثٌراً وأهمها أثراً 

تجارب اآلخرٌن وإبداعهم ضرورة مع أهمٌة المحافظة على إستقاللٌة الهوٌة وعدم  علً نواحً شتً , فاإلنفتاح على

التبعٌة والتفرٌط فً الخصوصٌة الثقافٌة العربٌة، فلٌس المراد باالنفتاح الثقافً أن تذوب الثقافات المحلٌة وتنصهر فً 

احدة هً اإلنسانٌة والتً تتسع لتضم جمٌع ثقافة واحدة عالمٌة، لكن اإلنفتاح على اآلخر ضروري ألننا نعٌش تحت مظلة و

أشكال اإلبداع اإلنسانً.  فالتراث خاصة الشعبً كقٌمة تارٌخٌة وهدؾ فكري ٌعتبر بمثابة السالح الفكري والمادي الذي 

ٌمكن من خالله إعادة الثقة المفقودة وؼرس اإلنتماء واإلفتخار بكل ماهو مستمد من موروث قدٌم مادي أو فكري والذي 

عد دوماً نبعاً لإلبداع الذي ال ٌنضب , والذي من خالله نستطٌع مواجهة الزحؾ الثقافً الؽربً بكل صوره وبكل سلبٌاته ٌ

, ومن هذا المنطلق تؤتً فكرة البحث من خالل دراسة أحد الفنون الشعبٌة العربٌة وهو الفن النجدي والذي تزٌنت به 

ودٌة , والذي ٌعد أكثر ماٌمٌز تلك المنطقة عن ؼٌرها من خالل زخارفه األبواب بمدٌنة نجد بالمملكة العربٌة السع

وعناصره الملونة علً أبواب المنازل , ومن خالل تلك الدراسة الفنٌة التحلٌلٌة لتلك العناصر تم اإلستفادة منها فً إبتكار 
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لتفكٌر اإلبداعً واألصالة من تصمٌمٌات تصلح لطباعة المعلقات النسجٌة المطبوعة تمتزج فٌها المعاصرة من خالل ا

 خالل تراث شعبً عربً لتؤصٌل الهوٌة العربٌة والحفاظ علٌها .

 خلفية البحث :

 أهداف البحث :

 تعرٌؾ الفن النجدي وخصائصه وعناصره . -

 توضٌح أثر الموروث الشعبً العربً فً تؤصٌل الهوٌة العربٌة . -

 عة المنسوجات فً صٌاؼة إبداعٌة معاصرة لتؤصٌل الهوٌة العربٌة.تناول جمالٌات الموروث الشعبً العربً فً طبا -

 أهمية البحث :

أهمٌة الدراسة ٌتمثل فً ندرة  البحوث العلمٌة والدراسات العربٌة التً تناولت هذا الجانب من الدراسة األمر الذي  -

 ٌستوجب المزٌد من تلك البحوث المتخصصة التً تفٌد هذا المجال.

الموروث الشعبً العربً إلٌجاد صٌػ إبداعٌة معاصرة تحقق تؤصٌل الهوٌة العربٌة من جانب و فتح إبراز أهمٌة  -

 مجاالت إبداعٌة جدٌدة مصدرها التراث العربً وتطبٌقها فً مجال طباعة المنسوجات كؤحد مجاالت التصمٌم واإلبداع .

مفادها تؤصٌل الهوٌة العربٌة الممتزج بالتفكٌر  ربط الفن التطبٌقً عامة و فن طباعة المنسوجات بعالقة وثٌقة معا -

اإلبداعً المعاصر ,األمر الذي ٌضٌؾ آفاقا جدٌدة للتصمٌم من جهة وتثرى األبحاث والدراسات العلمٌة بشكل عام والفنٌة 

 التطبٌقٌة بشكل خاص من جهة أخري .

 فروض البحث

 فً إستحداث تصمٌمات طباعٌة لمعلقات نسجٌة مبتكرة .ٌفترض البحث أنه ٌمكن اإلستفادة من زخارؾ األبواب النجدٌة 

 حدود البحث:

 هـ .1329حدود البحث الزمنٌة : تقتصر علً الدراسة الفنٌة لألبواب النجدٌة بداٌة من 

 حدود البحث المكانٌة : تقتصر علً الدراسة الفنٌة لألبواب النجدٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة .

 منهجية البحث :

 إلً أهداؾ البحث ٌتبع البحث:للوصول 

 أوالً : المنهج الوصفً التحلٌلً : وذلك من خالل التحلٌل الفنً لنماذج مختارة من األبواب النجدٌة . 

ثانٌا : المنهج التجرٌبً ) الفنً التطبٌقً ( : حٌث تجرى التجارب الفنٌة والتطبٌقٌة المستوحاة من الدراسات الفنٌة التحلٌلٌة 

 ق التصمٌم بإستخدام الطباعة الرقمٌة على المعلقات النسجٌة .السابقة لتطبٌ

 مصطلحات البحث :

   Creative Thinkingالتفكٌر اإلبداعً  - Identityالهوٌة   - Doors Najd األبواب النجدٌة 

 اإلطار النظري 

ٌّة فً اللّؽة تعرؾ بؤّنها مصطلح مشتق من الضمٌر هو؛ ومعناها صفات اإلنسان وحقٌقته، وأٌضاً تستخدم لإلشارِة  الهو

ٌّزات التً  ُة بؤّنها مجموعٌة من الُمم ٌّ ٌّة، أّما اصطالحاً فُتعرُؾ الهو ٌّة الفرد ٌُّز بها الشخص إلى المعالم والخصائص التً تتم

ٌّزات ُمشتركة بٌن جماعٍة من  ٌمتلّكها األفراد، وُتساهمُ  ٌُحّققون صفة التفّرد عن ؼٌرهم، وقد تكون هذه الُمم فً جعلهم 

ٌّة  الّناس سواًء ضمن المجتمع، أو الّدولة.أي أّن الهوٌة هً كُل شًٍء ُمشترك بٌن أفراد َمجموعٍة ُمحّددة، أو شرٌحة اجتماع

بٌة تتحدد بخمس مكونات هً )الجنس العربى ، واللؽة العربٌة ، والتارٌخ ُتساهُم فً بناِء ُمحٌٍط عاٍم لدولٍة ما، والهوٌة العر
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الوطنى ، والثقافة المحلٌة ، والدٌن( , وتتؤصل هذة المكونات فى المنتمٌن إلٌها مثل الجذور التى ٌصعب إقتالعها من 

ال تصٌب الجوهر  األرض, صحٌح أنها قد تتعرض للكثٌر من العواصؾ ومستحدثات العصر التً هً عوارض خارجٌة

الداخلى إال فى القلٌل النادر. األمر الذي ٌإكد على أهمٌة تدعٌم مكونات الهوٌة العربٌة للحفاظ علٌها وتؤصٌلها. وألن الفن 

الشعبً العربً ٌحمل فً طٌاته الهوٌة فإن إحٌائه هو إحٌاء وتؤصٌل للهوٌة العربٌة وخٌر حافظ لها , فهو مرآة حقٌقٌة 

ركٌزة أساسٌة لتؤكٌدها وأساس التواصل الثقافً والتارٌخً علً مر األجٌال ضمن السٌاق الحضاري لتلك الهوٌة و 

العربً ألنه ٌشكل أهم النشاطات األساسٌة فً المجتمع اإلنسانً العربً , فالفن الشعبً هو إنعكاس إلنفعاالت فطرٌة 

ي , فهو تجسٌد حقٌقً لمعتقدات وعادات شعب معٌن تعكس تقالٌد متوارثة نتٌجة المإثرات الخارجٌة علً اإلنسان الفطر

(. وتراثنا العربً تراث نابض بالحٌاة لذلك فهو دوماً  7م : ص2006)فإاد , محمد شٌرٌن  من خالل عواطفه ووجدانه

ة , وألن دافعاً لإلبداع والتمٌز , ولعل أكثر ماٌمٌزه هو إنفراده الكامل بعناصره التً تشٌر بقوة إلً أصالة الهوٌة العربٌ

الحضارات فً وقتنا الحالً هً حضارة معلومات ومجابهة فكرٌة ٌجب وأن تكون متبادلة علً حد سواء فاإلنتصار فً 

هذة الحضارة للمجتمع األقدر علً المواجهة باإلبداع والتجدٌد مع التمسك بالجذور , والتراث الشعبً العربً هو أحد أهم 

لق جاءت فكرة البحث من خالل كشؾ النقاب عن أحد الفنون التراثٌة الشعبٌة فً ركائز تلك المواجهة , ومن هذا المنط

 منطقة الجزٌرة العربٌة تحدٌداً المملكة العربٌة السعودٌة وهو األبواب النجدٌة .

 :األبواب النجدية

طق مثل منطقة تمثل " نجد " فً الوقت الحاضر معظم مساحة المملكة العربٌة السعودٌة , حٌث تؽطً عدداً من المنا

الرٌاض ومنطقة القصٌم وحائل والجوؾ والحدود الشمالٌة وأجزاء من المنطقة الشرقٌة ومن منطقة المدٌنة المنورة ومن 

( ، وتعد " نجد " من المناطق  221, 220م  : ص 1999-ه1419منطقة مكة المكرمة ) الموسوعة العربٌة العالمٌة 

ة ولكن أهم ما ٌمٌزها عن ؼٌرها من المناطق هذا الفن الشعبً الخالص  التً تعرضت ألحداث تارٌخٌة وصراعات عد

الذي تمٌزت به منطقة " نجد " وٌطلق علٌه الفن النجدي , وهو تزٌٌن األبواب والنوافذ, وهو فن وظٌفً ٌرتبط فً المقام 

لى األبواب والشبابٌك بإمتداد األول بسد حاجة وؼاٌته جمالٌة إلضافة البهجة واأللوان البراقة وتظهر سمات هذا الفن ع

ٌّز الفكر اإلنسانً الشعبً السعودي وتؤتً كِحَرؾ جمالٌة لها أداإها الدقٌق وإرثها الزخرفً  بصري وخصائص ونسب ُتم

. إن العمارة فً " نجد" تعبر عن تقالٌد معمارٌة محلٌة صرفة سواء فً مواد البناء المكونة من الطٌن وجذوع النخل أو 

م  : 1999-ه1419ارجٌة كالشرفات والنقوش علً الجص األبواب الملونة ) الموسوعة العربٌة العالمٌة الزخارؾ الخ

( ، وٌصنع الباب قدٌما من األثل وجذوع النخل المحلٌة حٌث تقطع الى شرائح تسمى الفلوج تصؾ جنبا إلى 279ص 

رتكز الباب على نقٌره من الحجر لكً ال جنب على ثالث عوارض من خشب األثل ,أما ما ٌحمل الباب ٌسمى الصاٌر وٌ

تتآكل , أما قفل الباب فٌصنع من خشب األثل وهو مإلؾ من جمجمة ومجرى وأما الجمجمة فٌركب علٌها أسنان من 

( , أما النقوش فهم ٌصنعون لها فرجار 1كما ٌوضح شكل ) الخشب ٌتم رفعها بالمفتاح المصنوع من الخشب فٌفتح الباب

فً أسفله مسمار كً ٌقوم المسمار بالحفر على الخشب وٌعتمدون علٌه بشكل كبٌر وٌستخدمون خشبً ٌدوي ٌوضع 

أزامٌل خاصه بالحفر . وبعد اإلنتهاء من الباب ٌقومون بتحسٌنه بمعدن الحدٌد مثل السالسل والحلقه التً ٌسحبها الباب 

باب كامالً ٌؤتً دور التوثٌق وهو بكتابة إسم ( , وبعد إتمام ال2والخاطفة التً تربط األخشاب ببعض كما ٌوضح شكل )

( , وبعض والعبارات والحكم ودائما ٌذكرون هللا 7( إلً )3صانع الباب وتارٌخ الصناعة كما توضح األشكال من )

وٌحمدونه وٌثنون علٌه بعد انتهائهم من صناعة األبواب ,وٌكتبون بعض العبارات مثل الشهادة والصالة على النبً والحكم 

 ( .9( , )8. كما ٌوضح شكلً )  فً داللة على تقواهم وخوفهم من هللا وأنهم ٌحتسبون اآلجر فً جمٌع أعمالهم, 
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 (4شكل رقم )         (           3شكل رقم )          (            2شكل رقم )           (           1شكل رقم )                     

 

 (8شكل رقم )            (        7شكل رقم )             (       6شكل رقم )             (           5شكل رقم )                    

 

 (11شكل رقم )                            (       11(                  شكل رقم )9شكل رقم )                        

ن النجدي كؽٌره من الفنون الشعبٌة بؤنه ٌستخدم الخامات المحلٌة , ووحداته الزخرفٌة مستمدة من البٌئة المحٌطة وٌتمٌز الف

به تتمٌز تلك الزخارؾ بالبساطة والتلقائٌة والعفوٌة والبعد عن التعقٌد واإلفتعال , فهً بسٌطة مرتبة بنظام وإٌقاع تكراري 

الشعبٌة األخري . وتعتمد الزخرفة فً تلك األبواب والنوافذ على الزخرفة خاص مٌزها عن ؼٌرها من وحدات الفنون 

الهندسٌة والنباتٌة بشكل كبٌر مثل المثلث والدائرة والمربع والخطوط المتقاطعة ومحاكاة الورود واألوراق وسعؾ النخٌل 

 ( .11( و )10كما ٌوضح شكلً ) . وعناقٌد العنب,وبعضها ٌكون متوارث من اآلباء واألجداد

فالزخارؾ مائلة إلً التجرٌد وإختصار بعض التفاصٌل , فً حٌن تمتزج بفكر وإبداع الفنان الشعبً من جهة وتخضع 

إلمكانٌات الخامة واألدوات المستخدمة والمستمدة من البٌئة من جهة أخري, وقد لجؤ الفنان الشعبً السعودي إلً المبالؽة 

زها سواء بتكبٌر حجمها أو بإختٌار األلوان أو بتحدٌدها بإستخدام الخطوط , كما أحٌاناً فً بعض العناصر والوحدات إلبرا

 نجده ٌمٌل إلً الزخرفة حٌث أنه ٌكره الفراغ .
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 (            14شكل رقم )             (              13شكل رقم )                   (         12شكل رقم )                        

ولعل أهم ماٌمٌز إنتاج الفنان الشعبً هو أنه بؽرض المنفعة داخل البٌت وخارجه , كما أنه ٌكون محمالً بدالالت معبرة 

 :Morris, William1965)تفسره وتشرحه .وٌتمٌز الفن الشعبً بمالمح تقلٌدٌة وبنزعه للمحافظة علً القدٌم

p.403:405) ت ٌده وٌتمتع بالخبرات المتوارثة وهو كثٌر اإلعتماد علٌها , والفنان الشعبً قادر علً التحكم فً عضال

فً عمله الفنً , فهً القوة المحركة لفنه وٌرتكز فً ذلك علً التقالٌد والخبرات والتجارب التً تصله وتشكل هوٌته أي 

 .ماكانت 

ن إلً مرادفات لها صلة بالفطرة دوماً ترمز األشكال فً الفنون الشعبٌة إلً أساطٌر أو معتقد شعبً , بٌنما تشٌر األلوا

اإلنسانٌة والمإثرات البٌئٌة , وفً األبواب النجدٌة إعتمد الفنان الشعبً  إلً إستخدام األلوان األساسٌة كاألحمر واألزرق 

واألصفر والتً مصدرها الطبٌعة ) دون إستخدام التدرج فً األلوان ( وهو ما ٌتناسب مع إهماله للمنظور والتجسٌم, وهذه 

األلوان كانت تإخذ من النبات فً بداٌة الوقت وبعدها إعتمد صانعوها على الصبؽات المستوردة والتً تؤتً من الخارج , 

  . وٌتم تلصقٌها على األبواب باالصماغ وكذلك ٌعتمدون على قشر الرمان الٌابس

       

 (            17شكل رقم )              (          16شكل رقم )                   (          15شكل رقم )                         
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 (            21شكل رقم )            (               19شكل رقم )                  (         18شكل رقم )                            

     

       (     22شكل رقم )                   (             21شكل رقم )                  (           2شكل رقم )                      

وٌجدر القول بؤن هذا الفن رؼم إستمراره بنفس عناصره وزخارفه الممٌزة إلً اآلن ) كمحاولة للحفاظ علً التراث     

تكرارات تلك العناصر , كما هو الحال فً القرٌة النجدٌة أو بعض المجالس النجدي (  كما هً إال بعض التؽٌٌر فً 

( إال أنه كفن لم ٌظهر كدافعاً لإلبتكار فلم تستلهم زخارفه فً المنسوجات 32( إلً )24التقلٌدٌة كما توضح األشكال من )

معاصرة خاصة للمعلقات النسجٌة لخلق جو تراثً متجانس ومنسجم فٌما حوله أو إستلهام تلك الزخارؾ بطرٌقة مبتكرة و

 المطبوعة .

       

 (25شكل رقم )                      (                24شكل رقم )                                (      23شكل رقم )                  
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 (28شكل رقم )                (            27شكل رقم )           (                     26شكل رقم )                       

        

 (31شكل رقم )                      (            31شكل رقم )                       (           29شكل رقم )                   

ومن خالل األشكال السابقة التً توضح بعض من األبواب النجدٌة وزخارفها , ٌمكن القول بؤن الفنان الشعبً السعودي 

إستطاع أن ٌوظؾ المشهد الزخرفً فً نسٌج بصري بتداخالت تجرٌدٌة مدروسة لزخارؾ نباتٌة وهندسٌة وكتابٌة لها 

تشكل مالمح التراث النجدي , الذي إعتمدت فٌه الزخارؾ علً  بعدها التارٌخً على المستوى الشعبً وهً نتاج إبداعً

الخطوط والتشكٌالت الهندسٌة فً عالقات جمالٌة لها دالالتها الشكلٌة وهً إشارة حٌة لتفاصٌل المكان فً منطقة " نجد " 

طرق إلً ماهٌة التً زخرت بإبداع من نوع خاص , وإلستلهام الفنون الشعبٌة المتوارثة بشكل معاصر كان مهماً الت

التفكٌر اإلبداعً وأهمٌته لصٌاؼات إبداعٌة معاصرة لتلك الفنون الشعبٌة المتوارثة , فاإلنسان ٌستؽرق عمره لتحقٌق ذاته 

واإلبداع هو أحد طرقه إلى ذلك، فاإلنسان هو وحى اإلبداع ومبدعه ومتلقٌه وهو ٌفضل أن ٌصل إلى هدفه مباشرة وإن 

اح والمجهود البدنى والفكرى فى الوصول إلٌه من خالل التفكٌر اإلبداعً الذي ٌعد عملٌة عقلٌة كان أحٌاناً ٌستمتع بالكف

مدفوعة برؼبة قوٌة تهدؾ إلى إٌجاد حلول جدٌدة للمشكالت التً تواجهنا فً الحٌاة , وألنه نشاط عقلً مركب وهادؾ 

كن معروفة سابقاً فإنه ٌتمٌز بالشمولٌة والتعقٌد , توجهه رؼبة قوٌة فً البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصٌلة لم ت

فهو ٌحتاج إلى المعرفة والخبرة والمهارة والرؼبة القوٌة الصادقة فً الوصول إلى الهدؾ ألنه ٌنطوي على عناصر 

تطوٌر إذ أنه معرفٌة وإنفعالٌة وأخالقٌة متداخلة تشكل حالة ذهنٌة فرٌدة". ومن هنا تؤتً أهمٌة التفكٌر اإلبداعً للتؽٌر وال

 ٌسهم فً دفع عجلة التقدم باألمم والرقً بها. 

وتتلخص مهارات التفكٌر اإلبداعً  فٌما ٌلً: الطالقة: فالمبدع الذي ٌتصؾ بالّطالقة ٌكون قادراً على إنتاج األفكار  

والقدرة على اإلستفادة من الخبرات السابقة والمعلومات المتراكمة وكل ما سبق له تعلمه عند االستجابة لمثٌر معٌن وإٌجاد 
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ن من الخٌارات والبدائل. المرونة:وتعنً عدم الجمود والقدرة على التحّول السرٌع حلول جدٌدة والتوصل ألكبر عدد ممك

بالحالة الّذهنٌة بتحول الموقؾ عند االستجابة لمثٌر والبحث عن خٌارات وبدائل لحل المشكالت. األصالة: واألصالة تعنً 

ما هو متداول من األفكار. اإلفاضة إٌجاد أفكار جدٌدة لم تكن معروفة وؼٌر مسبوقة وؼٌر مؤلوفة لعدم خضوعها ل

والتفاصٌل: وتعنً قدرة الفرد على إؼناء الفكرة بالزٌادة علٌها وجعلها أكثر فاعلٌة فً حل المشكلة وإعطاء نتاجات كثٌرة 

من إمكانات قلٌلة. الحساسٌة: أي اكتشاؾ المشكالت والصعوبات بسهولة وسرعة وإدراك النقص فً المعلومات قبل 

الحل فً حٌن ٌلحظ آخرون وجود المشكلة. ورؼم وجود التفكٌر اإلبداعً عند الكثٌرمن األفراد إال أن  التوصل إلى

. ومن هنا ٌؤتً دور العملٌة اإلبداعٌة التً هً نشاط  معوقاته كثٌرة وقد تحول دون ظهور هذا اإلبداع أو اإلستفادة منه

ؼٌر مؤلوؾ ٌمكن تطبٌقه واستعماله، فاإلبداع لٌس تفكٌراً مزاجٌاً  تجدٌدى محوره إٌجاد أفكار جدٌدة ٌنتج عنها إنتاج متمٌز

م : 1996) عطٌة , حسن  وإنما هو رإٌة ؼٌر مؤلوفة تتحول إلى فكرة لدى مصمم ثم إلى إبداع قابل للتطبٌق واالستعمال

ة عربٌة تتمٌز بتجاذب . وعلً المبدعٌن العرب أن ٌتحرك تفكٌرهم اإلبداعً بمختلؾ تعبٌراته وأشكاله داخل ثقاف( 13ص

هائل بٌن التراث والمعاصرة لتواجه تحدٌات الحفاظ علً الهوٌة وتؤصٌلها.وٌقتضً التفكٌر اإلبداعً فً التصمٌم المستلهم 

من الموروث الشعبً فهماً متعمقاً لجوهر الفن الشعبً وإدراكاً عمٌقاً للقٌم الجمالٌة الكامنة به , ودراسة أسسه البنائٌة من 

راسة فنٌة تحلٌلٌة تظهر مواطن إبداعه وإنفراد عناصره ووحداته , لتتؤكد وتتؤصل هوٌتنا العربٌة عن فهم عمٌق خالل د

 وعن دراسة واعٌة .

 :اإلطار العملي للبحث

 دراسة فنٌة تحلٌلة لنماذج من زخارؾ األبواب النجدٌة :

ا علً األشٌاء أن نحكم بجمال تلك األشٌاء من عدمه , القٌم الجمالٌة هً المعاٌٌر أو المحددات التً ٌمكن من خالل تطبٌقه

فقٌم مثل اإلٌقاع واإلتزان والوحدة والنسبة والتناسب من شؤنها أن تحدد جمال العمل الفنً من عدمه. ومن خالل الدراسة 

هذا الفن ولتلك الفنٌة التحلٌلٌة لبعض نماذج من زخارؾ األبواب النجدٌة تظهر بعض السمات والخصائص والقٌم الجمالٌة ل

الزخارؾ , بداٌة من إهتمام الفنان الشعبً السعودي بالعالقة مابٌن الشكل واألرضٌة . حٌث ٌعتبر الشكل واألرضٌة من 

أهم عناصر أي عمل فنً , فالشكل ٌمثل المضمون الرئٌسً المراد التعبٌر عنه , فً حٌن أن األرضٌة تمثل الجو المالئم 

لذي فً كنفها ٌبرز هذا الشكل وٌؤخذ معالمه وٌإدى رسالته , وقد دعم الفنان الشعبً السعودي الذي ٌتناسب مع الشكل , وا

الوحدة واإلستمرارٌة بٌن أجزاء العمل بمراعاة كل من الشكل واألرضٌة والمساواة بٌنها فً األهمٌة , سواء بالمساحة أو 

لعمل, كما إعتمد الفنان الشعبً السعودي علً التكرار كقٌم باللون , كما ٌظهر اإلهتمام بالوحدة واالستمرارٌة بٌن أجزاء ا

جمالٌة بشكل الفت سواء بتكرار الخطوط والتً بدورها أنشؤت عالقات جدٌدة ألشكال جدٌدة , فتخلق إٌقاعا من تالقٌها و 

ه كافة األشكال والعناصر  تقابلها و تشكلها , كما عمد الفنان إلى التكرار فً األشكال الهندسٌة كذلك تكرار الحٌز التً تحتل

 مما زاد من ترابط أجزاء العمل بشكل عام .

أما األلوان فقد تمٌزت بالثراء المتوازن مابٌن األلوان األساسٌة والثانوٌة  فٌندمج األحمر مع البرتقالً فً مناخات 

احات األخضر كنوع من الفرح متجانسة ٌذوب فٌها اللون األزرق وٌتدفق بآفاق مفتوحة باعثا الطمؤنٌنة وٌزرع بٌنها مس

البصري باعثا األمل والحٌاة . كما تظهر تلك الزخارؾ والنقوش مهارة الفنان الشعبً السعودي فً تؤسٌس الخط واللون 

وإلٌصال أفكاره كان علٌه التحرر من قٌود المكان بصورته الواقعٌة والدخول إلى فضاءاته الداخلٌة الحٌة المرتبطة 

منذ األزل, فهً عالمه الخاص ٌرمً على مساحة العمل لدٌه وهً األبواب إسقاطاته النفسٌة لحٌاته بالجمال اإلنسانً 
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الٌومٌة ومشاعره المتجددة كؤحزمة لونٌة زاخرة بالتنوع الخطً كبصمات زمنٌة وشاهد على اجتهادات األجداد بمالمحهم 

 وتارٌخهم الذي أصبح مادة بحثٌة نستزٌد من نماذجه الفنٌة .

اصل زخارؾ األبواب والنوافذ النجدٌة معاً إبتداًء بالنقطة والخطوط األفقٌة والرأسٌة والمنكسرة إلى األشكال وتتو

الزخرفٌة المثلثة والمربعة والدائرٌة , لٌتضح حرص الفنان الشعبً السعودي على إظهار تشكٌالت لونٌة وخطٌة لتختزل 

واصلة من إبداعات تتشابك مع بعضها فتتجاور وتتدفق كشرائط لونٌة تفاصٌلها بتكرارات وإمتدادات النهائٌة كسلسلة مت

بتداخل حٌوي وإٌقاعات متجددة فً دٌمومة مستمرة فتتحول من السكون للحركة لتعكس شحنة إنفعالٌة كان للدوائر 

طوط الهندسٌة أثر جمالً واضح تتناؼم فً إتصالها مع بعض بإنحناءات جمالٌة كمسارات بصرٌة تكسر رتابة الخ

المستقٌمة ,  لٌمنحنا الفنان الشعبً السعودي مفردات بصرٌة بمستوٌات من الخبرة الجمالٌة بلؽة إبداعٌة مفرداتها اللون 

والخط واألشكال فٌإرخ علٌه تؤمالته المنطلق من مرجعٌة فكرٌة واستثمار مصادر الرإٌة وتنوع أمكنتها ومخزونها 

 الثقافً .

 

 (1نموذج )

                        

 التحليل الهندسي           التحليل الفني                                         (       1نموذج )                          

   (2نموذج )

                  

 التحليل الهندسي                   التحليل الفني                                         (          2نموذج )                     
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 (3نموذج )

                 

 التحليل الهندسي             التحليل الفني                                         (          3نموذج )                       

 (4نموذج )

              

 التحليل الهندسي             التحليل الفني                                      (               4نموذج )                        

ومن خالل تلك الدراسة الفنٌة التحلٌلٌة تتضح جمالٌات الزخارؾ النجدٌة , فقد إستطاع الفنان الشعبً السعودي أن ٌصٌػ 

محكم مكوناً وحداته الخاصة والمتفردة , ومنها تستخلص الباحثة القٌم الجمالٌة للعناصر والزخارؾ عناصره بترتٌب 

لتنسج تصمٌم معاصر ٌصلح لطباعة المعلقات النسجٌة بروح التراث الشعبً العربً المتوارث وبرإٌة مستحدثة ٌمتزج 

 فٌها اإلبداع والهوٌة العربٌة الخالصة .

 كرة والمستوحاة من الدراسة الفنية التحليلية:األفكار التصميمية المبت

وقد إستلهمت الباحثة إضافة للعناصر و األشكال المستمدة من األبواب النجدٌة ) تحدٌداً من الدراسة الفنٌة التحلٌلٌة( 

ها إستلهمت كذلك البساطة والوضوح فً العناصر الممٌز لهذا الفن , كذلك إعادة ترتٌب بعض العناصر لتكون وحدات ل

طابع الفن النجدي لكن بطرٌقة معاصرة من خالل دمج العناصر وتكرارها مع إضفاء بعض الحركة من خالل أشكال 

الدائرة , كما إعتمدت علً إمكانات الحاسب اآللً فً إضفاء روح معاصرة من خالل إختٌار األلوان والتؤثٌرات التً 

 ٌتٌحها الحاسب اآللً .
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 التوظيف المقترح                  (                       1الفكرة التصميمية رقم )                               

( : إعتمدت الدارسة علً الخط الجامع لهذا الفن وقوامه األشكال الهندسٌة , فلجؤت إلً تكرار 1الفكرة التصمٌمٌة رقم ) 

العناصر لتكون وحدات هندسٌة بشكل ٌوحً فً ظاهره باإلختالؾ إال أنه ٌإكد علً إستلهام واإلستعانة بزخارؾ هذا الفن 

ال الهندسٌة وتكرارها بإستخدام خطوط منحنٌة لها الصدارة بالعمل والمستوحاة فً باطنه , كما لجؤت إلً كسر قوة األشك

 من الخط العربً .

                  

 التوظيف المقترح                               (                 2الفكرة التصميمية رقم )                             

 

( بتكراره علً خلفٌة العمل بإتجاهات 3عانت الدارسة بالدراسة الفنٌة التحلٌلٌة لنموذج )(: إست2الفكرة التصمٌمٌة رقم )

مختلفة والتً تتكون من عناصر هندسٌة متداخلة وسط تؤثٌرات لونٌة مختلفة لخلق تصمٌم ٌتمٌز بالروح النجدٌة بصورة 

 معاصرة وبعٌدة عن ألوان هذا الفن أو تكراره الثابت .
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 (                                     التوظيف المقترح3الفكرة التصميمية رقم )                              

 

( 2( و )1( : إستفادت الدارسة من الدراسة الفنٌة التحلٌلٌة وما تحمله من قٌم جمالٌة لنموذجً )3الفكرة التصمٌمٌة رقم )

تلفة تظهر إمكانات الحاسب اآللً , كما لجؤت إلستخدام اللون األبٌض بشكل صرٌح مع إستخدام خلفٌة لونٌة بتؤثٌرات مخ

 .زخارؾ الفن النجدي فً هذا العمل رؼبة فً صدارة

 

                      

 التوظيف المقترح                              (                     4الفكرة التصميمية رقم )                            

 

( : تظهر بهذا العمل إمكانات الحاسب اآللً وبشدة وذلك من خالل التؤثٌرات المضٌئة 4الفكرة التصمٌمٌة رقم )   

والمبهجة , ورؼم سٌطرة العنصر الهندسً المتكرر والمكون للوحدة المتصدرة للعمل , إال أن إستخدام بعض الكتابات 

 وط المنحنٌة كان من شؤنه إضفاء بعض الحٌوٌة والحركة بالعمل .والخط
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 التوظيف المقترح                                                 (5الفكرة التصميمية رقم )                             

( :إستعانت الدارسة ببعض ألوان األبواب النجدٌة لتسٌطر علً المجموعة اللونٌة للعمل تحدٌداً 5الفكرة التصمٌمٌة رقم )  

اللون األصفر والبرتقالً مع إستخدام الدوائر إلضفاء حركة بالعمل مع مرونة زادت بتكرار الدوائر والشكل النباتً 

 . المجرد والذي تمٌزت به األبواب النجدٌة

                   

 (                                           التوظيف المقترح6الفكرة التصميمية رقم )                            

 

( :إستؽلت الدارسة االتجاه الهندسً للدراسة الفنٌة التحلٌلٌة إلبتكار تصمٌمات من وحدات من 6الفكرة التصمٌمٌة رقم )  

زخارؾ األبواب النجدٌة وأشكال هندسٌة من إبتكار الدارسة بإستخدام إمكانات الحاسب اآللً مع وحدات خالصة من  

واب النجدٌة بإتجاه معاصر , كما جاءت األلوان من روح ألوان األبواب وإمتزجوا سوٌاً لخلق تصمٌم ٌحمل أصالة األب

 النجدٌة لكن بدرجات وتؤثٌرات الحاسب اآللً .
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 التوظيف المقترح                         (        7الفكرة التصميمية رقم )                                  

ل وحدات وزخارؾ األبواب النجدٌة ومن خالل إنحناءات الخط العربً إبتكرت ( :من خال7الفكرة التصمٌمٌة رقم )

الدارسة هذة الفكرة التصمٌمٌة للتصدر الخطوط العمل من خال الحجم واللون األسود األمر الذي خلق نوعاً من الحركة , 

ءت خلفٌة العمل للتجانس من زاد من تلك الحركة األشكال الدائرٌة المستوحاة من زخارؾ األبواب النجدٌة , كما جا

 الوحدات المستخدمة والمستوحاة من زخارؾ األبواب النجدٌة .

 :النتائج

الموروث الشعبً العربً ) األبواب النجدٌة ( له دور إٌجابً فعال لتؤصٌل هوٌتنا العربٌة ,  وٌستحق المزٌد من  -1

 البحوث العلمٌة والدراسات العربٌة.

زخارؾ األبواب النجدٌة تراث شعبً عربً ٌمتاز بالقٌم الجمالٌة وٌعد مصدراً هاماً إلبتكار تصمٌمات تصلح للمعلقات  -2

 النسجٌة المطبوعة.  

مجال طباعة المنسوجات ٌساهم وبشدة فً إستكمال الرإٌة البصرٌة للموروث الشعبً ومثال له زخارؾ األبواب  -3

ة , حٌث أظهر البحث ثراء هذا الفن وقٌمه الجمالٌة من خالل دراسة فنٌة تحلٌلٌة , والتً النجدٌة من خالل رإٌة معاصر

ساعدت علً إبتكار صٌػ جدٌدة لتصمٌم المعلق النسجً المطبوع حٌث قدم البحث مجموعة من األفكار التصمٌمٌة مع 

 عملٌة اإلبداعٌة .نماذج توظٌفها بإستخدام إمكانات الحاسب اآللً والذي ٌسهم وبشدة فً إثراء ال

 :مناقشة النتائج

للمبدع العربً دور مهم وفاعل لتؤصٌل الهوٌة العربٌة من خالل إستلهام الموروث الشعبً العربً , فٌجب إعادة  -1

النظر فً مسئلة مقومات الهوٌة العربٌة وخصوصٌتها والتفكٌر فً القنوات المالئمة لنسج عالقات تفاعلٌة بٌن تلك الهوٌة 

 ع العربً األعمال الفنٌة .والمجتم

مجال تصمٌم طباعة المنسوجات أحد أهم المجاالت القادرة علً إستٌعاب وإستلهام الموروث الشعبً العربً وتفعٌل  -2

 تؤثٌر هوٌتنا العرٌة بمزٌج من اإلبداع والمعاصرة .

 :التوصيات

 المداومة علً دراسته المتعمقة .علً الجهات المعنٌة نشر الوعً بؤهمٌة إحٌاء التراث العربً وضرورة  -1

ضرورة اإلهتمام بتؤصٌل الهوٌة العربٌة سواء من خالل الدراسات النظرٌة أو العملٌة التً تلفت اإلنتباه لبعض الفنون  -2

 الشعبٌة المهملة فً عالمنا العربً .
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ة العربٌة من خالل البعدٌن وضع إطار نظري لفن عربً ملتزم بقضاٌا األمة العربٌة ,  والعمل علً تؤصٌل الهوٌ -3

 الثقافً الفنً من جهة والبعد الوظٌفً التطبٌقً من جهة أخري .

 :المراجع

 أوالً : المراجع العربية

, وزارة المعارؾ , الطبعة الثانٌة , المملكة عنوان المجد فً تارٌخ نجد : عبد الرحمن بن عبد اللطٌؾ  -آل الشٌخ -1

 ه (1391) العربٌة السعودٌة.

 م (1972ه/1392) , سورٌا , المطبعة العربٌة., دمشق : الفنون الشعبٌة فً الجزٌرة العربٌةالثمٌري , محمد بن أحمد -2

, كتبها ودٌع البستانً , نشرها الشٌخ حمد الجاسر , دار الٌمامة  نبذة تارٌخٌة عن نجد:  الرشٌد, األمٌر ضاري بن فهٌد -3

 (ه1386) .تؤسٌس المملكة العربٌة السعودٌة مة لإلحتفال بمرور مائة عام علًفً الرٌاض , األمانة العا

 م(1981) : تارٌخ نجد وملحقاته , الطبعة الخامسة, الرٌاض , المملكة العربٌة السعودٌة . الزركلً , خٌر الدٌن  -5

الطبعة الثانٌة ,  الرٌاض , المملكة ,  مإسسة أعمال المإسسة لنشر والتوزٌع:  ن 25الموسوعة العربٌة العالمٌة -6

 م (1999-ه1419) العربٌة السعودٌة .

 (م1986) .معهد اإلنماء العربً , طبعة أولً, المجلد األول ,  الموسوعة الفلسفٌة العربٌة: زٌادة , معن -7

 م(1996) .2, دار المعارؾ ,  طالفن وعالم الرمز: عطٌه , حسن -8

نون التطبٌقٌة فً مواجهة العولمة من خالل تمٌزها المحلً والمحافظة علً الهوٌة دور الف: فإاد , محمد شٌرٌن -9

 م(2006) , بالمإتمر القومً الثانً حول دعم المٌزات التنافسٌة للصناعات التقلٌدٌة والحرؾ التراثٌة . القومٌة
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