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 Abstractالملخـص 

ٌُعتبر الفن الشعبً مرآه تعكس ُتراث الشعوب، فهو محاوالت اإلنسان الفنٌة التً تتصؾ بالعفوٌة والتلقابٌة والرمزٌة، 

وتؤتً الفنون الشعبٌة التشكٌلٌة على قمة المؤثورات الشعبٌة ممارسة وأصالة وتتمتع بطابع فنً خاص ٌعكس حٌاة الناس 

بالعراقة فهً تردٌد لعادات وتقالٌد متوارثة تعبر بوضوح و صدق عن ثقافة معٌنة تحدد معالم الشخصٌة وتتصؾ 

الحضارٌة لكل مجتمع، ومن اهم ممٌزاته التً ضمنت له البقاء واالستمرار البساطة والسهولة والتقشؾ وعدم التقٌد 

 بالنسب او البعد الثالث "المنظور".

لسعودٌة مساحة جؽرافٌة هابلة تزخر بتنوع بٌبً هابل، مما انعكس على سكانها وأثمر على و تمتلك المملكة العربٌة ا

وجود الوان متعددة ومختلفة من الفنون الشعبٌة، فنجد ان اهل الجنوب لهم الوان من الفن الشعبً تختلؾ عن اهل الشمال 

 تختلؾ عن اهل السواحل ........الخ.

ث الشعبً كلون من ألوان الفنون بل ٌشمل اٌضاً الفن االسالمً، بكل ما ٌحمله من وال ٌقتصر الفن السعودي على الترا

ٌُعتبر من أهم مصادر االستلهام لفن  زخارؾ ووحدات نباتٌة واشكال متنوعة من الخطوط العربٌة ......الخ.، والذي 

 حدٌث.   " وهو الفن الذي أحدث تؽٌر عالمً فً مجال التصمٌم فً العصر ال abstract" التجرٌد

والفن اإلسالمً بؤشكاله والوانه وفلسفته  أنواعهوفً محاولة لالستفادة والجمع بٌن الفن الشعبً السعودي بمختلؾ صورة و

 إلبتكار وحدات فنٌه جدٌدة تتسم بالحداثة وتوظٌفها فً منتجات متنوعه  لذا برزت اهمٌة الدراسة.

 اإلسالمً.الفن  -الفن الشعبً التشكٌلً  -الوحدات الشعبٌة السعودٌة   المفتاحٌة: الكلمات

Abstract: 

Folk art is a mirror that reflects the heritage of the people. It is the artist's artistic attempts that 

are characterized by spontaneity, spontaneity and symbolism. The folk arts are at the top of 

the popular folklore, practice and originality, and have a special artistic character that reflects 

people's lives and is characterized by oldness. A certain culture defines the cultural character 

of each society, and its most important features ensured its survival and continuity of 

simplicity, ease, austerity and non-adherence to proportions or the third dimension 

"perspective". 
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The Kingdom of Saudi Arabia has a huge geographical area that is rich in environmental 

diversity, which has reflected on its population and has resulted in the existence of different 

colors and different folk arts, we find that the people of the South colors of folk art differ from 

the people of the North different from the coast. .etc. 

Saudi art is not limited to folklore as a color of the arts, but it also includes Islamic art, with 

all its decorations, botanical units and various forms of Arabic fonts ... etc, which is one of the 

most important sources of inspiration for the art of " A global change in modern design 

In an attempt to benefit and combine the Saudi folk art in various forms and variations, and 

Islamic art in its forms and its philosophy and in the creation of new art units characterized by 

modernity and the use of wooden products, the importance of the study 

Keywords: Popular Units of Saudi Arabia  - Folk Art - Islamic Art. 

 المـقدمة:

ٌُعتبر الفن الشعبً مرآه تعكس ُتراث الشعوب، فهو محاوالت اإلنسان الفنٌة التً تتصؾ بالعفوٌة والتلقابٌة والرمزٌة، 

فنً خاص ٌعكس حٌاة الناس وتؤتً الفنون الشعبٌة التشكٌلٌة على قمة المؤثورات الشعبٌة ممارسة وأصالة وتتمتع بطابع 

وتتصؾ بالعراقة فهً تردٌد لعادات وتقالٌد متوارثة تعبر بوضوح وصدق عن ثقافة معٌنة تحدد معالم الشخصٌة 

الحضارٌة لكل مجتمع، ومن اهم ممٌزاته التً ضمنت له البقاء واالستمرار البساطة والسهولة والتقشؾ وعدم التقٌد 

 ر".بالنسب او البعد الثالث "المنظو

وتمتلك المملكة العربٌة السعودٌة مساحة جؽرافٌة هابلة تزخر بتنوع بٌبً هابل، مما انعكس على سكانها وأثمر على وجود 

ألوان متعددة ومختلفة من الفنون الشعبٌة، فنجد ان أهل المنطقة الجنوبٌة لهم الوان من الفن الشعبً تختلؾ عن اهل 

 لمناطق الساحلٌة ........الخ.المنطقة الشمالٌة كما تختلؾ عن اهل ا

خصوصٌة وهوٌة ممٌزة ، حٌث تمٌز الفن اإلسالمً بالوحدة والتنوع  والتً لها  -على وجه التحدٌد -ولإلرث اإلسالمً

أثرها الخاص فً كافة مجاالت الفنون، وتعد الوحدات اإلسالمٌة مصدر من مصادر الرإٌة والتً تؽوص فً جذور 

سالمٌة وهً المٌراث المتمٌز والمستلهم فً تطور الفن المعاصر فً مختلؾ أشكاله وصوره متؤصلة للدول العربٌة واإل

وتقنٌاته، مثل فنون الرسم والنحت والفخار وفن الجدارٌات والعمارة بعناصرها المتنوعة، كالقباب والعقود والفتحات 

جمالٌة وشكلٌة، وخصوصٌة ترسخ هوٌة والمآذن والمحارٌب، فضال عن فن التصمٌم لما ٌمتلكه هذا الفن من ممٌزات 

الفكر اإلسالمً وقد استخدم المصمم المعاصر تلك التراكٌب وتؤثر بشكل عام بتلك المحددات التً فرضتها طبٌعة العقٌدة 

برموز ووحدات التشكٌل الفنً اإلسالمً، - إلى حد كبٌر -اإلسالمٌة فجاء الفن المعاصر العربً واإلسالمً مرتبطا 

 .لعقٌدة اإلسالمٌةوبالفكر وا

كما تعتبر األشؽال الفنٌة مجال للتعبٌر الفنً بخاماته المختلفة وهً تعتمد على االستفادة من الخامات ، بإعادة  تشكٌلها أو 

بالتولٌؾ بٌنها باإلضافة أو الحذؾ أو كالهما معا ، مستخدمٌن فً ذلك الخبرات والمعلومات والمهارات المختلفة لتطوٌع 

بما ٌتناسب مع طبٌعته. مع إمكانٌة فتح آفاق جدٌدة لخط اإلنتاج والسعً إلى وضع خطوات جادة لالستفادة  هذه الخامات

من تصامٌم المشؽوالت الفنٌة فً تصمٌم المنتجات والتً ٌمكن ان تنافس فً السوق المحلً كونهما ٌعتمدان على عنصر 

 (. 13الجمال والوظٌفة)

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        ة العمارة والفنون                 مجل

370 

  Research problemمشكلة البحث 

تتمثل مشكلة البحث فً تعدد ألوان الفن الشعبً داخل المملكة العربٌة السعودٌة متمثلة فً جدارٌات ومالبس ومنتجات 

للزٌنة ووحدات زخرفٌة فنٌة نحمل الطابع الشعبً، وفً ظل وجود طراز فنً اسالمً أصٌل فً العمارة والمساجد 

فً ضوء عدم االستفادة من كل هذا  الكم الفنً الهابل  بالشكل الذي .....الخ ٌحمل ثراء فً وحداته وطرزه وتعدد بٌباته، و

 ٌتسم بالمعاصرة واالبداع ،وبذلك تمثلت مشكلة البحث فً التساإل التالً:

هل ٌمكن االستفادة من الوحدات الزخرفٌة الشعبٌة بالمملكة السعودٌة المستلهمة من الزخارؾ اإلسالمٌة وتوظٌفها  فً 

 ذ المشؽولة الفنٌة المعاصرة؟إثراء تصمٌم وتنفٌ

وذلك محاولة البتكار صٌاؼات جدٌدة ٌمكن االستفادة منها فً اثراء المنتجات المحلٌة لتحمل الطابع السعودي تحقٌقاً لرإٌة 

 .2030المملكة 

 Research objective  هدف البحث

ٌهدؾ البحث الى المزج بٌن الفن الشعبً السعودي والفن االسالمً، وابتكار صٌاؼات من وحدات وعناصر فنٌة جدٌدة 

وذلك من خالل تطبٌق التجربة على عٌنه من طالبات جامعة األمٌرة نورة بنت عبد الرحمن، ووضع تصورات لتوظٌؾ 

 العناصر المبتكرة فً تجمٌل بعض المنتجات . 

 Rresearch importanceأهمٌة البحث  

تكمن أهمٌة البحث فً إمكانٌة استلهام القٌم الجمالٌة والبصرٌة، والمضامٌن الفكرٌة والفنٌة المستمدة من خالل المزج بٌن 

 التراث الشعبً السعودي والفنون اإلسالمٌة من خالل:

 المشؽوالت الفنٌة.فً مجال تصمٌم  توظٌفها مستحدثه ٌتم لوحدات جدٌدة آفاق فتح -1

 تصامٌم مبتكرة ٌمكن تطبٌقها على خامات متعددة. دمج الوحدات واستحداث إمكانٌة -2

 التؤكٌد على أهمٌة وثراء الوحدات الشعبٌة السعودٌة واإلسالمٌة وإمكانٌة الدمج بٌنهما.  -3

 .ةتحقٌق التكامل الحضاري والتواصل الفكري  بٌن الماضً والحاضر، وبٌن األصالة والمعاصر -4

 -:Research hypothesesفروض البحث  

ٌفترض البحث ان مزج الوحدات الزخرفٌة الشعبٌة السعودٌة مع وحدات من الفن اإلسالمً ٌنتج عنه اسلوب فنً جدٌد  

  من الزخارؾ والوحدات التً ُتثري تصمٌم المنتجات المعاصرة.

  Research limits حدود البحث

 الشعبٌة السعودٌة ومختارات من الوحدات من الفن اإلسالمً.عٌنة مادٌة لبعض من الوحدات 

تطبٌق على مقررحر)االبتكار والتجرٌب فً المواد األولٌة( بقسم تصمٌم المنتجات فً كلٌة التصامٌم  حدود مكانٌة:

 بنت عبدالرحمن والفنون جامعة األمٌرة نورة 

 أسبوعٌه. ساعات 3أسابٌع الفصل الدراسً األول بمعدل  7حدود زمانٌة: 

 

 :  Research Methodology منهج البحث

Experimental descriptive approach       ًٌتبع البحث المنهج الوصفً التجرٌب 
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 :Research Planخطة البحث  

 تتلخص خطة البحث فً مجموعة من المحاور: 

 المحور االول: "دراسة للفن الشعبً السعودي"

 ornamental unitالوحدة الشعبٌة السعودٌة:  (1)

 سمات الفن الشعبً السعودي (2)

 الفن الشعبً فن تطبٌقً. -أ 

  الرمز فً الفن الشعبً ومدلوالته البصرٌة.-ب 

 األصالة والحداثة.-ج 

 تباٌن األلوان وكراهٌة الفراغ.-د 

 المحور الثانً: "دراسة للفن االسالمً "

 ( الزخرفة الهندسٌة.1)

 ( الزخارف النباتٌة.2)

 الخطٌة.( الزخرفة 3)

 ( سمات وخصائص الفن اإلسالمً.4)

  المحور الثالث "المزج بٌن الفن الشعبً واالسالمً"

 المشغولة الفنٌة. (1)

  الخامة وعالقتها بالمشغولة الفنٌة. (2)

 Applicationsالتطبٌقات  (3)

 resultsالنتائج  (4)

 Recommendations of Researchتوصٌات البحث:  (5)

  Search termsمصطلحات البحث 

  صٌاغة معاصرةContemporary Formulation: 

 . المقصود بها  إعادة ترتٌب وانشاء العناصر فً التصمٌم أو التنفٌذ  لتواكب لؽة العصر

  المشغولة الفنٌةCrafts Design : 

االشؽال الفنٌة بكافة فروعها عملٌة متكاملة تجمع بٌن االسس والقٌم الفنٌة الى جانب الجوانب التقنٌة فً اعمال ابتكارٌة، 

باعتبارها مجاال للتعبٌر الفنً بمواد مختلفة، تفتح باب التجرٌب على مصرعٌه والذي ٌعد مدخال هاما لتحدٌد االسالٌب 

 ة فٌما ٌخص العمل الفنً. وانتقاء وتنظٌم المتؽٌرات المختلف

  :الوحدة الشعبٌة السعودٌة:ornamental unit 

مادٌه مستمدة من البٌبة المحٌطة فً الفرد تحمل طابع  هً نظام تجرٌدي متكامل، وتعبٌر له دالله رمزٌة وله معانى

 جمالً مبسط وٌمٌز منطقة ومدٌنه على األخرى. 

   ًالفن الشعبً التشكٌلFolk Art: 

الشعبً التشكٌلً جزء مهم من المؤثور الشعبً أو )الفلكلور( وهو مادة ابداعٌة أبدعها الشعب تلقابٌا ٌعبر بها عن الفن 

  .(19فكره ووجدانه، وٌمتزج فٌها الموروث الثقافً التارٌخً مع الخبرة اإلنسانٌة فً تجربة الحٌاة الٌومٌة)
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 "دراسة للفن الشعبً السعودي"-المحور االول:

فنون الشعبٌة التشكٌلٌة بؤنها تلك الفنون الموروثة جٌالً بعد جٌل ،ونراه ٌتجسد فً العدٌد من المنتجات فالخزؾ تعرؾ ال

بؤنماطه والوانه ،والحلً بؤشكالها ومعادنها وطرٌقة صٌاؼتها، والتطرٌز بؤلوانه وتقنٌاته وطرٌقة تشكٌله ،واالرابك 

لفن الذي ٌدخل البٌوت جمٌعاً وٌفهمه وٌشعر به الناس على مختلؾ والجدران وؼٌرها من الوان الفن الشعبً ،وهو ا

ثقافتهم وظروفهم االجتماعٌة والنفسٌة والبٌبٌة والمادٌة ،فهو مصدر هام لرفع الذوق ولؽة عالمٌة للتخاطب ،وخاصًة عندما 

لشعوب ،وٌتمٌز بصفة التوارث ٌحمل رموزاً واشكاالً ٌسهل ادراكها، لذلك فؤن الفن الشعبً ٌتسم بؤن له رواج عند عامة ا

،وهو فن محبب عند عامة الناس ،ألن الفنان الشعبً ٌعبر عن شا مشترك بٌن عدد كبٌر من الناس فً االفكار والوجدان 

 والمُثل العلٌا. 

وقٌمة ان التقالٌد االجتماعٌة هً من اهم االبعاد التً لها نصٌب كبٌر فً الحفاظ على الموروثات الفنٌة ،كقٌمة انتاجٌة 

وظٌفٌة ،عالوة على انها قٌمة جمالٌة وتشكٌلٌة، كما ان األبداع مع الفنانٌن الشعبٌٌن له قوانٌنه الخاصة الفطرٌة وهذه 

 القوانٌن تتشكل مع ثقافتهم المادٌة وفق مقتضً سمات االشكال الفنٌة.

 :خصائص و ممٌزات الوحدات الشعبٌة السعودٌة -(1)

دي البد من التعرؾ على خصابص الوحدات التشكٌلٌة الشعبٌة، لفهم طبٌعة هذه التكوٌنات عند دراسة الفن الشعبً السعو

وتفاصٌلها التشكٌلٌة واللونٌة ،والتعرؾ على الممٌزات و العناصر التً تكررت فً مناطق متعددة " العناصر التً تكاد ان 

االمر الذي  ٌمكن االستفادة منه فً عملٌة المزج  تكون اساسٌة والتً بدورها  تثري الذوق وتنمً الشعور باالنتماء" ،وهو

ٌُثري عملٌة االبتكار، وٌمكن عرض هذه  مع عناصر من الفن التشكٌلً االسالمً للوصول الى وضع تصور مدروس 

 -الخصابص فً النقاط التالٌة :

 الفن الشعبً فن تطبٌقً.-أ

بنظرة تحلٌلٌة للفنون الشعبٌة البدابٌة نجد ان االحساس بالجمال احساس ؼرٌزي لدى معظم الناس، بؽض النظر عن  

وضعهم الذهنً، وبؽض النظر اٌضاً عن فكرة انتاج اشٌاء نفعٌة، ٌستخدمها االنسان فً حٌاته الٌومٌة ،وفً الوقت نفسه 

حراب التً ٌستعملها فً الصٌد ،اما بزخارؾ هندسٌة محفورة قوامها تتسم بالجمال، فقد كان األنسان البدابً ٌجمل ال

 (.10الخطوط المتوازٌة او المتقطعة او المثلثات ،أو برسم اشكال حٌوانات علٌها)

ومع تطور الحضارات والمجتمعات ما تتطلبه من استقرار بدأت تظهر أنواع من الفنون التطبٌقٌة الشعبٌة التً ُتؽطً 

لتً تزاٌدت مع تزاٌد الوعً، وكان مجال الفنون الشعبٌة واسعاً وثرٌاً فً الفنون الٌومٌة مثل األثاث حاجات األنسان ا

والحلً وادوات الزٌنة والمالبس وؼٌرها، وكلما مارس الفنان الشعبً تمٌزت األشٌاء والمنتجات بجمال اشكالها ومناسبتها 

 لوظابفها.

النفعٌة التً نحتاجها فً حٌاتنا الٌومٌة، وجمٌع القٌم الجمالٌة التً تمٌز  وهكذا ٌكون الفن الشعبً هو خلٌط من الفنون

 العمل الفنً اإلبداعً. 

 -الرمز فً الفن الشعبً ومدلوالته البصرٌة:-ب

ٌُعتبر الرمز من أبرز عناصر الرسم والزخرفة الشعبٌة التً تقوم على معان جمٌلة متعددة فالرمز التشكٌلً الشعبً ٌتمٌز 

بانطالقة التعبٌر والبعد عن المقاٌٌس المقننة فً الفن األكادٌمً، كما أنه ٌحكى عن طرٌق األشكال والقصص والمعتقدات 

عبر عن تلقابٌة الفنان الشعبً و بٌبته البسٌطة. وتزخر مفردات الفن الشعبً الدٌنٌة و الشعبٌة، و ألوانه رمزٌة ت

بمجمـوعات هابلة من الرموز ذات الدالالت والعالمات والرسوم واألشكال والنصوص والكتابات ، و التً تحوى العدٌـد 
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تفق مع مفاهٌم الحداثة فً الفن، وخاصة من القٌم التشكٌلٌة والتعبٌـرٌة ، و التً ٌمكن االستفادة منها فً صٌاؼات تشكٌلٌة ت

مجال التصوٌر، فالمفردات التشكٌلٌة فً الفن الشعبً، وارتباطها بالقصص الشعبٌة واألسـاطٌر لها عقٌدة فً الوجدان 

 الشعبً، فالموروث الثقافً تتالقى فٌه األصالة مع الحداثة فً الجمع بٌن خبرة الفنان والمعرفة بمفهومه الموروث والحفاظ

  .على الهوٌة ، وأشكال اإلبداع الشعبً األصٌل

والرموز كثٌفة ومتنوعة تحاكً فً شكلها عالم المربٌات وتعانق دالالتها فضابٌات مختلفة تضٌؾ على العمل التشكٌلً 

 :شحنة تعبٌرٌة تعزز جذور خطابه فً أرض عربٌة صرفه نذكر منها

ة كبٌرة أو ما ٌشبه النجم و بداخله نقطة أو وجه و ترسم أحٌانا وهً مركز الحٌاة وترمز للقوة وترسم كدابر الشمس:-

 (1).محاطة ببعض الخطوط كداللة على اإلشعاع

وٌلعب القمر دورا هاما فً وجدان المصور الشعبً حٌث تناوله بمعانً مختلفة كالحب و األنوثة أما  القمر و الهالل:-

  الهالل فكان ٌستخدم كشكل ضد الحسد والسالم.

 .وهو رمز للخصب والرزق والخٌر النخٌل:-

 .وهً رمز لألمومة والرزق والخصوبة ونجد المصور الشعبً كثٌرا ما ٌنشؽل برسم أؼصانها و زخرفتها الشجرة:-

 .وهو رمز للتفاإل و الخصب والرزق الوفٌرسنابل القمح: -

 .ٌرتبط السٌؾ بمعانً البطولة و الفروسٌة و الشجاعةالسٌف: -

 ترسم هذه األشكال متداخلة للتعبٌر عن البناء والترتٌب.   الدائرة و المربع:المثلث و-

مثل النبات والزهور وهما رمزان للرزق والتفال والصفاء و رسمها المصور الشعبً بطرٌقة عشوابٌة   الرموز النباتٌة: - 

 لترمز إلى الفرح و البهجة.

 قة باختالؾ المناطق وقد تشترك فً معانٌها.كما تختلؾ الدالالت الرمزٌة لكل من األمثلة الساب

 :األصالة و الحداثة-ج

ٌتمٌز الفن الشعبً بالجمع بٌن االصالة والحداثة، حٌث انه ٌقدم التراث الماضً والمستمر عبر التارٌخ وٌستمر برإٌة 

ة ممتدة بٌن االجٌال مختلفة ومتطورة باستمرار االنسان على االرض، فلكل جٌل بصمة فً الفن الشعبً، لذلك فهو سلسل

 وهو ما ٌمكن ان ُنعبر عنه فً الجانبٌن التعبٌري والوجدانً.

 :الجانب التعبٌري -

الذي ٌمثل قدرة الفنان الشعبً على توظٌؾ فكرته وتناسق عناصر اشكاله الخطٌة واللونٌة بشكل تلقابً وذي موضوع   

شاعري أو وصفً أو حتى مؤساوي جدا فً بعض األحٌان وٌؤتً فً العادة بؤسلوب محكم ولؽة شعبٌة تشكٌلٌة سهلة 

 .وهادفة

 :الجانب الشكلً -
تخرج بؤشكال موظفة توظٌفا معبرا وقابال للجانب التعبٌري السابق فً وحدة تالحم من ٌتكون من تناسق عناصر معنٌة 

 (.28شؤنها أن توفر قٌماً جمالٌة وفنٌة تدعونا إلى جانب ٌتفرع إلى عناصر مختلفة أخرى)

 -تباٌن األلوان و كراهٌة الفراغ: -د

شعورا بالبهجة والسرور ومن أكثر األلوان استعماالً ٌؽلب على الوحدات الشعبٌة السعودٌة األلوان الزاهٌة التً تعطً  

األحمر، واألصفر، والبرتقالً، واألسود، واألخضر . وقد ٌخضع اللون الى طبٌعة المادة المستعملة، كالخشب، والجلد، 
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هنا ملء  والزجاج، ونجد فً السجاد المزخرؾ والمالبس المطرزة، اهتماماً تاماً بؤجزاء المساحة جمٌعها، فمهمة الفنان

 .الفراغ . فنجد انه ٌشعب الوحدة الزخرفٌة وٌفرعها لملء المساحات، وٌساعد على ذلك عدم تقٌده بمنطق األشٌاء

وفٌما ٌلً عرض ألكثر اشكال الفن الشعبً السعودي انتشاراً التً تم توظٌفها على الجدارٌات، والمالبس، والحلً 

 -جموعات كما ٌلً:(والتً ٌمكننا ان نقسمها الً م2.......الخ.)

 

 -بعض نماذج للفن الشعبً السعودي على النسٌج: -أ

 

 

 

 

 

  

( قطعة من الزي النسائً مزٌنة بالكامل بوحدات 1شكل )

شعبٌة ومطرزة بالخٌوط وحبات الخرز )تصوٌر الباحثة متحف 

 رجال ألمع فً جنوب المملكة(

 ( قطعة من السدو تابعة لمنطقة أبها )تصوٌر الباحثة من2شكل )

 متحف شخصً ألحد المهتمٌن بالمنطقة(

  
( قصعة من نسٌج السدو تابعة لخمٌس مشٌط 3شكل )

بمحافظة أبها )تصوٌر الباحثة معرض شخصً ألحد المهتمٌن 

 بالمنطقة(

( قطعة مزٌنه بحبات الرصاص لغطاء الشعر النسائً     4شكل )

 لقبائل مدٌنة الطائف )تصوٌر الباحثة من صاحبة القطعة(
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 -بعض نماذج للفن الشعبً السعودي على الجدارٌات: -ب

  
( جدار عسٌري مزٌن بالوحدات الزخرفٌة )القط العسٌري( 5شكل )

 )تصوٌر الباحثة متحف رجال ألمع فً جنوب المملكة(
( جدار مزٌن بالوحدات الزخرفٌة )القط العسٌري( )تصوٌر 6شكل )

 المملكة(الباحثة متحف رجال ألمع فً جنوب 

 

 -بعض نماذج للفن الشعبً السعودي على المعادن:-ج

  
( قطع من الحلً النسائٌة حزام للخصر )تصوٌر الباحثة 7شكل )

 معرض شخصً ألحد المهتمٌن بالمنطقة(

( قطع من الحلً النسائٌة حزام للخصر )تصوٌر الباحثة 8شكل )

 معرض شخصً ألحد المهتمٌن بالمنطقة(

 

  -الثانً "دراسة للفن االسالمً":المحور 

ٌعتبر الفن اإلسالمً أحد مظاهر الحضارة اإلسالمٌة، وشكل من أشكال الفكر والثقافة التً تستند إلى أصول عقابدٌة 

ٌَّز الفن اإلسالمً بالوحدة والتنوع الذي نشؤ من تحوٌل العقٌدة واللؽة إلى  ودٌنٌة، ترجع إلى مبدأ توحٌد الذات اإللهٌة. وٌتم

صمٌمات نباتٌة وهندسٌة، تفردت به وتمٌزت عن سابر فنون الحضارات األخرى، تعبٌرات جمالٌة فً وحدات خطٌة وت

كما بلؽت فً تنوعها الحدود الجؽرافٌة التً وصلت إلٌها الحضارة اإلسالمٌة. وكنتٌجة لتالحم مجموعة من التقالٌد لبلدان 

لتً أسهمت فً نشره شرقا وؼربا، ونتٌجة لظروؾ تارٌخٌة، كالفتوحات اإلسالمٌة، ا -عربٌة وتركٌة وفارسٌة -مختلفة 

صار الفن اإلسالمً ٌدمج فً طٌاته العدٌد من التقالٌد لمختلؾ البلدان اإلسالمٌة التً عرفت بفن واحد انتشر مع مرور 

 (.   18الزمن فً جمٌع أنحاء العالم اإلسالمً)
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لمسلم ٌرى هللا بقوته وعظمته ورحمته هو ومن أهم سمات الفن اإلسالمً هً الفلسفة التً ٌقوم علٌها من حٌث االعتقاد، فا

مركز الكون وكل شًء ٌبدأ منه لٌعود إلٌه. ٌرى ذلك جلٌا فً استخدام النقوش المتوالدة والمتناظرة التً تتمركز حول 

 (.15عنصر لتدور وتعود إلى نفس التكوٌن)

جة األولى بمعنى أنه ٌحاول تجمٌل القطع كما نجد أن الفن اإلسالمً لٌس فنا دعوٌا كما فً المسٌحٌة ولكنه نفعً بالدر 

النفعٌة لالستخدامات الٌومٌة دون قصد جعلها تحفة موضوعة على رؾ للزٌنة فقط، فزٌن الفخار والصحون ونقش 

 الجدران والسالح، إٌماناً منه بؤن الحٌاة بسٌطة ولكنها أٌضا لٌست فارؼة من الجمال.

لة المصدر أو الصانع، ألن من ٌصنعها لم ٌقصد منها تقدٌم نفسه كفنان مستقل لذلك نرى المنتجات الفنٌة اإلسالمٌة مجهو 

ولكنه كان ٌحرص على تقدٌم شًء جمٌل ٌنتفع به. لقد تطرق الفن اإلسالمً إلى مجاالت عدة، كالفخار والبناء )المساجد 

 والقصور( والمعادن )السالح واألوانً والحلً(، والنسٌج )السجاد واألقمشة(.

كما عرؾ الفن اإلسالمً التعامل مع بعض الخامات بابتكارٌه جمٌلة كالورق والجلود والخشب ووظفها بحرفٌة عالٌة. 

فنجد النجارة فً الفن اإلسالمً قد أسست لعلم جدٌد وإبداعً فً استخدام الخشب وتطوٌعه بطرق ؼٌر مسبوقة 

الذي كان للقرآن الكرٌم بالػ التؤثٌر علٌه فهو فن الخط العربً كاألرابٌسك والمنمنمات وفن المفروكة. أما عن الفن الفرٌد 

 الذي برع فٌه المسلمون.   

بحٌث ال ُتمثل ورقة نبات بعٌنها، بل  فً الفن اإلسالمً ترسم مثال ورقة الشجر -كما ٌقول الدكتور عماد الدٌن خلٌل  –

تشٌر إلى شكل الورقة، دون أن ٌكون فً الطبٌعة ما ٌماثلها. وبتعبٌر آخر: إنها تعنً تصوٌر األشخاص من ؼٌر تعٌٌن. 

أي من دون نقل المالمح لكابن بعٌنه تحدد من حٌث الزمان والمكان والذات، فالؽاٌة تصوٌر المفاهٌم, أو الرمز لوجود 

ن. وكذلك عند رسم الطابر نرى ما نراه فً الشكلٌة والتقارب المثٌر الؽرٌب فً انه ٌدل على الطابر لكن ال ٌبدو الكاب

مشابها ألي طابر، ومع ذلك ففٌه بساطة الطابر المحلق ورشاقته. شؤنه شؤن المسار الذي ٌتخذه الطابر حٌن ٌشق الهواء. 

إال إذا رفضنا رأي بل القابل " إننا لسنا بحاجة إلى أن نجلب معنا أي  ولٌس فً وسعنا أن نعجب بهذا العمل ونستمتع به

 شًء من الحٌاة".  

وان ما تثٌره الوحدات الزخرفٌة فً الفن اإلسالمً من انفعال جمالً، هو ما تثٌره العالقة الشكلٌة فً "الشكل ذي الداللة" 

فعال فً كلٌهما أساسه تفوق الفنان فً توزٌع عناصر "وهذا االن2فً المشاهد المنزه عن الؽرض. كما فً الشكل رقم "

التصمٌم من الخط، والكتلة، والنور والظل، واللون. فاللوحة أو النحت ٌكون عمال فنٌا عندما ترتبط هذه العناصر فٌما بٌنها 

 على نحو من شؤنه أن ٌتصؾ العمل بما ٌسمٌه "بل" فً عبارة أصبحت مشهورة " بالشكل ذي الداللة "

Significant Form  (. 9)الزخرفٌة وهو ما نجده فً الوحدة 

 

 " ٌوضح اشكال لوحدات زخرفٌة اسالمٌة. المصدر9الشكل رقم "
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 -ولقد ظهر الفن اإلسالمً فً ثالث صور زخرفٌه أساسٌة هً:

 الزخرفة الهندسٌة: -( 1) 

فقد برع الفنان المسلم فً استعمال الخطوط ُتعتبر الزخارؾ الهندسٌة عنصراً أساسٌاً من عناصر الزخرفة اإلسالمٌة 

الهندسٌة وصٌاؼتها بؤشكال فنٌة رابعة ،وكان األساس الذي أتى علٌه الفنان المسلم هو األشكال البسٌطة كالمستقٌمات 

كما هو والمربعات والمثلثات واألشكال النجمٌة ، والدوابر المتداخلة والمتماسة والمتقاطعة واألشكال السداسٌة والثمانٌة ،

ٌبدو فٌها  فً بعض األحٌان إحساس  حٌث ٌنقل للرابً إحساساً بالسكون كما -ظهر فٌما بعد فً فن الخداع البصري 

بالحركة نتٌجة للتكرار والتبادل المتقابل فً استعمال خامات مختلفة االلوان وتبادل الظل والنور على األجزاء الؽابرة 

 ".10كل "والبارزة فً الزخارؾ ،وهو ما ٌعرضه ش

  

 " أمثلة لزخارف هندسٌة10الشكل رقم "

 

 ( الزخارف النباتٌة: 2) 

ٌّز بها الفنان المسلم حٌث ابتكر أشكاالً نباتٌة مختلفة خرج بها عن األشكال  الزخرفة النباتٌة من الزخارؾ الهامة التً تم

الطبٌعة ،فمن نظرته وتؤمالته فً الطبٌعة استطاع بخٌاله الطبٌعٌة كعادته المؤلوفة فً التجرٌد والتحوٌر والبعد عن محاكاة 

 ".11أن ٌبتعد بفنه عن محاكاتها ، فؤبدع بالتجرٌد والتحوٌر والتورٌق للعناصر النباتٌة المختلفة كما هو فً الشكل رقم "

  
 

 " أمثلة لزخارف نباتٌة11الشكل رقم "

 ( الزخرفة الخطٌة:3)

تمّكن الفنان المسلم من إدخال الحروؾ العربٌة كعنصر ربٌسً من عناصر الزخرفة، فقد كان استعمال الكتابة فً أول 

األمر على المنتجات الفنٌة كوسٌلة من وسابل الحمد والشكر هلل ،اال ان الفنان استؽل هذا العنصر استؽالالً جمالٌاً رابعاً 

( كما فً 3ة وابتكارها ،كما ادخل التورٌقات النباتٌة على بعض الخطوط الزخرفٌة)وذلك باستخدام أنواع الخطوط  المختلف

      " 12الشكل رقم"
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 " امثلة من الزخارف الخطٌة12الشكل رقم "

 

 مما سبق ٌمكننا تلخٌص سمات وخصابص الفن اإلسالمً فً النقاط اآلتٌة: 

 -( سمات وخصائص الفن اإلسالمً:4) 

 ٌستطٌع تمٌٌزه ومعرفته عن ؼٌره من الفنون. بؤنه فن ذو شخصٌة واحدة، فمن ٌراه تمٌز الفن اإلسالمً -1

 (.2والترؾ) ٌتسم بالبساطة والبعد عن التكلؾ -2

الشدٌد الذي ٌتمتع به، وذلك راجع للروح اإلسالمٌة  تمٌز بالوحدة الفنٌة فً المظهر أو الجوهر على الرؼم من التنوع -3

 الطبٌعة واالعتماد على الزخارؾ النباتٌة والهندسٌة والخطٌة. عن ومٌله للتحوٌر والتجرٌد والبعد

لمساته وزخارفه وألوانه  تحوٌل الرخٌص إلى نفٌس، أي استخدام الخامات الرخٌصة مثل الجص أو الخشب وإضفاء -4

 (12) لتضاهً بجمالها أثمن الخامات.

وسلم حّرم  بكتابه وسنة نبٌه صلى هللا علٌهوالتجسٌم وتصوٌر األرواح )وذلك ألن الدٌن اإلسالمً  ٌبتعد عن النحت -5

 (11). دون ؼٌره وهو العمق الوجدانً مضاهاة الخالق سبحانه( ،وألنه ٌبحث عن عمق آخر ٌختص به الفن اإلسالمً

ٌّز أٌضاً بالتسطٌح فً زخارفه المتعددة -6 األشكال، فنادراً ما نجد الفنان المسلم ٌلجؤ للتجسٌم إال ببروز قلٌل لبعض  تم

 الزخرفٌة، فؤستطاع بفنه معالجة التجسٌم بالتذهٌب وبؤلوانه الممٌزة. حداتالو

التجرٌد والموسٌقٌة: وهما من أبرز صفات الفن اإلسالمً، فالقٌمة الجوهرٌة الكامنة فً الفن اإلسالمً، هً إٌقاعه  -7

هذا االتجاه مرده إلى وتجرٌده، وما ٌصاحب ذلك من إحساس موسٌقً رابع، ال ٌجارٌه فٌه أي فن آخر، وال شك أن 

التصور اإلسالمً هلل ولإلنسان وللعالم، ومن أجل ذلك لم تكن وظٌفة الفن اإلسالمً نقل المربً، بل إظهار ما هو ؼٌر 

 (. 15مربً، ومحاولة اإلحساس بالقوانٌن الرٌاضٌة التً تحكم هذا الوجود)

بتكرار الوحدات الزخرفٌة سواء كانت الزخرفة فً  الفراغ التكرار، وذلك لكراهٌة الفنان المسلم للفراغ فلجؤ لملء -8

الفراغ ،  وعبر الؽربٌون عن هذه الظاهرة فً الفنون اإلسالمٌة بؤن الفنان المسلم ٌفزع من العمارة أو األوانً والتحؾ ،

  (.13ألزخرفً جمالٌة بدٌعة تختص به ) أما بالنسبة للفنان المسلم فالتكرار لٌس إال سعٌاً منه إلعطاء التكوٌن

 "لبعض الوحدات من الفن اإلسالمً والتً تم االستفادة منها فً تطبٌق المزج بٌن الوحدات:13والشكل رقم "



 عشر خامسالعدد ال                                                                        ة العمارة والفنون                 مجل

379 

        

                                 

               
 الوحدات" بعض الوحدات من الفن اإلسالمً والتً تم االستفادة منها فً تطبٌق المزج بٌن 13الشكل رقم "

  المحور الثالث "المزج بٌن الفن الشعبً واالسالمً"

 -( المشغوالت الفنٌة :1)

ٌعتمد مجال األشؽال الفنٌة على الخامة بدرجة أكثر من ؼٌرها فً مجاالت التربٌة الفنٌة األخرى ، نظراً ألن الخامة 

مسبقا ، أم تلقابٌا ، إال إن للمشؽولة نظاماً تتفاعل مع حس الفنان بما ٌتواكب مع طبٌعة التصمٌم ؛ سواء أكان تصمٌما 

ٌخرج من نظم التشكٌل الفنً الذي ٌحققه الفنان أو ممارس الفن من قٌمة فنٌة وجمالٌة ، تتطلب تقنٌات أدابٌة تتوافق مع 

فً تؤكٌد  تمٌز الخامة ، وقد استفاد بعض الفنانٌن وبخاصة فً الفن الحدٌث، من اإلمكانات التشكٌلٌة والتعبٌرٌة للخامة

أفكارهم الفنٌة وقٌمهم التعبٌرٌة، ونتٌجة للتطور التكنولوجً والعلمً الذي ساعد على تحقٌق أفكار إبداعٌة تتخطى كثٌر 

من المفاهٌم التراثٌة للحضارات القدٌمة فً بناء األعمال الفنٌة، أوجب أهمٌة دراسة الخامة وأبعادها الجمالٌة، وكٌفٌة 

 (23لمشؽولة الفنٌة تشكٌلٌاً وتعبٌرٌاً)اإلفادة منها فً صٌاؼة ا

 -( الخامة وعالقتها بالمشغولة الفنٌة:2) 

ٌمكن القول بؤن المشؽولة الفنٌة، ما هً إال نوع من األعمال الفنٌة التً تتمٌز بالعدٌد من المدخالت، التً تحقق فً ضوء 

ٌُطلق علٌه عمالً فنٌاً كامل البناء.  وحدة الموضوع الفنً، ما 

الفنان الذي ٌعمل فً مجال المشؽولة الفنٌة، فناناً شامالً من حٌث إبداعه، لبناء العمل الفنً، وتمٌزه بالقدرة على  وٌعتبر

امتالك مهارات الممارسة الفنٌة بخامات متعددة إلى تقنٌات األداء الفنً، ومن هنا ٌمكن القول بؤن مجال األشؽال الفنٌة، 

 جازها فً اآلتً:ٌتمٌز بعدد من النقاط التً ٌمكن إٌ

ٌتسم البناء التشكٌلً للمشؽولة الفنٌة بالتنوع، حٌث أن المشؽولة الفنٌة تضم مفاهٌم وقواعد التشكٌل وأسس التكوٌن فً  -)أ(

التعبٌر عن المشاعر، إلى جانب أسس التصمٌم فً بناء شكلها وزخارفها، لتحقٌق القٌم الفنٌة، من خالل العمل الفنً 

 امات واألسالٌب التقنٌة.المتعدد الرإى والخ
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إذا انتقلنا إلى تناول أهمٌة التقنٌات وأسالٌب التنفٌذ والمهارات العملٌة لألداء الفنً، نجد أنها تعطً الفنان حرٌة فً  -)ب(

التعبٌر، وتكون ذات تمٌز وتفرد خاص, كما أنها تمٌز العمل الفنً بالشمولٌة، فً البناء الفنً, الرتباطها بالمهارات 

صة بالفنان المبدع، حٌن ال ٌظهر نوع من التصرٌح، بٌن تلك التقنٌات وأسالٌب التنفٌذ، مما ٌوضح تمكن الفنان الخا

المبدع، وقدرته على األداء، دون أن تفقد الخامة قٌمتها داخل العمل الفنً. خاصة وأن المشؽولة الفنٌة تختلؾ عن ؼٌرها 

 ة المتنوعة تبعاً لنوعٌة العمل الفنً ووظٌفته.من سابر الفنون، حٌث تتمٌز بتعدد األطر الفنٌ

ٌمكن أن تتحقق جمٌع مداخل تجرٌب االتجاهات الفنٌة المعاصرة، فً إنتاج المشؽوالت الفنٌة , فهذه الخامات  -)ج(

م والتقنٌات والتنوع فً التصامٌم, تعٌن الفنان المجرب فً دٌمومة البحث، إلٌجاد حلول ؼٌر تقلٌدٌة، تجمع بٌن التصمٌ

 والتعبٌر والخامات الوسٌطة, وهذا ٌجعل التجرٌب، أحد أهم مراحل التعبٌر الفنً فً المشؽولة الفنٌة.

أما عن الخامة، فهً المادة قبل أن ٌشكلها الفنان، وتتحول فً عمله إلى مادة جمالٌة، تحمل قٌماً تشكٌلٌة وتعبٌرٌة،  -)د(

طبٌعٌة، كاألحجار واألخشاب والمعادن، وما هو مخلق من مواد وتتضمن كل ما هو مادي، ولها صفة البقاء من مواد 

كٌماوٌة كالبولٌستر والبالستٌك، وما هو مصنع فً صورة أشكال جاهزة من مخلفات الصناعة الحدٌثة، أي كل ما تحمله 

 (10البٌبة من مواد قابلة للتشكٌل وتحقق فكرة الفنان)

 Applicationsالتطبٌقات  -(3) 

تخدام  بعض وحدات الفن الشعبً    كمصدر استلهام وتم الجمع بٌنها وبٌن الوحدات الزخرفٌة اإلسالمٌة  تمت الدراسة باس

كالنجمة اإلسالمٌة والوحدات الزخرفٌة النباتٌة والهندسٌة  واستنتاج وحدات جدٌدة ،واعتمدت التجربة على المحاور 

 التالٌة:

  واإلسالمٌة.تصمٌم وحدات بالمزج بٌن الوحدات الشعبٌة 

 .القٌم الجمالٌة التً تم تحقٌقها فً تصمٌم القطع الخشبٌة 

 وتمت وفق خطوات التنفٌذ التالٌة:

 تم جمع واختٌار وحدات من الفن الشعبً السعودي. 

  اختٌار وحدات من الفن اإلسالمً تتالءم مع الوحدة الشعبٌة 

  .تحدٌد أسلوب المزج المناسب 

 تنفٌذنقل التصمٌم والبدء بمراحل ال 

  ًاإلخراج النهاب 

 خطوات التطبٌق العملً:

تم التطبٌق على عٌنة من طالبات جامعة األمٌرة نورة بنت عبد الرحمن من خالل أحد المقررات الحرة )مقرر االبتكار 

 7لمدة والتجرٌب بالمواد األولٌة (التابع لقسم تصمٌم المنتجات بكلٌة التصامٌم والفنون. بمعدل ثالث ساعات فً األسبوع 

اسابٌع الفصل الدراسً األول. ومن خالله تم تنفٌذ لوحات من خامة الخشب  قابمة على المزج بٌن الوحدات الشعبٌة 

 السعودٌة وبعض وحدات الفن اإلسالمً.

كما اعتمد تطبٌق البحث على النظرة التحلٌلٌة لمصادر االستلهام؛ ومن ثم الجمع بٌن الوحدات وفق األسس االعتبارٌة 

 الٌة:الت

 المزج باستخدام االزدواجٌة اللونٌة واستخدام األلوان للتعبٌر عن المزج وتطبٌقه على الوحدات اإلسالمٌة وبالعكس 

 .المزج بتداخل الوحدات الزخرفٌة وانشاء وحدة مستقلة تحمل طابع المزج بٌنهم 
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 .المزج بؤسلوب التكرار النمطً المتعدد بهدؾ تداخل الوحدات 

  التحوٌر والتفكٌك والتبدٌل وإعادة التنظٌمالمزج بؤسلوب. 

ولقد تناول التطبٌق جزئٌٌن الجزء األول ٌشتمل على النماذج التً تمت مع الطالبات، والثانً قام به الباحث على برنامج 

 الحاسب األلً. 

    -)أ(التطبٌق مع الطالبات: 

نفٌذها لعملٌة المزج وفق األسس السابقة الستحداث ٌوضح نماذج من أعمال الطالبات التً تم ت 14ٌتضح فً الشكل رقم 

مشؽوالت تحمل الطابع الممٌز فً المزج واستخدام األسالٌب التقنٌة والتشكٌلٌة من األلوان والخامات المناسبة إلثراء 

لى خامات التصمٌم المعتمد، كما أن التصامٌم المنفذة من قبل الطالبات ٌتمكن من انتاج وحدات مستحدثة ٌمكن تنفٌذها ع

متعددة وذلك باعتبار كل تصمٌم وحدة لمنتج مستقل ٌحمل طابع خط انتاج متكامل، باإلضافة الى استخدام األسالٌب الفنٌة 

من التحلٌل والتفكٌك والتحوٌل والتماس والتكبٌر والتصؽٌر و الحذؾ واالضافة لمفردات الستمرار تشكٌل وإنتاج وحدات 

 .تحمل الطابع الممٌز فً المزج
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 " نماذج من تنفٌذ الطالبات14الشكل رقم "

 "ب" التطبٌق الخاص بالباحث:

لقد قام الباحث بؤخذ بعض التصمٌمات التً تم استحداثها من عملٌة المزج بٌن الفن السالمً والفن الشعبً السعودي 

ثً األبعاد، ووضع تصمٌمات على العدٌد من المنتجات وحاول تطبٌقها على العدٌد من المنتجات باستخدام برنامج رسم ثال

 "15المختلفة الوظٌفة و المختلفة فً الشكل وتم التطبٌق علٌها كما فً الشكل رقم "

 تطبٌق الباحث تصمٌم الطالبات
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تم استحداثها من عملٌة المزج بٌن الفن االسالمً والفن الشعبً  بعض تصمٌمات الباحثة التً" 15الشكل رقم "

 السعودي

 

 Results (4النتائج)

إن الوحدات الزخرفٌة الشعبٌة )فً الفن السعودي( ؼنٌة بقٌم اإلٌقاع الخطً بالقدر الذي ٌتٌح للفنان أو المصمم  .1

 االستلهام منها فً تحقٌق البعد الجمالً إثراء إنشابٌة تصمٌماته. 

إن العناٌة باستخالص الوحدات الزخرفٌة الشعبٌة بؤنواعها المختلفة والتعرؾ على نظم تركٌبها أتاح للباحث فرصة  .2

 إلثراء التصمٌمات الطباعٌة بالشاشة الحرٌرٌة. 

أمكن من خالل البحث والتجرٌب إٌجاد حلول فنٌة فً كٌفٌة تنظٌم عناصر التصمٌم للوحدات الزخرفٌة الشعبٌة ٌتسم  .3

 القة والمرونة. بالط

 ابتكار عناصر فنٌة تتسم بالمحلٌة ٌمكن تطوٌعها وتنفٌذها علً العدٌد من المنتجات. .4

 تطوٌع الفن الشعبً واالسالمً فً استنباط عناصر تتسم بالحداثة. .5

 ترسٌخ مبادئ االنتماء من خالل منتجات تحمل الطابع المحلً. .6

 تنمٌة الجانب االبتكاري واالبداعً لدي الطالبات. .7
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 بنشر الطابع المحلً فً المنتجات. 2030المساهمة فً تحقٌق رإٌة المملكة  .8

ٌعد الفن اإلسالمً، معٌن ال ٌنضب ومخزون تراثً ، ٌملك من المثٌرات الجمالٌة ما ٌلهم خٌال العدٌد من المصممٌن  .9

 والفنانٌن التشكٌلٌٌن فً مجاالتهم المتنوعة.

وتجلٌاته الفطرٌة الواعٌة، استلهامه وتوظٌفه فً سٌاقات معاصرة  ٌعد تجسٌد التراث العربً األصٌل بمكوناته .10

 .رمزٌة أو حرفٌة، من أهم القضاٌا الملحة لتؤكٌد أصالة اإلنسان العربً وهوٌته وخصوصٌاته الحضارٌة والثقافٌة

ٌة التارٌخٌة ٌعد استلهام الوحدات الرمزٌة والعناصر المعمارٌة والزخرفٌة والخطٌة اإلسالمٌة، أمرا ٌحقق الخصوص .11

 .والهوٌة اإلسالمٌة لتصمٌم المنتجات والمشؽوالت الفنٌة التً تحمل الطابع السعودي المعاصر

إن الفن اإلسالمً قد سبق عصره فً مفهوم التحوٌر الزخرفً وصوال إلى التجرٌد الذي لم ٌظهر إال فً أربعٌنات  .12

 القرن الماضً.

قٌم الجمالٌة للفنون اإلسالمٌة ودالالتها الفكرٌة واإلنسانٌة، إلثراء ٌمكن تنفٌذ تصمٌمات معاصرة باالستفادة من ال .13

 القٌم التشكٌلٌة للمشؽوالت الفنٌة.

أمكن التوصل إلى ابتكار وتقدٌم بعض الحلول التصمٌمٌة من خالل المزج بٌن الوحدات وذلك ٌفتح آفاقا أوسع فى  .14

 .مجال تصمٌم وإنتاج القطع الفنٌة

  Recommendations of Research:( توصٌات البحث 5)

 االهتمام بدراسة التراث الفنً السعودي ونشرة لتحقٌق العالمٌة فً التصمٌم المشؽوالت المحلٌة.-1 

 أهمٌة استخدام التجرٌب فً التصمٌم للحصول على نتابج متنوعة ومبتكرة فً التصمٌم.-2

 وتسجٌله فً قواعد بٌانات إلكترونٌة.  ضرورة االهتمام بالتراث الفنً السعودي الشعبً، وتوثٌقه-3

 تفعٌل دور التراث الفنً فً تنمٌة الرإٌة البصرٌة لطالب التربٌة الفنٌة إلثراء الخٌال-4

 .اإلبداعً والتحفٌز على التجرٌب وخاصة فً مجال أشؽال الخشب

مختلؾ مجاالت الفنون ومنتجاتها المختلفة، وتطبقها فً  ضرورة إجراء األبحاث الفنٌة المستلهمة من التراث بروافده -6

 ."الحلً ... إلخ التطبٌقٌة كـ "الخزؾ السرامٌك  الزجاج  الرخام  األحجار

ومعطٌات التراث للوصول لمنتجات فنٌة تطبٌقٌة تحمل  ضرورة الربط بٌن احتٌاجات الحٌاة الٌومٌه ومتطلبات البٌبة -7

 ..الطابع المحلً وتإكد على القٌم الجمالٌة التراثٌة وتحقق القٌم الوظٌفة المعاصرة

التجرٌب المستمر باستخدام الخامات الخشبٌة للتوصل إلى مداخل إبداعٌة مستحدثة  تناول الفنون الشعبٌة من خالل -8

 .تتواكب مع التطور الحادث فً مجاالت الفنون التشكٌلٌة األخرى
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