
 

  توظیف زخارف التراث الشعبي السعودي في تصمیم وابتكار هدایا لضیوف الرحمن
 : المقدمة 

ـــــاة حیـــــث یتشـــــعب فـــــي فـــــروع متعـــــددة لیغطـــــي االحتیاجـــــات االنســـــانیة فـــــي  ـــــادین الحی ـــــراث الشـــــعبي أحـــــد می الت
ـــــا فـــــي حضـــــرنا بكـــــل أبعـــــاده , الحیـــــاة الیومیـــــة الصـــــناعة والفنـــــون والعـــــادات والتقالیـــــد وأدق تفاصـــــیل  بمعنـــــى أنن

ـــــق فـــــي الفكـــــ ـــــداول او التعمی ـــن الماضـــــي بغـــــرض التطـــــویر والســـــهولة والت ـــــه نســـــتمد مــ ر واالبتكـــــار فـــــي ومقومات
 ) 24ص , م 2008, حمیدة لباد . ( التخصیص

حضـــــاري لكونـــــه أحـــــد المقومــــات األساســـــیة لكشـــــف العمـــــق ال, والحفــــاظ علـــــى التـــــراث موضـــــع اهتمــــام عـــــالمي 
بــــراز تطورهــــا الثقــــافي والفكــــري , ألي أمــــة  , عبــــد الناصــــر الزهــــران.( بــــة التــــاریخكمــــا یعــــد الــــدلیل المــــادي لكتا,وإ

 ) 1ص,ت . ب 
وهــــو الوســــیلة , وتمكـــن اهمیــــة التــــراث فـــي انــــه یشــــكل ثقافــــة تهـــم المجتمعــــات ألصــــالتها وارتباطهــــا الوثیـــق بهــــا 

ــــاریخ األمــــة وأدبهــــا وفنونهــــا وعاداتهــــا وت ــــك مــــن المعــــارف التــــي عرفــــت مــــن جیــــل الــــى لنقــــل ت ــــدها وغیــــر ذل قالی
تعكــــس مــــا توصــــلت الیــــه  حضــــارة والتــــراث هــــو بمثابــــة المــــرآه التــــي , جیــــل لتســــتمر وتتطــــور عبــــر االجیــــال 

 ) 5. 1ص,م 2015, حنین السرحان . (الدول

ـــــراث المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة ذو جـــــذور عریقـــــة یســـــتحق منـــــا الدراســـــة والتســـــجیل والتوثیـــــق ل یطلـــــع علیـــــه ت
ــون أن هــــــذا التـــــراث هـــــو امتــــــداد التـــــاریخ علــــــى هـــــذه األرض المقدســـــة  وهــــــو ســـــجل اإلنســــــان , األبنـــــاء ویعرفـــ

عیســــــــى عبــــــــاس محمــــــــد  .(العربــــــــي الــــــــذي  یحكــــــــي قصــــــــة كفاحــــــــه ومعاناتــــــــه خــــــــالل الســــــــنوات الماضــــــــیة
  )م1998,زید

ـــار  فـــــي الفكـــــرة والدقـــــة فـــــي التصـــــمیم وعلـــــى الـــــرغم مـــــن الجهـــــود  ـــــز باالبتكــ كمـــــا یعتبـــــر ذو طـــــابع خـــــاص یتمی
الكبیــــرة فــــي التطــــویر والحفــــاظ علــــى التــــراث الســــعودي الــــي ان هنــــاك قصــــورا نســــبیا فــــي االســــتفادة مــــن هــــذه 

هــــــ دائها الــــــي المخرجــــــات الیدویــــــة المتمیــــــزة فــــــي تصــــــنیع الهــــــدایا التــــــي تحمــــــل الطــــــابع الســــــعودي العریــــــق وإ
  .الدول لنشر ثقافة التراث السعوديضیوف الرحمن من جمیع 

ـــــراث الشـــــعبي  ـــــة جـــــزءا  ال یتجـــــزأ هـــــذا الت ـــــر الزخـــــارف والنقـــــوش التقلیدی ـــــر , تعب فالزخـــــارف لغـــــة تشـــــكیلیة للتعبی
والـــــذوق الشــــــعبي , عـــــن تلـــــك الفنـــــون وأصــــــالتها المســـــتمدة مـــــن البیئــــــة المحلیـــــة والمجتمعیـــــة لحیــــــاة الشـــــعوب 

  .وكأنه لغة موحدة یتحدث بها البشر , ما باأللوان الزاهیة الجذابة والبراقة شغوف دائ
ــــة الســــعودیة بحكــــم موقعهــــا الجغرافــــي وســــط العــــالم القــــدیم وكونهــــا نقطــــة التقــــاء لطــــرق التجــــارة , والمملكــــة العربی

تــــي بعــــث بهـــــا ومنبــــع الرســــالة الخالــــدة ال, ولمــــا حباهــــا اهللا بــــه بــــأن جهلهــــا مهـــــبط الــــوحي , والقوافــــل القدیمــــة 
ــــد اهللا صــــلى اهللا علیــــه وســــلم  ــــق اهتمــــت الدولــــة ا, محمــــد بــــن عب ــــى ومــــن هــــذا المنطل هتمامــــا كبیــــرا بالحفــــاظ عل

 ). 1ص,ت.عبد الناصر الزهران ب. (التراث

ــا عظیمــــة نســــأل اهللا ســــبحانه وتعــــالى أن یعیننــــا علــــى قضــــائها بیســــر وســــهولة  ولضــــیوف الــــرحمن علینــــا حقوقــ
ـــــبالد قـــــد شـــــرف ـــــه الكـــــریم وأنعـــــم علینـــــا بنعمـــــة األمـــــن فـــــنحن فـــــي هـــــذه ال ـــــه الحـــــرام ومســـــجد نبی نا اهللا بخدمـــــة بیت

واألمــــان وأفــــاض علینـــــا  مــــن نعمــــه الظـــــاهرة والباطنــــة ممــــا یضـــــاعف مــــن مســــئولیاتنا لخدمـــــة ضــــیوفه ووفـــــود 
        .فأصـــــــــــــــــــبح واجـــــــــــــــــــب علینـــــــــــــــــــا الوفـــــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــــذه الحقـــــــــــــــــــوق التـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــرفنا اهللا بهـــــــــــــــــــا. بیتـــــــــــــــــــه 

http://www.denana.com/main/articles.aspx?article_no=2445&pgtyp=66 
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فهي , تعتبر الهدایا التذكاریة من العناصر الهامة التي توضح مدى التقدم الحضاري واالنتعاش االقتصادي للدول
  ) 3ص, م1961, محمد الجباخنجي . ( ي تنتمي إلیها تعكس بتصمیماتها وزخارفها الحضاریة الت

ومن ما لوحظ في واقعنا قلة بیع الهدایا التذكاریة والتي  تباع في المحالت التجاریة المتخصصة في بیع هذا 
, تكون مستوردة  ولیست مصنعة محلیاالنوع من المنتجات خالل موسم الحج و العمرة وان وجدت ففي الغالب 

ویؤكد المتخصصین في وزارة الحج والعمرة حرص ضیوف الرحمن على اقتناء هذا النوع  من السلع والعودة بها 
لذلك وحرصا على تنمیة صناعة  الحج والعمرة التي تقودها  حكومة خادم الحرمین , الى بلدانهم وذویهم  

ستعداد لخدمة  ضیوف الرحمن لال 2030الشریفین نحو خدمة ضیوف الرحمن وانطالقا من رؤیة المملكة 
حرصنا على اجراء هذا الدراسة توظیف زخارف التراث  2020وصناعة الضیافة  ومبادرات التحول الوطني 

الشعبي السعودي في تصمیم وابتكار هدایا لضیوف الرحمن تعبر عن هویة وطننا وتراثنا الشعبي السعودي 
    .    وتحقیقا االستدامة وتنمیة الوطن وازدهاره 

  :مشكلة البحث 
الحفاظ على التراث الشعبي یعتبر من أول األولیات على األطالق ودراسة هذا التراث بعد مصدرًا من مصادر 

غیر أن العولمة , المعرفة یجب المحافظة علیه ومصدرا مهمًا الثقافة المحلیة ویبرز دورها في الحیاة المعاصرة 
فال بد , یر على المهتمین بحفظ التراث وتوریثه لألجیال الالحقة ونمط الحیاة المتسارع صعب المهمة بشكل كب

ویكون , من المحافظة على صورة تلك التراثیات مع مواكبة العصر وحملة أمام األهمیة والتفاخر والتباهي بها 
  .الد یواكب طموح األجیال القادمة في بناء مستقبل الب, األمل في ذلك التطلع الى مستقبل األفضل من الحاضر 

تتبلور مشكلة البحث في مبدأ االهتمام باألصالة والحرص على الحفاظ على التراث الشعبي الزاخر باإلرث الفني 
والذي یمكن االستفادة , والمتمثل في الزخارف الشعبیة للمملكة العربیة السعودیة والتي تتسم بالذوق الفني السلیم 

بتكار هدایا تذكاریة تتناسب تحمل روح األصالة في الماضي من عناصره الزخرفیة  المختلفة في التصمیم وا
  .وتقدیمها لضیوف الرحمن  لتحقیق الجانب الجمالي الوظیفي , وتتالءم  مع معطیات العصر الحاضر 

  : ومما سبق تساغ مشكلة البحث التساؤالت التالیة 
 ضیوف الرحمن  ؟هل یمكن توظیف زخارف التراث الشعبي السعودي في تصمیم وابتكار هدایا ل - 1
 ما مدى مالئمة التصمیمات المبتكرة وفقا لالستجابة الحسیة الجمالیة وجهة نظر افراد المجتمع ؟ - 2
  ما امكانیة توظیف زخارف  التراث الشعبي السعودي بتصمیم وابتكار هدایا لضیوف الرحمن ؟ - 3

  :أهمیة البحث 
والمحافظة علیة من , السعودي  ابراز قیمة التراث الشعبي السعودي المعبر عن اصاله المجتمع .1

 .االندثار
التعرف على التفاصیل التراث الشعبي یعطي رؤیة جدیدة البتكار تصمیمات تدمج بین الماضي  .2

 .والحاضر
صیاغة التراث القدیم بالتصامیم المعاصرة والحدیثة بروح عصریة تجسد جمال وذوق األیدي  .3

  .الحرفیة السعودیة 
  :أهداف البحث 

خراجها بشكل ممیز یقدم لضیوف الرحمن الربط بین ال - 1 صناعات الفنیة القدیمة والمعاصرة والحدیثة وإ
 القادمین من جمیع الدول 



تنمیة المهارات التصمیمیة لدى المصممین  وتنفیذها على انتاج هدایا بسیطة تقدم لضیوف الرحمن  - 2
 .ذات طابع سعودي ممیز 

 ابتكار هدایا لضیوف الرحمن توظیف زخارف التراث الشعبي السعودي في تعمیم و  - 3
 .تحقیق االبتكار في التصمیمات المقترحة للدمج بین الماضي والحاضر  - 4

  فروض البحث
یمكن توظیف زخارف التراث الشعبي السعودي بسهم في تحقیق مدخل جدید لتصمیم وابتكار  .1

  لضیوف الرحمن هدایا
, الشكل العام, الخامات(  من حیث تتفاوت استجابات افراد عینه البحث في التصمیمات المبتكرة  .2

 ) .ظیف زخارف التراث الشعبي السعوديتو , االبتكار
   المصطلحات

 التراث Heritage :  تركو لنـا , ارث عن األسالف: في اللغة )  20ص, م 1987( یعرف سید القمني
متطـور وفاعـل ومنفعـل دومـا أي ان النـاس , فیه ناتج خبراتهم ومعارفهم لنصـل الـى ان التـراث كمـوروث 

  . هم صناع ذلك التراث 
 التصـمیم  design : بأنـه هـو العمـل الخـالق الـذي یحقـق   )16-15ص, م 2005( یعبـر نمیـر خلـف

ة لها عالقة كاملة بوسیلة التنفیـذ وتحمـل غرضه وهو ایضا ترجمة لموضوع معین او لفكرة مرسومة هادف
أي جمـع عناصـر  مـن البیئـة ووضـعها فـي ,في جوانبها قیما فنیة فالتصمیم هو علمیة التكوین واالبتكار 

تكوین معین إلعطاء شيء  له وظیفة و مدلول والبعض یفرق بین التكـوین والتصـمیم فـالكویین جـزء مـن 
ف كمـا یعـر . م یتدخل فیه الفكر اإلنسـاني والخبـرات الشخصـیة عملیة التصمیم ألن التصمیم ألن التصمی

بأنــه العملیـة الكاملــة التخطـیط شــكل مـا و إنشــائه بطریقــة   )11ص,م 2005(التصـمیم اســماعیل شـوقي 
مرضــیه مــن الناحیــة الوظیفیــة او النفعیــة وتجلــب الســرور والفرحــة الــى  الــنفس ایضــا ویعتبــر هــذا اشــباع 

  .الیا في وقت واحد لحاجه االنسان نفعیا وجم
 الزخارف Decorations  :او التطریز او التطعیم وغیـر ذلـكهي فن تزیین األشیاء بالنقش "  الزخرفة "

مجموعـــة نقـــاط وخطـــوط وأشـــكال هندســـیة " ویعـــرف بأنهـــا, ) 391ص,م2004,مجمـــع اللغـــة الغربیـــة ( 
ال وتُســتعمل لتــزیین وكلمــات متداخلــة ومتناســقة فیمــا بینهــا، تعطــي شــكال جمــی ونباتــات حیوانــات ورســوم

. "والمدافن والنقود والعمالت والقصور وبعض أعالم الدول لكنائسوا الجوامعو  المباني واألواني والمالبس
   )11ص, محي الدین طالو (

 االبتكار  Innovatio : أي انـه , االبتكار هو القدر علـى االختـراع " یعرف محمد أحمد عبد الجواد بان
  ".ال یمكن ان یكون هناك ابتكار بدون اختراع 

, هــو تنمیــة وتطبیــق االفكــار الجدیــدة فــي المؤسســة "  ) 28ص, م2007(  كمــا یعــرف محمــد ســلیمان 
جلبها الـى المنظمـة  وهنا كلمة تنمیة شاملة فهي تغطي كل شيء من الفكرة الجدیدة الى ادراك الفكرة الى

  ."ثم تطبیقها 
 ضـیوف الـرحمن Pilgrims:  الحجـیج وهـم ضـیوف اهللا ونـزالؤه فـي بیتـه الحـرام " ضـیوف الـرحمن هـم "

هـــم زوار  المملكـــة العربیـــة الســـعودیة مـــن كـــل أقطـــار األرض ألداء مزیفـــة الحـــج : االجرائـــي التعریـــف .
  .والعمرة أي نزالء في بیت اهللا الحرام 



 الهدایا Gifts:  ه وحبا فیه أو لمناسبة سارة عندهالهدیة ما یقدم لشخص من االشیاء إكراما ل" بانه    .  
  ."ن التحف واأللطاف وجمعها هدایا صدیق مالهدیة ما یقدمه القریب أو ال" یعرف بأنه 
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 التراث الشعبيfolklore: یمثل التراث ثروة ثقافیة حضاریة فهو تاریخها المادي والمرآة "  یعرف

 " .الحقیقیة ألي حضارة ویعد التراث هویة االمة مشكالت التراث والهویة مع بدایة العصر الحدیث
/20130210/wo2.htmjazirah.com/2013-http://www.al   

هو ذلك العلم الذي یدرس المظاهر المختلفة للثقافة العامة مع وجود ارتباطات فكریة " كما یعرف بأنه 
  .  "ثقافة الشعب الواحد  أذ ال یمكن أن یكون هناك انفصال تام في, بین كل منها 

  :االطار النظري
 التراث الشعبي السعودي -1

باتساع رقعتها وموقعها الجغرافي المتمیز الذي جعله ممر للقوافل  تتمیز المملكة العربیة السعودیة
وبالحضارات التي قامت على  )آسیا وأفریقیا وأوروبا(منذ فجر التاریخ ما بین قارات العالم القدیم 

ا ألعظم دیانة على وجه  أرضها وعلى جوانبها، كانت الجزیرة العربیة مهدا للدیانات ومنطلقً
سالم وهي التي دفعت بأبنائها إلى مشارق األرض ومغاربها ،لینشروا دین األرض، أال وهي اال

. االسالم الذي فضلهم اهللا بحمل رسالته الى العالم ،ولیؤسسوا حضارة أسدت الى البشریة كل خیر
ا نتیجة لالتصال بأمم  لقد منحت هذه المیزات المملكة مكانة عظیمة بین األمم وأكسبتها تنوًعا تراثیً

  )17ص،2006عبدالعزیز الحازمي ،. (ثروة تراثیة تشكلت عبر القرون اكسبتها  أیًضااألرض، و 
ان الفن الشعبي هو تعبیر االنسان بذاته عن مجتمعه ،ودراسة أنماط الفنون الشعبیة هي أحدى 
محاوالت الكشف عن االنسان في مجتمعه من خالل صورا أو اشكال ووسائل إبداعه الفني الذي 

به حیاته أو ینتفع به او یفي بأغراضه التي تالزم وتتحكم في تكوینه النفسي بحیث یمارسه لیجمل 
یكون ممیزا في أي مجتمع آخر والفن بال شك هو المرآه التي تعكس لنا صور الحیاه في أي 
مجتمع بما فیها من خصائص وممیزات اذا تتجلى هذه النشاطات في شتى المجاالت  بما تتأثر 

  ) 46ص,2008 حمیدة علي لباد ،.(ة به من عوامل مختلف
 زخارف التراث الشعبي -2

إن الدین االسالمي هو اول دین سماوي یوجه نظر االنسان الى ناحیتي الجمال والزینة في 
جانب المنفعة : المخلوقات ، ویعرفه ان معظم ما یحیط به في هذا الكون انما ینطوي على جانبین 

واالنعام خلقها لكم (( یل المثال في سورة النحل قال تعالى وجانب الزینة والجمال كما ورد على سب
  .ولكم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون . فیها دفء ومنافع ومنها تأكلون 

، و جماعة معینة ، یمیزها عن غیرهافن التزیین الذي ینبع من هویة شعب أ" الزخرفة الشعبیة هي 
ن اشترك معها في أصول وحداتها ، لیوحي لل ناظر بمعتقد أو طبیعة هذا الشعب أو هذه وإ

فن التزیین النابع من تراث شعب أو جماعة والمعبر عن " كما یمكننا أن نعرفها بأنها "  الجماعة
هویة هذا الشعب أو تلك الجماعة ، والذي قد یكون هندسیًا أو نباتیًا أو كتابیًا ، وغالبًا ما یكون 

مروان مغربي ، " (كن والمالبس ، واألدوات وأحیانًا االجسام ، وتزخرف بها العمائر والمسا هندسیاً 
  )م  2005
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 الخاصةأهمیة كبیرة حیث تمثل شعب أو جماعة معینة تنطلق من تراثهم وهویتهم  الشعبیة الزخرفة
كما تؤكد . وتعبر عن بیئتهم و معتقداتهم وأفكارهم وتقالیدهم، وأحیانًا تعبر عن نمط حیاتهم

ثقافتها ومهارة سكانها وتنظیم مجتمعاتها وقیمها   انتماء الشعوب ومجد عليالزخارف الشعبیة 
الذوقیة والجمالیة ، فتاریخ الحیاة الزخرفیة ما هو إّال قراءة للحیاة المادیة والروحیة لمسیرة 

أهمیة اقتصادیة ، وما تقوم به من كما أن للزخارف الشعبیة  .المجموعات البشریة عبر العصور
كما یدل االهتمام بزخارف التراث الشعبي . یص إلى نفیس ، فتجمع بین الفائدة والجمالتحویل الرخ

االهتمام باإلبداع الشعبي وأصالته من العوامل المهمة لتقویة الوعي واالنسجام الوطني والحفاظ 
مل الع احترامعلى المقومات الثقافیة ، إذ تدعم الفنون الحرفیة تكامل نمو الفرد في المجتمع عبر 

الزخرفة هي التي تحدد هویة الفن الشعبي ، , الیدوي وتطویر الوعي وحس الجمال وروح االبتكار
اته إذ ال تكاد تقف على مجال من مجاالت الفن الشعبي ، إّال وتجد له زخارفه التي تزین أدو 

  )م  2005مروان مغربي ، . (ونماذجه وتوضح تمیزه عن غیره
 التصمیم واالبتكار  -3

یكون وال یتكون اال بنظامـه بـل أن نظامـه یكـون أحیانـا هـو التصـمیم نفسـه علمـا أن أي  التصمیم ال
تصــمیم ال یوجــد مســتقال ألنــه یتكــون مــن عالقــات وأنظمــة وأســس متعــددة ومتنوعــة ومشــروطة مــع 
باقي العلوم أذ أن كل نظام یحتوي على علم أو مجموعة علـوم أحیانـا مختلفـة ومتنوعـة لكـن تحكمـه 

ط ووظیفــة وهـــدف التصــمیم فهـــي لیســت آطـــر ثابتــة او ســـاكنة أو خیــال أنمـــا أنظمـــة قــوانین وشـــرو 
متسلسلة محكمة ومتحكمـة بقـوانین التصـمیم ویكـون منهـا و بهـا بعـد مسـتقبلي قریـب أو بعیـد، ألنهـا 

هـــــدى .(مرحلــــة فكریــــة متكاملــــة ذو بعــــد زمنـــــي مــــنظم وفــــق كیــــان بســـــیط أو معقــــد یضــــم الــــنظم
   )3م،ص2004محمود،

والتصـمیم یـدل علـي أصــرار الفاعـل لشـيء مــا یفعلـه لرغبـة ملحــة فیقـرر تنفـي مــا یقـرر الـذهاب الــي 
عمله قبل الموعد المحدد له، صمم في السیر وغیره اي مضى، ثم شرع في التنفیذ وبتلك الفعلة نفـذ 

نمیــــــر . (ارادتــــــه ،هكــــــذا تــــــدور األمثــــــال اي تقریــــــر واصــــــرار لتنفیــــــذ شــــــيء مــــــا فــــــي وقــــــت مــــــا
  ) 15،صم2005خلف،

البد من یلجأ المصمم إلي مصادر لالستلهام، أو یتأثر بمصدر یمثل له حافز لالسـتلهام، والمصـمم 
 -الطبیعـة: (الجید الذي یمتلك القدرة على حساسیة االسـتلهام مـن مصـادر عـدة ومـن هـذه المصـادر

  )المؤثرات العامة -البیئة -الفنون التاریخیة
االت الحیـــاة المختلفـــة مـــن اســـتخدام الحجـــارة فـــي صـــناعة شـــهد اإلنســـان ابتكـــارات عدیـــدة فـــي مجـــی

األسلحة إلى استخدام الطاقة النوویة، ومـن ابتكـار العجلـة واسـتخدام الـدواب فـي وسـائل المواصـالت 
وعرفت البشریة الكثیرین من المبتكـرین، عوملـوا فـي بغـض األوقـات  .إلى استخدام المحركات النفاثة

االبتكــار األســس االجتماعیــة والنفســیة (. تهم فــي فتــرات أخــرىمعاملــة حســنة، ورفضــوا مــن مجتمعــا
  ) 9صفحة , حسین عبدالحمید أحمد رشوان , 2007

ویستحســن العلمــاء حالیـــًا اســتخدام كلمـــة  ویــرى الــبعض االبتكـــار هــو اســتعداد فطـــري لــدى المبـــدع
الـدیني لكلمـة ابتكار بدًال من كلمة إبداع أو خلق أو صنع وذلك لمـا یحـدث مـن الخلـط بـین المعنـى 



, حسین عبدالحمید أحمد رشـوان, 2007االبتكار األسس االجتماعیة والنفسیة ( .إبداع وخلق وصنع
  ) 10صفحة 

ُساهم االبتكار في التنمیة واالقتصاد،  ویلعب دورًا كبیرًا في تطویرهما وخلق فرص عمل جدیدة كمـا ی
القـدرة مستوى الثـروات الوطنیـة وتنمیتهـا لمـا لـه المساهمة في رفع یساهم في رفع مستوى اإلنتاجیة و 

عتبـر و , ل إلى خدمة أسـرع ذات جـودة أفضـلعلى تقلیل التكالیف وخفض النفقات من خالل التوّص  ُ ی
  . االبتكار ضروریًا جدًا لغایات الحفاظ على البقاء ضمن عالم المنافسة
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وهي مفتاح مـن مفـاتیح ‘ و لصداقه وهي سالح المودة الهدایا تقدم إلكرام شخص معین إما لمحبة أ

فالهدیــة تــذهب الغــل والشــحناء والضــغائن مــن ‘ القلــوب وســنة عــن الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم 
وجاء النص علیها والهدیة قد وردت في السنة النبویة ‘ وهي مكساه للمهابة والجالل , صدور الناس

علــى التهـادي وعلـى قبــول صــلى اهللا علیـه وسـلم النبـي لمـا لهـا مـن األثــر العظـیم فـي النفــوس، حـث 
  /https://www.wikipedia.org). تهادوا تحابوا: (صلى اهللا علیه وسلمالهدایا كما قال 
هم ضیوف اهللا ونزالؤه في بیته الحرام وهم الـذین قطعـوا المسـافات الطویلـة مـن كـل ضیوف الرحمن 

حدب وصوب یحدوهم األمل فـي الوصـول إلـى هـذه المشـاعر المقدسـة ورؤیـة بیـت اهللا الحـرام ألداء 
  .هذا الركن العظیم من أركان اإلسالم 

وخدمـــة ضـــیوف الـــرحمن واجـــب وطنـــي ومســـؤولیة الجمیـــع فـــال بـــد مـــن حســـن اســـتقبالهم واكـــرامهم 
حمن ، وعلــى المؤسســات وارشــادهم والعطــف علــیهم ، وتــرخیص األســعار لهــم ، ألنهــم ضــیوف الــر 

األهلیــة وخاصــة التعلیمیــة منهــا ان تســعى للقــاء تلــك الفئــات مــن العلمــاء الــذین یفــدون ألداء العمــرة 
فتدعوهم وتكرمهم وتستفید من علمهم وانتاجهم الفكري ، وتعرفهم على ما في هذه البالد من نهضـة 

لــى شــكل نــدوات او لقــاءات ، وعلــى النــوادي األدبیــة ان تســتقطب بعــض هــؤالء النــاس حتــى ولــو ع
  . فیكون هذا تواصل بیننا وبینهم

  الدراسة المیدانیة 

  :الخطوات االجرائیة للبحث وكانت كالتالي: أوالً 

استخدم هذا البحث عدد من المناهج العلمیـة منهـا المـنهج الوصـفي التحلیلـي والـذي : منهج البحث  -1
اســــتخدم فــــي الحصــــول علــــي المعلومــــات التــــي تتعلــــق بالحالــــة الراهنــــة للظــــاهرة ووصــــفها وتحلیــــل 

المسـتخدم فــي تجربـة البحــث مـن خــالل  المـنهج شــبه التجریبـيكمـا اســتخدم , المتغیـرات المـؤثرة فیهــا
للهـــدایا المســـتلهمة مـــن زخـــارف التـــراث الشـــعبي الســـعودي وتنفیـــذها علـــى قطـــع ابتكـــار تصـــمیمات 

 . مختلفة بطریقة معاصرة 
 :حدود البحث -2

 المنطقـة , المنطقـة الغربیـة , المنطقـة الوسـطي:(المملكة العربیة السعودیة وتشمل كل مـن  :حدود مكانیه
  )المنطقة الجنوبیة, الشرقیة 

 واقتصــرت فــي هــذا البحــث , لبحــث وحــدوده ومجالــه الموضــوعيمتمثلــة داخــل اطــار ا :حــدود موضــوعیة
  )هدایا ضیوف الرحمن -التصمیم واالبتكار -الشعبي للمملكة العربیة السعودیةالتراث (: على

https://www.wikipedia.org/


 التــي تتمثــل فیهــا الفئــه المشــاركة والتــي بلــغ  یقصــد بــه مجتمــع الدراســة أو عینــة البحــث :حــدود بشــریه
 .ن تخصصات علمیة مرتبطة بالتخصصمن أعضاء هیئة التدریس م) 6(عددهم 

واســتنادا الــى نوعیــة البیانــات المــراد , بــالنظر إلــى طبیعــة البحــث  ومجــال تطبیقــه:أدوات البحــث   -3
اســتخدم . الحصــول علیهــا ومــن أجــل اختبــار فرضــیات الدراســة ولتحقیــق أهــداف الدراســة المیدانیــة 

 اســتمارة تحكــیم الكترونیــة,ســح الضــوئي الما, كــامیرا التصــویر الرقمیــة:اكثــر مــن اداة وهــي كالتــالي 
لتكامـل بـین أجـزاء التـرابط وا: (الشكل العـام: المحور األول: أعدتها الباحثة تضمنت المحاور التالیة

 -جیـد الصـنع: (الخامات: المحور الثاني, )ممناسب للذوق العـا -متناسق األلوان -التصمیم المنفذ
ــثالمحــور , )لــه قــدرة علــى التحمــل -خفیــف الــوزن تحقیــق الحداثــة واالبتكــار فــي : (االبتكــار: الثال

ــف : المحــور الرابــع, )التصــمیم مالئــم كهدیــة تذكاریــه -التصــمیم لــه قیمــة معنویــة -التصــمیم توظی
 -لتـراث الشـعبي بشـكل عـامابراز زخارف ا -الدمج بین الماضي والحاضر: (زخارف التراث الشعبي

 )یعكس ثقافة الدولة وتراثها

تـم , تجاههـابعـد االنتهـاء مـن التصـمیمات المبتكـرة والتعـرف علـي اراء المحكمـین : التصمیمات المبتكـرة: أوالً  
تحدیـد التصـمیمات التـي القـت استحسـان المحكمـین وحصــلت علـى أعلـى نسـبة اسـتجابة لدرجـة الجمـال واقتصــرت 

  :كما هو موضح في الجداول التالیةاألولي ) 15( علي التصمیمات الحائزة علي المراكز
  

  علي المركز األول الحائز  التصمیم
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

وحدة اضاءة علي شكل قنینة زجاجیة 
استخدمت فیها تقنیة الدیكوباج بزخارف تراثیة 

تتمیز هذه , من منطقة عسیر بألوان زاهیة
القطعة بخفة وزنها وسهولة حملها ونقلها من 
مكان ألخر كما عكست ثقافة الدولة التراثي 

  بشكل واضح
 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

  

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

  
 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار 

 في التصمیم
التصمیم مالئم كهدیة  التصمیم له قیمة معنویة

 تذكاریة

 

  

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث 
 الشعبي بشكل واضح

یعكس ثقافة الدولة 
 وتراثها

 

 

 



 الحائز علي المركز الثاني  التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

فواصل للكتب بخامة الورق المقوي بزخارف 
تراثیة متعددة مالئمة كهدایا تذكاریة بسیطة 
 وخفیفة الوزن وتحمل الروح االبتكاریة فیها

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین 
 مناسب للذوق العام متناسق األلوان أجزاء التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

  

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار 

 في التصمیم
التصمیم مالئم كهدیة  التصمیم له قیمة معنویة

 تذكاریة

  

 

 التراث الشعبيتوظیف زخارف : المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث الشعبي 

 بشكل واضح
یعكس ثقافة الدولة 

 وتراثها

 

 

 

  

 الحائز علي المركز الثالث التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

أواني خزفیة تستخدم للزینة كمعلقات تم تشكیلها بعجینة 
علیها بنقوش السیرامیك بأحجام مختلفة ثم تم الرسم 

  وزخارف من التراث العسیري بألوان االكریلیك
 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین 
 مناسب للذوق العام متناسق األلوان أجزاء التصمیم المنفذ

 

 
 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: الثالثالمحور 
تحقیق الحداثة واالبتكار 

 في التصمیم
التصمیم له قیمة 

 معنویة
التصمیم مالئم كهدیة 

 تذكاریة

  

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث 
 الشعبي بشكل واضح

یعكس ثقافة الدولة 
 وتراثها

 

 

 

  



 الحائز علي المركز الرابع التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شموع علي أشكال فناجین القهوة العربیة استخدمت 
فیه تقنیة الدیكوباج في اضافة العنصر التراثي وهو 

المعروف في تراث " الشالكي"عبارة عن زخارف قماش 
 ..المنطقة الوسطى 

 الشكل العام : المحور األول
أجزاء الترابط والتكامل بین 
 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

  

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار 

 في التصمیم
التصمیم له قیمة 

 معنویة
التصمیم مالئم كهدیة 

 تذكاریة

  

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث 
 الشعبي بشكل واضح

یعكس ثقافة الدولة 
 وتراثها

  
 

  
 الحائز علي المركز الخامس  التصمیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كوب مصنوع من الزجاج تم الرسم علیه بألوان 
Porelain Painter  ورسمت عیه زخارف

  .التراث العسیري والتى تعرف بغنى ألوانها

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین 
 مناسب للذوق العام متناسق األلوان أجزاء التصمیم المنفذ

 

  

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

  

 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار 

 في التصمیم
التصمیم مالئم كهدیة  التصمیم له قیمة معنویة

 تذكاریة

 

 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث 
 الشعبي بشكل واضح

یعكس ثقافة الدولة 
 وتراثها

 

  



  
 الحائز علي المركز السادس التصمیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علبة هدیة صغیرة الحجم مصنوعة من الخشب 
وبداخلها میدالیة , النجدیةالمنقوش بالزخارف 

مصنوعة من الجلد المطعم بالخیوط الصوفیة یظهر 
في هذا التصمیم الدمج بین الماضي والحاضر 

 .اللمسة التراثیةباختیار الخامات المناسبة واضافة 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

   

  االبتكار: المحور الثالث
واالبتكار في تحقیق الحداثة 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

 

 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
ابراز زخارف التراث الشعبي  الدمج بین الماضي والحاضر

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

 

 

  
 الحائز علي المركز السابع التصمیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مفكرة تم تغلیفها بخامة الصوف المعروفة بالسدو 
ذو األلوان الزاهیة والتى تحمل الزخارف الشعبیة 

الخاصة بمنطقة نجد وذا التصمیم یبرز الدمج بین 
 الماضي والحاضر 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

  

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

 

  

 التراث الشعبيتوظیف زخارف : المحور الرابع
ابراز زخارف التراث الشعبي بشكل  الدمج بین الماضي والحاضر

 واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

  

 



  

 الحائز علي المركز الثامن التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فناجین للقهوة العربیة مصنوعة من الزجاج 
في رسم  Porelain Painterاستخدمت ألوان 

الزخارف علیها وهذه الفكرة تأكد الهویة العربیة والتي 
 تحمل قیمة معنویة بالبصمة التراثیة 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

 

 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
ابراز زخارف التراث الشعبي  الدمج بین الماضي والحاضر

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

 
 

  
 الحائز علي المركز التاسع التصمیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 وحدة اضاءة مصنوعة من المعدن مطعمه

التراثیة بمجموعة من الخیوط الصوفیة ذات األلوان 
الشعبیة تتدلى منها كتل صوفیة إلكسابها منظر 

 جمالي

 الشكل العام : المحور األول
والتكامل بین أجزاء الترابط 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

  

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

  

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 كهدیة تذكاریةالتصمیم مالئم  التصمیم له قیمة معنویة

 
 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث الشعبي 

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

 

 

 



 الحائز علي المركز العاشر التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصنوعة من البالستیك  الب توبال لحمل طاولة
ها أربع قوائم تم تغطیة سطحها بقطعة من قماش ل

السدو المزخرف بالزخارف الشعبیة كما تم اضافة 
 كتل متدلیه من اطراف الطاولة إلبراز جمال الطاولة 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 
 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

 
 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
ابراز زخارف التراث الشعبي  الماضي والحاضرالدمج بین 

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

  

 
 الحائز علي المركز الحادي عشر  التصمیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دفوف تم استخدامها كمعلقات بأحجام مختلفة 
استخدمت فیها تقنیة الرسم باأللوان الزیتیة برموز 

كم تم .. والبرقع وغیرها  ترتبط بالتراث الشعبي كالجمل
استخدام الزخارف الكتابیة بإضافة شعر ومقوالت 

كما اضیفت لها الكتل الملونة علي أطراف الدفوف كجانب  شعبیة
 جمالي

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

 

 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
ابراز زخارف التراث الشعبي  الماضي والحاضرالدمج بین 

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

  

 



 الحائز علي المركز الثاني عشر التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فواحات علي شكل خدادیات صغیرة الحجم مصنوعة من 
التراثي تستخدم لنشر الروائح العطریة " الشالكي"قماش 

الخدادیة كما تم تزینها الورد الصناعي المضافة داخل 
 إلضفاء لمسة جمالیة

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

  

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: الثالثالمحور 
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
التصمیم مالئم كهدیة  التصمیم له قیمة معنویة

 تذكاریة

 
 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث 
 الشعبي بشكل واضح

 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

  

 

 الحائز علي المركز الثالث عشر  التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

" الشالكي"أكیاس لحفظ األدوات مصنوع من قماش 
تم تزینه بحلي معدنیة تحمل شعار سیفین , التراثي

, ونخلة وهذا شعار المملكة العربیة السعودیة
باالضافة الي اناء فخاري تم تلوینه وتزینه 

 "البدويالبرقع "بالكریستال بشكل 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

 

 

 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث الشعبي 

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

 
 

  



 الحائز علي المركز الرابع عشر التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قاعدة خشبیة لوضع األكواب مصنوعة من الخشب تم اضافة 
 البصمة التراثیة بتقنیة الدیكوباج 

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

 

 

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

 

 

  االبتكار: المحور الثالث
تحقیق الحداثة واالبتكار في 

 التصمیم
 التصمیم مالئم كهدیة تذكاریة التصمیم له قیمة معنویة

  
 

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
ابراز زخارف التراث الشعبي  الدمج بین الماضي والحاضر

 بشكل واضح
 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

 

 

  

 الحائز علي المركز الخامس عشر  التصمیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مصنوعة  احات علي شكل خدادیات دائریة الشكلفو 
التراثي تستخدم لنشر الروائح " الشالكي"من قماش 

العطریة المضافة داخل الخدادیة كما تم تزینها 
إلضفاء لمسة  بالخیوط الصوفیة والحلي المعدنیة

 جمالیة

 الشكل العام : المحور األول
الترابط والتكامل بین أجزاء 

 مناسب للذوق العام متناسق األلوان التصمیم المنفذ

 

  

 الخامات : المحور الثاني
 له قدرة على التحمل خفیف الوزن جید الصنع

 

  

  االبتكار: المحور الثالث
واالبتكار في تحقیق الحداثة 

 التصمیم
التصمیم مالئم كهدیة  التصمیم له قیمة معنویة

 تذكاریة

 

  

 توظیف زخارف التراث الشعبي: المحور الرابع
الدمج بین الماضي 

 والحاضر
ابراز زخارف التراث 
 الشعبي بشكل واضح

 یعكس ثقافة الدولة وتراثها

 

 

 

  



  نتائج البحث

توصلت إلیها الدراسات في محور توظیف زخارف التراث الشعبي السعودي اتفقـت فـي بعضـها تعددت النتائج التي 
  :و كانت من اهم النتائج , و اختلفت في البعض االخر نظرا الختالف االهداف و الفروض 

  .میم وابتكار هدایا لضیوف الرحمنتوظیف التراث الشعبي السعودي في تص .1
وفیر مجموعـــة مـــن المتطلبـــات و هـــو فـــي الغالـــب ال یتطلــــب أن االبتكـــار یمكـــن تحقیقـــه مـــن خـــالل تـــ .2

  .لب االفكار الجدیدة غیر المألوفةتكنولوجیا جدیدة لتحقیقه بقدر ما یتط
تــم ایجــاد حلــول فنیــة فــي كیفیــة تنظـــیم عناصــر التصــمیم للوحــدات الزخرفیــة الشــعبیة یتســم بالمرونـــة و  .3

  .الطالقة 
  تتمیز بغنى كبیر الجنوبیة  ن ان المنطقةمن خالل البحث و الدراسات تبی .4
  . ان الفن الشعبي السعودي یعتبر مؤثر اصیل و فعال في مجال الحرف و الصناعات الیدویة .5
لمعطیات البیئة و الفنون الشعبیة سمات و قیم تشـكیلیة تسـاعد علـى إثـراء االتجاهـات المعاصـرة للهـدایا   .6

  .التذكاریة 
 .جابة الحسیة و الجمالیة و وجهة نظر افراد المجتمع مدى مالئمة التصمیمات المبتكرة وفقَا لالست .7

 التوصیات

  تعزیز التراث الشعبي في المناهج التعلیمیة العملیة .1
  .أهمیه إجراء المزید من البحوث التي تتناول تصمیم هدایا لضیوف الرحمن بصناعة محلیة .2
 حرف التراث الشعبيوخاصًا ة أقامه دورات للحرف الیدوی .3
 .حدیثة تتوسع في مجال الهدایا التراثیة كبرامج التصمیم بالحاسب االلياستخدام تقنیات  .4
مــن خــالل دراســة النتـــائج تبــین ان تحقیــق متطلبـــات االبتكــار مطلــب رئیســـي لتطــویر الفــن التراثـــي  .5

  الشعبي
 دعم الربط بین الماضي والحاضر من خالل توظیف الهدایا العصریة بالزخارف الشعبیة .6
  . لباحثین في مجال الفن التراثي الشعبي وتوظیفه في الهدایاتطویر مؤهالت وخبرات ا .7

 


