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 جماليات زخارف األبواب النجدية بين تأصيل الهوية العربية والتفكير اإلبداعي
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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 العواصف والمؤثرات األجنبٌة التى قد تضعفها دون أن تقضى علٌها 

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

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

 اإلنتماء له , كما أنه أحد أبواب تقدم أمتنا العربٌة .

الغزو الثقافى الوارد من الغرب للمجتمعات العربٌة وتأثر 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 والمعارف 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 غٌر 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 لتأكٌد وتأصٌل هوٌتنا العربٌة .

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

طرٌق الجمع  ٌتمٌز بزخارف 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 والزخارف الموروثة قٌماً جمالٌة نصٌغ من خاللها تصمٌمات تصلح لطباعة المعلقات النسجٌة المطبوعة بشكل 

 معاصر.
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