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 ملخص:

عن حالة األمة وعاداتها وتقاليدها وهو من أهم الوسائل المستخدمة في الكشف عنن عنادا  التراث الشعبي خير لسان يعبر 

الشعوب وهو حصيلة ثقافة األجيال من خالل تراث له قيمته وهويته الوطنية ويظل معبرا عنن الهوينة الشنعبية لكنل منطقنة 

وتصنب  موضنة معاصنرع بعبنت التنراث  والتمسك بهذا التراث ودمجه مع الموضة المعاصرة يعطي قيمه لكل منا هنو جديند

الشعبي، وللخامة أهمية خاصة في مجال تصميم األزياء بشكل عام وجمال التصميم على المانيكان بشكل خاص ألنه اذا تنم 

اختيار الخامة اختيار دقيت تساعد على ابراز جمال التصميم وتتمثل المشنكلة فني أن يعتمند تصنميم المالبن  علنى اسنتخدام 

ة كخامنة مسناعدة ربنراز خطنوط التصنميم و ضنافة لمسنة جمالينة للتصنميم وننادرا منا اسنتخدم  الكلنف كخامنة خامة الكلفن

أساسية في تصميم المالب  حيث يمكن الدمج بين أكثر من نوع رخراج التصميم في شكل جمنالي يثنرا القطعنة المصنممة 

اج الكلننف رثننراء التصننميم ومننن هننذا المنطلننت وعمننل تصنناميم مسننتوحاة مننن زخننارف التننراث الشننعبي بمنطقننه الباحننة رنتنن

مننا هنني أنننواع زخننارف التننراث الشننعبي المسننتخدمة فنني منطقننة الباحننة  مننا  مكانيننة اسننتحداث  -: طرحنن  عنندة تسننا   

تصميما  للكلف مقتبسة من التراث الشعبي بمنطقه الباحة  ما امكانية الندمج بنين زخنارف التنراث الشنعبي بمنطقنه الباحنة 

ي فنني منطقننة الباحننة واسننتحداث بأسننلوب التصننميم علننى المانيكننان  ويهنندف البحننث  لننى دراسننة زخننارف التننراث الشننعب

تصميما  للكلف ذا  هوية وطنية بأسلوب التصميم على المانيكان يمكن  نتاجهنا وتطبيقهنا بمنا يرضني النذوت العنام توافقنا 

واحياء الهوية الشعبية لمنطقة الباحة من خالل التصميما  المقترحة وتكمن أهمية البحث فني احيناء الفنن  0202مع ر ية 

ة الوطنية من خالل تصناميم للكلنف مسنتوحاة منن الفنن الشنعبي لمنطقنه الباحنة وفنت  المجنال امنام الدراسنين الشعبي والهوي

 والباحثين في مجال تصميم األزياء لتناول مداخل تجريبية جديدة في ا بتكار وا بداع. 

 .التصمٌم على المانٌكان - التراث الشعبً-  الكلف – رؤٌة :الكلمات المفتاحٌة
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