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 :ملخصال

يتناول البحث إمكانية تقديم رؤية مستحدثة للبيوت التراثية السعودية تجمع بين التعبيرية والوظيفية من خالل الطباعة الفنية ،   
طراز   -طراز الخليج العربي  -عن طريق دراسة واستعراض خصائص وزخارف طرز البيوت التراثية السعودية األربعة )الطراز النجدي

السراة(، ثم تطبيق ذلك على منتجات وظيفية سواءًا كانت لوحات أو قطع من األثاث وغيرها عن طريق  طراز    -حوض البحر األحمر
بين األجيال، وذلك   ثقافته  السعودي ونشر  الشعبي  التراث  البحث و حفاظًا على  تحقيقًا ألهداف  الفنية  المملكة  الطباعة  لرؤية  تنفيذا 

 ث الوطني والعربي واإلسالمي.م والتي تنص على العمل إلحياء مواقع الترا2030
ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث الحالي أن الطباعة الفنية واحدة من الطرق الفنية الفعالة في تقديم رؤية مستحدثة للبيوت 

 التراثية تجمع بين الوظيفية والتعبيرية في آن واحد. 
التأكيد عل الدراسة الحالية في  الباحثة باإلفادة من  السعودية واالستفادة من معطياتها وتوصي  التراثية  بالمجاالت  المستمر  ى االهتمام 

 المتعددة مع العمل على إحياء التراث السعودي من خالل دراسته وتوظيفه في الفنون عامة والطباعة بشكل خاص. 
 بيوت تراثية، طباعة فنية، تعبيرية، وظيفية. الكلمات المفتاحية: 

 

 

 مقدمة:ال

رثه األبناء عن أجدادهم السابقين من عادات وتقاليد وآثار وقيم مادية أو معنوية تراكمت عبر السنين، ويعتبر  لتراث هو كل ما و ا
التراث سمة مميزة لكل شعب عن غيره، وهو جذور تربط حاضر هذا الشعب بماضيه ومستقبله القادم، كما أنه مصدر فخر واعتزاز لدى  

لسعودية بالعديد من أنواع التراث المتعددة والمختلفة ما بين مادي ملموس ومعنوي، والتي تصور الشعوب، ويمتلئ تاريخ المملكة العربية ا
تاريخه وحضارته العريقة عبر السنين وقد أصبح الحفاظ على هذا التراث هدف للجميع، حيث يعد التراث هو الطريقة المثلى لحفظ الهوية 

 مجتمع في ظل التغيرات المتالحقة.  والشخصية واالنتماء واألصالة المستمدة من قيم ال

ومن عناصر هذا التراث )التراث العمراني(، وهو أحد أهم مصادر التراث بالمملكة العربية السعودية حيث يمثل مصدرًا رئيسيًا لألفكار،  
بالتعبير عن أحاسيسه ويحقق كما يوفر أرضية خصبة يمكن االنطالق منها للتطوير واإلبداع، " فالفنان عندما يصمم عمله يحقق ذاته  

اكية هدفًا يسعى إليه وبمشاركة اآلخرين له، فيمر الفنان بعمليتين عند االستقاء من التراث، األولى داخلية وهي ذاتية تتعلق بقدراته اإلدر 
لتنظيم البصري لعناصر  وثقافته، والثانية خارجية وهي العالقات الفنية المتمثلة في مصدر التراث، حيث تعتمد عملية االبتكار على ا

 ( ٢٠١٩التراث. )قربان، 
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"وقد فرق المختصون في تراث المملكة العمراني بين عدة طرز عمرانية رئيسية، هي: طراز المنطقة الوسطى )الطراز النجدي( وطراز  
المنطقة الجنوبية )طراز السراة( ولكل طراز المنطقة الشرقية )طراز الخليج العربي( وطراز المنطقة الغربية )حوض البحر األحمر( وطراز  

 ( ٢٠١٩منها خصائصه وزخارفه ومواده المستعملة." )البيوت السعودية، 
 وتعد الطباعة الفنية واحدة من أقدم أنواع الفنون التي لعبت دورا في توثيق األحداث ونقل التاريخ عبر العصور والدليل على ذلك النقوش

لكهوف وبصمات األيدي واألصابع، فالطباعة الفنية واحدة من الفنون المختلفة التي يمكنها استيعاب الموجودة على جدران وصخور ا 
 المتغيرات المتالحقة التي تلم بالتراث وتوثيقها بأسلوب وطريقة جمالية تعبيرية مع الحفاظ على قيمتها وظيفيًا. 

لسفة التي ُينظر بها إلى هذا الماضي، والحقيقة أن تكامل النظرة  ويوضح محمود البسيوني "أن النظرة إلى الماضي تتوقف على نوع الف
للماضي والحاضر يصبح لها طابع متميز، فإن تلك النظرة تجعل الفنان يحلل الماضي بلون خاص، وبذاتية فردية ويعيد ترجمته بما 

 ( ١٩٣،  1984يتفق مع هذه الذاتية" )محمود البسيوني: 
السع التراثية  البيوت  المملكة كافة بعناصر شكلية ومفردات وقد تميزت  الممتدة والمنتشرة في مناطق  المتنوعة  المعمارية  ودية بطرزها 

ًا بصرية متنوعة ومتعددة باختالف المنطقة التي تنتمي اليها، من حيث طبيعتها التراثية المادية الملموسة، وكذلك خاصيتها التعبيرية، نظر 
ن هنا رأت الباحثة امكانية توظيف هذا التراث في إنتاج أعمال طباعيه فنية معاصرة برؤية لما تحويه من مخزون حسي وبصري وفني، م

 جديدة، فالبيوت التراثية السعودية تعد مصدرًا لالستلهام وتحريك اإلبداع واالبتكار الفني التعبيري للوصول إلى رؤى مستحدثة. 

 مشكلة البحث: .أ
 مشكلة البحث في السؤال التالي: تتمثل

 انية تقديم رؤية مستحدثة للبيوت التراثية السعودية بين التعبيرية والوظيفية من خالل الطباعة الفنية؟ما امك

 فرضية البحث: .ب

 .من خالل الطباعة الفنية يفترض البحث أنه يمكن تقديم رؤية مستحدثة للبيوت التراثية السعودية تجمع بين التعبيرية والوظيفية

 أهداف البحث: .ج
 يهدف البحث إلى: 

طراز حوض البحر    -طراز الخليج العربي  -دراسة خصائص وزخارف طرز البيوت التراثية السعودية األربعة، )الطراز النجدي .1
 طراز السراة(. -األحمر

 تقديم رؤية مستحدثة للبيوت التراثية السعودية تجمع بين التعبيرية والوظيفية عن طريق الطباعة الفنية. .2
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 أهمية البحث: .د
البحث في الحفاظ على التراث الشعبي السعودي متمثاًل بالبيوت التراثية وإعادة إحياءه بشكل وظيفي معاصر من خالل    تكمن أهمية هذا

البحث العلمي واإلنتاج الفني ونشر ثقافته بين األجيال، مع توسيع آفاق اإلبداع لدى الفنان وصقل رؤيته الفنية إلعادة تمثيل البيوت 
م والتي تنص على العمل 2030تنفيذا لرؤية المملكة  تعبيرية ومنتجات طباعية فنية وظيفية معاصرة وذلك    التراثية السعودية بأساليب

 مع توجيه الباحثين إلجراء المزيد من البحوث المتعلقة بالتراث السعودي. إلحياء مواقع التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 
 حدود البحث:  .ه
 المنطقة الجنوبية".  - المنطقة الغربية -المنطقة الشرقية -الحدود المكانية: البيوت التراثية السعودية في "نجد  .1
التعبيرية   .2 بين  الفنية  الطباعة  األربعة،  العمرانية  بالطرز  السعودية  التراثية  البيوت  على  البحث  اقتصر  الموضوعية:  الحدود 

 والوظيفية.
 

 مصطلحات البحث: .و
 : HERITAGEالتراث  •

وُتَراثُ  اسم،  ُتراث:  مثل   لغة:  ِجيٍل  ِإَلى  ِجيٍل  ِمْن  وَيْنَتِقُل  َوُفُنوٍن  َوُعُلوٍم  َوآَداٍب  َعاَداٍت  ِمْن  َباِقَيٌة  ِقيَمٌة  َلُه  َما  اأُلمَِّة: 
. )أبوالعزم،  التَُّراثُ  اإِلْساَلِميُّ  التَُّراثُ  اإلْنَساِنيُّ  التَُّراثُ   ( ١٢١٠م، ص٢٠١٤اأَلَدِبيُّ
يَّة كالكتب واآلثار وغيرها، أم معنوية كاآلراء واألنماط والعادات  وهو   لف من آثار علمّية وفنية وأدبّية، سواء مادِّ الحضارّية كّل ما خّلفه السَّ

عبّي.   التُّراث المنتقلة جياًل بعد جيل، مما يعتبر نفيًسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه هـ،  ١٤٢٩)عمر،  اإلسالمّي / الثَّقافّي / الشَّ
 ( ٢٤٢١ص 

اصطالحا: عرفته ثريا يوسف بان تراث هي الكلمة التي تطلق على العناصر الثقافية التي تنتقل من جيل الى آخر كما أنه مصطلح  
( ولقد ظلت كلمة التراث محدودة االستعمال تنوب عنها كلمة الموروث في كثير من األمور وبالتالي  legacyيعني أيضا باإلنجليزية )

( أي انتقال العادات أو المعتقدات من جيل الى آخر أي توريث traditionشاع استخدامها مقابل كلمة تراث باللغة اإلنجليزية بمعنى )
 ( ٢٠١٨القديم ويتوقف مدلول كلمة تراث على السياق الذي تستخدم فيه. )يوسف، 

 :Expressivenessالتعبيرية  •
ن واألدب وباألخص في مجال الرسم، ظهر في أوروبا في بداية َهَذا الَقْرِن َيَتَجاَوُز  لغة: )ع ب ر( )مصدر(، مذهب من مذاهب الف

 ( ١٤٠٤م، ص ٢٠١٤)أبوالعزم، .االنطباعية للتعبير عن اإلحساس الداخلي وانفعال الَفنَّاِن ِبَما ُيِحيُط ِبِه اَل َكَما ُهَو ِفي َحِقيَقِتِه المجردة

فان   الطائي  سلوى  نقال عن  عن  اصطالحا:  للتعبير  ومحاكاتها  الطبيعة  تمثيل  فيه  يخضع  فني  عمل  كل  على  يطلق  اسم  التعبيرية 
االنفعاالت واألحاسيس الذاتية. ويطلق بصفة خاصة على الفنون الحديثة التي تتميز بأسلوب فطري وانطالق وتغيير وتبديل في العناصر  

ني هو مفهوم عام وشامل للطرق التي من خاللها يستخدم اإلنسان أشكال الفن أو األشكال الطبيعية إليجاد تأثيرات انفعالية، فالتعبير الف
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المختلفة للتعبير عن األشياء التي يشعر بها والتي تدور في خاطره، ومن خالل هذا التعبير يوصل ما يشعر به إلى كل المحيطين به  
 ( ١٦٥٤، ص ٢٠١٥)الطائي،  والمهتمين بالفن الذي يقدمه.

 :Functionalالوظيفية  •

 ( ٦٠١٣م، ص ٢٠١٤الَوِظيَفِة، اجراء وظيفي أي عملي. )أبوالعزم، ف(، َمْنُسوٌب ِإَلى وظلغة: َوِظيِفيٌّ من الفعل )
الوظيفية بشكل عام تحقق شرط ف  اصطالحا: هي االستجابة المناسبة إلى حد ما لالحتياجات المحددة لعصر معين أو مجتمع معين،

 ( 2021Encyclopædia,) .اء المصنوعة األغراض التي تصنع من أجلهابحيث تؤدي األشيالمنفعة 

 :PRINTMAKINGالطباعة الفنية  •

هـ، ١٤٢٩: َطباعة: )مصدر من الفعل طبع(، والطََّباَعُة: حرفُة نقل النسخ المتعددة من الكتابة َأو الصور باآلالت. )اللغة العربية،  لغة
 ( ١٣٨٥ص

صورة من سطح مستو لقطعة من الخشب أو المعدن أو الحجر على أوراق مستوية السطح أيضا، وهذا  : هو طباعة بصمة أو  اصطالحا
التسطيح أو االستواء للصورة المحفورة يبرز أو يظهر في طبيعة فراغ وجو العمل المطبوع، وعادة يكون بشكل غير عميق جدا، وأحيانا 

 ( ٤١، ص ١٤٣٨يكون مقسمًا أو مجزأ إلى عدة رسوم أو مخططات. )سلمان،
وحسب تعريف متحف الميتروبوليتان فإن الطباعة الفنية هي عملية فنية تعتمد على مبدأ نقل الصور من القالب أو السطح الطباعي إلى 
سطح آخر، غالًبا من الورق أو القماش. تشمل تقنيات الطباعة التقليدية النقش والحفر على الخشب والمعدن والطباعة الحجرية، بينما  

أو قام   الخشب  القوالب يمكن أن تكون مصنوعة من  الشاشة الحريرية،  لتشمل طباعة  المتاحة  التقنيات  المعاصرون بتوسيع  الفنانون 
المعدن أو الزجاج، بحيث يتم إنشاء التصميم على القالب من خالل العمل على سطحه المسطح باستخدام أدوات معينة أو مواد كيميائية، 

لنقلها إلى السطح المطلوب )ورق أو قماش( من خالل تطبيق الضغط الُمَتحكم فيه، والذي يتم تحقيقه غالًبا بعدها يتم تحبير القالب  
باستخدام آلة طباعة أو مكبس مما يعطي صورة معكوسة للتصميم األصلي على القالب، وتتمثل إحدى الفوائد العظيمة للطباعة )باستثناء 

 ( ٢٠٢١،Metmuseumطبعات أو نسخ متعددة لنفس التصميم من قالب واحد. ) النوع األحادي( في أنه يمكن طباعة عدة 

 اإلطار النظري:  .ز
 البيوت التراثية السعودية مختلفة الطراز: .1
سابقًا     العربية  الجزيرة  تميزت شبه  وقد  المختلفة،  األجيال  المنطقة عبر  على حضارة  دليل وشاهد  العمراني خير  التراث  إن 

دن  والمملكة العربية السعودية حاليًا منذ قديم األزل بأنها ممر للقوافل التجارية ومنطقة التقت فيها حضارات مختلفة لكونها تضم بعض الم 
ألحساء كما أنها مقر الحرمين الشريفين، وقد أعطى هذا لها طابع معماري خاص منذ سنين عديدة، فقد امتازت العمارة القديمة كالعال وا

  التقليدية في المملكة متمثلة بالبيوت التراثية بالخصوصية والهوية الراسخة وتلبية احتياجات االنسان، كما أن لها صفات مشتركة بالرغم 
ساحلية وجبلية أو صحراوية كالخصوصية التامة والفردية واتساع المساحة وتعدد الغرف، وللبيئة دورها في  من اختالف المناطق مابين  
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ل في تحديد المواد والخامات التي يتم البناء بها كالحجر واللَِّبُن )قالٌب مربَّع أو مستطيل من الّطين المخلوط بالتبن أو األحجار يستعم
في التلوين والزخرفة، "وقد فرق المختصون في تراث المملكة العمراني بين عدة طرز عمرانية رئيسية،   البناء(، أو التي يتم استخدامها

المنطقة الغربية “حوض البحر  المنطقة الشرقية “طراز الخليج العربي”، وطراز  النجدي” وطراز  هي: طراز المنطقة الوسطى “الطراز 
 ( ٢٠١٩ولكل طراز منها خصائصه وزخارفه ومواده المستعملة". )البيوت السعودية، األحمر” وطراز المنطقة الجنوبية “طراز السراة”، 

 

 
 البيت النجدي                البيت الحجازي                البيت األحسائي                البيت العسيري 

 م( ٢٠١٩)البيوت السعودية، 
 
 البيت النجدي

عن   الوصف  عبارة  النجدية  يتم البيوت  طينية  مباني 
خشبي  بباب  المرادة  المساحة  حسب  تشييدها 
مزخرف غالبًا ونوافذ عالية تسمح بدخول الهواء 
الصحراوي   المناخ  مع  يتناسب  بما  والشمس 

 للمنطقة. 

 

 
 القهوة 

 
 األبواب النجدية 

أهم أقسام 
 البيت

َكة   • الِديوانية(: تعتبر أهم جزء    –القهوة )الدَّ
بتزيينها وزخرفتها ألنها   يهتمون  البيت  في 
عادة  بها  يوجد  الضيوف،  استقبال  مكان 
القهوة فيه،  للنار )َمَشب( ويتم إعداد  موقد 
وتفرش بالزَّل )نوع من الفرش، الذي تفرش 

 به أرضيات المنازل( وغيره.
م • للقهوة  مالصق  ممر  بما  الِليوان:  فتوح 

يستخدم   والشمس  الهواء  بدخول  يسمح 
 للجلوس. 

 الروَشن: غرفة تكون في أعلى البيت.  •
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الُقبَّة: وهي الصاله حاليا أي مكان االجتماع   •
 لالكل والشرب. 

 الُحوش: المساحة الخارجية المفتوحة.  •
 الَكِنيف: أي دورة المياه. •

 
 الليوان 

 
 مجسم لبيت نجدي تقليدي 

 
 م( ٢٠١٩)البيوت السعودية، 

مواصفات  
 خاصة 
)مواد  

وخامات  
 البناء( 

جذوع الطين،   • األخشاب،  الحجارة،  اللَِّبُن، 
 النخل واألثل.

األبواب تصنع غالبا من خشب األثل المتين  •
 ويتم تلوينه وزخرفته.

بوجود حزام مزخرف   • النجدي  البيت  يتميز 
 من المثلثات رؤوسها ألسفل.

الزخارف  
واأللوان 
 المستخدمة 

كانت تتم حسب القدرة المادية لمالك البيت، وأكثر 
يتزين كما    مكان  واألبواب،  القهوة  هو  باأللوان 

كانت النوافذ واألبواب من الخارج تطلى حوافها  
 بالجص األبيض.

توضيح  
الوحدات  
الزخرفية  
 المستخدمة 
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 البيت الحجازي 

المعمارية  الوصف  للفنون  رمزًا  الحجازية  البيوت  تعتبر 
والتي استمدت أهميتها من ميناء جده اإلسالمي 
وبالتالي   ببعضها  الثالث  القارات  يربط  الذي 
المادة   طريقه،  عن  المختلفة  الثقافات  وصول 

هي األحجار وتتميز باللون    بنائهااألساسية في  
تم األحمر المختلط بالصفار نظرًا للمنطقة التي ي 

بالَقاُحوط من قبل أهل   استخراجها منها ويسمى 
المنطقة، له خاصية عزل الحرارة والرطوبة، كما 
تميزت البيوت الحجازية بالرواشين المصنوعة من  
البناء   مسطح  عن  بارزة  تكون  والتي  األخشاب 

 األساسي. 

 

 
 

 
 الرواشين الحجازية 

 

 
 غرفة نوم حجازية تقليدية

أهم أقسام 
 البيت

استقبال   • مكان  وهو  الصالون:  أو  الِدْهِليز 
 الضيوف يفرش بالرمل أو السجاد الفاخر. 

المجلس: يكون في بداية المنزل أو مقدمته  •
 ويفرش بأفضل الفرش.

 الّصفة: غرفة المعيشة. •
المنزل   • آخر  تكون  للنساء  غرفة  الُمَؤَخر: 

 عادة. 
 المركَّب: المطبخ. •
يوضع   • التي  النافذة  وهي  فيها  الَمْشَرِبية: 

مياه   لتبريد  والزجاجية  الفخارية  األوعية 
 الشرب.

مواصفات  
 خاصة 
)مواد  

وخامات  
 البناء( 

  أكثر مايميز البيت الحجازي هو الرواشين  •
التي  الكبيرة  الشبابيك  تغطي  التي  البارزة 
تسمح بمرور الهواء مع عزل أشعه الشمس  
الحارة وكما تسمح بالرؤية بدون أن ينكشف  
الخصوصية   على  حفاظًا  البيت  مابداخل 

 ويتم صنعها من أفضل أنواع الخشب.
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الزخارف  
واأللوان 
 المستخدمة 

بزخارف   الخشبية  الرواشين  بزخرفة  االهتمام 
أو  هندسي  محفورة  ومتداخلة  متشابكة  وبنائية  ة 

مفرغة مستوحاة غالبًا من الفن اإلسالمي وتكون  
بألوان مستمدة من البيئة المحيطة بتدرجات البني  

 واألزرق واألخضر. 

 
 الدهليز 

 م( ٢٠١٩)البيوت السعودية، 
توضيح  
الوحدات  
الزخرفية  
 المستخدمة 

 

  
 

 
 

   
 

      
 

 
 
 البيت األحسائي 

تعتبر منطقة األحساء واحة زراعية غناء ونظرًا   لوصف ا
السمات  على  ذلك  أثر  فقد  فيها  النخيل  لكثرة 

 المعمارية للبيوت. 
أهم أقسام 

 البيت
الضيافة   • أو  األسرة  جلوس  مكان  اللِّيوان: 

 وعادة ماتكون مرتفعة.
 غرفة الُمَربعة: المجلس الرئيسي. •
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بالمطبخ  • مايتعلق  كل  يضم  المطبخ: 
 لتحضير الوجبات.

 
 النوافذ الخشبيه والزجاج الملون 

 

 
 األقواس التي تميز البيت األحسائي 

 

 
 توزيع النوافذ واألبواب 

 
 البيوت األحسائية من الخارج 

 م( ٢٠١٩السعودية، )البيوت 

مواصفات  
 خاصة 
)مواد  

وخامات  
 البناء( 

مع   • اللَِّبُن  أو  بالطين  تشييدها  االستفادة تم 
بناء   بعد  وجريده  وسعفه  النخل  جذوع  من 
من  المستخرج  بالطين  األساسي  البيت 
األرض، واستخدام الجص للتأطير والزخرفة  

 وتزيين سقوف المنازل بالفوانيس. 
متمثلة   • خاصة  هوية  األحسائي  للبيت 

باألقواس المتعددة واألعمدة والنوافذ الكبيرة  
الهواء،   بدخول  يسمح  بما  وقد  المتعددة 

باسم  الباب  فوق  الدائرية  األقواس  سميت 
 الَكَمْر، وعادة تكون مزينة بالجص.

الزخارف  
واأللوان 
 المستخدمة 

والممرات  الداخلية  والغرف  الواجهات  تزينت 
استخدام   الجص مع  وأشكال جميلة من  بنقوش 

 الخشب والزجاج الملون.

توضيح  
الوحدات  
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الزخرفية  
 المستخدمة 

 
 
 

      
 

                        
 

 
 

  
 

 البيت العسيري 
وصف  
 البيت

بثالث  العسيري  البيت  من "يبنى  األول  ٔانماط،  ة 
َمن   والثاني  بالطين  ويثبت  الخالص  الحجر 
ويسمى  )الرقف(  الحجر  الطين مع  فيه  يتداخل 
هذا الطراز بــ )الخلب( وبحيث يوضع الطين على  
طبقات مداميك وقد يصل من متانته ٕالى خمسة  
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الخالص  بالطين  يبنى  الثالث  والنوع  طوابق، 
تكو  بحيث  الصلبة  األماكن  في  ن ويستخدم 

بٔالوانها  األنماط  جميع  وتتميز  ثابتة،  األرضية 
 ( ٢٠١٩الزاهية". )البيوت السعودية، 

 
هذا العمود الرائع والنادر جدًا، المصبوغ بألوان طبيعية، عثر  

 على وشك االنهيار )رجال ألمع(.عليه المؤلف وقد كان 
 ( ٨هـ، ص١٤٤١)موجيه، 

 
 زخرفة بتصاميم مثلثية من حجر المرو

 
 أبواب خشبيه في بني مالك 

 ( ٨هـ، ص١٤٤١)موجيه، 

 
 فن القط العسيري يزين الدرج والمدخل 

أهم أقسام 
 البيت

يتم  • الضيوف  استقبال  مكان  المجلس: 
القط   لفن  الممثلة  الزاهية  باأللوان  تزيينها 

 العسيري. 
 الُمَقلَّط: غرفة الطعام.  •
 الرََّباعة: مخزن البيت. •
وغالبا   • العائلة  اجتماع  غرفة  الُمْصَطبَّة: 

 تكون في األدوار العليا. 
 الَمَلَهب: المطبخ. •

مواصفات  
 خاصة 
)مواد  

وخامات  
 البناء( 

تتميز المنطقة الجنوبية ببيوتها الطينية أو  •
وغالبًا   الواسعة،  مدرجاتها  على  الحجرية 
يكون الدور األرضي في البيت العسيري  
إليواء الماشية وحفظ الحبوب والغذاء ٔاما 

 الدور الثاني فهو للسكن والمعيشة.
البيوت وجعلها  • النساء بتزيين  لقد اهتمت 

بألوا معبرة  فنية  من لوحات  وأصباغ  ن 
وحي الطبيعة والبيئة المحيطة مستخرجة 
من أصل معدني أو نباتي، يتم طالء كل 
والجدران   والنوافذ  كاألبواب  فيها  شيء 
والسقوف، ولكل منطقة في الجنوب نمط  

 وألوان تميزها عن غيرها. 

الزخارف  
واأللوان 
 المستخدمة 

تم استخدام عدد من الزخارف الهندسية والنباتية 
بأشكال الورود، أو النجوم أو المثلثات المصطفة  
األبيض  اللونين  من  الشطرنج  لوحة  أنماط  أو 
واألسود، كما "أن لبعض األشكال الزخرفية أهمية 
فمثال  إعالمية،  وظيفة  لها  أن  حيث  كبيرة، 

ف النوافذ  بُأُطر  تحيط  التي  الرمحية  هي  األشكال 
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)موجيه،   البيت"  حرمة  عن  تعبر  متكررة  سمة 
 (. ٨هـ، ص١٤٤١

 

 
 المجلس العسيري 

 
 رجال المع ببيوتها الحجرية 

 م( ٢٠١٩)البيوت السعودية، 
توضيح  
الوحدات  
الزخرفية  
 المستخدمة 

 

    
 

   
 

 
 

                
 

 
 

 
ثي، فهي على مما سبق يتضح أن المملكة العربية السعودية باتساعها الجغرافي وتنوعها البيئي والثقافي، من أكثر دول العالم تنوعًا في مكونها الترا

التاريخية والمباني التقليدية التي تملك مقومات عمرانية كبيرة ذات قيمة تاريخية  مستوى التراث العمراني غنية بتنوع غير محدود من القرى والمدن  
 وثقافية وجمالية عالية، تستحق أن يتم الحفاظ عليها واستثمارها. 
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 الطباعة الفنية، أنواعها وخصائصها:  .2
اإلعداد بصورة يدوية أو آلية تستغرق يهدف فن الطباعة إلى توفير الجهد والوقت والتكاليف من خالل استنساخ تصميمات جيدة    

منذ وقتًا ومجهودًا أقل بالنسبة للرسم والتلوين اليدوي على نفس المساحات، والطباعة اليدوية من الفنون التي دخلت حياة اإلنسان اليومية 
 غراض نفعية.قرون عديدة ويمارسها العديد من األشخاص على اختالف مستوياتهم وأعمارهم سواء ألغراض جمالية أو أل

أدواتها وطرق تنفيذها وخاماتها،   تتنوعفالطباعة بمفهومها الواسع تشمل كل صور نقل األشكال وتكرارها، وتتعدد أساليب الطباعة كما  
ين  وتختلف الطباعة الفنية عن مثيلتها اإلنتاجية من حيث كونها تجمع بين األداء التقني والحسي والتعبير اإلنساني في آن واحد، وعلى ح

فإنها   يتفق االثنان )اإلنتاجية والفنية( في فكرة االستنساخ، التي تكون في الطباعة اإلنتاجية بالماليين لتغطي جميع مناحي الحياة اليومية،
 .في الطباعة الفنية تكون محددة النسخ ومرقمه بتسلسل وموقعة من قبل الفنان لضمان تفردها

الفنية قواعد خاصة ظلت مرتبطة وحتى هذا    -في الستينات من القرن الماضي   –بها منذ بداية اعتبارها وسيلة تعبير فنية    وللطباعة 
 :الوقت، من أهمها

حرير.... الخ(    -حجر  -معدن  -خشب  -أن يكون الفنان بذاته قد ابتكر الموضوع على القالب الطباعي أيًا كان نوعه )لينو .1
 .بهدف االبتكار

 .األسطح السابق ذكرها بواسطة الفنان ذاته، أو تحت إشرافهأن يكون العمل قد نفذ من أحد  .2
 .أن يكون العمل الفني النهائي معتمدًا من الفنان .3

 :اعتماد النسخة الطباعية كطبعة فنية أصلية •
 : (original print)هناك طريقتان أساسيتان العتماد الطبعة الفنية كطبعة أصلية 

 الفني األصلي، مع مراعاة أن يكون التوقيع عكسيًا.األولى: أن يتم توقيع الفنان داخل العمل  .1
 الثانية: أن يتم التوقيع خارج إطار الصورة المطبوعة بالقلم الرصاص محددًا:  .2

تاريخ اإلنتاج، وقد يلجأ بعض الفنانين إلى إضافه عنوان العمل أو   –رقم النسخة الطباعية من المجموعة النهائية  -توقيع الفنان
 .ذه ترجع للفنان ذاته وليست ملزمة له طريقة التنفيذ، وه

 :أنواع الطباعة •
 :أنواع أساسية 4تنقسم الطباعة الى 

 . (Lino cut) القطع في المشمع الالينو  - (wood engraving) الحفر الخشبي  - (wood cut) القطع الخشبي  :الطباعة البارزة .1
الحمضي  الحفر  -(mezzotintالحفر بالدرجات الظلية)  -(aquatintالمائي)الحفر  -(  dry pointالحفر الجاف )   :الطباعة الغائرة .2

(Etching .) 
 (. stencil printالتفريغ ) -(silkscreenالطباعة المسامية: الشاشة الحريرية) .3
 .(monoprint – monotype) الطبعة األحادية  -(Lithographyالطباعة المسطحة: الطباعة الحجرية ) .4

 ( حديثا بأساليب متعددة.Digital Print)وقد انضمت لها الطباعة الرقمية  
 
 مفهوم التعبيرية والوظيفية في العمل الفني الطباعي: .3
الفنية األ   للطبعة  الخالص  لم ينظر  التعبيرى  الفن  أنها شكل من أشكال  القرن "  Fine Art"صلية على  الستينات من  إال في 

سرعان ما   ي( التgallaryاكتمال تعريفات وتصنيفات الطباعة الفنية وغزو الفنانون والطباعون أماكن العرض الفني )العشرين، وذلك بعد  
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انتشرت فى العديد من المدن الجديدة إلى جانب المتاحف الفنية، وتتميز الطباعة الفنية عن باقي أشكال الفنون )كالتصوير و النحت( 
ة االستنساخ، و أخف وزنًا لخفة وزن وسطها األساسي و هو الورق، إلى جانب كونها ال تتطلب مجهودًا بكونها أرخص سعرًا لتفردها بفكر 

المتوحد التى يثبت على   كحفظها والعناية بها، مع تفردها بالقدرة على الحركة واالنتقال والتبادل واالنتشار بسهولة على عكس العمل 
ان    – اذا ما احسن اخراجها    –ل معها تجارب ومشاعر انسانية وقيم شكلية مطابقة يمكن  جدران المتاحف، وفي نقلها وتداولها إنما تنق

 ( ٢٠٠٨)أبو السعود،تؤثر تاثيرا ايجابيا فى األنماط المختلفة من البشر لتثير فيهم ما اتفق على تسميته بالشعور الجمالي. 
 
 ودية:بعض أعمال الفنانين السعوديين باالستفادة من البيوت التراثية السع .4
% من السوق السياحي، وتؤكد  20تشير الدراسات الحديثة إلى أن قطاع الحرف اليدوية في المملكة ُيمكن أن يستوعب حوالي   

الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية أن الصناعات التقليدية سواء كانت يدوية أو بمساعدة بعض األدوات البسيطة تعتبر 
لعمل وُتتيح فرًصا كبيرة لتوظيف كافة فئات المجتمع الرجال والنساء بما في ذلك أصحاب الظروف الخاصة. )الرياض،  مجااًل خصًبا ل

٢٠٠٤ ) 
 وقد وظف العديد من الفنانين السعوديين البيوت التراثية في انتاجهم الفني إما وظيفيا أو تعبيريا جماليًا بأشكال مختلفة، منهم: 

 

 الوصف  العمل  اسم الفنان  م
 عبدالحليم رضوي:  ١

 م( ٢٠٠٦- ١٩٣٩)
فنان سعودي من 

مواليد مكة المكرمة،  
وهو ماانعكس على 

الذي  انتاجه الفني 
من بيئتها   استمده

 وحياتها وتراثها. 

 
 م١٩٨٦ حي،

 زيت على قماش كانفس 
 هـ( ١٤٣٣)السليمان، 

وظف الفنان في هذا  
العمل بيوت منطقة 

الحجاز التراثية جماليا 
 بأشكال تعبيرية مميزة. 

 طه الصبان: ٢
 م( ١٩٤٨)

من رواد الفنانين  
التشكيليين في 

مكة   ولد فيالسعودية، 

يظهر في لوحاته الطرز  
البنائية والمعمارية المختلفة 

لمناطق متعددة في  
المملكة مابين قصر 

المصمك والعمارة النجدية  
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المكرمة، ويظهر جليا 
بأسلوب  في اعماله تأثره 

في المساجد   العمارة
والقباب، وطقوس الحياة  

االجتماعية، والبحر 
المثيرات  وغيرها من

الفنية التي أثرت في 
 أعمال الفنان. 

 
 م٢٠١٣بدون عنوان، 

زيت على قماش كانفس 

 
 م ٢٠١٣بدون عنوان، 

 زيت على قماش كانفس 
 م(٢٠٢١)حافظ، 

 
 م ١٩٩٣بيت التشكيليين، 

 زيت على قماش كانفس 
( ARTNET،2021 ) 

والعمارة الحجازية التي 
تتزين جدرانها بالرواشين  

ظفها قد و والمشربيات و 
بطريقة فنية جماليه تعكس  

 رؤية الفنان واهتمامه. 
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 صفيه بن زقر:  ٣
 م( ١٩٤٠)

مواليد مدينة جده  من 
في غرب المملكة 
العربية السعودية،  
تظهر أعمالها  

اهتمامها بفنون العمارة  
التقليدية والموروث  
الشعبي الذي اختزن  

في ذاكرتها منذ 
 الطفولة. 

 
 م ١٩٧٨منازل جده،

 حفر على الزنك 
 مطبوعة على ورق 

 
 بدون عنوان 

 حفر على المعدن مطبوعة على ورق 

 
 م١٩٦٤بدون عنوان، 

 ألوان مائية على ورق 
 ( ٢٠٢١)بن زقر، 

يظهر توثيق الفنانة البيوت 
التراثية عن طريق أعمالها  
الفنية وتوظيفها جماليًا  
حيث تختلف األساليب 
واألنماط المعمارية  

المستخدمة في اعمالها 
مابين مناطق نجد  
والرواشين المزخرفة 

نقوشة في واجهة  الم
المنازل واألبواب والشرفات 

 الحجازية. 
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 رائدة عاشور: ٤
 م( ١٩٥٨)

من مواليد مدينة جدة،  
تتميز أعمالها 

بالمنمنمات ووحدات  
 الزخارف اإلسالمية،
وتمثل التراث في 
أعمالها بطريقتها  

باستعمال  المميزه
العناصر الهندسية  
والتفاصيل الصغيرة 
بالطباعة عن طريق 

الحفر والضغط  
 اليدوي. 

 
 بدون عنوان 

 Hand embossedطباعة بالضغط 
 على ورق أبيض 

 م(٢٠٢١)حافظ، 

 
 بدون عنوان 

 Hand embossedطباعة بالضغط 
 على ورق أبيض مع ألوان باستيل 

 
 بدون عنوان 

 طباعة بالضغط على ورق أبيض مع حبر ذهبي والوان باستيل 
Hand embossed, gold inks, 

soft paste 

 م( ٢٠٢١)رائدة، 

يظهر ابداع الفنانة من 
خالل تناولها للبيوت  
التراثية حيث استلهمت  
منها واعادت صياغتها  
بطريقة مميزة متناولة  
الوحدات الزخرفية 

والمنمنات بين غائر وبارز  
بحفر يدوي بالضغط على  

الورق وبألوان باستيل 
بسيطة، حيث وظفتها 
بطريقة تعبيرية جمالية 

 تفردت من خاللها. 
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 يزاء:علي الرز  ٥
 م( ١٩٤٤)

من جيل رواد الفن  
السعودي ولد في  
أشيقر في منطقة 

نجد، يتناول 
المعطيات التراثية 
والشعبية في نجد  
بأسلوب متفرد من 

مشاهد الحياة اليومية 
االجتماعية وزخارف 

الحوائط والنوافذ  
واألبواب النجدية،  
والتي مثلها بطريقة 
معاصره في أعماله  
الفنية وفي مقتينات  

ه المسمى )دار  منزل
 الرزيزاء(.

 
 م ١٩٨٧جمال باق، 

 زيت على قماش كانفس 
 هـ( ١٤٣٣)السليمان، 

 
 م ٢٠٠٢معطيات نجدية، 

 دراسة نظرية باأللوان المائية على ورق 

 
 بدون عنوان 

 زيت على قماش كانفس 
 متحف قصر عابدين بالقاهره 

الفن التشكيلي ينطق في  
كل ركن من أركان منزل 
الفنان الرزيزاء، حيث 
يستلهم من عبق التراث  

النجدي األصيل، ويوظف  
ذلك في لوحات ومجسمات  
أو قطع أثاث وديكورات  
منزلية، فكان إبداعًا ناطقًا  
بكل قيم الجمال واالبداع،  

حيث يظهر توظيف  
الزخارف النجديه في  

وحدات اإلضاءة الداخلية  
والخارجية في دار  

الرزيزاء، وكذلك في غرفة 
الطعام بتفاصيلها المستمدة  

بكاملها من التراث 
النجدي، وكذلك األبواب 

الخارجية المحفورة بالمعدن 
الثقيل بزخارف نجدية 

 تراثية.
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 وحدة اضاءة خارجية 

 اشغال معادن
 منزل الرزيزاء 

 
 خارجي باب 

 اشغال معادن
 منزل الرزيزاء 

 
 باب خارجي 
 اشغال معادن
 منزل الرزيزاء 
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 وحدة اضاءة 
 اشغال معادن
 منزل الرزيزاء 

 
 وحدة اضاءة 

 حفر على الخشب 
 منزل الرزيزاء 

 
 غرفة طعام
 أشغال خشب
 منزل الرزيزاء 

 
 ( ٢٠٢١)الرزيزاء،
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 عبدهللا حماس: ٦
 م( ١٣٧٣)

من مواليد مدينة أبها  
في منطقة عسير 

جنوب المملكة العربية 
السعودية، تأثر في  
انتاجه الفني ببيئته  

الجنوبية حيث يظهر  
طابعه الخاص  

والمميز في أعماله  
المعتمد على ألوان  
الطبيعة الخالبة  

الحياة  وأسلوب
 البسيطة.

 
 م٢٠١٩بدون عنوان، 

 زيت على قماش كانفس 

 
 م٢٠٢٠عنوان، بدون 

 زيت على قماش كانفس 

 
 م٢٠٢٠بدون عنوان، 

 زيت على قماش كانفس 
 ( ٢٠٢١)حماس،

وظف الفنان بيوت عسير 
والمنطقة الجنوبية التراثية 
في أعماله الفنية بشكل  
جمالي وأسلوب خاص 
مميز بالفنان، يظهر فيه 

العسيرية، تفاصيل البيوت 

الحياة  التراثية، معطياته
يقة بسيطة  االجتماعية بطر 

 معاصرة. 
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 التطبيق العملي: .5

كالفوتوشوب    الرقمية  البرامج  من  عدد  استخدام  كتطبيق    photoshopتم  االلكتروني   Adobe Captureوالتطبيقات  والموقع 
https://canvy.com/ ،    لمحاكاة نتائج طرق الطباعة الفنية المتعددة وتطبيقها على القطع المختارة، باالعتماد على البيوت التراثية كمصدر

خصب بعناصر ومفردات مستمدة منها بطرزها المختلفة، والتي يمكن تطبيقها على أنواع مختلفة من األثاث المنزلي والتصميم الداخلي  
بية أو المجسمات الجمالية وغيرها بما يقدم رؤية جديدة تعمل على إحياء التراث ومساهمة في تحقيق  أو ورق الجدران واألدوات المكت

ونشر ثقافته مع الجمع بين القيمة التعبيرية   ،والتي تنص على العمل إلحياء مواقع التراث الوطني والعربي واإلسالمي  م،٢٠٣٠رؤية  
 للعمل الفني والوظيفة النفعية المرجوة منه.

 
 العمل م

١ 

 

 
 

تصميم مستوحى من القط العسيري، تم توظيفه في قطع اثاث معاصره كلوحة ووسائد مكمله لألريكة بمحاكاة تقنية طباعة  
لتصميم الغرف،   /https://canvy.comالشاشة الحريريه بطبقات متعددة، باستخدم برنامج الفوتوشوب والموقع االلكتروني 

 ام األلوان المميزه للقط العسيري ) األسود، األحمر، األزرق، األخضر، األصفر(. وباستخد
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٢ 

 

 
 

ورق جدران تم تصميمه بألوان بسيطة مستوحاة من زخارف القط العسيري والزخارف النجدية لتوظيفه في استخدامات 
والذي يقوم بعمل تكررات بأشكال متعددة للتصميم المختار حسب  Adobe Captureالمنازل والمكاتب باستخدام تطبيق 

باستخدام قوالب الالينو اليدوية في المساحات الصغيرة، ويتم   رؤية المصمم ثم تطبيق ذلك باستخدام الطباعة الرقمية أو
 اختيار األلوان حسب رؤية الفنان والمصمم بما يتناسب مع الطابع العام للمكان.

٣ 

 

 
 

وشرفات جدة التاريخية ويتم توظيفه بالطباعة اليدوية الغائرة باللون األسود على   تصميم طباعي مستوحى من رواشين
 أقمشه تنفيذ كراسي طاولة طعام وكذلك لوحة فنية الكمال الرؤية الفنية للمكان.

٤  
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ام مجسم فني مستوحي من زخارف البيوت النجدية يتم توظيفه جماليا وينفذ عن طريق طباعة طبقات متعددة باستخد
الشاشة الحريرية، بدرجات لونية تعكس األلوان المستخدمة في البيوت النجدية مثل األصفر، األزرق، األحمر، األخضر  

 واألسود.

٥ 

 

 
 

لوحة فنية مستوحاة من تراث البيوت النجدية تتم طباعتها باستخدام قالب خشبي باللون األسود على قماش وتوظيفها 
 ت المستخدمة بالطباعة بالقوالب الخشبية على قطع األثاث .جماليا مع تكرار نفس الوحدا

٦  
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أوراق مكتبيه تم تصميمها باستخدام بيوت األحساء التراثية، وطباعتها رقميا باستخدام اللون األسود كما يمكن تغيير اللون  
 حسب رغبة المصمم. 

٧ 

 

 
 

وعراقة التاريخ تمت طباعته بتقنيه الطباعة الغائرة باألحماض تقويم سنوي مستوحى من رواشين الحجاز ليعبر عن أصالة 
 في الجهة اليمنى والتقويم األيسر طباعة بالضغط لنفس القالب بدون لون. 

٨  
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بدرجات لونية مثل ستائر منفذة بتقنية الطباعة بالشاشة الحريرية على القماش بزخارف مستوحاة من بيوت نجد التراثية، 
 األصفر، األزرق، األحمر، األخضر واألسود. 

 
 

 :منهجية البحث

الستخالص القيم الجمالية والتعبيرية منها وتحديد السمات تبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة وتحليل طرز مختارة من البيوت السعودية  ي 
فنية طباعية رقمية مستوحاة في بن  التجريبي من خالل تجربة ذاتية تقوم من خاللها الباحثة بتنفيذ أعمال  يتها  والخصائص الخاصة بها، والمنهج 

 وجمالي بما يحقق أهداف البحث.  التصميمية والتعبيرية من البيوت التراثية السعودية وذات طابع وظيفي وتعبيري 
 النتائج والتوصيات والخاتمة

 لنتائج: ا •

 النتائج التالية: ىلإ توصل البحث 

 انتاج اعمال طباعية فنية معاصرة مستقاة من التنوع التراثي لعمران المملكة.  .1
 الجمع بين القيمة الوظيفية والتعبيرية في األعمال الفنية الطباعية المنفذة.  .2
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 :التوصيات •

 من أهم توصيات البحث ما يلي:

 التأكيد على االهتمام المستمر بالتراث السعودي واالستفادة من معطياته المتعددة. .1
م من خالل دراسته وتوظيفه في  2030العمل على احياء التراث السعودي والوطني والعربي واإلسالمي تنفيذا لرؤية المملكة   .2

 الفنون عامة والطباعة بشكل خاص.
 االستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثة كالطباعة الرقمية مما يسهم في توفير الوقت والجهد.  .3

 :الخاتمة •
يتضح مما سبق أنه يمكن تقديم رؤية مستحدثة للبيوت التراثية السعودية تجمع بين التعبيرية والوظيفية من خالل الطباعة الفنية بشقيها  
التقليدي والرقمي، مما يساهم في الحفاظ على التراث الشعبي السعودي وإعادة إحياءه بشكل وظيفي معاصر من خالل البحث العلمي 

م والتي تنص على العمل إلحياء مواقع التراث الوطني والعربي 2030تنفيذا لرؤية المملكة  ونشر ثقافته بين األجيال، وذلك  واإلنتاج الفني  
 واإلسالمي.

 
 توثيق المراجع: 

 لمراجع العربية:ا •
 اإلسكندرية.، كلية الفنون الجميلة، جامعة اإلسكندرية، تاريخ فنون الطباعة(.  ٢٠٠٨أبو السعود، عزه محمد )

 ، مؤسسة الغني للنشر. معجم الغني الزاهرم(.  ٢٠١٤) يعبد الغن أبو العزم، 
 ، عالم الكتاب، القاهرة.٢، طأسرار الفن التشكيلي . م(١٩٨٤بسيوني، محمود )

 م. 2004إبريل  30هـ / 1425ربيع األول  11( السنة الحادية واألربعون، الجمعة 13094جريدة الرياض، العدد )
 ، جامعة دمشق.المرجع في تاريخ وتقانات فن الحفر والطباعة في العالم .(٢٠١٨هـ،  ١٤٣٨سلمان، عبد اللطيف )

 ، القاهرة، جمهورية مصر العربية: عالم الكتب.١، ط١، مجمعجم اللغة العربية المعاصرةم(. ٢٠٠٨هـ،١٤٢٩) عمر، احمد مختار
، المجلة  دو السعودي كمصدر الستلهام مشغوالت معدنية معاصرة في التربية الفنية(، جماليات زخارف السم ٢٠١٩قربان، مسعودة عالم )

 . ١٤٢-١٢٩، ص ٢، ع١٢األردنية للفنون، م
المملكة العربية السعوديةهـ(،  ١٤٤١موجيه، تيري ) العبيكان  الفن المعماري والزخرفة الجدارية في منطقة عسير،  صور من  ، شركة 

 للتعليم.
 .١٨١-١٦٥، ص  ١٠مجلة العمارة والفنون، ع،  (، التراث كمدخل لتحقيق الهوية الذاتية في الفن المعاصرم٢٠١٨)يوسف، ثريا حامد  

 . ١٦٥٦- ١٦٢٨، ص ٣ع ، ٢٣ممجلة جامعة بابل،، القلق وتمثالته في الرسم الحديثم(، ٢٠١٥الطائي، سلوى محسن حميد )
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 المواقع االلكترونية 
بمناسبة  (، البيوت السعودية من حائل إلى نجران ومن األحساء الي جدة، اصدار خاص  ٢٠١٩السعودية، الهيئة السعودية للمقاولين )

 من  ٢٠٢١/ ٨/١٠، تم استرجاعها بتاريخ ٩٠اليوم الوطني 
https://muqawil.org/ar/information_center/publications/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-90 

( غاليري  بتاريخ  ٢٠٢١حافظ  استراجاعها  تم  عاشور،  رائدة  --https://www.hafezgallery.com/raeda-ashourمن    ١٠/١٠/٢٠٢١(، 

?lightbox=image_52x 

( غاليري  بتاريخ  ٢٠٢١حافظ  استراجاعها  تم  الصبان،  طه  ---https://www.hafezgallery.com/taha-sabbanمن    ١٠/١٠/٢٠٢١(، 

?lightbox=image_15j4 

 /https://daratsb.com/ar/galleryمن  ١٠/١٠/٢٠٢١(، الجرافيك، تم استراجاعها بتاريخ ٢٠٢١دارة صفية بنت زقر )

( عاشور  بتاريخ  ٢٠٢١رائدة  استراجاعها  تم  الشخصي،  الموقع  ، /https://www.instagram.com/raedaashourمن    ١٠/١٠/٢٠٢١(، 

https://raedaashour.com/work 

 من  ٢٠٢١/ ١٢/١٠(، حسب االنستقرام الشخصي، تم استراجاعها بتاريخ ٢٠٢١حماس ) عبد هللا
https://www.instagram.com/hammas_art/ 

 /https://www.instagram.com/alruzaizaaliمن  ٢٠٢١/ ١٢/١٠(، حسب االنستقرام الشخصي، تم استراجاعها بتاريخ ٢٠٢١علي الرزيزاء )

 

 :المراجع األجنبية •

-1EhOq-artists-of-house-the-tashkeelein-al-sabban/beit-http://www.artnet.com/artists/taha(9/10/2021), from  ARTNET

_gheuYj770rM3JlQ2 

Encyclopædia Universalis, (15/10/2021), from https://www.universalis.fr/encyclopedie/fonctionnalisme-architecture/ 

-met/collection-the-https://www.metmuseum.org/about  The Metropolitan Museum of Art ,(9/10/2021) ,from

areas/drawings-and-prints/materials-and-techniques/printmaking 
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Abstract: 

The research examines the possibility of presenting an updated vision of Saudi heritage houses that combines 

expressionism and functionalism through printmaking, by studying and reviewing the characteristics and decorations of the 

four Saudi heritage houses styles (Najdi style - Arabian Gulf style - Red Sea Basin style - Al Sarat style), and applying that 

through printmaking on various products such as paintings and furniture to achieve the objectives of the research, and 

preserve the Saudi folklore and spread its culture in the different generations, in accordance with Saudi vision 2030 that 

emphasizes the importance of reviving the national, Arabic and Islamic heritage sites. 

One of the prominent findings of the research is that printmaking is an effective method in presenting an updated vision of 

heritage houses that combines functional and expressive styles at the same time. 

The researcher recommends utilizing the current study by emphasizing the continuous interest of the Saudi heritage and 

benefiting from its outcomes while working on reviving the Saudi heritage through studying and implementing it in arts in 

general and printmaking in particular . 

Keywords: Heritage houses, Printmaking, Expressive, Functional. 
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