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الملخص:
خاصةالسعودیةالعربیةوالمملكةعامةالعالمفيوالفنونبالتراثاألخیرةاآلونةفيالملحوظلالھتمامنتیجة

والفنانین والعاملین في مجالي التراث والفنوالتي تسخر مجھوداتھا وطاقتھا في دعم الشباب والباحثین
مادیاًالفندعمفيالفعالودورھاالسعودیةالثقافةوزارةاھتمامخاللمنویبرزالرسمیةمنصاتھاخاللمن

بتثقیفالوزارةوتقومالثقافةلنشرالمجاالتجمیعفيالسعودیونالمبدعوندورعلىالوزارةوأكدتومعنویاً
("وزارةالرسمیةللجھاتالتبعةاالجتماعيالتواصلومواقعالمحافلخاللمنبالتراثالسعوديالمجتمع
حیثاجمع،العالمفيالفنیةواالتجاھاتالمذاھبتنوعتوتعددتأخرىناحیةومن).٢٠١٩الثقافة"،
،اخالقیةالوأعمالوالقاذوراتوالمآسيباألھوالالشھرةعنتبحثالتشكیلینالفنانینمنطائفةخرجت
تحاربغریبةوشاذةأعماالوأخرجواالحائطعرضأجدادھمعنالفنانونورثھاالتيالجمالیةبالقیمفضربوا

كدورالمجتمعفيالفندورتھمیشمعاالجتماعیة،اوالجمالیةللقیماعتباراتأيوضعدون،والقیمالفن
فنيكاتجاهاألزرقالسدوجماعةاتجاهالبحثسیوثقوالتياألزرقالسدوجماعةظھرتلذلكاستراتیجي

حیثالبحث،نشروقتالىاالتجاهبھامرالتيوالمراحلوالفنياالكادیميالجھدویحفظاكادیمي،سعودي
ویھدفمعاصر؟فنيكاتجاهاألزرقالسدوتوثیقیمكنكیفالتالي:التساؤلفيالبحثمشكلةتلخصت

واالستفادةجدةجامعةمنانطلقأكادیميوتراثيمعاصرفنيكاتجاهاألزرقالسدومراحلتوثیقالىالبحث
اشراكالىباإلضافةالتعلیم،ومنصاتاالفتراضیةالمعارضفيوالمتمثلةالحدیثةالتقنیةاإلمكانیاتمن

المنھجالبحثتتبعاألزرق.السدوباتجاهالخاصةاالحتیاجاتوذويالعادیةفئاتھبكلالمحليالمجتمع
واإلجراءاتاألزرقالسدواتجاهفلسفةوتحلیلوصف-١التالیة:المحاورخاللمنالتحلیليالوصفي

فيعرضھاتموالتياالتجاهروادانتجھاالتيالفنیةواالعمالوتوثیقانطالقخاللھامنتمالتيوالمراحل
االحتیاجاتوذويلعادین(المحليالمجتمعأطفالمنمجموعةاعمالافتراضي،ومعرضجدةجامعةمقر

سعوديفنياتجاهتوثیقإمكانیة-١كالتالي:البحثنتائجوجاءتتعلیمیة.فنیةورشخاللمنالخاصة)
وغیرھاوالمجتمعالفن خدمةل فلسفیاًوتوظیفھتراثيكرمزالسدوتوثیق-إمكانیة٢.ممنھجةبمراحلاكادیمي

تم ذكرھا في نھایة .من النتائج ، و اوصت الباحثتان بعدة توصیات ومقترحات
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.٢٠٣٠رؤیةالفنیة،االتجاھاتالمعاصرة،الفنونالتراث،السدو،التوثیق،المفتاحیة:الكلمات

Documentation BlueSadu As Contemporary Art Approach

Abstract:

As a result of the noticeable interest in the heritage and arts in the world in general in general

and the Kingdom of Saudi Arabia in particular, which harnesses its efforts and energy in

supporting young people, researchers, artists and workers in the fields of heritage and art

Through its official platforms, it emerges through the interest of the Saudi Ministry of Culture

and its effective role in supporting art, materially and morally. The Ministry emphasized the role

of Saudi creators in all fields to spread culture. The Ministry educates the Saudi society about

heritage through forums and social networking sites belonging to the official authorities

("Ministry of Culture", 2019).

On the other hand, there were many and varied artistic sects and trends in the whole world,

where a group of plastic artists came out looking for fame with horrors, tragedies, dirt and

immoral acts, so they struck the aesthetic values   that artists inherited from their ancestors

against the wall and produced abnormal and strange works that fight art and values, without

placing Any considerations of aesthetic or social values, with the marginalization of the role of

art in society as a strategic role, so the Blue Sadu group appeared, which will document the

research towards the Blue Sadu group as a Saudi academic artistic direction, and preserve the

academic and artistic effort and the stages that the trend passed through until the time of

publication of the research, where the research problem was summed up. In the following

question: How can blue sadu be documented as a contemporary artistic trend? The

research aims to document the stages of the Blue Sadu as a contemporary artistic and academic

trend that started from the University of Jeddah and to take advantage of the modern technical

capabilities represented in virtual exhibitions and educational platforms, in addition to involving

the local community with all its ordinary groups and people with special needs towards the Blue

Sadu. The research follows the descriptive analytical approach through the following axes: 1-

Description and analysis of the philosophy of the Blue Sadu trend, the procedures and stages

through which the launch, documentation and artworks produced by the pioneers of the trend

were displayed at the University of Jeddah headquarters and a virtual exhibition, the works of a

group of children from the local community (for Adin). and people with special needs) through

educational art workshops. The search results were as follows: 1- The possibility of

documenting a Saudi academic artistic trend in systematic stages. 2- The possibility of



documenting Sadu as a heritage symbol and employing it philosophically to serve art and

society and other results. The two researchers recommended several recommendations and

suggestions that were mentioned at the end.

Keywords: Documentation, Heritage, Sadu, Contemporary Art, Art Approaches, Art
Movements, Art Period, 2030 Vision.

تمھید:
بلفحسبالدولیةوالمنظماتالغربیةالمجتمعاتعلىفقطیقتصریعدلمامروالتراثبالفنوناالھتمامان

والتراثبالفنونملحوظاھتمامخاصبشكلالسعودیةالعربیةوالمملكةعامبشكلالعربیةللمجتمعاتاصبحت
الثقافةوزارةاھتمامخاللمنالسعودیةالعربیةالمملكةاھتمامویبرز).٢٠٢٠(الشقیر،مجاالتھاشتىفي

جمیعفيالسعودیونالمبدعوندورعلىالوزارةوأكدتومعنویاًمادیاًالفندعمفيالفعالودورھاالسعودیة
التواصلومواقعالمحافلخاللمنبالتراثالسعوديالمجتمعبتثقیفالوزارةوتقومالثقافةلنشرالمجاالت

خاللمنجاءالسعوديبالتراثالتبصیرإن).٢٠١٩الثقافة"،("وزارةالرسمیةللجھاتالتبعةاالجتماعي
مفرداتبتوظیفالسعودیةالجویةالخطوطمبادرةفيذلكویتمثلوالیومیةالحیاتیةاالنشطةجمیعتوظیف
بھاتوزعالتياالظرفعلىمكتوبةومعلومةنبذةخاللمنبھاللتعریفالنجدیةواألبوابكالسدوالتراث

متنعلىالسعودیةالجویةالخطوطتسمیھاكماللیدین)معقممبلل-مندیل–(كمامةالشخصیةالعنایةأطقم
الحكومةتدعمھسعوديتوجھالسعوديبالتراثاالھتمامان).٢٠٢٠السعودیة،الجویة(الخطوطالطائرة

عملتلذلكالفنخاللمنالتراثیدعماناالكادیميالفنانعلىتوجبلذلكواالفراد.الخاصةوالشركات
كاتجاهاألزرق:السدواتجاهوتوثیقانطالقعلىالفنونفيالمتخصصینجدةجامعةمنسوباتمنمجموعة

اكادیمیة.فني سعودي معاصر، معزز للتراث ویخدم المجتمع بصورة فلسفیة
مشكلة البحث:

وتعددتفقداإلنسانیة،المجتمعاتفيالدولوتقاربوالعشرونالواحدالقرنفيالحاصلةللعولمةنتیجة
عنتبحثالتشكیلینالفنانینمنطائفةخرجتحیثاجمع،العالمفيالفنیةواالتجاھاتالمذاھبتنوعت
عنالفنانونورثھاالتيالجمالیةبالقیمفضربوا،اخالقیةالوأعمالوالقاذوراتوالمآسيباألھوالالشھرة

وھوالخاصھدفھملھمكانوقدوالقیمالفنتحاربغریبةوشاذةأعماالوأخرجواالحائطعرضأجدادھم
كدورالمجتمعفيالفندورتھمیشمعاالجتماعیة،اوالجمالیةللقیماعتباراتأيوضعدونالشھرة،

القضایاعلىالضوءتسلیطواالجتماعیةالقضایاحلفيوالمساھمةالمتنوعةالفئاتدعمفياستراتیجي
فنيكاتجاهاألزرقالسدواتجاهانبثقلذلكاثر.یتركومؤثركمتأثرالفنومشاركھوالمحلیةواإلقلیمیةالعالمیة
اإلنسانیةالقضایاعلىالضوءتسلیطفيومساھمتھالمجتمعخدمةفيالفندورعلىلیؤكدسعودي

كأحد اھم مفردات التراث السعودي.واالجتماعیة، ویحافظ على الھویة السعودیة من خالل السدو

اھداف البحث:



توثیق مراحل السدو األزرق كاتجاه فني معاصر وتراثي أكادیمي انطلق من جامعة جدة.-1
في المعارض االفتراضیة ومنصات التعلیم.االستفادة من اإلمكانیات التقنیة الحدیثة والمتمثلة-2
الخاصة بجمیع مراحلھاشراك المجتمع المحلي بكل فئاتھ العادیة وذوي االحتیاجات-3

أھمیة البحث:
أھمیةمنللتراثلماوالمعرفيالفكريبالثقلالفنیدعممعاصرفنياتجاهفيوالتراثالفنبینالدمجان

وتكونالفئاتلبعضیوميحیاةنمطفيتتمثلوالتيالمختلفةوالمناطقللدولالشعبیةالثقافاتمنانبثقت
جدیدةوأسالیبأنماطللتراثالفنیقدماخرصعیدوعلىالمجتمع.نفسمنأخرىلفئاتذھنيمنتجلمثابة
والتراثالفنلتقدیماألزرقالسدواتجاهخاللمناكادیمياطارضمنمعاصرةفنیةبفلسفاتالتراثلتقدیم

للمجتمعات المحلیة والعالمیة بصورة مختلقة.

أدوات البحث:
من خاللھا فاعلیة السدو األزرق.منصة نظام التعلیم االلكتروني لجامعة جدة التي أقیمت-
السدوالتجاهاالفتراضيالمعرضخاللھمنأقیم)الذيart.kunstmatrix(االلكترونيالموقع-

االزرق.
الوان خشبیة – الوان شمعیة - ورق ابیض).أدوات وخامات لورش العمل مع األطفال: (أقالم تلوین –-

حدود البحث:
م.٢٠٢٠عاممعاصرفنيكاتجاهالسعوديالسدودراسةعلىالبحثحدودتقتصر

مصطلحات البحث:
):Documentation(التوثیق

المعلوماتلحفظوالحدیثةالقدیمةالوسائلكلعلىالتعریفھذاوینطبقالمعلوماتعلىالسیطرةعلمھو
)٢٠١٧(حسن،فیدیوھاتاومصوراتاوصوتیاتاومعلوماتنظماومخطوطاتكانتسواء

Contemporary(المعاصرالفن Art:(

الفنبمحاكاةمتقیدغیرجدیدةعوالماكسابھخاللمنالفنافاقوسعالذيالحدیثبالفن)٢٠١١(عطیةعرفة
المرئي وظھرت من خالل االتجاھات الفنیة الحدیثة والمعاصرة.

):BlueSadu(األزرقالسدو



السدوزخارفوتظھرالبادیة،اھللدىوالوبروالشعرالصوفوحیاكةالغزلعملیةھو):Sadu(السدو
مننمطاًفتشكلاألشكال،منوغیرھاوالمثلثات،والمربعات،والدوائر،كالخطوط،ھندسیة؛بأشكال

طابعذاتنقوشلخراجاألشكال؛منعددجمعاووالتداخل،التقابل،اوالتكرار،طریقعناماالزخرفة؛
).٢٠٠٤(القحطاني،خاص

المملكةمنأكادیمیةجماعةأطلقتھسعوديفنيباتجاهاجرائیاًالباحثتانعرفتھ):Bluesadu(األزرقالسدو
فيأستاذخصیفانجمیلبنتتبرةالبروفیسوراالتجاهمؤسسةتترأسھمم٢٠٢٠عامنشأتالسعودیةالعربیة

قسم الرسم والفنون بكلیة التصامیم والفنون بجامعة جدة.
Virtual(االفتراضیةالمعرض Exhibits:(خمیسعرف)انھاالفتراضیةوالمتاحفالمعارض)٢٠١٥

البیئة الواقعیة لعرض االعمال الفنیة.بیئة تعلیمیة الكترونیة عبر االنترنت تحاكي في تنظیمھا

األزرق كاتجاه فني معاصر.یفترض البحث إمكانیة توثیق مراحل السدوفرضیة البحث:

منھج البحث:
االستنباطياواالستقرائيبالمنھج)٢٠١٠(الترتوريعرفھوالذيوالتحلیليالوصفيالمنھجالبحثیتبع

بناءاالحداثاوتنظیمھابعدحولھاجمعتالتيالمعلوماتعلىبناءاالحداثاوالظواھربوصفللظواھر
السدواتجاهفلسفةوتحلیلوصفخالل:منمحتواھاوتحلیلتنظیمھابعدحولھاجمعتالتيالمعلوماتعلى

روادانتجھاالتيالفنیةواالعمالاالتجاهوتوثیقانطالقخاللھامنتمالتيوالمراحلواإلجراءاتاألزرق
فنیةورشخاللمنخاصة)احتیاجاتوذوي(عادیینالمحليالمجتمعأطفالمنمجموعةواعمالاالتجاه

تعلیمیة.
منھجیة البحث:

اوالً: فلسفة اتجاه السدو األزرق:
نشأتالسعودیةالعربیةالمملكةمنأكادیمیةجماعةأطلقتھسعوديفنياتجاهھوBlueSaduاألزرقالسدو

بكلیةوالفنونالرسمقسمفيأستاذخصیفانجمیلبنتتبرةالبروفیسوراالتجاهمؤسسةتترأسھمم٢٠٢٠عام
التيوالتطوراتعامبشكلالعالمالحاصلةالتغیراتنتیجةانطلقالتجاهھذاانجدة.بجامعةوالفنونالتصامیم
اولت٢٠٣٠رؤیةخاللمنالسعودیةالعربیةالمملكةانخاص.بشكلالسعودیةالعربیةالمملكةتشھدھا

األممعلیھاتبنيالتيالركائزاھممنیعتبرالذيوالتراثمجاالتھابجمیعوالفنونالمرأةبتمكینخاصةعنایة
الفنيالتجاهھذاانطالقفيساھمتوالتطوراتالتغیراتھذهكل).٢٠٢١"،٢٠٣٠("رؤیةحاضرھا
.٢٠٢٠عامجدةجامعةمنالمنبثقالمعاصر

عوامل عدیدة وھيان سبب اختیار السدو األزرق كاسم لھذا االتجاه كان بسبب
بھا سیدات المملكة العربیة السعودیةیعتبر السدو أبرز الحرف النسویة التراثیة التي اشتھرت-1



United(الیونسكو)والثقافةوالعلمللتربیةالمتحدةاألممبمنظمةالسدوحرفةتسجیل-2 Nations

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)"

“unesco”,2021.((

عرفتوالتي٢٠٢٠عامالسعودیةالعربیةالمملكةترأستھاالتيالعشرینقمةشعارالسدواختیار-3
العالم بالسدو.

تحدیدفيالمتخصص-بانتونمعھداختارحیث٢٠٢٠لعامالرسمياللونھوكاناألزرقاللون-4
عاملونالكالسیكياألزرقاللون-سنویاًالتكنولوجیةوالسلعوالدیكورالموضةعلىالطاغیةاألوان
٢٠٢١)Adpro,2019.(ھوالكالسیكياألزرقبأنایسمانلیتركللمعھدالتنفیذیةالمدیرةوصرحت

االفاقعمقخاللمنوالالنھائیةالعمقیعكسولونبالنفسبالثقةمنویزیدوالتفاؤلالھدوءلون
,”EAS(. (“والتواصلوالتفكیر 2019

السعودیةالعربیةوالمملكةعامةالعربیةالجزیرةشبھفيللسدوالمألوفةاألوانمنلیساألزرقاللون-5
والبھجةالسعادةالبدویةالسیدةلتعكسوالبرتقاليكاألحمرالساخنةاألوانعلیھیغلبحیثخاصة،

األوانمنألنھرئیسيكلوناألحمراللونواستخدامالصحراویةللبیئةنتیجةفعلردةأیضاوھي
كاألبیضأخرىالوانتداخلمع)،٢٠١٩(كرایتن،الحیاةلھمویعنيالدملونكونھالبدولدىالمفضلة
الموحدة،الوطنیة(المنصةالعشرینقمةشعارفيواضحھوكماواألسودوالبرتقاليواألصفر

٢٠٢٠.(

لجامعةالرسميالموقع("االتجاهمنھاانطلقوالتيجدةجامعةشعارلونھواألزرقاللون-6
).٢٠٢١جدة،

سمات فنیة وھي:ان ھذا االتجاه الفني قائم على فكر أكادیمي فلسفي لھ
عالمي معاصر.تحول السدو السعودي التراثي التقلیدي الى اتجاه فني−
.BlueSaduاالزرقالسدواالتجاهمسمى−

المعاصر القائم على السدو.یستخدم في التنفیذ جمیع الخامات إلثراء فكرة العمل الفني−
اتجاه السدو االزرق.استخدام اللون األزرق كرمز لالتجاه الفني المعاصر لیمیز−
اشراك المجتمع بفئاتھ المختلفة في اتجاه السدو األزرق.−

مسارات:ثالثةBlueSadu-االزرقالسدواتجاهیتضمن

ألوانضمناالزرقاللوندخولیمیزھمما-فنیة-رؤیةالنخاعحتىسدو:Sadunsimالسدویةجماعة−
السدو (على استحیاء).

Blueأزرقأزرقجماعة− Blue:فقط).واألزرقاالزرقاللون(فقطیستخدممعاصرسدو



قراءتھا،یمكنعربیة)حروفالىوتحویلھاالسدو(زخارفاستخدامیمیزھمالسدو:حروفیاتجماعة−
والخروج بھا كفن معاصر.

لھكفنللعالمتصدرعصریةفنیةبصورةالماضياحیاءمعالمعاصرةاألحداثعلىالضوءیسلط
.ھویتھ وفرادتھ

االتجاه والمجتمع:
جزءیكونانالبدحیثاألطفالاشراكتمبلوفنانونأكادیمیونعلىقاصراألزرقالسدواتجاهیقتصرلم

صفرة.منذوالمھمالفعالالطفلدوروإلثباتعلیةوالطفولةالبراءةوطابعروحإلضافةاالتجاهھذامن
أصغر افراده فیھ.ولتوثیق أھمیة االتجاه الفني في خدمة المجتمع بإشراك

صناعةخاللمنابوابھأحدالسدووالذيالحرفالتراثفيالطفلغمسھووالتفكیربالتمعنوالجدیرالمھم
التصمیم-وقواعدأسسلفھمالطفلعلىاألثرلھاوالتيوطابعةوالوانھتفاصیلھلفھماألطفالمعفنیةاعمال

الجو العام لتفاصیل الحرفة ودواعیھا.والتي ممكن ان تكون مدعومة برحالت میدانیة - لیعیش الطفل

ولتربیةبنفسھثقتھیزیدممافیھالھویةوتعزیزالوطنیةالقیمةلتأصیلمھمالطفلروحفيتراثیةقیمةزرعان
الراسخةالھویةبأصلالطفلیشعرانالبدالمسیطرة.العولمةضوءفيخاصةصلبةارضعلىجیلوانشاء

السعودیةاالصالةھنااألساسلكنلشخصیتھ،مختلفةنكھةلتضیفمختلفةحضاراتمناستوحىلوحتى
(عبدالرحمن،ومأكوالتكأزیاءالیومیةالحیاةمنالمحليالطابعمنیستنبطھالذيالتراثمناستنبطتالتي

المرئيیعيالطفلالنفنيواتجاهكحرفةالبحثھذافيالسدوفيمثلناھاالتيالحرفوأیضا).١٤٣٧
).٢٠١٦(زروق،المحسوساتمنأكثرالمبكرةالسنفيوالملموس

لدورتوثیقھوأیضامختلف،سعوديفنياتجاهتوثیقفيدورلھكماالبحثھذاانالبحثیةالجماعةترى
بخیالھالمشبعللسدووفھمھالبریئةوخبرتھنظرتھخاللمنفنیةاعمالابتكرانھحیثكفنانالسعوديالطفل
)٢٠١٢(النبھان،وجماعیةفردیةاعمالفيلھحدودالالذي

العربیةالمملكةاولتحیثالمھمباألمركانالسعوديالمجتمعمنكجزءالخاصةاالحتیاجاتذوياشراكان
المجتمعھذامنجزءانھمحیث٢٠٣٠رؤیةظلفيالخاصةاالحتیاجاتبذويخاصةعنایةالسعودیة

"،٢٠٣٠رویة("السعودیةالعربیةالمملكةخطاهتشقالذيالتطورفيفعالدورلھمویكوناشراكھمویجدر
الفیزیائيالعالممثلالتاریخووثقھاالعالمشھدھاعظیمةإنجازاتلھمالخاصةاالحتیاجاتذويوان)٢٠٢١
الفیزیاءعلماءابرزمنكاناإلعاقةرغملكنالضموريالجانبيالتصلبمنیعانيكانالذيھوكنجستیفین

)Hawking, .الفنیةقدراتھموتعزیزالكتشافمھمامراالتجاهھذافياشاركھملذلك).2021



األزرق:ثانیاً: اإلجراءات المتبعة إلطالق وتوثیق اتجاه السدو
والفنونالرسمبقسمالبكالوریوسمرحلةطالباتمنبروادھالالتجاهالمرحلةھذهبدأتاألولى:المرحلة
الحربي،امیرةوھن:األزرقالسدواتجاهمؤسسةخصیفانجمیلتبرةالبروفسیوربأشرافجدةبجامعة
رواننحاس،جودالغامدي،امتنانالسلمي،سمرالغامدي،ربىالمسلم،ھدیلالغامدي،مرحالعتیبي،شیماء
حیثجوحلينوفالفقیر،مھاالغامدي،مالكالحربي،مثایلالغامدي،لینةالعبیدي،عھدمراد،رنیمبافیل،

امثلتھا:قاموا بتنفیذ مجموعة من االعمال الفردیة والجماعیة من



٢٠٢٠سنة العملبصمة أجیالاسم العمل
امیرة حمزة الحربياسم الفنانة

السدو السعودي وھویتھ التيألن البصمة تدل على المیثاق والھویة للشخص جسدت أھمیةفلسفة العمل
على أن یبقى السدو السعودينفخر بھا ببصمات من ابھام خمس أجیال تفخر وتبصم كعھد

رمزاً وھویًة تتوارثھا األجیال السعودیة بكل فخر وذخر.



٢٠٢٠سنة العملاالصالةاسم العمل
مرح عبدالحمید الغامدياسم الفنانة

قادةجدةجامعةوطالباألزرقالسدوروادنحنكذلكوالعطاء،للخیررمزالشجرةفلسفة العمل
أنسنستطیعبالسدوعنھاعبرتالتيالقدماءبعاداتوالتمسكالفنخاللمنالمستقبل

فيوالغارقیناالكتئابمنیعانونالذینألولئكوالمساعدةالعونونقدمواحدةیدنكون
رسالةایصالنستطیعالفنخاللمنالعیشفيالرغبةفقدشخصلكلواألحزانالھموم

بالقدماءونقتديلھموالعونالمساعدةنقدمواحدة)یٌدوكلنامناجزءوأنتممعكم(نحنلھم
لمجتمع أرقى وأفضل ومتماسك.

اللون األحمر واألسود واألبیض: رمز للسدو.
اللون األخضر: رمز العطاء والخیر.

اللون األزرق: رواد السدو طالب جامعة جدة وقادة المستقبل.



اسم
العمل

٢٠٢٠سنة العملالمغزل

اسم
الفنانة

عھد عبدالواحد العبیدي، نوف منصور جوحلي

فلسفة
العمل

تتكون بكرة الخیط یعمل بحركةتتمحور فكرة العمل عن المغزل فھو اساس السدو فمن خاللھ
األساسیة للسدو ھي األبیض، األحمر،دائریة ویستمر في الدوران حتى تكتمل البكرة، واأللوان

تفاعلیعتمعلىوھو٢٠٣٠رؤیةعلىیدلالذيالمعاصراللونھوواألزرقالثابتةاألسود
الجمھور لیكتمل كالبقیة.



٢٠٢٠سنة العملقافاسم العمل
الغامديامتنان محمد الغامدي، امیرة حمزة الحربي، لینة خالداسم الفنان

بالرغمفیھاوالضیافةوالكرمالجودوسیادةالسعودیةالعربیةالمملكةتنوعتمثیلفلسفة العمل
وكیفبھاوارتباطھاواالصالةالثقافةعنوالتعبیرالقھوةرمزیةعنوالتعبیراختالفھا،

االنقطاعفتراتبعدالعائلةشملیجمعلمكانلألسرةدافئمسكنمنالسدوتحول
السابقةاالعماللعرضجدةبجامعةالتصامیمبكلیةاألولمعرضوأقیمواالشتیاق.

لطالبات مرحلة البكالوریوس.



المرحلة الثانیة:
الجحدلي،االءجدة:بجامعةوالفنونالرسمقسممنالدكتوراهمرحلةباحثاتمنالثانیةالمرحلةبروادتمت

لجین غنیم، مھا الغامدي، ھند أبا حسین، ھوازن شافعي.
تقلیدیةبطریقةنفذتللسدوحرفیةاعمالمنھاللسدواالعمالبعضوتحلیلبجمعالطالباتقامت-1

والتعمق الفكري والفني.واعمال فنیة تناولت السدو بأسلوب فني معاصر بغرض الفھم
الخلفیةعلىللتعرفوأخرىبالسدوالعربیةباللغةالناطقینغیررأيالستطالعاستباناتعمل-2

لدىالسدوعنالثقافیةالخلفیةعلىوالتعرفبالسدوالعربیةباللغةالناطقینغیرمعرفةمدىالمعرفة
المواطن السعودي.

عنھاأعلنتوالتيالدبصدیقيمسابقةفيالمشاركةخاللمنالبكالوریوسطالباتمععملیةتجربة-3
,GCGJED(األلمانیةالقنصلیة n.d.(

بصوره مباشرة او غیر مباشرة.أشارك األطفال وذوي االحتیاجات الخاصة باالتجاه الفني-4

المملكة العربیة السعودیة:المرحلة الثالثة: مرحلة انتشار اتجاه السدو األزرق داخل
باالتجاهالتعریفبغرض٢٠٢٠لسنةالمیالدیةالتقاویممنمجموعةوتنفیذتصمیمعلىاالتجاهروادعمل

وخدمة المجتمع ومن امثلتھا



الخاصة لالتجاه بغرض التعریف باالتجاهوقامت أیضا الطالبات بتصمیم مجموعة مقترحة من الشعارات
للمجتمع المحلي واإلقلیمي



التيالعشرینقمةاألولمھمینحدثینخاللمنعالمیاًكتراثالسدوانتشارالمرحلةھذهفيالرابعة:المرحلة
محلیاًكبیربانتشارحظيوالذيلھاشعاراًالسعوديالسدوكانوالتيالسعودیةالعربیةالمملكةترأستھا
السعودیةالعربیةالمملكةللدولتینمشترككملفبالیونسكوالسدوحرفةتسجیلھوالثانيالحدثوعالمیاً.
خاللمنبھللتعریفاألزرقالسدواتجاهعلىإیجابياثرلھمكانالحدثینھاذینان،٢٠٢٠لعاموالكویت

السدو التراثي.
بأفكار معاصرة ومن امثلھ على ھذه الدراسات:باإلضافة الى األبحاث العلمیة التي نشرت ووظفت السدو

قدملقدالنساء"أزیاءتصمیماتفيالسدوألسلوبوالجماليالفكريالتناول")٢٠٢٠(دعاءاحمد،ودراسة
بھدفاألزیاءمجالفيالمختصینآراءحسبمعاصرةبرؤیةالسیداتلمالبستصمیمیةمقترحاتالبحث

اثراء مجال تصمیم األزیاء من خالل السدو.
السدوحرفةفيوالفنيالثقافيالبعدقراءة")٢٠٢٠(إبراھیم.عبیرإبراھیم،إبراھیم.نجالءھلیل،ابندراسة
الثقافيالبعدخاللمنالسدونسیجعلىالضوءالدراسةسلطتحیثواالستدامة".المفاھیميبالفنوربطة
السدوتراثإلحیاء-معاصرفنياتجاه-مفاھیمیةاعمالانتاجفيالشدواقمشةاستخدمثمكنسیجلھوالفني

من خالل التولیف.من خالل الفن المفاھیمي بشكل معاصر وربطة باالستدامة

منمستوحاةزخرفیةوحداتباستخدامالتراثاحیاء")٢٠١٩(وجدانالفلیج،تھاني.العجاجي،دراسة
مجالفيالتقلیديالسدواستخدامالدراسةوظفتاألزیاء"تصمیمفيالكوفيوالخطالتقلیدیةالسدوزخارف
بغرضاألزیاءتصمیممجالفيوتوظیفھاالكوفيالخطمعالسدووزخارفمفرداتدمجخاللمناألزیاء

والخطالسدومفرداتاستخدامخاللمنللملبوساتالجمالیةالقیمرفعالىباإلضافةواحیائھ.بالتراثالتعریف
الكوفي.
فنیةمشغوالتالستحداثكمدخلالكویتيالسدوزخارفنظم)"٢٠١٩(فاضلعليالمسیري،دراسة

مركبة"
اإلمكاناتالستغاللومعاصرةمركبةفنیةاعمالإلنتاجالستلھامكمصدرالسدومفرداتالدراسةاستخدمت

التشكیلیة لعناصر السدو في مجال االشغال الفنیة.
البصریةوالفنوناألزیاءمجالخاللمنمعاصرةبأسالیبالسدوبتوظیفاھتمتالسابقةالدراساتجمیع

معاصرفنيبشكللیخرجالتراثيالسدوتوظیفامكانیةعلىفيتأكداألبحاثھذهونتائجأخرىومجاالت
من خالل مجاالت مختلفة.

المرحلة الخامسة: ھذه المرحلة تضمنت التالي



العسیريعصامد.وھماجدةبجامعةالتدریسھیئةأعضاءمنجدیدانعضواناالتجاهروادالىانضمأوالً:
الممالكقدیمفناثار،بتخصصمساعدأستاذ–شطامنالد.الصناعي،التصمیمبتخصصمشاركأستاذ-

المالبس والنسیج والزخرفة.العربیة قبل تاریخ الجزیرة العربیة الموجھة نحو آثار
لھامصاحبكانوالتيجدةلجامعةالرسمیةالمنصةعبراألزرقالسدولفاعلیةبإعدادالباحثتانقامتثانیاً:

العربیةالمملكةللدولتینمشترككملفبالیونسكوالسدوحرفةملفتسجیلمعتزامناًافتراضيمعرض
السعودیةالعربیةالمملكةترأستھاالتيالعشرینوقمة))unesco”,2021“٢٠٢٠لعاموالكویتالسعودیة

).٢٠٢٠الموحدة،الوطنیة(المنصةلھاشعارالسدوفیھاختارتوالذي

فاعلیة السدو األزرق كانت فاعلیة افتراضیة تضمنت التالي:
الفكریةالتوجھاتووضحتاألزرقالسدوباتجاهخصیفانتبرةالبروفیسوراالتجاهمؤسسةعرفت-1

الجماعة.والفلسفیة والفنیة والمجتمعیة للجماعة الفنیة وتلت بیان
تحدثت الدكتورة منال شطا عن السدو كنسیج واھمیتھ وتاریخھ.-2
منفرعبكلاالعمالوارتباطاألولىالمرحلةفيواعمالھمتجاربھمعنالبكالوریوسطالباتتحدثت-3

فروع االتجاه.
تحدثن وعرضن:عرضت طالبات الدكتوراه ما تم في المرحلة الثانیة حیث-4

االستبیان المعد لمعرفة صدى السدو محلیاً ودولیاً..1
منبمجموعةالبكالوریوسطالباتمعفیھاشاركنوالتيصدیقي)(الدباأللمانیةالمسابقة.2

التصامیم لدببة السدو ومن امثلة ھذه الدببة:

تصمیم ربى الغامدي (احدى طالبات البكالوریوس)
اعدادخاللمنواألطفالالخاصةاالحتیاجاتذوياشراكعامةالمجتمعخدمةفياالتجاهدور.5

اعمال فنیة من امثلتھا:



٢٠٢٠سنة العملكلنا في البیت لجل السعودیةاسم العمل
لجین زھیر غنیم بمشاركة طفلتیھااسم الفنان

العربیةالمملكةوتوجیھاتCOVIED-19كوروناجائحةمعمتزامنالعملھذاجاءفلسفة العمل
شاركت لجین العمل مع طفلتیھاالسعودیة بالبقاء في المنزل وعدم الخروج اال للضرورة،

الدولةلتوجیھاتاالمتثالأھمیةلتعزیزسنوات٣بعمروالثانیةسنوات٩بعمراألولى
السدو لتعزیز الھویةوعدم الخروج من المنزل عند بناتھا من خالل استخدام رموز

الوطنیة السعودیة.



٢٠٢٠سنة العملجامعة جدة تحتضن الجمیعاسم العمل
الخاصة)امینة المالكي (رائدة من رواد االتجاه من ذوي االحتیاجاتاسم الفنان

م.١٦/١٢/٢٠٢٠بالیونسكوالسدوحرفةتسجیلمعالخاصةاالحتیاجاتذويتفاعلفلسفة العمل

المعرضووثقالبحثھذاخاللمناألزرقالسدواتجاهمراحلجمیعتوثیقعلىالباحثتانعملتلقد
للمعارض االفتراضیة امتیازات كثیرة أھمھا:االفتراضي اعمال مراحل لالتجاه. ومن الجدیر بالذكر ان

إمكانیة انشاء معرض یحاكي المعارض الفعلیة.1
السماح بالتجول بین المعروضات وقراءة معلوماتھا.2
التحكم في عدد اللوحات وفترة العرض.3
سھولة الوصول الى المعرض من خالل الشبكة العنكبوتیة.4
)٢٠٢١(الزغبي،المعرضنشربعدحتىالمعروضاتتعدیلسھولة.5

المعارض االفتراضیة لتدشین وتوثیق السدوفي ضوء ذلك وجدت الباحثتان أھمیة االستفادة من إمكانات
األزرق افتراضیٍا خاصة في فترة جائحة كورونا.

الخاصة:ثالثاً: اشراك المجتمع المحلي من األطفال وذوي االحتیاجات
تراثيكموروثبالسدولتثقیفھمالخاصةاالحتیاجاتوذويالعادینلألطفالعملورشبإقامةالباحثتانقامت

تعریفھمعلىالورشوھدفتالمتأخرةالطفولةوحتىالمبكرةالطفولةمرحلةمنبدآمعاصرفنيوكاتجاه
خاللمنواأللواناالشكالحیثمنالسدوعناصرتحلیلتمحیثوفنیةتراثیةقیمةلھمحليكتراثبالسدو

الخامات الفنیة األساسیة ومن نماذج اعمال األطفال التالي:
نماذج اعمال السدو األزرق لعینة من الطفولة المبكرة:-1





نماذج اعمال السدو األزرق لعینة من الطفولة المتوسطة:-2

نماذج اعمال السدو األزرق لعینة من الطفولة المتأخرة:-3



الخاصنماذج اعمال السدو األزرق لعینة من أطفال ذوي االحتیاجات-4

من الورش السابقة تم مالحظة النقاط التالیة:
فني معاصرتعرف األطفال على ماھیة السدو كتراث سعودي تقلیدي وكاتجاه.1
مناقشة األطفال فیما بینھم حول تحلیل عناصر السدو.2
التعاون فیما بینھم في استخدام األدوات الفنیة.3



المحاولة المستمرة في تجوید المخرجات النھائیة.4
الحرص على انجاز الرسومات واخراجھا بشكل جید.5
بھا.حرص األطفال على توثیق أعمالھم من خالل تصوریھا لالحتفاظ.6
الفنيباالتجاهالتعریفمنھاالھدفیكنلمالخاصةاالحتیاجاتوذويالعادینلألطفالقدمتالتيالورشان

التراثياإلرثخاللمناألطفالنفوسفيالسعودیةالھویةتأصیلھوذلكمناألھمكانبلفیھ،واشراكھم
كلانالعشرین.وقمةالیونسكوخاللمنللعالمیةوصلالتراثھذابانالفخروتعزیزاألزرقالسدووھو
المنزلفيإضافیةفنیةاعمالوإنجازالسدوعناالطالعفياالستزادةعلىاألطفالدفعتالورشھذه

ألطفالھم وطلبھم بشراء كتب عن السدو والتراث.بخامات مختلفة حیث أرسلت أمھات األطفال اعمال إضافیة
السدومعالتقلیديالتراثياألحمرالسدواندماجنتیجةكانوالذيالبنفسجيالسدوظھوربالذكرالجدیرومن

لوناًالسعودیةالعربیةالمملكةدشنتھحینمختلفةبحلةالبنفسجيالسدوظھرحیثالمعاصرالفنياألزرق
بتعاوناالستقبالمراسمسجادتغییرمبادرةجاءتالرسمین،الدولةضیوفاستقبالمراسملسجادمعتمداً
لونیعكسانھحیثمھمفلسفيجانباللونھذاالختیاروكانالملكیة،والمراسمالثقافةوزارةبینمشترك

باللونطبیعيغطاءوتشكلالخزاميازھاربالوانتغطىحینالربیعفصلفيالمملكةوھضابصحاري
العربیةالمملكةتعیشھاالتيالحالةایضاًویعكسالسعودیة،العربیةالمملكةعطاءطبیعةیعكسالبنفسجي
كتراثالسدوأھمیةیعكسالسجاداطراففيللسدوالبارزوالحضور،٢٠٣٠رؤیةظلفيالسعودیة
).٢٠٢١الثقافة"،اصیلة("وزارةسعودیةوحرفیة

عامبشكلالتراثألھمیةمباشرغیراثباتكانحیثاألزرقالسدوالتجاهمھمةكقفزةجاءالبنفسجيالسدو
والفلسفةالحاليالعصرمتطلباتمعیتمشىفلسفيببعداأللواناستخدامالىباإلضافةخاص،بشكلوالسدو

،واالبداعوالعطاءاالستمرارعلىوالقوهبالسعادةاالتجاهوروادباحثاتوامداداالتجاهبیھایناديالتي
وتدشین معرض سنوي لالتجاه.

النتائج:
.ممنھجةاثبت البحث إمكانیة توثیق اتجاه فني سعودي اكادیمي بمراحل.1

الفن والمجتمع. خدمةإمكانیة توثیق السدو كرمز تراثي وتوظیفھ فلسفیاً ل .2
محلیاًللمعرضالوصولفرصةتتیحوالتياالفتراضیةالمعارضتقامخاللھامنالتيالمواقعمناالستفادة.3

.وعالمیاً

اثراء الذاكرة الفنیة من خالل المعارض االفتراضیة..4
واالفتراضیة،الواقعیةالمعارضالفنیة،االعمالالعلمي،البحثمنھاالسدولتوثیقمختلفةوسائلاستخدام.5

الشعارات، التقاویم السنویة.
كثیرالتراثيالسدواستخدامخاللمنمعاصروكاتجاهكتراثللسدوومراحلھالمجتمعفئاتمعظماستجابة.6

بصري إلنتاج اعمال فنیة معاصرة .



التوصیات:
.٢٠٣٠رؤیةاھدافلتحقیقواجتماعیاًفنیاًالتراثتوظیف-

تطویع التكنولوجیا بما یخدم الفكر والفن والمجتمع.-
الفن والتراث.االستفادة من مواقع المعارض االفتراضیة في الدمج بین-
توظیف المعارض االفتراضیة في ارشفة المعارض.-
قدمتھا الخطوط الجویة السعودیة.استخدام السدو األزرق في مبادرات توعویة كمبادرة التي-

المقترحات:
فيالمقامةالفنیةوالمعارضالسعودیةالفنیةاالعمالألرشفةرسمیةرقمیةمنصةإقامةالباحثتانتقترح

داخلعرضتالتياالعمالجمیعوحصرالسعودیین.الفنانیناعمالجمیعلحصرالسعودیةالعربیةالمملكة
المملكة العربیة السعودیة.
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