
عمادة البحث العلمي تحتفي بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية 1727 م بتنظيم عدة فعاليات لمنسوبات وزائرات
العمادة  ومنها فعالية 

 (من ضياع تراثه ضاع ) تهدف ألبراز أهمية الهوية و التراث .
يوم األربعاء 23-فبراير2022 - في مقر العمادة -11 صباحًا 

إدارة الهوية البحثية  2022 

#يوم-بدينا



ليس التراث معالم وصروح وآثار فحسب، بل هو أيًضا كل ما توارثناه من معطيات مادية ومعنوية ُتجّسد تطور المجتمع، من
فولكلور، وحكايات، وممارسات اجتماعية، ومهارات حرفية، ومعارف تقليدية، باإلضافة إلى تلك البقايا المادية والصروح

المعمارية المختلفة، فهو إذًا معيٌن ثري ال ينضب من المعرفة، ومصدر لألصالة، وجزء ال يتجزأ من الثقافة الشعبية والهوية
الوطنية

تولي المملكة العربية السعودية أهتمامًا لحفظ تراثها الوطني،وما تقوم به المؤسسات المعنية، أن تمّكن وتشجع
القطاع الثقافي السعودي بما يعكس حقيقة ماضينا العريق، ويساهم في سعينا نحو بناء مستقبل يعتز بالتراث ويفتح

للعالم منافذ جديدة ومختلفة لإلبداع والتعبير الثقافي.
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التراث و الهوية 
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البرقع أحد مكونات الزي الشعبي للمرأة خصوصًا المرأة البدوية فال يكتمل لبسها إال به.. لذا فقد اهتمت المرأة في البادية به فتفننت
في تفصيله وحياكته وقد انتشر البرقع في كافة مناطق المملكة حتى أصبحت المرأة تتباها في برقعها من خالل ما يحاك فيه من

خيوط وتطريز وإضافات جمالية أخرى.
والبرقع عبارة عن قماش أسود يغطي الوجه بكامله وله فتحتان للعينين حتى ال تنكشف النساء للغرباء وتبقى المرأة بحشمتها

وهيبتها.
وقد ورد في كتاب "قاموس البادية" قصة اختراع البرقع وهي أن هناك فتاة من إحدى القبائل البدوية المعروفة رغب والدها بتزويجها
من خاطب غريب عنهم والفتاة ال ترغب به وفي نفس الوقت ال تقدر على عصيان والدها وجاءت والدة الخاطب لتراها.. فتعمدت الفتاة
المكر فأتت بحيلة تستطيع بها الخروج من هذه المشكلة وقامت ووضعت على وجهها قطعة قماش سوداء وثقبت لعيينها فتحتين

غير منتظمتين لتفزع الناظرين إليها ولفت حول ساقيها قطعة قماش بيضاء مهملة من األسفل وتظاهرت بالبالهة وعند مقابلة
والدة الخطيب لها أثارت اشمئزازها فصرفت النظر عن خطبتها.. وعند اكتشاف والدها لحيلتها أقسم أن يكون هذا البرقع هو لبسها

مدى حياتها وبهذا درج هذا الُعرف على باقي النساء في القبائل األخرى وكان ذلك عام 1870م.
 

 عن حياة البادية العربية
ٍ
رابط تحميل كتاب : (( قاموس البادية )) . تأليف : شاهر محسن األصقة المطيري . في هذا القاموس شرٌح واف

منذ ألف عام وحتى يومنا هذا .

قصة اختراع البرقع
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