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 املعاصرة التشكيلية الفنىن يف تىظيفها وإمكانية السفيفة
 ىدفت الدراسة الى القاء الضوء عمى السفيفة الخوصية _المخمص

مكانية توظيفيا في الفنون التشكيمية المعاصرة، من خالل التعرف  وا 
عمى أىم الفنون الشعبية، وأىم مجاالتيا مع التركيز عمى فن السفيفة 
كأحد الركائز األساسية لمفنون الشعبية. اضافة الى تحميل مجموعة من 
 األعمال الفنية لفنانين سعوديين تناولوا السفيفة الشعبية في أعماليم
بأساليب مختمفة. كما تم تنفيذ تطبيقات عممية إلمكانات توظيف 
السفيفة في الفنون التشكيمية المعاصرة. وتقتصر الحدود الموضوعية 
لمدراسة عمى نوعا واحدا من أنواع الفنون الشعبية أال وىي )السفيفة 
الخوصية(. كما ينحصر أسموب توظيف السفيفة عمى نوع واحد من 

المفاىيمي واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي  الفنون وىو الفن
التحميمي. وقد خمصت الباحثة إلى مجموعة من النتائج وىي قدرة 
مكانية توظيف  فنوننا الشعبية عمى التفاعل مع إمكانات العصر، وا 
السفيفة في الفنون التشكيمية المعاصرة، كما أن الفن المفاىيمي من 

المشغوالت الشعبية وذلك ألنو أفضل االتجاىات التي تتناسب مع 
يحافظ عمى المشغولة الشعبية بييئتيا الكاممة، إضافة إلى أفكاره 
الالنيائية. اضافة الى أن الفنان السعودي محب لتراثو وقادر بفنو 
األصيل أن يساير اتجاىات الفنون المعاصرة. وتوصي الدراسة الى 

ىج الدراسية، اضافة تكثيف الدراسات في ىذا المجال وادخاليا في المنا
 .الى وجوب دعم الحرفي الشعبي وذلك لحماية ىذه الفنون من االندثار

: الفنون الشعبية في المممكة العربية السعودية، الكممات المفتاحية
حرفة الخواصة، السفيفة الشعبية، امكانية توظيف السفيفة في الفنون 

 .المعاصرة
 المقدمة. 1

ة من وسائل الكشف عن القيم يعد التراث الشعبي وسيم     
الحضارية التي صاغيا اإلنسان عبر التاريخ، وشكاًل من أشكال 
التعرف عمى طرق تكيف المجتمعات مع بيئاتيم، كما انو حمقة 
من حمقات االتصال المتجددة بين ما ىو قديم أصيل وما ىو 
حديث يستمد وجوده من حياة الشعب، فميس ىناك أقوى وأكثر 

راث الشعبي، وىذا يقود بطبيعة الحال إلى االىتمام أصالة من الت
بشتى مجاالت الفن الشعبي. وتتمثل ىذه الفنون االصيمة في 
الحرف اليدوية الشعبية التي توارثتيا االجيال جيال بعد جيل. 

ويمكننا ايجازىا بتمك الصناعات اليدوية التي يقوم بمزاولتيا فرد 
في يحتاجو المجتمع، أو مجموعة أفراد لغرض تصنيع منتج حر 

من خالل استغالل الخامات البيئية المتوفرة ويتم تصنيعو 
بالطرق التقميدية بيدف استخدامو في االحتياجات اليومية لألفراد 

 .أو المنشآت أو لغرض االقتناء الدائم أو المؤقت
ويعتمد الحرفي في عممو عمى مياراتو الفردية الذىنية       

واليدوية التي اكتسبيا من تطور ممارستو لمعمل الحرفي 
باستخدام الخامات األولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحمية، 
ومن ىذه الحرف: الخرازة والخواصة والحدادة والنجارة والحياكة 

  [1].ثة عمى مر العصوروالدباغة إلى غيرىا من الحرف المورو 
ونعني ىنا بالخواصة صناعة الخوص، ويعرفيا القويعي      

بقولو "مينة الخواص أو سف الخوص حسب التعبير الدارج من 
المين الشعبية القديمة التي انقرضت أو في طريقيا إلى الزوال 

  [2]."بسبب منافسة الجديد ليا من الخامات المصنعة والمشابية
اعة الخوصيات من أشير الصناعات اليدوية التي وتعد صن     

تعتمد عمى توفر الخامات األولية من سعف النخيل، الذي تتركز 
زراعتو في المنطقة الشرقية والقصيم والخرج وسدير، ويجري 
تقطيعو إلى شرائح حسب المقاسات المطموبة لتكوين نسيج 
خوصي طويل يسمى بالسفيفة، ثم تطوى ىذه السفيفة بشكل 

مزوني حول بعضيا وتتسع كمما اتجينا إلى األعمى ومن ثم ح
تثبيتيا وخياطتيا مما ينتج لنا الكثير من األعمال الخوصية 
النفعية. ومن أشير المنتوجات ىي سفر الطعام والسالل 
والحصير والمكانس والمناسف والميفات والمخارف وغيرىا. وىي 

 .[3]تختمف في التسمية من إقميم إلى آخر
ونتيجة لصدق وأصالة الفن الشعبي كان المثقفون وال      

يزالون يسعون إلى استميامو، ثقة منيم بأن أصولو عريقة الجذور 
نابعة من األرض والتقاليد والتراث، ومن حاجة اإلنسان العادي 
لمحياة واألمن والحب، ولكن ىذا التراث الزاخر بدأ يخبو تدريجيا 

تيجة االنفتاح الكبير عمى العالم بسبب االندماج بعناصر أجنبية ن
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الخارجي والتطور السريع لمواكبة الحضارة وقد أوضحت ذلك 
مجتمع ال[ "أنني أخاف من ضياع السمات التي تميز 6] البسام

السعودي ونفقد ىويتنا المميزة. فيجب عمينا االىتمام بإحياء تراث 
ىذا الشعب وان يكون ىذا اإلحياء بالمفيوم االجتماعي ال 

مفيوم التنقيب عن اآلثار فقط بل تتم دراسة التراث وتسجيمو ب
وحفظو بطريقة سميمة تفيد في توظيفو توظيفا عمميا مع مراعاة 
إعطاءىا لطابع العصري المناسب لمحياة التي نعيشيا حتى 
نضمن لو استمرارية البقاء في إطار البيئة وحتى ال تطغى 

 ".سان في ىذه المنطقةالثقافة الجديدة الوافدة عمى ثقافة اإلن
ولممحافظة عمى ىذا اإلرث وحمايتو من االندثار تناول ىذا      

مكانية استغالليا في  البحث السفيفة الخوصية كمجال لمبحث وا 
الفنون التشكيمية المعاصرة إلنتاج أعمال إبداعية أصيمة 
ومعاصرة في نفس الوقت فالسفيفة ىي العمود الفقري لمعظم 

صية التي تنتشر بكثرة في البالد، نظرا لتوفر المشغوالت الخو 
المادة الخام وىي الخوص. ولندرة األبحاث التي تتناول موضوع 
السفيفة الخوصية رغم أىميتيا في حياة األجداد فيي تعبر عن 
اليوية والرؤية الثقافية ليذا البمد، اضافة إلمكانياتيا التقنية 

نون المعاصرة، والخروج اليائمة التي تمكنيا من االندماج مع الف
بأشكال ابتكاريو تتماشى مع رغبة المتمقي المعاصر، ومع 
االتجاىات الفنية المعاصرة كالفن المفاىيمي وفنون البوب 

 .والفنون الرقمية وغيرىا من الفنون المعاصرة
 مشكمة الدراسة. 2

التراث الشعبي ىو خالصة خبرة األجداد وتجاربيم، وىو      
المنيج الذي سطره اآلباء فأصبح النبراس الذي تستقي األمم منو 
دروسيا وتستميم منو العبر، فشعب بال تراث ىو شعب بال ىوية 
وال جذور تربطو بأصالتو وتاريخو، وال يمكن أن يقف في وجو 

ي ىو أحد الموروثات األعاصير التي قد تمر بو، فالفن الشعب
التي تجعل األمة تحتفظ بضميرىا الفني وحسيا الجمالي 
ووطنيتيا. وتتمثل ىذه الفنون في الحرف الشعبية التي يتوارثيا 
االجيال ومن أىم ىذه الحرف الخواصة التي تعتمد عمى السفيفة 
الخوصية في تشكيل ابداعاتيا، فالسفيفة ىي إضافة نوعية ليذه 

ص بو من إمكانيات وأساليب تقنية متنوعة، وما الفنون لما تخت
تحويو من زخارف شعبية أصيمة، تعكس ميارة الفنان الشعبي 
ورقي ذوقو وحساسيتو لمخامة، وىو في سفو لمخوص يشبك بين 
الماضي السحيق والحاضر القريب حيث يسعى جاىدا ليبقي 

زج عمى الترابط بين العصور، لتبقى ىذه المينة، بل لتندمج وتتما
مع متطمبات الحياة العصرية، وتتزين بالمدنية، وتنتج لنا أشكاال 

 .إبداعية، تحمل أصالة الماضي وتراثو ومدنية الحاضر وتطوره
 :وقد خمصت الباحثة إلى تحديد مشكمة الدراسة في السؤال التالي

 أ. أسئمة الدراسة
ماىي السفيفة؟ وكيف يمكن توظيفيا في الفنون التشكيمية  -

 رة؟المعاص
 :وينبثق من السؤال الرئيس مجموعة األسئمة التالية

 ما أىم الفنون الشعبية في المممكة العربية السعودية؟ -1
ما تعريف السفيفة كأحد الركائز األساسية لحرفة الخواصة  -2

 في المممكة العربية السعودية؟
 ىل ىناك فنانين سعوديين تناولوا السفيفة في أعماليم؟ -3
إمكانات توظيف السفيفة في أحد الفنون التشكيمية ماىي  -4

 المعاصرة وىو الفن المفاىيمي؟
 أهداف الدراسةب. 

بناء عمى ما سبق تم التوصل إلى مجموعة من األىداف التي 
 :يمكن أن تحققيا الدراسة، وىي كالتالي

التعرف عمى أىم الفنون الشعبية المادية، وأىم مجاالتيا في  -1
 .السعودية المممكة العربية

التعرف عمى فن السفيفة كأحد الركائز األساسية لحرفة  -6
 .الخواصة في المممكة العربية السعودية

التعرف عمى مجموعة من األعمال الفنية لفنانين سعوديين  -3
 .تناولوا السفيفة في أعماليم

 .إمكانات توظيف السفيفة في الفنون التشكيمية المعاصرة -4
 أهمية الدراسةج. 
تشيد البالد وعيا فكريا ونيضة ثقافية واسعة في دراسة  -0

التراث وتحميمو وتطويره وما لذلك من دور في إحياء التراث 
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السعودي وتوضيح إمكانياتو لتطويره وحفظو من االندثار، ومن 
ىذا المنطمق كانت أىمية ىذه الدراسة في تناول ومعالجة أحد 

وتوظيفيا في أحد الفنون المعاصرة الفنون الشعبية، وىي السفيفة 
إلضفاء طابع األصالة عمى تمك الفنون ولضمان التطور 

 .واالستمرارية ليذه الفنون الشعبية
إثراء المكتبة العربية بالدراسات العممية الميتمة بالموروث  -6

الشعبي كمصدر اليام لمفنون المعاصرة في المممكة العربية 
 .السعودية

ىذه الدراسة قمة الدراسات، بل ندرتيا في يزيد من أىمية  -3
 .تناول )السفيفة( بالدراسة والتحميل

مكانات  -4 إلى جانب ما يضيفو البحث من تقنيات عممية وا 
تطبيقية جديدة في استغالل الموروثات الشعبية بأسموب فني 

 .معاصر
 حدود الدراسةد. 
 :حدود موضوعية -0
لحرف الشعبية أال وىي يتناول البحث نوعا واحدا من أنواع ا -

 (.)السفيفة الخوصية
ينحصر أسموب توظيف السفيفة عمى نوع واحدا من الفنون  -

 .المعاصرة وىو الفن المفاىيمي
 :حدود مكانية -6
يقتصر البحث عمى دراسة )السفيفة( كأحد الركائز األساسية  -

 .لحرفة الخواصة في المممكة العربية السعودية
 مصطمحات الدراسةه. 

 (:)التعريف المعجمي لمسفيفة
معنى السفيفة في قاموس المعاني: السََّفيفة من سفيفة والسفيفة:  

 .النَِّسيَجُة من الخوص. والجمع: َسَفاِئفُ 
 التعريف االصطالحي لمسفيفة
 :عرفيا القويعي في جسد الثقافة

السفيفة ىي خوص نخيل معمول منو شريحة طويمة يصنع من 
  [3].الزنابيل وغيرىاىذه الشريحة 

  التعريف اإلجرائي لمسفيفة

السفيفة: ىي عبارة عن نسيج خوصي طويل ممون أو غير ممون 
منسوج من خوص النخيل المشقوقة بالتساوي مع تقميم أطرافيا ثم 
يطوى ىذا النسيج بشكل حمزوني بعضو حول بعض بالشكل 
المرغوب مع اتساع الدائرة كمما اتجينا إلى الخارج ومن ثم يتم 

خرج من كرب النخيل تثبيتيا مع بعضيا بخياطتيا بالميف المست
بعد فتمو، ثم تخاط منو الحواف لمزينة ويمكن استبدال الميف 
بشرائط قماش قطنية سوداء لتنتج لنا الكثير من المشغوالت 
الخوصية النفعية كالسفرة والزبيل والمخرف والمنسف والقفو إلى 
غيرىا من المشغوالت الخوصية التي كانت تستخدم في الحياة 

 .قد تختمف مسمياتيا تبعا لممنطقةاليومية قديما و 
 الطريقة واالجراءات. 3

 الدراسة منهجأ. 
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي كما       

تحتوي عمى عمل تطبيقات عممية تقوم بيا الباحثة لتوظيف 
  .السفيفة في الفن المفاىيمي

 الدراسات السابقة. 4
تناولت المشغوالت الفنية القائمة الدراسات السابقة التي  أوال: 

  عمى خامة الخوص
[ فقد ىدفت إلى ابتكار مشغوالت فنية 4أما دراسة فيومي ]     

مستمدة ومستحدثة من التراث، وقد أتبعت الباحثة المنيج 
التاريخي والمنيج الوصفي التحميمي وكذلك المنيج التجريبي، وقد 

لتراث من المنطقة استخدمت الباحثة استمارة استبيان لجمع ا
وكذلك استمارة تضم ما استخمصتو الباحثة من تقنيات وأساليب 
أداء ومفردات وكذلك استمارة تقويم، وكانت الدراسة عبارة عن 
تجربة شخصية قامت بيا الباحثة، وخمصت الدراسة إلى عدد 
من النتائج من أىميا اختالف وتنوع المنتج الفني سواء كان في 

 .ة يساىم في إنتاج مشغوالت فنية مبتكرةالوظيفة أو الخام
تتماشى أىداف ىذه الدراسة مع أىداف الدراسة الحالية في      

استحداث مشغوالت فنية مستمدة ومستحدثة من التراث وتتماشى 
 .مع الفكر والفمسفة المعاصرة

 إطارييا في شديداً  ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية ارتباطاً    
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ري والعممي عمى حد سواء حيث تزخر بالكثير من ظالن 
المعمومات عن خامة النخيل والمشغوالت القائمة عمييا، إلى 
جانب اإلمكانات التشكيمية المعاصرة لمشغوالتيا والتي تعتبر 

 .مصدر اليام لمدراسة الحالية
[ دراسة ىدفت إلى البحث في خامات 5] وأجرى طمبة     

موقوف عمى اإلمكانات التشكيمية والتقنية النخيل المختمفة، وذلك ل
ليا، في محاولة لإلفادة منيا في بناء مشغوالت فنية تتحقق فييا 
القيم الجمالية المقترنة بالحركة واستخدم البحث المنيج الوصفي 
التحميمي لألصول الفنية واإلمكانات التشكيمية الجمالية المقترنة 

 .النخيل عبر التراث بالحركة لممشغوالت القائمة عمى خامات
والتي تجعل منيا مدخاًل تجريبيًا خصبًا لتحقيق أىداف البحث، 

 .من خالل خمسة عشرة تقنيو حددتيا الدراسة إلتمام ذلك
 وأخيرًا تم عرض ألىم ما خمصت إليو الدارسة من نتائج كان     

اىميا اإلمكانات الخصبة لخامة النخيل في إثراء المجال الفني 
باألصالة واالبتكار وتوصي الباحثة إلى إثراء ىذا  والتي تتصف

 .المجال بالمزيد من البحوث التي تختص بخامة النخيل
الحالية في كونيا تناولت خامة  بالدراسةترتبط ىذه الدراسة      

مكاناتيا التشكيمية والتقنية في إثراء المجال الفني بشكل  النخيل وا 
لتي تتبعيا. وتمد ىذه عام ولم تحدد أي االتجاىات الفنية ا

الدراسة اإلطار النظري الكثير من المعمومات عن المشغوالت 
الخوصية الشعبية إلى جانب دعم اإلطار العممي باألفكار 

 .الجديدة
إلى معرفة العوامل المؤدية إلى  [6وىدفت دراسة السريحة ]      

عزوف الشباب السعودي عن األعمال الحرفية البسيطة. واتبع 
الباحث المنيج الوصفي، كما أتبع أسموب المسح االجتماعي في 
مدينة جدة كدراسة حالة وكانت أداة البحث عبارة عن استمارة 

( مبحوثًا، إضافة إلى 476مقننة طبقت عمى عينة بمغ حجميا )
المقابالت الجماعية والفردية لمطمبة وبعض الحرفيين السعوديين 

عممية االختيار الميني قرار والوافدين، دلت النتائج عمى أن 
فردي يتخذه الفرد بناء عمى رغبتو الشخصية في ظل قولبة 

 .العوامل االجتماعية لمسار ذلك االختيار

ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة الحالية في كونيا تيتم بالحرف      
الشعبية ومن ضمن ىذه الحرف حرفة الخصاف أو السفاف 

ىي مجال الدراسة الحالية. الذي ينتج المشغوالت الخوصية و 
حيث تمد الدراسة الحالية بكم غزير من المعمومات التي يمكن 

 .االستفادة منيا في المجال النظري لمدراسة
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى الزخارف 7] أما دراسة بدر      

المستخدمة في المنسوجات التقميدية ومسمياتيا. واستخدمت 
الدراسة التاريخية لممنسوجات الشعبية  الباحثة المنيجية التالية:

بالمممكة وكذلك دراسة ميدانية مسحية ألماكن تواجد البدو 
بالمنطقة الغربية، وتمثمت عينة الدراسة في بعض السيدات 
البدويات المقيمات في القرى ضمن حدود البحث بالمنطقة 
الغربية في المممكة العربية السعودية، وتوصمت الباحثة إلى 

ميام واالبتكار من تمك الزخارف لتصميم نماذج متطورة االست
تخدم أغراضًا فنية حديثة، وتتوائم مع احتياجات العصر. كما 
توصي الباحث بتكثيف الدراسات المماثمة لموصول لممزيد من 
النتائج اإلبداعية في المنسوجات الشعبية التي يمكن أن تخدم 

 .أغراضًا فنية حديثة
دراستنا بيذه الدراسة كونيا تيتم بالمشغوالت ومجال ارتباط       

البدوية في المنطقة الغربية وتدرسيا من حيث خاماتيا وأساليب 
تنفيذىا وىي جزء من اىتمام دراستنا الحالية وخصوصا ارتباطيا 
بالجزء النضري لمتعريف بخامة الخوص وبالمشغوالت التراثية 

 .المنتشرة
بإعداد دراسة  [8] شيويوفي دراسة مشابية قامت الع       

تحميمية لبعض العناصر في التراث الثقافي المادي التقميدي 
وتوضيح فكر الفنان السعودي في تناول التراث الشعبي واتبعت 
الباحثة المنيج الوصفي التحميمي مع بعض التطبيقات العممية 
في ابتكار تصميمات معاصرة. وتوصمت الباحثة إلى أن الفنان 

اصر يسعى إلى أىداف تثقيفية فكرية من خالل السعودي المع
أعمالو المبتكرة وأىميا التعريف باليوية السعودية وتوافقو مع 
بيئتو وتوصي الباحثة بربط المناىج السعودية بالمجتمع السعودي 

 .وبتحميل التراث في مجال التربية الفنية
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لإلجابة عمى السؤال األول الذي ينص عمى "ما أىم الفنون  _
عبية في المممكة العربية السعودية؟" قامت الباحثتان بتعريف الش

التراث الشعبي وتحديد أنواع الفنون الشعبية ومظاىرىا عمى 
 :النحو التالي

 أوال: التراث الشعبي
التراث الشعبي قديم قدم اإلنسان نفسو فالتراث ما ىو إال      

في  نتاج البشرية منذ األزل وىو كل ما خّمفتو لنا األجيال
مختمف الميادين المادية والفكرية والمعنوية. فالتراث يحفظ لألمة 
بقاءىا واستمرارىا بالرغم من الظروف التي قد تمر بيا كالبعد 

  [9].التاريخي والضغط السياسي والقير القومي
 تعريفو

إن التراث الشعبي ثروة كبيرة من اآلداب والقيم والعادات      "
الشعبية والثقافة المادية والفنون التشكيمية والتقاليد والمعارف 

والموسيقية، وىو عمم يدرس اآلن في الكثير من الجامعات 
والمعاىد األجنبية والعربية لذا فإن االىتمام بو من األولويات 

 9]." ]الممحة
[ في تعريفو لمتراث "ىو ما ينتقل من 01وذكر زيادنة ]     

نحوىا من جيل إلى جيل، عادات وتقاليد وعموم وآداب وفنون و 
نقول: " التراث اإلنساني " التراث األدبي، التراث الشعبي"، وىو 
يشمل كل الفنون والمأثورات الشعبية من شعر وغناء وموسيقى 
ومعتقدات ّشعبية وقصص وحكايات وأمثال تجري عمى ألسنة 
العامة من الناس، وعادات الزواج والمناسبات المختمفة وما 

ن ألوان ق موروثة في األداء واألشكال ومتتضمنو من طر 
 ت.الرقص واأللعاب والميارا

ومن الناحية العممية ىو عمم ثقافي قائم بذاتو يختص      
بقطاع معين من الثقافة )الثقافة التقميدية أو الشعبية( ويمقي 
الضوء عمييا من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية 

 (.ة)ويكيبيديا الموسوعة الحر 
وتعد الفنون الشعبية بشقييا النظري والمادي أحد ركائز ىذه 

  الثقافة الشعبية ويمكننا التفصيل في ىذا الموضوع
 :عمى النحو التالي

 ثانيا: أىم الفنون الشعبية ومظاىرىا
يشتمل التراث الشعبي عمى مجموعة من الفنون الشعبية      

شعار والقصائد النظرية والمادية كالحكايات الشعبية مثل األ
المغناة وقصص الجن الشعبية والقصص البطولية واألساطير. 
ويشتمل التراث الشعبي أيًضا عمى الحرف وضروب الرقص، 
والمعب، واألغاني والحكايات الشعرية لألطفال، واألمثال السائرة، 
واأللغاز واألحاجي، والمفاىيم الخرافية واالحتفاالت واألعياد 

  [11].العديد من الحرف الشعبية الدينية. الى جانب
 ثانيا: الحرف الشعبية في المممكة العربية السعودية

الحرف الشعبية أو الصناعات التقميدية ىي نتاج حضاري      
آلالف السنين من التفاعل الحي بين المجتمعات المحمية بما 
تحممو من رؤى وقيم حضارية بينيا وبين المجتمعات األخرى، 

التقني ومخزون لمخبرات الحياتية واإلمكانات  خاصة في شقيا
اإلنتاجية الذاتية المتاحة داخل كل مجتمع محمي، وىي تمك 
الصناعات اليدوية التي يقوم بمزاولتيا فرد أو مجموعة أفراد 
لغرض أنتاج أو تصنيع منتجات حرفية من المادة المحمية 

جات الطبيعية بالطرق التقميدية بيدف استخداميا في االحتيا
اليومية لألفراد أو لمنشآت أو لغرض االقتناء الدائم أو المؤقت، 
ويعتمد الحرفي في عممو عمى مياراتو الفردية الذىنية واليدوية 
التي اكتسبيا من تطور ممارستو لمعمل الحرفي باستخدام 

 ].00] الخامات األولية المتوفرة في البيئة الطبيعية المحمية
 المممكة العربية السعوديةأنواع الحرف الشعبية في 

الحرف اليدوية الزراعية كالسواني وخرازة الروي والسّقا      
والّدواسة أما الحرف الحربية فتتمثل في الصناعة التقميدية لمبارود 
وصناعة الجنبية والخّنجر. أما الممبوسات الرجالية والنسائية فيي 

ختام الخّراز وخياط المشالح وصناعة المسابح وصناعة األ
وكتابة األميار وصناعة العصائب والتطريز والحرف المنزلية 
وحّف المداد وصناعة الحصر والحّدادة والحياكة والقفاص 
والخواص والنّداف ونجارة األبواب القديمة وحرفة الصحاف 
وصناعة الفخار وصناعة الدالل )دالل القيوة(. أما الحرف 

رب الخشبية. الى البحرية فتنحصر في القالفة وصناعة القوا
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جانب بعض الحرف االخرى كالتجصيص وصناعة كسوة الكعبة 
  [1].المشرفة والطحن بالرحى )الطحان( وصناعة المباخر

 الخواص -

 
 1شكل 

 عربية( فنون موقع الخواص،)
 الشعبية المين من وىي( الخوص سف) اسم عمييا ويطمق     
 ليا الحديث منافسة بسبب االنقراض إلى طريقيا في التي القديمة
 جريد أوراق من يتألف الذي الخوص خامة عمى تعتمد وىي
 والحصير اليدوية، المروحة وىي الميفة: منو ويصنع النخل
 .وأنواعيا أحجاميا بمختمف الخوصية واألواني والسفرة

 يقوم الذي الشخص بو ويقصد: السفاف أو بالخصاف يسمى وقد
 والزبالن كالحصران مختمفة منتجات لصناعة الخوص بسف

 ].0] والسفر والمخام والمياف
 :الفني العمل في الخامة
 المختمفة الخامات استخدام إلى المعاصرة الفنون نزعت     
 مختمف في تطويعيا تم حيث الفن، في جديد بكل لإلتيان وذلك
 وفنون ومجسمات وطباعة تصوير من المعاصرة الفنون

 .مفاىيمية
  :أنيا عمى تعريفيا ويمكن

 زيتية ألوانا كان سواء التعبير في الفنان يستخدمو الذي الوسيط"
 أو تباشير أو رخاماً  أو خشبا أو حبرا أو طينا أو صمصاال أو

 ].06] "قماشا أو بالستيك أو اسمنتا
 الخامة عن J.Dewey الخامة ديوي جون عرف كما      

 التعبير وسائل من ووسيمة الثروة، مصادر من مصدر تعتبر"
 مدرك غير األنظار عن بعيدة تظل فيي الوظيفي واإلنتاج
 صياغات في توظيفيا يعيد الذي الفنان يد تممسيا ولم أىميتيا

 الجوىر بمثابة تصبح حتى تشكيميا في إبداعي وبجيد جديدة
 ].03] "الفني لمعمل الحقيقي

 الفنان عند المحسوس العنصر"  بأنيا ستوليتر يعرفيا كما 
 يكون وبدونيا جسمو أو العيني جوىرة ىي الفني لمعمل وبالنسبة
 ].04" ]خاوياً  ىزيالً  الفني العمل
 حيث المعاصرة الفنون في األىم العنصر الخامة وتعد      
 الوسيط وىي الفن، في اإلبداعية المجاالت في ميما محوراً  تمثل

 الفنية والمعايير القيم تجسيد يتم خاللو من الذي المادي
 من نقف حيوياً  أساساً  تعتبر الخامة فدراسة ثم ومن" والجمالية،

بداعيًا؛ فنيا التشكيمي الفكر تقدم مدى عمى خاللو  حيث وا 
 كل في الحضارية ورؤيتو العصر أفكار الخامة عمى تنعكس
 التكنولوجيا، بعصر وصف ىذا عصرنا إن حتى زمنية، حقبة

 لتمبية بارزا مكانا احتمت المستحدثة الخامات أن باعتبار
 االحتياجات ناحية من سواء المعاصر؛ والفنان اإلنسان متطمبات
 ].05] "الوظيفية أم الحياتية
 كانت فالخامة لمفنان أىميتيا حيث من الخامة عن الحديث وعند
 الحسية حاجاتو لتمبية لمفنان األول المميم ىي زالت وال

 .الفن مجال في والوجدانية
 في بالضرورة تنحصر ال الفني لمعمل الجمالية القيم إن"

 صميم في وبالذات أوال تتجمى ىي بل يمثمو؛ الذي الموضوع
 ].06] "المستعممة الخامة إمكانات يؤكد الذي الحسي مظيره
 أن الممارس الفنان يستطيع" انو عمى البسيونى ويؤكد      
مكانياتو تطمعو خالل من تقنياتو من يجدد وان أدواتو يبتكر  وا 

     اإلبداع طريق في الفنان سار وكمما الخاصة اإلبداعية
  وــالتوج ىو وىذا وشخصيتو إبداعو مع يتناسب بما تقنياتو تكيفت

 ].07] "الحديث الفن في األصيل
 :الخامات أنواع

  طبيعية خامات -1
  مصنعة نصف خامات -2
 صناعية خامات -3
 :طبيعي أصل من خامات: أوالً 

http://arabic.rt.com/forum/outgoing.php?to=687474703a2f2f7777772e67756c6675702e636f6d2f3f314761744c6b
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عدادىا تركيبيا في إنسان يتدخل ولم اهلل مخموقات من وىي  وا 
 :إلى وتنقسم والعظم، والريش والودع القواقع مثل وتجييزىا

 فروع األوراق، الثمار، قشور مثل نباتي أصل من خامات_ 
 .الزىور النخيل، سعف األشجار، وجذور

 األسماك، وعظام وقشور جمود مثل حيواني أصل من خامات _
 ].5] المؤلؤ المرجانية، الشعاب واألصداف، القواقع
 :مصنعة نصف طبيعية خامات: ثانياً 
 أجريت ولكن طبيعية خامات األصل في كانت الخامات وىذه
 :منيا صناعية عمميات عمييا

 المعالجة األخشاب مثل.. نباتي أصل من مصنعة خامات -أ
 .النباتية األلياف القطنية، األنسجة والمصنعة،

 وفراء جمود مثل حيواني أصل من مصنعة خامات -ب
 وجمود وقرون وعظام الصوف، وخيوط المدبوغة الحيوانات
 القز دودة من المأخوذة الحرير وأنسجة المعالجة، الحيوانات

[5.[ 
 خامة وتندرج الخوص ىي طبيعية خامة من السفيفة وتصنع
 .النباتي األصل ذات الطبيعية الخامات تحت الخوص
 :الخوص

 
 2 شكل 

 خوص
 41 إلى 61 بين فيما الخوصة طول ويتراوح النخيل أوراق ىي

 .سم 3 الى 0 من فيتراوح عرضيا أما سم
 :نوعين إلى األخواص وتنقسم
 األول النوع
  بنصاعة ويتميز( النخمة قمب في يقع الذي) الخوص لبة وىو   

 في غالبا ويستخدم تشكيمو وسيولة حجمو وصغر وليونتو بياضو
 ويتميز الدقيقة والمشغوالت والميفات الصغيرة السالل صناعة
 .لأللوان بتقبمو
 الثاني النوع

 خشونة أكثر أوراق وىى العادية النخيل سعف بقية من يتكون   
 الميونة إلكسابيا بالماء غمرىا ويتم وطول وقساوة خشونة
 الحصير لصناعة ويستعمل وتشكيميا سفيا يسيل حتى والطراوة
 زراعية ألغراض غالبا تستخدم التي والزبالن الكبيرة والسالل

 لمتسوق استخداميا أو( والردم التبن حمل _ المحاصيل جمع)
 فوق حمميا سيولة إلى إضافة عديدة لمشتريات تتسع حيث
 بعرض يقومون حيث والحبوب المحاصيل باعة لدى الرأس

 ىذه عمى كبيرة زخرفية وحدات استخدام ويتم فييا، بضاعتيم
 بعض في تطعم قد لكن األلوان معيا تستخدم ال وغالبا المنتجات
 وتعمل. األخضر مع األبيض الخوص بتظفير المنتجات
 من والحبوب األطعمة عمى الحفاظ عمى الخوصية المنتجات
  .الرطوبة لعنصر لمقاومتيا نظرا التعفن أو العطب
 عمى ينص والذي الدراسة أسئمة من الثاني السؤال عمى لإلجابة

 لحرفة األساسية الركائز كأحد السفيفة تعريف ما:" يمي ما
 بتعريف الباحثتان قامت" السعودية؟ العربية المممكة في الخواصة
 :التالي النحو عمى السفيفة
 :السفيفة

 
 3 شكل

 السفيفة
 ممون غير أو ممون طويل خوصي نسيج عن عبارة وىي     

 ثم أطرافيا تقميم مع بالتساوي المشقوقة النخيل خوص من منسوج
 بالشكل بعض حول بعضو حمزوني بشكل النسيج ىذا يطوى

 يتم ثم ومن الخارج إلى اتجينا كمما الدائرة اتساع مع المرغوب
 النخيل كرب من المستخرج بالميف بخياطتيا بعضيا مع تثبيتيا
 الميف استبدال ويمكن لمزينة الحواف منو تخاط ثم فتمو بعد

 المشغوالت من الكثير لنا لتنتج سوداء قطنية قماش بشرائط
 والمنسف والحصير والمخرف والزبيل كالسفرة النفعية الخوصية
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 تستخدم كانت التي الخوصية المشغوالت من غيرىا إلى والقفو
 .لممنطقة تبعا مسمياتيا تختمف وقد قديما اليومية الحياة في
 .السفيفة من تصنيعيا يتم التي الخوصية المشغوالت_ 

 
 4شكل 

 السفيفة خياطة
 التي السالل من متعددة أنواع النخمة خوص من يصنع     

 األطعمة وتقديم المنزل حاجيات لحفظ كأوعية تستخدم
 عند والغالل الحبوب وعرض الخضراوات وحمل والمخبوزات
 وسجاجيد كالحصر األرضيات ومفارش الغالل وباعة العطارين
 الميفات إلى إضافة المختمفة بأحجاميا الطعام وسفر الصالة

 السيدات تسفيا الخوص ومشغوالت. وغيرىا والمخارف( المراوح)
 ابنتيا تمقين عمى األم تحرص حيث بالوراثة تناقميا ويتم غالبا

 مع الرجال يتشارك المجتمعات بعض وفي. الحرفة أصول
 .الكبيرة المشغوالت تصنيع في خصوصاً  النساء
  مـوالمطع لـــوالزبي رــالحصي: ةــالخوصي والتــالمشغ أىم ومن     
 .والقفة والمنسف والميفة والسفرة
 :السفيفة بيا تمر التي المراحل

 النخمة من السعف قطع مرحمة -0

 
 5شكل 

 النخل سعف
 األخضر لونو يفقد ولم جيدة بحالة السعف يكون أن ويشترط   

 المعقوفة السكين تشبو حادة بأداة مباشرة النخمة من ويقطع
 (.المحش) وتسمى

 الجريد أعواد من الخوص قش مرحمة -2
 فصل عن عبارة وىي الجريد أعواد من الخوص يقش      

 سحب طريق عن وذلك بيا المتصمة الجريد أعواد من الخوص
 .أسفميا إلى السعفة أعمى من بدأ كمجموعات الخوص

 الخوص تجفيف مرحمة -3
 ثالثة إلى يومان من جفافو يستغرق وقد الشمس في بنشره وذلك
 .أيام
 رفيعة أخواص إلى وشقو وتنظيفو الخوص تقميم مرحمة -4

 .طولي بشكل
  خوصة كل أسفل ويجز الحادة أطرافو تقمم الخوص جفاف بعد
 طولية أجزاء أربع إلى العريضة الخوصة تشق ثم حده عمى
 .دقيقة

 والغرض الخوص نوعية حسب حزم إلى التقسيم مرحمة -5
 .منو المراد

 نوعية حسب عمى صغيرة حزم شكل عمى الخوص يقسم      
 رأس من السفمي الجزء من المستخرج القاسي فالخوص الخوص
 من يجمع الذي المين الخوص عن منعزلة حزم في يوضع النخمة
 منيم لكل أن حيث ،(النخمة قمب) منطقة في أي النخمة أعمى

 الكبيرة األعمال صنع في يستخدم القاسي فالخوص وظيفتو
 والمخارف لممياف فيستخدم المين الخوص أما والزبالن كالحصر
 .الصغيرة المشغوالت من وغيرىا

 الصباغة مرحمة -6

 
 6 شكل
 الخوص صباغة

: مثل بودرة شكل عمى متوفرة طبيعية بألوان الخوص يصبغ     
 وتعطي (القرمز) ومادة األخضر المون وتعطي( الخرس) مادة
 البنفسجي المون وتعطي( األطمس) تسمى ومادة األحمر المون

 .زىيدة بأسعار العطار عند وتباع اصفر ولونو( الكركم)و
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 النخمة قمب من المستخرج المين الخوص عمى الصباغة وتقتصر
 ىي الصبغة إعداد وطريقة. المون فيتقبل أبيض لونو الن وذلك
 ويترك فيو الخوص ويوضع مغمي ماء في المراد الصبغ وضع
 المدة طالت فكمما ساعة إلى ساعة نصف من تتراوح لمدة ليغمي
 عنو يطفأ ثم المون لتثبيت الطعام ممح إضافة مع أفضل كان
 الظل  في وينشر وصــالخ رجـــيخ اــــدىــبع مــث رد،ـــليب اءــالم ركـــويت
 .يجف أن إلى
  لتطريتو الماء في الخوص وضع -7

 وتقتصر كامل يوم عن يقل ال لما الماء في ينقع بحيث     
 الحصر لصنع تستخدم التي القاسية األخواص عمى المرحمة ىذه

 ويكتفى المرحمة ليذه يحتاج فال الرقيق الخوص أما والزبالن
 .واألخر الحين بين بالماء برشو

 (التظفير) السف مرحمة -8

 
 7 شكل

 الخوص سف
 ما بحسب األخواص من صغيرة بمجموعة البدء ويكون      
 فتجمع أخواصو عدد زاد المشغول كبر فكمما الضفيرة تتطمبو

 اليمين من المتطرفة الخوصة تثنى ثم األسفل من األخواص
 الخوصة مع األولى تنسج ثم منيا بدال خوصة محميا وتدخل
 المجاورة تحت تدخل بان وذلك تمييا التي إلى ثم بجانبيا التي
 إلى تصل أن إلى وىكذا تمييا التي تحت ثم األخرى فوق ثم ليا
 مع جديد من السف نبدأ ثم المقابمة الجية من خوصة آخر

 الطرف من خوصة إضافة مع الطريقة بنفس المعاكسة الجية
 المرغوب الطول إلى نصل أن إلى وىكذا المثنية الخوصة بدل

 .لمسفيفة
  السفيفة خياطة مرحمة -9

 يوم لمدة الماء في نقعو بعد النخل ليف من الخيوط إعداد      
 لتفكيكو ضربات عدة كالحائط صمب مكان في ضربو ثم كامل
 الفتل طريق عن حبال شكل عمى تشكيمو ثم رقيقة خيوط إلى

 يفتل ثم الكبيرة الرجل إصبع عمى األطراف أحد يمف بحيث
 بين الماء في اليد غمس مع األخرى الميفية الخيوط مع باليدين
 يجاوره ما مع يتماسك الن ومساعدتو لتطريتو واآلخر، الحين
 والغرض الحاجة بحسب المطموب السمك إلى نصل أن إلى

 إذا أما الدقيقة بالخيوط فيكتفى لمخياطة تعد كانت فإذا منيا،
 الفتيل فيسمك لألشياء حامل أو لمزبيل عروة لتكون تعد كانت

 .اإلناء داخل سيوضع الذي الثقل ليتحمل
 بشكل اإلبرة تشبو حديدية أداة وىو بالمخيط الخياطة وتتم     

 في الميف فتيل إدخال ويتم مرات عدة أكبر بحجم ولكن كبير
 حول بطييا وذلك بعضيا مع السفيفة بتشبيك البدء ثم ثقبيا
 لتتسع المقعرة الدائرة حجم يزداد الخارج إلى اتجينا وكمما نفسيا

 فإننا السفرة أما وغيرىا المخرف أو الزبيل لتشكل معنا المشغولة
 الدائرة عمى لنحصل دورانيا أثناء السفيفة بسط عمى نحرص

 .لمسفرة المسطحة
 في كما جنب إلى جنبا السفائف خياطة يتم األحيان بعض وفي

 المربع أو المستطيل الشكل عمى لمحصول وذلك والبسط الحصر
 رقيقة واحده بسفيفة فيكتفى: والميفات المراوح حالة وفي

 .الجريد من صغيرة عصى عمى تثبت ومسطحة
ضافة القماش أو بالميف الزخرفة مرحمة -01  المكمالت وا 

 وىي العراوي ليا يضاف الخوصية المشغولة اكتمال بعد      
 التي التعميقة أو الحامل أو الممسك بيا ويقصد عروة جمع
 وذلك بالميف المشغولة حواف يخاط كما المشغولة بيا تمسك

 القماش بشرائط الميف استبدال ويمكن الجمالي الشكل إلضافة
 .الرقيق األسود
 ىناك ىل" عمى ينص الذي الثالث الدراسة سؤال عن لإلجابة
 الباحثتان قامت" أعماليم؟ في السفيفة تناولوا سعوديين فنانين

 عمى أعماليم في الخوص خامة تناولوا الذين الفنانين بتصنيف
 :التالي النحو
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 .الفني لمعمل كخمفية السفيفة استخدموا فنانين -0
 .الحمر ابراىيم: الفنان
 ىاجسو فأصبح وأحبو الخيل عشق والخير، الخيل فنان ىو     
 أحب. وسكناتو حركاتو بشتى لوحاتو في الخيل رسم الدائم

 خامات من يناسبو ما عميو وأدخل الرسم في الواقعي األسموب
 وكان أعمالو في وتوظيفيا الخوصية السفيفة أىميا من كان

 يدخميا أن دون ألعمالو طبيعية خمفية كونيا عمى يتوقف دورىا
 .التكنيك غموض أو التصميم معمعة في

 
 8شكل 

 (المدينة صوت) المصدر. الخير بقدوم الخير معرض من
 (81×61: )الموحة مقاس
 خوصية سفيفة عمى أكريميك: المستخدمة الخامة

 تعبيري واقعي :األسموب
 :الموحة وتحميل نقد

 أشقر شعر ذات عربية خيل رأس الموحة في يظير: الوصف
 عين وذا والفم األنف منطقة في اسوداد مع الجانب إلى منسدل
 العموي الجزء ظيور مع. الخمف إلى مثنية ورقبة سوداء، دائرية
 المونية الخطوط من مجموعة الموحة يتخمل كما. الظير من

 .نيايتيا إلى الموحة بداية من طولي شكل عمى المنسكبة
 ورسم. لمرسم كسطح الخوصية السفيفة الفنان استخدم: التحميل
 الموحة في ويظير. واقعي بأسموب أشقر خيل من األعمى الجزء
 في الرأس ليتمركز الخمف إلى رقبتو ثنى وقد الخيل ذلك

 يظير حيث. الموحة في االتزان يحقق وبذلك الموحة منتصف
 تتميز كما. أفقية مستطيمة لوحة في ىرمي بشكل التصميم
. واحد مييمن عنصر من مكونة ألنيا نظرا بترابطيا الموحة

 استخدم كما. الرأس منطقة في لموحة المحورية النقطة وتتمركز
 فمون ،(الموني التكامل) الموحة في الموني التضاد عالقات الفنان

 المون استخدم الخمفية وفي بدرجاتو األصفر بالمون الخيل
 وىو الرئيس العنصر ىيمنة عزز مما البنفسجي، وىو لو المضاد
 جميع عمى الممونة الخطوط بعض بسكب الفنان قام كما. الخيل
 المتضادين المونين بين تربط عالقة ليكون وذلك الموحة أجزاء

 المون نصوع من لمتخفيف منو ومحاولة ،(والبنفسجي األصفر)
 .الموحة في وتقدمو األصفر
 من المستمد والعمو بالشموخ لموحة الرائي يستشعر: التفسير
 اليرمي التصميم إلى إضافة األصيل، العربي الخيل شموخ
 (.الموناليزا) وشموخ مصر أىرامات بعظمة يذكرنا والذي لمعمل
 وبيطري فنان فيو غرو وال لمخيل الفنان حب جميا يظير كما

 فمشواره. باعتزاز بثنييا التي ورقبتو الممشوق بقوامو الخيل سحره
 ومداوي كطبيب معو تعامل ما فكثيرا األمس وليد ليس الخيل مع

 لمخيل مقتني إلى معالج من لتكون العالقة ىذه وتطورت
. جوائزىا إحدى حصد التي الفروسية مسابقات في بو ومشارك
 عمى األلوان تترجميا عشق قصة ىي الخيل مع الفنان فقصة
. واألصيل والتراث الطبيعة من خاماتيا مستمدة فنية لوحة

 .بتراثو وتمسكو الفنان أصالة عمى قويا انطباعا الموحة فتعطينا
 شموخ وىي الرائي إلى الفكرة توصيل في الفنان نجح: الحكم
 الفكرة ناحية من جيدة بأنيا الموحة عمى الحكم ويمكن. الخيل

 .واألسموب
 العمل في ومشاركة مؤثرة كخمفية السفيفة استخدموا فنانين -6

 .الفني
 اهلل نصر ليمى: الفنانة
 في تكررىا فظمت الخوصية الشرائط بيرتيا التي الفنانة تمك     

. باإلييام وأخرى الحسي بالتعامل مرة مختمفة بأساليب لوحاتيا
 فيين قالت كميمات ببعض عشقيا عن البحث ليذا كتبت حيث
 اقتربت منذ تمبسني الذي العشق ىذا الخوص عن أتحدث "...
 حمتيا لوحاتي فمبست إنتاجو، وروعة وقوتو عطاءه وعرفت منو

. النخمة عمتنا بعطاء عطائيا لتميز لوناً  بيا وتغنت الخوصية
 يحيكون فيم ىذا يومنا حتى الحصير لحكاية الجدات تجمع فمن
 (اهلل نصر ليمى" ) الوطن وحضارة تراث
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 9 شكل

 (بوك الفيس عمى الفنانة موقع من الصورة) نهاية بداية
 011×051: الموحة مقاس
 (خوصي حصير عمى اكريميك ألوان: )الخامة

 تعبيري :األسموب
 عمى المشدود الخوصي الحصير الفنانة استخدمت: الوصف

 كما. الفني العمل في مشاركة كخمفية لحمايتو الخشب من إطار
 أسفل الخوصية الشرائط رسم في كريميكاأل ألوان استخدمت

 ويعموىا. الخوصية لمحصيرة السفمي الجزء تغطي حيث الموحة
 لمناطق وتوزيع الرشيق، السنور لطائر كوالجية قصاصة
 .الموحة أجزاء عمى والظل اإلضاءة
 التعبيري عمميا في متعددة تقنيات الفنانة استخدمت: التحميل
 وىي طبيعية خامة من خمفية عمى الكوالج التموين، وىي الفني

 وتتجمع رأسي بشكل الخوصي الحصير ينسدل حيث. الخوص
 مكونة الحصير من السفمي الجزء في الفني العمل عناصر
 المزيد لتحقق بينيا فيما المتداخمة الخوصية الشرائط من خميطا
 باالتزان العمل ويتصف. الفني العمل أجزاء بين الترابط من

 فارتفاع الموحة جوانب عمى الموني العمل أوزان تساوى حيث
 معتمة ألوان يقابمو الموحة من األيسر الجانب في التفاصيل

 والمون الفني، العمل أجزاء بين لتوازن األيمن الجانب في وثقيمة
. ودرجاتو البني تحوي التي الشعبية األلوان ىو العمل في السائد

 المتشابكة الشرائط حيث الموحة أسفل في التركيز بؤرة وتتمركز
 .الموحة في اإلعتام نقاط تتخمميا والتي

 ليمى الفنانة أعمال اغمب في الخوصية الشرائط تكررت: التفسير
 فييا نشأت التي الريفية ببيئتيا تأثرىا بسبب ذلك يكون وقد نصر
 ينسجن وىن النساء تشاىد كانت حيث أظفارىا نعومة منذ

 والتي. تفيميا ال معقدة بطريقة المتشابكة الخيوط تمك بأيديين
 والتي الفنية موىبتيا نضج حتى والزمتيا مخيمتيا في رسخت
 وأخرى حسية بطريقة مرة مختمفة بأساليب عمييا تطبعيا راحت

 الشرائط تمك الذىبية بألوانيا نسجت لوحتيا في ىي فيا. بإييامية
 يمثل قد الذي الشريد العصفور لذلك مأوى لتكون المعيودة
 بداية ىي ىذه تكون فيل. بآخر أو بأسموب التشكيمية الفنانة
 العمل؟ صاحبة تدعي كما النياية
 جيد بشكل الخوص خامة توظيف في الفنانة نجحت: الحكم
 خيوطيا الفنانة أتقنت كما. الفني العمل في مؤثرة لتكون

. المشاىد نفس في الغموض إثارة عجيب تالف في الخوصية
 الجانبين من الكتماليا رائعة بأنيا الموحة ىذه عمى الحكم ويمكننا
 .والتقني الحسي

 .الفني العمل في رئيس كعنصر السفيفة استخدموا فنانين -3
 .البارقي عبداهلل :الفنان
 الجنوبية المنطقة فنان البارقي اهلل عبد الفنان ىو الثالث الفنان

 ولكن أعمالو في السفيفة تناول. غبار لو يشق ال الذي وفارسيا
 أكثر بل الموحة، في فعال كعنصر وضعيا حيث مختمف بشكل
 السيادة نقطة ىي الخوصية المشغوالت كانت حيث ذلك من
 .الفني عممو في عنصر وأىم

 
 11شكل 

 لمفنان( الرسمي المصدر، الموقع)
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 ه0430: الموحة تاريخ
 السفيفة من مشغولة خوصية سفرة + اكريميك ألوان: )الخامة

 (جسو+
 .شعبي تجريدي: األسموب
 التي الشعبية العناصر من بالعديد تكتظ الموحة :الوصف
 ومربعات مثمثات عن عبارة وىي ترابية، خمفية عمى صيغت
 النخيل كسعف التراث من مستمدة رمزية وأشكال وخطوط
 األبيض الجسو من أرضية جانب إلى. الشعبي البساط ونقوش
 كما. تجريدي شعبي بيت ويتوسطيا ىندسية بأشكال صيغت
 نسجت السفيفة من خوصية مشغولة اليسار من الموحة يتوسط
 خطت بمثمثات السفمي جزئيا في زخرفت (سفرة) حمزوني بشكل
 لون اسود مربع يتوسطو أصفر مربع وبجانبيا. سوداء بخيوط
 يحف األبيض الجسو من خميط ويعموىا. البني بالمون وسطو

 المون أن إال الشعبية باأللوان الموحة اكتظاظ ورغم. األشكال
 المون يميو األبيض ثم الغامق األخضر المون ىو المسيطر
 .الترابي
. الفني عممو تنفيذ في التجريدية المدرسة الفنان اتبع: التحميل
 كما. التفاصيل من والتجريد بالرمزية، العناصر تتسم حيث

 كالجسو تقميدية غير وأخرى كاأللوان، تقميدية خامات استخدم
 وظفيا انو إال الخامات تنوع ورغم. الخوصية والسفيفة األبيض
 عناصرىا بكثرة الموحة تتميز. الفني عممو في جيد بشكل

 وذلك. واتزانيا ترابطيا عمى حافظت ذلك مع أنيا إال وتنوعيا
 أو األشكال كانت سواء. الفني العمل لعناصر المتناسق لمتوزيع
 الخوصية السفرة في الفني العمل في السيادة نقطة وتكمن األلوان
 الجسو تكرار أن كما. الموحة يسار إلى تقع التي الشكل دائرية

 بو يربط جسرا كون أعالىا وفي الموحة أسفل في األبيض
 .األعمى ومن األسفل من الفنية العناصر
 يمفت أن البد الفنان لوحة إلى مرة ألول المشاىد إن: التفسير
 الفنان لتأثر إال ذلك وما وكثرتو األخضر المون غزارة انتباىو
 الخضرة تكسوىا التي الجنوبية المنطقة في الغناء بطبيعتو
 بيا تزخر التي الشعبية العناصر إلى إضافة. الساحرة والطبيعة

 التي الشعبية البيوت جانب والى السد وقطع مثمثات من الموحة
 الحياة طبيعة بآخر أو بوجو تعكس والتي. تجريدي بشكل رسمت

 بو تزخر الذي التقميدي العمران وأساليب الجنوبية بالمنطقة
 الموحة تصدرت التي الخوصية المشغولة جانب إلى. المنطقة

 لو يعود الذي األصيل والحرفي الشعبي الفنان إلى تشير وىي
 ينسى لم البارقي فالفنان. المعاصرة فنوننا تطور في الفضل بالغ
 أسموب إال ذلك وما أعمالو جل في إليو يشير وظل الحرفي ذلك
 .الخاص بأسموبو عرفان ولكن القديم الجيل لذلك وعرفان شكر
 حيث المقاييس بكل رائعة الباحثة نظر وجية من الموحة: الحكم
 الشكل في والتنوع الرائعة واإليقاعات الجيد التكوين أسس حققت
 الفنية االتجاىات مع تمشييا إلى إضافة والمممس والخامة والمون

 .األصيمة وىويتنا بالدنا تمثل أنيا إلى إضافة. المعاصرة
 .بذاتو قائم فني كعمل السفيفة استخدموا فنانين -4

 .السديري بدور الفنانة
 واآلتي المجتمع في والفاعالت التشكيميات الفنانات أحد ىي     
 إنيا خاماتيا، وعشقن حياتيا وأحببن. الشعبية بأصولين تعمقن
 بالنخمة تعمقن اآلتي الفنانات احد السديري بدور: الفنانة

 وقد. فنيا إبداعا العشق ىذا فتترجم بالتاريخ الضاربة وبأصوليا
 كانت حيث اإلبداع ليذا مجاال المفاىيمي الفن الفنانة اختارت
 .الفني العمل جوىر ىي الخوصية والسفيفة النخمة

 
 11 شكل

 الرياض( جريدة المصدر،)
 .عجوة+  النخل جريد+  الخوصية السفيفة: المستخدمة الخامات
 .أمتار 3 :المقاس
 .أجزائيا بجميع النخمة: الخامة
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 مفاىيمي: االتجاه
 عن عبارة وىي لبعضيا مكممة جزأين إلى العمل ينقسم: الوصف
 الخوصية، السفيفة من ومنسف كتابات عميو الجريد من حصير

 جريد من مصنوع رأسيا منسدل طولي نسيج عن عبارة وىو
 عمية وكتب فاتح بمون وسطو ولون أمتار ثالثة بطول النخل
 دائري منسف جانبو إلى ويوجد. مرات سبع عجوة األسود بالخط
 من واحدة حبة وسطو في ووضع الخوصية السفيفة من صنع
 الخط ماعدا لمخامة الطبيعي بالمون احتفظ وقد. المدينة عجوة

 األصفر المون ويتوسطو الحصير منتصف في األبيض العريض
 .باألسود عميو كتب الذي

 عدة استخدمت حيث الطبيعي بالطابع الموحة تتميز: التحميل
 مع التعامل فتم النخمة وىو واحد مصدر من طبيعية خامات
 التالف لمعمل يحقق مما العجوة وىي والثمرة والخوص الجريد
 عمى العمل ويعتمد. النخمة وىو واحد فالمصدر أجزاءه بين

 الوسيمة كونو إلى إضافة الجذب نقطة فيو رأسيا الممتد الحصير
 العبارات عمى الحتوائو وذلك لمعمل والتوضيحية التعبيرية
 العممي األسموب استخدمت الفنانة تكون وبذلك( عجوة) الخطية

 األسموب تتبع بذلك وىي التوضيحي الخطي جانب إلى
 .المعاصر المفاىيمي

 الطولي الحصير من بنعومة االنتباه الفنانة نقمت كما     
 الذي الخوصية السفيفة من المصنوع المنسف إلى المنسدل
 في تتمركز التي الحمزونية وسفيفتو اآلسر الدائري بشكمو يتميز
 ومنتياه العمل ىذا ثمرة تحوي والتي البداية نقطة عند الوسط
 .أجمع العمل فكرة إليو تنتيي التي العجوة تمر وىي

 عطاء من بو تتميز وما النخمة حول العمل فكرة تدور: التفسير
 رمز ثم األول المركز في المعطاء البمد ليذا شعار فيي غرو وال

 تناول وقد. لمفنانة األسري المرجع ىي التي الغاط لمدينة اعتزاز
 النخل جريد من مصنوع فالحصير المختمفة، النخمة أجزاء العمل
 لمحديث إشارة وذلك مرات سبع عجوة العربي بالخط عميو كتب

 حرزا تكون صباح كل تمرات سبع ألكل المسمم دعا الذي النبوي
 التمر أكل بفوائد الحديث الطب أثبتو ما وىذا النوازل، من لو

 الثاني والجزء. اإلنسان صحة عمى المباشر وأثرىا، فردية بأعداد
 ومعاناتيم األجداد حياة يختزل الذي الخوصي المنسف ىو

 التقشف إلى إشارة المنسف منتصف في العجوة حبة ثم وصبرىم
 من ويالحظ. التمر عمى يرتكز والذي األجداد يعيشو كان الذي
حساسيا األسري بمرجعيا لمفنانة الشديد االرتباط العمل خالل  وا 
 .باالنتماء القوي
. الفنان فكر في ورقي معاني من العمل يحتويو لما نظراً : الحكم
 .والرقي بالجودة العمل عمى يحكم أن فيمكن
 ما" عمى ينص والذي الرابع الدراسة سؤال عمى ولإلجابة     
 المعاصرة التشكيمية الفنون أحد في السفيفة توظيف إمكانات ىي
 التطبيقات من مجموعة الباحثتان أعدت" المفاىيمي؟ الفن وىو

 .المفاىيمي الفن في السفيفة لتوظيف العممية
 أحد في السفيفة توظيف في الباحثة تقدميا عممية تطبيقات _

 .المعاصرة الفنون
 الواقع فيم مظاىر من مظيرا تعد المعاصرة الفنون إن     "

 فكان العممية، الروح عميو غمبت عصري إطار في معو والتعامل
 التطورات من لمعديد مفتاحا االبتكارية طبيعتو خالل من الفن

 بل تقميدا، الفن يعد فمم اإلنسان استقالل تؤكد التي والتحوالت
 ].08" ]إبداعا بات

 فن أو المفاىيمي الفن بأسموب األعمال بعض تنفيذ تم وقد     
 التي المعاصرة الفنون أحد وىو. تسميتو البعض يحب كما الفكرة
 مفاىيم من لو لما وذلك األصعدة مختمف عمى واسع قبول القت
 أسموبو إلى إضافة. والحداثة بالجدة تتميز لسابقاتيا مغايرة
 النقص مظاىر عمى انتقاداتو يضفي الذي الساخر اليزلي

 .عامة الحياة مجاالت في المختمفة
 تنفيذ أثناء الباحثة بيا مرت التي الخاصة الفنية التجربة
 :األعمال

 العممية مراحل في( ولث طريقة) عمى التجربة ىذه تنظيم تم ولقد
 :كالتالي وىي. اإلبداعية

 الفنون عن المعمومات جمع فيو تم وقد: اإلعداد مرحمة -0
 .المعاصرة الفنية األعمال من الكثير عمى واالطالع المعاصرة
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 العقل إعمال فيو يتم المرحمة ىذه وفي :االحتضان مرحمة -6
 .الشعورية بصورة والخيال

 واالنتقال التفكير في االستقاللية تتم وفييا: اإلشراق مرحمة -3
 بطريقة األفكار تصور فييا يتم حيث واقعية اشراقات إلى

 .واضحة
 من والتأكد الورق عمى األفكار نقل وتتم: التحقق مرحمة -4

 .التطبيقات لبعض صغيرة وعينات تجارب وعمل تطبيقيا إمكانية
  تنفيذىا تم التي األعمال عرض إلى ننتقل

 .الباحثة قدمتيا التي المفاىيمية التطبيقية األعمال _

 
 11شكل 

 العادة غير عمى :العمل اسم
 مفاىيمي :نوعو

 .خوصية سفيفة :المستخدمة الخامة
 الشكل إلكمال المربعات ترتيب لعبة يجيل منا أحد ال     
 التركيبة لوحتنا ولكن. الموحة أسفل في فارغا مربعا تحوي والتي

 الن واحدة فالنتيجة المربعات ترتيب في غيرت ميما الحالية،
 بدوننا مكتممة ىي شعبياتنا وكذا. ذاتو حد في مكتمل الشكل
 .العمل ىذا في بو قمنا ما وىذا. بيا التعريف إلى تحتاج ولكنيا
 :الثاني العمل

 
 12شكل 

 اسم العمل: متى نطمق الطائر
 نوعو: مفاىيمي

 سفيفة خوصية الخامة المستخدمة: قفص من الستانميستيل +
رغم كل المحاوالت التي نضن أنيا مجدية إلحياء التراث،       

عادتو إلى حياتنا إال أنيا غير كافية. وكل ما فعمناه ال يعدو  وا 
نقل تراثنا من سجن الذاكرة إلى سجن بيوتنا متمثال في 
المشغوالت الشعبية التي ما تزال حبيسة )الممحق الخارجي أو 

رفوفيا كاألصنام. لماذا المشب أو بيت الشعر(، لتزين حوائطيا و 
 .ال تعود تمك الحياة كل شيء طبيعي وفطري لم تدنسو المدنية

 :العمل الثالث

 

 13 شكل
 ()كرم حاتمي اسم العمل

 نوعو: مفاىيمي
تمر من  الخامة المستخدمة: سعف النخيل +مشغولة خوصية +

 .النوع السكري
 تمرلطالما كان التمر ىو غذاء أجدادنا فالبيت الذي ليس فيو    

)جياع أىمو( بل كان حموى أطفاليم فمو وضع في يده تمرتين فر 
 .مسرعا حتى ال يستوقفونو الصبية ويسمبونو كنزه
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ورغم ضيق اليد إال أنيا لم تمنعيم عن واجبات الضيافة     
ن المغيب كان فكانت األبواب مفتوحة لمضيف وال تقفل إال حي

يفرش في صحن المنزل قطعة سجاد صغيرة ويوضع عمييا 
)مطبق( وىو إناء يمال بالتمر لمجائع أو لممسافر والضيف. فأين 

 نحن من ىؤالء، ىل تركت بابك مفتوحا؟
 :العمل الرابع

 

 14شكل 
 اسم العمل: عوالق

 .مفاىيمي نوعو:
 مياف( مشغوالت خوصية )سفر صغيرة + الخامة المستخدمة:
 .مصنوعة من السفيفة

كثيرة ىي التجارب التي تتعمق في ذاكرتنا منيا ما يكون      
جميال ومبيجا ومنيا ما يكون سمبيا ومحزنا ولكن يا ترى ماىي 

 .البقايا التراثية التي مازالت تتعمق في أذىاننا
مازال في الذاكرة بعض بقايا من خوص تتعمق بالذاكرة بكل ما )

 (.نيا تخشى السقوط فتتالشىتممك من قوة أل
ممخص النتائج: بعد إنياء الدراسة بأجزائيا العممي والنظري 

 :توصمت الباحثة إلى النتائج التالية
الدور الميم الذي تمعبو الفنون في الحفاظ عمى الموروث  -1

 .الشعبي
إن إدخال الموروث الشعبي في الفنون المعاصرة يعزز روح  -2

 .االنتماء
 .وننا الشعبية عمى التفاعل مع إمكانات العصرقدرة فن -3
قدرة المشغوالت الشعبية عمى مواكبة التطور الذي تشيده  -4

 .الفنون المعاصرة

 .اإلمكانات الفنية اليائمة لخامة الخوص -5
إن السفيفة الخوصية ىي احد الركائز األساسية لمفنون  -6

 .الشعبية في المممكة
 .الفنون التشكيمية المعاصرة إمكانية توظيف السفيفة في -7
إن الفنان السعودي ىو فنان محب لتراثو وقادر بفنو  -8

 .األصيل أن يساير اتجاىات الفن المعاصرة
إن خامة الخوص تمثل مصدرا جديدا يؤدي دورا بارزا في  -9

 .الفنون التشكيمية المعاصرة
إن اتجاه الفن المفاىيمي من أفضل االتجاىات التي  -10

مع المشغوالت الشعبية وذلك ألنو يحافظ عمى المشغولة تتناسب 
 .الشعبية بييئتيا الكاممة

إن توظيف السفيفة في الفن التشكيمي المعاصر يعزز  -11
 .الجوانب االبتكارية

 التوصيات. 5
إجراء المزيد من األبحاث والدراسات التي تدعم فنوننا  -1

 .الشعبية
المشغوالت الشعبية لتحقيق رؤى البد من زيادة التجريب في  -2

 .فنية إبداعية جديدة تخدم الفنون المعاصرة
إدخال مثل ىذه المواضيع في المناىج المدرسية لتعريف  -3

 .الطالب بأىمية تراثو الشعبي وتعزيز اليوية الوطنية
يجاد حمول لبعض  -4 العمل عمى تطوير الفنون الشعبية وا 

 .الشعبيالمشاكل التي قد تواجو الحرفي 
 ن عن طريق عقد دورات ــيــداتــرف جــحـات بـــالبــــف الطـــريــــتع -5

 .تدريبية مختصة بالحرف الشعبية لضمان استمرارىا
العمل عمى إيجاد حمول لبعض المشاكل التي قد يقع فييا  -6

 .الحرفي الشعبي
دعم الحرفيين الشعبيين وتوفير اإلمكانات ليم واألماكن  -7

 .حة المجانية التي تضمن استمرارية ىذه الحرف القديمةالمفتو 
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 ABSTRACT_ The current research aimed to identify the palm leaved handicraft (Safifah) and 

The possibility of using safefah in the contemporary fine arts. The topic of the study is: (What is 

(Sfifiah) and how to employ it in the contemporary plastic arts؟and that is through Identify the 

most important folk arts, its important scopes and fields in Saudi Arabia. add to Identify the Art of 

Safifah as main pillar for the folk arts in Saudi Arabia. and Identify artworks of Saudi Artists used 

Safifah in their works. and The ability to employ and use Safifah in it in the contemporary plastic 

arts. The objective limits of the study limited on one kind of the folk arts that (Safifah), and the way 

of employing Safifah is limited to one types of Arts: (conceptual art or idea art). Then the final 

chapter included employing Safifah in contemporary arts and the researcher concluded the 

following results: The ability of our folk arts to interact with the modern capabilities. The ability 

to employ Safifah in contemporary fine arts. Great Art capabilities of palm leaves. Saudi Artist 

loves his heritage and has the ability to meet the contemporary tends of Art. And the study 

recommend to intensify their studies in this area. and incorporated into the curriculum. And we 

should support the popular character to continue . 

KEY WORDS: folk art in Saudi Arabia, folk crafts, the Safifah, The possibility of using safefah in 

the contemporary fine arts. 


