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الصياغات املعارصة لوحدات فن القط العسريي
كمدخل الستلهام تذكارات سياحية يف مجال املشغوالت املعدنية
مسعودة عالم قربان

:امللخص

 وتتميز عسري بما ُيعرف بـفن "القط.تتمتع منطقة عسري باململكة العربية السعودية برتاث غني تأثر كثريا ً بطبيعة املكان الساحرة
العسريي" وهو عبارة عن خطوط ونقوش وتشكيالت جمالية يقوم برسمها نساء تخصصن يف هذا املجال وحفظن هذا الفن عن نساء
 ويمتاز النقش العسريي عن غريه من النقوش باستعمال األلوان الزاهية الطبيعية كاألزرق والربتقايل واألخرض واألبيض.سبقنهن
 حيث تمثل منطقة عسري وجهة تراثية وسياحية هامة داخل اململكة العربية السعودية لعبت دو ًرا محوريا يف إثراء املخزون.واألسود
 وهو ما دفع الباحثة إىل التعمق يف تحليل الجوانب اإلبداعية.الثقايف واإلبداعي ال فقط الوطني السعودي بل وأيضا منطقة الخليج العربي
والفنية للمشغوالت املعدنية للفن العسريي وتخلصت باستعراض الرؤى يف إمكانية صياغة الوحدات اإلبداعية الفنية العسريية صلبي
تصميمات فنية معارصة بغرض استغاللها يف استنباط نماذج ملشغوالت معدنية تسوق كتذكارات سياحية ترتبط إىل حد كبري ببنية
 وتعتمد يف فلسفتها الجمالية عىل املرجعيات الرتاثية والحضارية املرتبطة باملكان وبنظرة، واملضمون الخاص بـفن القط العسريي،الشكل
الفنان نفسه إلنتاج مشغوالت معدنية إبداعية ذات طابع جمايل يعتمد عىل املوروث الشعبي العسريي كأحد عنارص االستلهام إلثراء
 ولم ال التفكري يف حمايته تحت مظلتي اليونسكو واملنظمة الدولية.الصياغات املعارصة لتصميمات املشغوالت املعدنية بالرتبية الفنية
.للملكية الفكرية الوايبو من ضمن املعارف التقليدية التي يقع حمايتها عىل الصعيد الدويل
. مشغوالت معدنية، تذكارات سياحية، عسريى، فن القط:الكلمات املفتاحية

Contemporary Formulation of « AL-Asiri’s Cat » Art Modules
as an Approach to Inspire a Souvenirs in Metal Craft Career
Masouda Korban

Abstract:

The A’sir region of Saudi Arabia has a rich heritage that is deeply influenced by the charming nature of the place.
A’sir is characterized by the art of "Al-Kutt Al-Asiri" A’siri’s cat, which is an aesthetic calligraphy, inscription and
composition created by specialized women having memorized this art from generation to generationThis Art
is characterized by the use of natural and bright colors such as blue, orange, green, white and black. A’sir is
considered as one of the most importantKSA’s tourist destination according the historical and cultural inventory,
which was impact not only KSA civilization but also all the gulf region civilization These issues prompted the
researcher to delve deeper into the analysis of the creative and artistic aspects in A’siri culture and art specially
related to metal work and medals. Her vision was focused on haw possible it is to drafting the technical units
in contemporary art designs applied on of the creation of new models of metal works and medals. She try to
find find out the axes to desperse at regional and international level the A’siri art trough tourisme. Aesthetic
philosophy depends on the intellectual and cultural references linked with the location, the climat and the eye’s
stroke of theartist himself. Production of metal crafts and medals in the form of tourist souvenirs, should be
an aesthetic nature based on the popular heritage of A’siri as one of the elements Inspiration to enrich the
contemporary formulations of the designs of metal works in art education. Using small cultural and hand made
A’siri souvenirs, we canpromote and extent the content of the A’siri cat "Al-Kutt Al-Asiri" and why not to protect
this art under traditional knowledge registred by UNESCO and WIPO.
Keywords: Art of the cat; A’siri; Tourist Souvenirs.
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قربان

تمهيد:

يضم الرتاث الشعبي السعودي ثروة كبرية من اآلداب والقيم
والعادات والتقاليد واملعارف الشعبية والثقافة املادية والفنون
التشكيلية ،كما أنه يشمل كل الفنون واملأثورات الشعبية من شعر
وغناء وموسيقى ومعتقدات ّ
شعبية وقصص وحكايات وأمثال
تجري عىل ألسنة العامة من الناس ،وعادات الزواج واملناسبات
املختلفة وما تتضمنه من طرق موروثة يف األداء واألشكال ومن
ألوان الرقص واأللعاب واملهارات.
ويتميز الرتاث الشعبي السعودي بطابع خاص ومميز ،يحمل قيما ً
جمالية متنوعة ،وفنو ًنا لها فكر وطابع جمايل ووظيفي خاص.
وقد أخذت املدارس والكليات السعودية يف تدريس األعمال اليدوية
والفنون الرتاثية نتيجة لالهتمام الشعبي املتزايد بكل ما يتعلق
باملعارف التقليدية والرتاثية واملعرفة لدى املنظمة الدولية للملكية
الفكرية .وارتفع وعي الرتبويني بأهمية ترسيخ املمارسات
الفنية الالزمة إلنجاز حرفة يدوية تحتاج إىل الكثري من املقومات
الشبيهة بما تحتاجه الفنون الجميلة من إتقان فني ومعرفة
بأصول التصميم .فيما تميزت صناعة املشغوالت املعدنية بكونها
من الصناعات األقدم واألكثر شعبية يف مختلف الدول العربية
واإلسالمية عامة.
ففي اململكة العربية السعودية ،ورغم تطور تقنيات وفعالية
األدوات واآلالت املصنعة للمعادن ،إال أن الطرق والفنيات القديمة
التزال هي األكثر تميزا واألرفع جودة باعتبارها تمثل التشبث
باألصالة والعمق التاريخي .وتنترش يف عدد من مناطق اململكة
العديد من الفنون الرتاثية التي يمكن من خالل توظيفها يف مجال
األشغال املعدنية إنتاج مشغوالت معدنية تعتمد يف صياغتها
التصميمية عىل العنارص الزخرفية والوحدات الفنية للتعبري عن
تلك الفنون بصورة تتسم باملعارصة ،مع مراعاة أصالتها من خالل
صياغتها بالطرق القديمة التقليدية والتي تلقى انتشارا ً واسعا ً
بني الناس.
وغالبا ما جاء استخدام الفنان للتقنيات واآلليات املعرفية مناسبا ً
لرؤيته التشكيلية الخاصة بإعادة توظيف املوضوعات من الرتاث،
فنجد اختيار الفنان للشكل متناغما ً مع توظيفه ،ومتوافقا ً يف
نفس الوقت مع التكوين واملساحة التي حددها لكل عمل عىل
حده ،فهو يستخدم كل الرموز بما يتناسب مع توظيفها يف
التصميم وتبعا ً للهدف النهائي املرجو من العمل الفني .والفنان
الذي يتصف بالشعبي يكون له أسلوب مميز يف التحوير خاصةعند
تناول األشكال والعنارص املساعدة لها ،بحيث تخدم فلسفته
ونظرته الخاصة التي يراها داخل كل تكوين ،ونجده يستعني
ببعض الرموز من وحي خياله حتى يعكس عمق التصور الذي
يملكه الفنان ،وبالتايل يصبح العمل الفني من أهم سبل التواصل
بني أبناء املجتمع باعتباره محددا للمستوى الثقايف الوطني العام
والذي يمنح للفنان إمكانية اإلبداع بحيث يبتكر دائما صي ًغا
تشكيلية جديدة ومستقبلية تطرح لغة معارصة ومتميزة منبثقة
عن فكر عميق يمثل الوعاء القادر عىل احتضان هذه الرموز
من خالل استخدام بعض األدوات التكنولوجيا الحديثة لتصل

إىل املتلقي برسعة دون تشتت وتشمل كافة الجوانب اإلبداعية
والوظيفية املرجوة من العمل الفني.
والرتاث الشعبي كمصطلح يع َّر ُ
ف عىل أنه "مجموعة الفنون
الدارجة واملتعارف عليها بني أفراد كل مجتمع من املجتمعات
العربية واإلسالمية ،وهي تتصف بالعراقة والقدم مع الحيوية
ً
وأيضا بالقدرة عىل مجاراة العرف والعادات .وحيث تنبع رموزها
التشكيلية من روح الجماعة الشعبية ،يف تعبريات مادية تتسم
بالتلقائية والتجريد" ،كأشغال العمارة والخزف واألشغال الفنية"
(عبدالعظيم ،)40 ،2015 ،من ذلك أن الفنان الشعبي دائما ما
يستخدم عنارص متعددة يف أعماله من إشكال النباتات مثل النخلة
والزهور والتفريعات النباتية وأوراق الشجر ،وإشكال الكائنات
الحية مثل اإلنسان والحيوان والطيور واألسماك والزواحف
باإلضافة إىل بعض اإلشكال املعمارية مثل املئذنة والقبة والهالل،
وبعض اإلشكال الهندسية مثل املربع واملثلث والدائرة ،ويستعل
ذلك عرب تعبريات تشمل أحيانا كل جزء يف مفردات الشكل ،أو
أجزاء منه بموضوعات من واقع اإلحداث املرتبطة بالحياة
اليومية حيث استخدم الفنان الشعبي رموزه بطرق متعددة ليعرب
عن املواقف واألحداث برموز تلقائية.

خلفية املشكلة

مرت اململكة العربية السعودية بفرتة شهدت فيها تطو ًرا
تكنولوج ًّيا يف مقابل تراجع القيمة التقديرية للعمل اليدوي الفني
والتقليدي ،كما قل التعامل مع الرتاث الشعبي يف شتى املجاالت،
حتى أصبح مجرد إرثا ً تاريخيا ً ُتنشأ من أجله املتاحف ،بدالً من أن
يصبح أساسا ً للبناء وقاعدة للتفاعل الحي بتنمية الرتاث وإحيائه
من جديد بفكر معارص يتسم باألصالة ،ومن ث َّم فقد تم االعتماد
عىل النماذج الغربية الجاهزة البعيدة كل البعد عن الهوية العربية
السعودية ذات الطابع اإلسالمي األصيل.
وتتمتع منطقة عسري باململكة العربية السعودية برتاث غني تأثر
كثريا ً بطبيعة املكان الساحرة ،ونجح مايض املنطقة املجيد يف أن
يضمن لألجيال الحارضة والقادمة التمتع برتاث تاريخي وثقايف
عريق يدعو إىل الفخر ،وقد ازدهر تراث املنطقة من خالل فنونها
وعاداتها الشعبية وتعبرياتها اإلبداعية وتميز بشكل كبري ،بحيث
وقفت جميعها شاهدة عىل ماضيها العريق الضارب يف القدم.
وكان ذلك بفضل تمسك األجداد واآلباء بتلك العادات وحفظها
وتمريرها لألجيال القادمة.
ومن مميزات فنون منطقة عسري بما ُيعرف بـ فن "القط
العسريي" وهو عبارة عن خطوط ونقوش وتشكيالت جمالية
يقوم بعملها نساء متخصصات يف هذا املجال ،ويتميز النقش
العسريي باستعمال األلوان الزاهية الطبيعية كاألزرق والربتقايل
واألخرض واألبيض واألسود ،إذ كانت املرأة قديما ً تستخرج هذه
األلوان الرباقة من الطبيعة لتزين بها منزلها ،بما يدل عىل الحس
الفني والجمايل املرهف املزروع يف فطرة املرأة السعودية بوجه عام
واملرأة العسريية عىل وجه الخصوص.
وحيث تعترب منطقة عسري وجهة سياحية هامة داخل اململكة
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العربية السعودية وهو ما دفع الباحثة إىل التعمق يف تحليل الجوانب
االبداعية والفنية للمشغوالت املعدنية للفن العسريي للمشغوالت
املعدنية ،وكانت أحد أهم أهداف بحثها يتمحور حول إمكانية
صياغة الوحدات الفنية العسريية يف تصميمات فنية معارصة
لتطبيقها يف مجال املشغوالت املعدنية من خالل ابتكار نماذج
لتذكارات سياحية ترتبط إىل حد كبري ببنية الشكل ،واملضمون
الخاص بـفن القط العسريي ،وتعتمد يف فلسفتها الجمالية عىل
املرجعيات الفكرية والحضارية املرتبطة باملكان والفنان نفسه،
إلنتاج مشغوالت معدنية عىل هيئة تذكارات سياحية ذات طابع
جمايل يعتمد عىل املوروث الشعبي العسريي كأحد عنارص
االستلهام إلثراء النماذج والصيغ املعارصة لتصميمات املشغوالت
املعدنية بالرتبية الفنية.
 ويف ضوء ما سبق فإن إشكالية البحث تتمحور حول التساؤلالتايل:

مشكلة البحث

 ما هي اإلمكانات االستفادة من فن القط العسريي يف صياغةمعارصة عرب ابتكار تذكارات سياحية يف مجال املشغوالت
املعدنية؟

فرض البحث

 يفرتض الباحث أنه يمكن اإلفادة من رموز ومفردات فن القطالعسريي يف صياغة تصميمات ملشغوالت معدنية معارصة
كتذكارات سياحية.

هدف البحث

 يهدف البحث إىل التوصل إىل ابتكار صيغ تصميمية معارصةلتذكارات سياحية ملشغوالت معدنية تعتمد يف مضمونها عىل
الوحدات الزخرفية لفن القط العسريي.

أهمية البحث

-

-

-

-

-

التعرف عىل الوحدات التصميمية والعنارص الزخرفية لفن
القط العسريي ،وإمكانات االستلهام منها يف مجال املشغوالت
املعدنية بالرتبية الفنية.
االستفادة من أسس االنصهار الثقايف يف مجايل الفنون والحرف
التقليدية ،للخروج باملشغولة الفنية املعدنية باململكة من إطار
النمط املحيل التقليدي إىل وسمها بالطابع الشعبي الخالص.
إثراء فن أشغال املعادن يف الرتبية الفنية ،من خالل دراسة
الوحدات الزخرفية لفن القط العسريي واستلهامها يف صياغة
معارصة لتذكارات سياحية.
تقديم مقرتحات فنية وجمالية وإمكانات تصميمية وتقنية
متنوعة كمصدر للتجديد والتنويع للمشغولةالفنية املعدنية
املعارصة باململكة العربية السعودية.
إثراء التفكري حول الصيغ التشكيلية املعارصة للمفردات
الزخرفية املستوحاة من فن القط العسريي ،والتي يمكن
استخدامها يف البنية التصميمية للمشغولة الفنية املعدنية.
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حدود البحث

تقترص حدود الدراسة عىل:
 الكشف عن املفردات والوحدات الزخرفية والتشكيلية التييمكن استلهامها من فن القط العسريي.
 إمكانات توظيف املوروث الشعبي يف األعمال الفنية املعارصة. صياغة معارصة لخمسة تصميمات مستوحاة من الوحداتالزخرفية لفن القط العسريي وإمكانات توظيفها يف مجال
املشغوالت املعدنية.

منهجية البحث

 یتبع البحث املنهج الوصفي التحلييل. اإلطارالنظري :لرسدالبيانات وتنظيمها وتحليلها ،ووصفوتحليل املصطلحات العلمية ،من خالل تحليل املحتوى النظري
للرتاث الشعبي السعودي ودراسة الوحدات الزخرفية لفن القط
العسريي ،وإمكانات استلهامها يف تصميمات فنية معارصة.
 اإلطار العميل :استحداث صياغات تصميمية معارصةللمشغوالت املعدنية مستوحاة من الوحدات الفنية الزخرفية
لفن القط العسريي.

مصطلحات البحث

"فن القط العسريي":
القط العسريي فن تقليدي تراثي عسريي خالص برعت فيه املرأة
العسريية عىل وجه الخصوص ،وهو فن ُيحاكي الفن التجريدي
بمختلف مكوناته وعنارصه اإلبداعية ،حيث أبدعت املرأة العسريية
يف وضع النقوش واأللوان بفطرتها ونظرتها الجمالية نحو
األشياء فعربت من خالل عن بساطتها باستعمال أدوات فن القط
أو فن نقش املنازل من الداخل .وهذا الفن هو من ألوان الفنون
التي تشتهر بها منطقة عسري وخاصة بالد رجال أملع وهو يمثل
فنا ً مستقالً له دالالته االجتماعية ،إذ يعرف ذوق املرأة من خالل
تزيينها ملنزلها.
ً
وتعرف الباحثة فن القط إجرائيا عىل أنه "الخطوط والتشكيالت
الجمالية والنقوش ذات األشكال الهندسية التي يقوم بعملها
نساء متخصصات يف هذا املجال ،عىل أن يكون هذا اإلبداع الفني
فطري غري مسبوق بتعلم يف مدارس فنية أو معاهد متخصصة".

املشغوالت املعدنية

تمثل املشغوالت املعدنية أحدأهم املجاالت الفنية يف الرتبية الفنية،
التي تكون محملة بالعديد من القيم الفنية والتشكيلية ،فمن
الرضوري أن يبدأ مصمم املشغولة املعدنية بتحديد النظام املختار
يف شكل تخطيط عام للمشغولة ،فاألساس الهنديس لتصميمها
يعد بمثابة تحديد للمحاور الرئيسية التي تبني عليها النظام
التصميمي ،وقد تكون محاور رأسية وأفقية ومائلة ومنحنيات،
فالتصميم للمشغولة املعدنية هو "تنظيم وتنسيق مجموعة من
العنارص أو األجزاء يف كل متماسك لليشء املنتج .أيأن التناسق
الحاصل هو الذي يجمع بني الجانب الجمايل والنفعي يف وقت

قربان

واحد ،وهو عملية تنظيم للعالقات القائمة بني العنارص واملفردات
التشكيلية داخل املسطح (إطار العمل الفني) ،بهدف تحقيق القيم
الفنية للمشغولة املعدنية

التذكار السياحي

إن التذكارات السياحية هي رموز وطنية خالصة ،وقد تتجسد
عىل هيئة مجسمات فنية بخامات مختلفة تبدأ من الجص وتنتهي
بالذهب والفضة واألزياء واملنسوجات إلخ ...و"صانع الرمز
التذكاري يضفي عليه طابعا ً خاصا ً مصاحبا ً للمكان الذي يعرب
عنه التذكار بحيث يعرب عن ما تعرب عنه املشاعر حول املكان
وما يصاحب ذلك من فيض روحي ومادي يعرب عن روح املكان
وأصالته"(عبد الوهاب ،)64 ،2017 ،و ُيفرتض يف التذكار السياحي
أنه متفرد بحيث ال يوجد ما يماثله يف أي مكان آخر.

الرتاث الحضاري للمملكة العربية السعودية

كانت الجزيرة العربية مهد اًللعديد من الحضارات ،فقد استوطن
اإلنسان الجزيرة العربية منذ عصور قديمة ،وعىل نطاق واسع.
ويظهرذلك يف األدوات التي كشف عنها يف موقع الشويحطية،
وصفاقة ،ووادي فاطمة.
وظهرت أوىل املستوطنات املدنية يف األلف الثالث قبل امليالد.
وظهرت مدن ذات أسوارعظيمة ،وممالك يف أماكن متفرقة من شبه
الجزيرة العربية ،ويف عرصاإلسالم ظهرت مدن وقرى وانترشت
القالع والسدود والحصون عىل طرق الحج يف أماكن متفرقة من
اململكة العربية السعودية ،ومع اختالف تضاريس ومناخ مناطق
اململكة العربية السعودية ،انترش فيها املوروثات الشعبية املختلفة.
كل هذا جعل من عملية رسد الرتاث واملحافظةعليه مهمة ليست
سهلة .فالرتاث يمثل الثروةالثقافية والحضارية للمملكة ،فهو
تاريخها املادي ،واملرآة الحقيقية لها .ويعد الرتاث هوية األمة،
والرتاث مصطلح اليمكن حرصه يف تعريف ،حيث أن هذا املصطلح
يشمل األشياء املادية واملعنوية والطبيعية والثقافية ذات العالقة
باإلنسان .وينقسم الرتاث إىل نوعني (عبد النارص:)2 ،
 )1الرتاث الطبيعي
وهو املعالم الطبيعية املؤلفة من التكوينات الفيزيائية أو
البيولوجية أو من مجموعات منها ،والتي تتسم بالقيم العالية من
الناحية الجمالية أوالعلمية .والتكوينات الجيولوجية أو تكوينات
الجغرافيا الطبيعية ،واملناطق التي تحتوي عىل موطنا ألجناس
الحيوانية املهددة باالنقراض ،والتي لها قيمة عاملية من الناحية
العلمية وكذلك املواقع الطبيعية ذات القيمة العاملية من الناحية
العلمية ،وذات الجمال الطبيعي.
 )2الرتاث الثقايف
وهو كل ماله عالقة بالبرشمن قيم وأعمال وترصفات ومؤسسات
ومعالم ومواقع.

• تصنيفات الرتاث الثقايف:

 )1تراث ثابت ويشمل املباني واملواقع األثرية ومساكن الكهوف،
والقرى واألحياء القديمة والتقليدية ،واملعالم واألعمال
املعمارية ،ومجموعة املباني الرتاثية سواء متصلة أو منفصلة
وكل ما يتعلق باملباني من نقوش وزخارف بحيث تكون
ثابتة .هذا فضالً عن النقوش والرسوم عىل الجبال ،واملراكز
التاريخية واملتاحف واملكتبات .والرموز الثقافية الثابتة ذات
األهمية والتي تتحدد أهميتها تبعا ً للدولة.
 )2تراث منقول و ُيقصد به كل ما يمكن نقله أو تحريكه من مكان
آلخر ،كالقطع األثرية املتحفية ،والرتاثية ومنتجات الحرف
والصناعات اليدوية التاريخية ،كما يشتمل الرتاث املنقول عىل
العلوم والتاريخ الحربي واالجتماعي ،والنماذج النادرة من
ممالك الحيوان والنبات واملعادن ..الخ .ومن أهم عنارص الرتاث
املنقول أيضا ً األشياء ذات األهمية الفنية ،ومنها(عبد الوهاب،
.)49 – 48 ،2010
 الصور واللوحات والرسوم املصنوعة كليا ً باليد أيا ً كانت املوادالتي ُرسمت عليها أو اُستخدمت يف رسمها.
 التماثيل واملنحوتات األصلية املتحركة أيا ً كانت املواد التياستخدمت يف صنعها.
 الصور األصلية املنقوشة أو املطبوعة عىل حجر يمكن نقله. املخطوطات النادرة والوثائق والكتب املطبوعة يف عهد الطباعةاألول ،واملطبوعات القديمة ذات األهمية الخاصة (تاريخيا ً –
فنيا ً – علميا ً –أدبياً ..الخ) ،سواء كانت منفردة أو يف مجموعات.
 طوابع الربيد والطوابع املالية وما يماثلها ،واملحفوظاتالصوتية والفوتوغرافية والسينمائية وقطع األثاث واآلالت
املوسيقية والتي يماثلها ،والتي تزيد عمرها عىل مائة عام.

توظيف املوروث الشعبي يف العمل الفني

ُيعد املوروث الشعبي جزءا ً مهما ً من الثقافة ،فهو يوفر أرضية
خصبة للعمل الفني بما يحويه من معتقدات وعلوم ومعارف
قابلة الستلهامها يف بناء وتأسيس األعمال الفنية .إن مفهوم
التوظيف للموروث الشعبي يف األعمال الفنية يتطلب أوالًتحديد
الهوية التعبريية الخاصة بالعمل ،ومظاهرها االتصالية مع
املتلقي ،وعندما يرتبط مفهوم التوظيف بأطراملوروث الشعبي
بصفته عنرصا ً فإنه يمنح املوروث عمقاًدالليا ً وفكريا ً وجماليا ً
عرب الكشف عن عنارصه وأشكاله وقيم التشكيل فيه ،من حيث
توظيف العنارصالتشكيلية ،كخامة اللون ،والكتلة ،وامللموس،
وبنية الشكل...الخ ،ومن ناحية أخرى فإن التوظيف يحول
املوروث الشعبي يف العمل الفني إىل أفعال خالقة مؤثرة يف كل ما
يتعلق بالعمل (عصام.)4 ،1999 ،
وترتاوح إمكانات توظيف املوروث الشعبي يف العمل الفني بني
تحقيق الواقعية الشكلية عرب نقل املوروث الشعبي بدقة تاريخية
من حيث الشكل والخواص والوظيفة .وحتى التأكيد عىل الدالالت
املعارصة يف العمل الفني متجاوزا ً بذلك األبعاد التاريخية واأليقونية
الدالة عىل املوروث يف شكله املعروف .فيما يذهب بعض الفنانني
يف توظيف املوروث الشعبي يف العمل الفني من وجهة نظر جمالية
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الصياغات املعارصة لوحدات فن القط العسريي

بحيث يستلهم مكونات املوروث الشعبي وأنماطه التعبريية بغرض
إبراز الطابع الجمايل له كعنرص متقدم عىل العنارص التشكيلية
األخرى .بينما البعض اآلخر يذهب إىل مالمسة املوروث الشعبي
يف العمل الفني بشكل سطحي يتم فيه تهميش املعاني واملضامني
بحيث يتم طمس األثر الواضح للرتاث يف العمل الفني ،ومما سبق
يتضح أن عملية توظيف املوروث الشعبي يف العمل الفني ،هي
عملية تحيل العمل الفني إىل مستوى برصي آخر يتحدد وفق رؤية
الفنان ومدى تأثره بعنارص الرتاث خالل مراحل إنتاج العمل الفني
(عصام.)58 ،1999 ،

مستويات توظيف املوروث الشعبي يف العمل الفني

تمثل مستويات توظيف املوروث الشعبي كأشكال وعنارص
شعبية ،توظيف املعطيات الرتاثية بطريقة إيحائية يف الحقل
اإلبداعي ،وذلك بهدف ملء زمن املتلقي املايض والحارض
واملستقبل ،وذلك من خالل االعتماد عىل الحقيقة االفرتاضية التي
تجعل اإلنسان قادرا ً عىل أن خوض التجربة .حيث "إن التجربة
اإلبداعية يف ظل االعتماد عىل املوروث الشعبي كمعادل تشكييل
لبناء العمل الفني ينبغي أن تمتلك القدرة عىل الفرز واالختيار
والترصف باألصل (املوروث) ،وبالقدر الذي ال يمكن من خالله
طمس هذا األصل أو تشويهه من جانب ،وال بقدر االلتزام به إىل
حد عمق وإيحاءات أصال ملوروث الشعبي وبالتايل فإن العنرص
الرتاثي إذا طغى عىل العمل ،بات العمل الفني صورة مكررة لألصل
املوروث" (صربي.)267 ،1986،

أسس توظيف املوروث الشعبي يف العمل الفني التشكييل

 )1الفهم التام والعميق للموروث الشعبيب وصفه سجالً ملسرية
اإلنسان وإلنجازاته.
 )2تحويل املوروث وتفاصيله إىل أفعال خالقة ومؤثرة يف العمل
الفني.
 )3انتقاء العنرص أو الجزئية املوحية ،السيما أن االختيار جزء
من مهمة الفنان ،حيث ينبغي للفنان أن ينتقي العنارص األكثر
إيحاءا ً وقدرة عىل البقاء واالستمرار ،فليست كل جزيئات الرتاث
الشعبي وعنارصه جديرة بأن توظف توظيفا ً فنياً ،بل أن هناك
عنارص وجزيئات شعبية ذات قابلية أكرب عىل استيعاب الرمز
والتعبريعن الداللة.
 )4املوازنة بني زمن الوريث وزمن املوروث ،بمعنى أن يتفاعل
الحارض مع املايض تفاعالً خالقا ً مبدعا ً يف اإلطار اإلبداعي
للعمل الفني التشكييل (صربي.)266 ،1986 ،

مستويات توظيف الرتاث يف العمل الفني التشكييل
 أوالً :املستوى الشكيلإن توظيف املوروث الشعبي وفقا ً لهذا املستوى إنما يتجه نحو
وضع مكونات املوروث وعنارصه الشعبية يف سياقها التاريخي
املمتد منذ نشأتها األوىل ،وحتى االستغراق التام بها ،واالتصال
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الكامل بما يبثه هذا املوروث من أشكال ورؤى ومضامني .هذه
املكونات هي ذاتها مكونات أي حضارة والتي تعتمد عىل ثالثة
أصناف من املكونات ،وهي (العادات واألفكار واالستجابات
العاطفية واملالبس والعالقات االجتماعية–الواجبات واألعمال
امللقاة عىل عواتق الرجال وحدهم كالحرف ومهارات الفنانني
واألخصائيني والعمال واملهرة– العادات الغريبة والشاذة واملذاهب
الفنية) (شاكر.)81 ،1975 ،
وعليه فإن املستوى الشكيل يف منهجية التوظيف يضع املوروث
الشعبي يف سياق قائم عىل التصور املعريف الذي يتكون يف ذهن
ووجدان الفنان ،وهذا التصور إنما يتمحورحول "االلتزام املايض"
وتقديس إرهاصاته الباقية سواء كانت الطقسية أو املادية
أوالروحية .إن الحرص البالغ عىل تحقيق الواقعية من خالل
االلتزام بالدقة التاريخية يف تناول مكونات املوروث الشعبي يف
الحقول الفنية ،إنماهومؤرشواضح الداللة عىل اعتماد هذا املنهج
الفني الواقعي كإطار مرن ومقبول ملنهجية التوظيف الشكيل
للموروث الشعبي ،كون الواقعية ترتكز يف جانب من بنيتها
الفكرية عىل مفهوم املحاكاة ،حيث أن فكرة املحاكاة بمعناها
الواقعيُ ،تعني بالتأكيدعىل جماليات الواقع وغناه ،وتوثيق
تفاصيله الشعبية واالجتماعية (عادل.)100 ،1983،
إن املنطلق الفكري لسياق التوظيف الشكيل أساسه فكرة
تأكيدالذات الشعبية واستنفار حضورها ،واستشعار وجوده كون
املوروث الشعبي يعرب تعبريا ً صادقا ً عن الذات االجتماعية نظرا ً
الرتباطه بالحس والوجدان والسلوك اليومي .فضالً عن أن استلهام
مكونات وعنارص املوروث الشعبي ومحاكاته شكليا ً والوقوف
عند حدود معانيه املبارشة ،إنما هو سياق عمل ومنهج ال يعطي
وال يستكشف إىل حد كبري تفسريا فنيا ً وتاريخيا ً للموروث .كما أن
اعتبار الواقعية معادالً فنيا ً لسياق التوظيف الشكيل مفهوم يفتقد
إىل الوضوح ،نظرا ً ألن الواقعية كمنهج إنما هي اتجاه لتصوير
الواقع خارجيا ً ومالمسته سطحياً ،كما أنها التعني تأكيد دالالته
املعنوية والفكرية والجمالية يف حدودها املنظورة والثابت.وبالتايل
فإن التوظيف الشكيل ذو الخاصية الساكنة للموروث الشعبي
يشكل صيغة قارصة يف حواره مع عنارص املوروث الشعبي ،فضالً
عن ذلك فإنه صيغة منهجية تذهب إىل صياغة عملية إستمرار
املايض يف الحارض بكل ثوابته وخصائصه ،دون االلتفات إىل حركة
الحياة وإيقاعها املعارص واملتجدد (محمد؛ عادل؛ عصام،2009 ،
.)673
 ثانياً :املستوى املوضوعي:"إن الوعي املتقدم بموضوع الرتاث عموماً ،والرتاث الشعبي
خصوصا ً من حيث الشكل واملفهوم ،إنما يرتقي بهم تجاوزا ً
حدوده الثابتة إىل حدود مضافة وأبعاد جديدة ملوضوعاته إىل
املستوى الذي يؤهل موضوعات املوروث الشعبي وعنارصه
للتفاعل الحيوي مع حركة الحارض والزمن"(مصطفى1967 ،
 )87،فضالًعن كون اإلطاراملوضوعي لتوظيف املوروث الشعبي
يف العمل الفني ،يتحدد من خالل مستوى العالقة بني املوروث
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والفنان ،ذلك املستوى الذي يتعامل فيه الفنان مع صيغ املوروث
الشعبي وعنارصه كموقف وليس كمادة" ،فهناك من يتعامل مع
املوروث الشعبي كمادة تاريخية ساكنة تفتقد ديناميكية األحداث
وفاعلية التأثري ،وهناك من يتعامل مع هذه املادة كمواقف وحركة
مستمرة تساهم يف تطوير التاريخ وتغيريه" (مصطفى،1967 ،
.)87
فيما يعتمدا لتوظيف املوضوعي يف بناؤه الرتكيبي عىل البصمة
اإلبداعية يف التجربة الثقافية والفنية لعملية الرتكيب الجديد
والنوعي لجوهرالعنارص واملعطيات القديمة .أو من خالل عملية
الهدم املماثلة وإعادة تركيب املوروث الشعبي برموزجديدة.
فالتوظيف املوضوعي للموروث الشعبي يف التجربة الفنية يعتمد
عىل التوظيف املرتبط بالعادات والتقاليد الشعبية السائدة يف
املجتمع ،والتطور املادي لألشكال الشعبية واملكونات البرصي،
والتأثر الكمي والنوعي ملفردات وعنارص املوروث الشعبي ضمن
الواقع املعاش ،وذلك باالعتماد عىل محورين (مصطفى،1967 ،
 ،)87وهما:
 التزامن الفني :وهو أن يتعامل الفنان مع املادة الرتاثية تعامالًيختلف عن تعامل املؤرخ ،فهو ال يعترب االلتزام بالتتابع الزمني
أمرا ً رضورياً ،وهذا بدوره ما يعطي للصورة دالالت متعددة.
 الرتكيب الفني :وفيه يكون الفنان غري معني بأخذ عنارصجاهزة ،أو أجزاء منها ووضعها يف ترتيب شكيل زمني محدد،
إنما هو معني بإعطاء العنارص املنقولة دالالت مختلفة أو
متحررة نسبيا ً عن معانيها السابقة ،وذلك من خالل إعادة
تركيب العنارص وتغري بنيتها النمطية كاستجابة ملتطلبات
اإلبداع الفني.
ومما سبق فإن استخدام معطيات املوروث الشعبي استخداما ً فنيا ً
إيحائيا ً وتوظيفيا ً بتكنيك موضوعي يؤدي إىل تحميل أبعادا ً جديدة
للتجربة الفنية يف العمل الفني ،وهو ما يسهم بدوره يف إثراء
العمل الفني ،وبالتايل إثراء التجربة التذوقية للمتلقي ،حيث أن
العمل الفني سيخاطبه مخاطبة موضوعية مؤثرة تضمن وصول
الرسالة واملعنى الجديد إليه بيرس.
 ثالثاً :املستوى الجمايليبدأ املوقف الجمال يحول العمل الفني منخل البناء تصور جديد
ملكونات الواقع ومعطياته يف املايض والحارض ،ومن ثم تنظيمه
يف أشكال وصور وبنية جديدة .حيث أن الفنان ال يستطيع أن
يلجأ إىل األشكال والرموز نفسه التي استنفذت قيمتها ومعناها
ووظيفتها بفضل شيوعها ،وعليه أن يحاول إيجاد صياغات
جديدة لتلك الصور واألشكال لتخلق تأثريها الحيس والجمايل عند
املتلقي (هربرت.)81 ،1979 ،
فالصياغات الجديدة للعنارص تعني بإعادة بناء املكون الشكيل
للقيم املادية للصوراالجتماعية ،وبالتايل إحالتها إىل دالالت جديدة
يف مضمار اإلنتاج الفني ،وهذا عمل يصب يف جوهر العملية الفنية
التي هي تجديد وخلق وإبداع (ناثان ،)232 ،1987 ،وعليه فإن
كل عمل فني هوخلق جديد ال يعتمد بقاؤه أو موته عىل اتساقه

أو إختالفه مع الواقع ،حيث إن الفن ال يمثل تعبريا ً عن الحياة
باإلضافة وتنمية لها (ناثان .)232 ،1987 ،والبعد الجمايل الذي
يحاول املبدع إسقاطه عىل عنارص إنتاجه الفني الذي يحتوي بدوره
عىل عنارص من املوروث الشعبي ومكوناته البرصية واإليحائية،
إنما يعتمد عىل نظامه الخاص وأسسه املتفردة املتحررة تماما ً من
األنساق االجتماعية ورضورات الواقع وإيقاعه االجتماعي ،ويف
هذا الصدد يؤكد "هربرتماركوز" عىل أن العمل الفني يكون جميالً
بقدر ما يعارض نظام الواقع بنظامه الخاص (عبد العزيز،)17 ،
ولكون الجمال تعبريا ً عن نشاط خفي ينمو ويتطور وفقا ً لقانون
تكوينه ونظامه ،ولكون النظام يتضمن معاني التوافق والتماثل
والتجدد وتوازن العالقات وانسجام النسب (ناثان.)99 ،1987 ،
إن تحقق األثر الجمايل للعمل الفني يحيلنا إىل تبني مفهوم
الشكل والتأكيد عىل خواصه البرصية الستبيان املفاهيم والرؤى
فيه ،من حيث كون املوروث الشعبي عبارةعن أشكال وصور
شعبية ،وعليه فال مناص من اعتبار الشكل هو املرتكز املعول
عليه إلحقاق األثر الجمايل ،والشكل هنا يكون الساحة الخصبة
لتوظيف مظاهر املوروث الشعبي ،كما أنه اإلطار الجمايل األنسب
لاللتحام بخواص املوروث الشعبي .وعىل ذلك فإن التوظيف
الجمايل ملكونات املوروث الشعبي يف العمل الفني يتحقق عرب
إبراز الخواص الشكلية للعنارص املوروثة يف عالقات متزنة ونسب
ووحدات منسجمة.
ومما تقدم فإن التوظيف الجمايل ملكونات املوروث الشعبي
يتحقق عرب استلهام واستثمار عنارصه الشكلية ،دون قطع الصلة
باملضامني واألفكار التي ينطوي عليها ،حيث تذهب النظرية
الجمالية إىل التأكيد عىل أن الشكل اليصل منفرداً ،قدر ما يكون
تجسيدا ً أو تعبريا ً وأداة اتصال موظفة توظيفا ً مفيدا ً (عبد العزيز،
 .)47فاألشكال الفنية الشعبية املحاطة بإطار جمايل ،ومحمولة
يف املوقف البرصي الخاص بالعمل الفني ،إنما ُتربز الرموز
واإليحاءات الخاصة من خالل استنفار املرجعيات ،كما أنها تثري
املتلقي فنيا ً من حيث االهتمام بتنسيقها الجديد.
إمكانات توظيف املوروث الشعبي باململكة العربية السعودية يف
الحيل املعدنية
يدرك الفنان التشكييل تحديدا ً آليات ارتباط النص التشكييل
بالرؤية الخاصة ،عندما يختار مفردات نصوصه الزخرفية
داللياً ،من اجل أن يعمل عىل إجراء نوع من العمليات التقنية
إلزالة التعقيد يف العمل نفسه؛ كون صياغة الحيل املعدنية تشكيليا ً
تحتاج إىل نوع من العمليات واملعادالت والتجار بالتصميم وتنفيذ
التجارب اللونية وشكل القطعة املعدنية من الحيل .فأشكال الحيل
املعدنية أحرز تتقدما ملموسا ً يف العرص الحايل ليس يف ما يخص
الفكر واألساليب التنفيذية والتقنيات املتعلقة بالشكل فحسب
ولكن بتصميم الشكل ،إذ أن التحوالت الفنية الكبرية يف شكل
الحيل املعدنية املعارصة جاءت بمثابة والدة تركيبية لفكر جديد
من حيث الشكل واملضمون فقد أصبح العمل الفني يعرب كل جزء
فيه عن ما يريده الفنان الصائغ يف عالقات جديدة من حيث الشكل
والبناء واللون وامللمس والوظيفة ،مهتما ً خالل ذلك بالخروج
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الصياغات املعارصة لوحدات فن القط العسريي

عن الشكل التقليدي سعيا ً وراء مزيد من القيمة التعبريية للحيل
املعدنية .وبالتايل فإن الفنان املعارص قد وجه اهتمامه نحو
الرتميز والتجريد بعيدا ً عن النظرة السطحية للشكل ،فيما اتجهت
بنية الشكل املعدني نحو الرصانة وإحكام العالقات بني مساحة
الشكل والفراغ.
وقد اختار العديد من الفنانني السعوديني املعارصين استلهام
املوروث الشعبي للعنارص واملفردات الفنية يف أعمال الفن
التشكييل بمختلف مجاالته ،بحيث بدت تلك األعمال الفنية ذات
قيم نقدية وفنية وجمالية خاصة .وأخذت أبعادا ً ومفاهيم أعمق
الرتباطها باملجتمع السعودي وقربها من املتلقي بشكل عام.
وعىل الرغم من التحوالت االجتماعية واملتغريات األخرى ،التي
طرأت عىل املجتمع السعودي من جهة وعىل حركة الفن التشكييل
من جهة اخرى ،إال أن مازال هنالك أثرا ً للمادة الفنية والبيئة
والرؤية اإلبداعية يف سياق بلورة الشخصية الفنية الحديثة ويف
ضوء املكتشفات األثرية التي أمكن من خاللها إعادة التسلسل
الزمني للحضارة عىل أرض الحجاز وعمقت مفهوم النموغري
املبارش لألسلوب والتقنية .فالفن التشكييل السعودي استلهم من
املوروث الحضاري واإلسالمي الخاص باململكة وأعاد توظيفه بما
يتماىش مع معطيات الحارض ،مستخدما ً يف ذلك أشكاالً بنائية
وتراكيب متداخلة ،أسهمت يف وسم تلك األعمال الفنية التي
ساهمت بدورها يف توظيف التقنيات لتكوين الشخصية الفنية
للفنان السعودي املعارص.

فن القط العسريي كفن نسوي

يحاكي هذا الفن التجريدي بمختلف مكوناته وعنارصه اإلبداعية،
ولقد أبدعت املرأة العسريية األملعية فيوضع النقوش واأللوان
بفطرتهأ وسليقتها ونظرتها الجمالية نحو األشياء ،فعربت من
خالل بساطتها عن فن فريد لفت انتباه عدد من الدارسني الذين
عملوا عىل دراسة هذا الفن ومعرفة جذوره التاريخية.
القط أو فن نقش املنازل من الداخل ،هو من ألوان الفنون التي
تشتهر بها منطقة عسري وخاصة بالد رجال أملع .وهو يمثل فنا ً
مستقالً له دالالته االجتماعية ،إذ يعرف ذوق املرأة من خالل
تزيينها ملنزلها .والقط أو النقش عبارة عن خطوط وتشكيالت
جمالية ونقوش ذات أشكال هندسية يقوم بعملها نساء
متخصصات ،وهذا اإلبداع لم يتعلمنه يف مدارس فنية راقية أو
معاهد متخصصة.
وقد استخدمت املرأة األملعية يف عمل هذه النقوش األلوان التي
تستطيع تكوينها من خالل العنارص املوجودة يف بيئتها .فاألسود
من األلوان الرئيسة التي ال غنى لهاعنها ،وطريقة استخراجه
واالستفادة منه تقوم عىل جمع الفحم ثم طحنه وإضافة الصمغ
عليه حتى يصبح أكثرملعانا ً وجاهزا ً للدهن.
واللون األحمر أو ما يطلق عليه  -الحسن – وطريقة الحصول
عىل هذا اللون هو بجمع عدد من األحجار حمراء اللون ،املختلفة
املناسيب يضاف عليها يشء من املر واألرز املحمص ويطحن يف
مطاحن يدوية حتى تصبح أكثردقة وجاهزة لالستعمال.
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واللونان األصفر واألزرق واألخرض كانت تأتي عن طريق عدد من
التجار اللذين يجلبونها إىل بلدة رجال أملع .ثم تؤخذ هذه األلوان
التي تختلف يف تكوينها ،ويضاف إليها مادة الصمغ الذي هو من
املواداألساسية يف النقش األملعي .والقضاض أحد املواد الرئيسية
فيدهن البيت األملعي وكان يستخرج من جبال اشتهرت بوجوده يف
ثناياها فبعد جلبه منها .ينقى ويطحن ثم يخمريف أدوات فخارية
سابقا ً كالحجل ،ثم يصفى املاء وبعد ذلك تطحن الرواسب املتبقية،
وتحمى يف درجة حرارة معينة حتى تزداد تماسكاً ،فيتزين به
األسوار املعرضة لعوامل التعرية.
واستخدمت املرأة األملعية أدوات ومكونات موجودة يف بيئتها
ووجدتها بني يديها وحولتها إىل ريشة رسام حاذق يف صنعته
ماهر يف أدائه ،فقد استخدمت شعرة من ذيل األغنام تحسنها
بشكل يجعلها أشبه ما تكون بريشة الرسام .وهنا كفنانات لهن
شهرتهن يف هذا املجال ،منهن "جحاحة بنت بريدي" ،التي قيل
إنه ال يصل إىل دقتها ونقشها أحد .ولها بعض النقوش ال تزال
يف بعض القصور املوجودة مثل قرص الدرعية .و"رشيفة بنت
احمد" وكانت رافضة التجديد وكانت قليلة الرغبة يف قوة اللون،
و"فاطمة امسباع" ،و"آمنة بنت محمد بن هادي" ،وهي والدة
الفنانة املعارصة "فاطمة عيل أبوقحاص" الرائدة الوحيدة لهذا
الفن يف الوقت الحارض .القادرة عىل التجديد صاحبة الحضور
الفني التلقائي املميز ،وهي التي تبدأ يف التخطيط ثم تميل عليها
املوهبة والحس الفني كل تفاصيل العمل وتقودها إىل إبداعات
كثرية ،ولقد نالت جائزة أبها للخدمة الوطنية يف مجالها الفني
املميز .تقول عنها ابنتها الوحيدة أنها التنفك ترسم وتخطط حتى
يف غريساعات العمل عندما تجد ورقة وقلما .وأشهر النقوش
التي أبدعتها "فاطمة أبوقحاص" موجودة يف حصن رازح ،ويف
بيت "آاللزهر" يف الخليس ،ويف حصن "آلعلوان" (مسمار) الذي
فيه متحفأ ملع للرتاث ويف عدد من بيوت األغنياء ،كما أن إحدى
لوحاتها موجودة يف بهو فندق قرصأبها.
 فن القط أوالنقش يقسم إىل أربعة أنواع ،طبقا ً للمفردات املحليةالدارجة واملستخدمة:
 .1الختام :وعرضها يف الجدر بني  30و 40سنتيمرت ،تحفها
الحظية دائما ً وتعلوها البناة واألمشاط غالبا ً وتزينها الركون
املثلثة الشكل يف أركان البيت ،ويحتاج الجدار الطويل إىل ابتكار
فني يتوسط الجدار عىل شكل دائريأ ومربع .والختام تسمية
ألشكال مربعة ،وتنقش مربعات األختام بأشكال ودالالت
مختلفة تغلب عليها األرياش ،والبلسنة وهي معينات تحيطها
أو تتوسطها النقط الذي ال يخلو النقش منه ،والخطوط
األفقية – املثالث واملخامس – ثالثة خطوطأ وخمسة متوازية.
الوانها مختلفة يعلوها النقش وقد يكتفي بها يف بعض املنازل،
وهي غالبة يف سبحات الدرج.
 .2الحظية :نقش عىل طول الجدارعرضه أقل بكثري من الختام،
ويستخدم يف مجالس النساء.
 .3البرتة :وهي الجامعة لكل أنواع النقش ،واملنقوشة بعناية

قربان

فائقة ،لذلك تظهر يف واجهة املجالس.
 .4التقطيع العمري :خطوط رأسية متوازية ومتقاربة تمثل
قاعدة ينطلق منها خيال الفنانة إىل الختام أو الحظية.
 املرو والنحت والتلوين:وكما أن للنساء عملهن املبدع من نقوش فن القط يف داخل البيوت،
فإن للرجل العسريي دورا ً مهما ً أيضا ً يف تزيني البيوت من الخارج
يتمثل يف تزيني الرشفات والنوافذ واألبواب الحجر األبيض املسمى
املرو ،وكذلك النجارة والنحت عىل األبواب والنوافذ والتلوين
الخارجي ،مما يضفي عىل هذه املنازل كل ذوق وفن من الداخل
والخارج.
• وحدات القط العسريي كمدخل الستلهام تذكارات سياحية يف
املشغولة املعدنية:
استفاد فنانو عسري من تضاريس منطقة عسري املتنوعة
بجبالهاالعالية وهضابها ،وسهولها ،وتضاريسها املختلفة،
وغاباتها وأشجارها املتل ّونة ،وبمدرجاتها الزراعية وغاللها
املتنوعة ،ومواسمها الفلكلورية ،وعمائرها املش ّيدة ،التي كان لها
الدور األبرز يف التشكيل الشعبي لفكر الفنان العسريي ورؤيته؛
مما انعكس ذلك عىل لوحاتها لفنية ،وزخرفة بيته مستخدما ً
يف ذلك املوارد الصديقة الطبيعية من الحجر والطني والخشب
واأللوان املستخرجة من الرتبة أو املوادالعضوية.
واإلنسان العسريي فنان بطبعه ،فقد بدأ فنه من بيته الذي يتميز
بتصميمه البديع وبألوانه املزركشة من الداخل والخارج ،حيث
تناسق الكتل وتوزيع النوافذ الصغرية عىل الواجهات الخارجية،
التي تظهر براعة البنائ ين يف إشاعة االنسجام والتآلف بينما
هو داخل البيت العسريي وخارجه ،التي هي عبارة عن وحدات
هندسية غاية يف الجمال والجاذبية .والبيت العسريي يبنيه الرجال
وينتهي منه عند آخر باب أو نافذة ثم يأتي دور النساء يف تزينه
من الداخل ،وكان يشرتك يف تزينه نساء القرية كعادات اجتماعية.
وعملية التزيني هذه تكون بتغطية الحوائط الداخلية بطبقة من
الجص ،ثم تبدأ يف عملية الزخرفة باستخدام ألوان حسب الذوق،
وتنقش النوافذ من الداخل والخارج ،وتتكرر عملية التزيني
والتلوين يف كل مناسبة ليعكس البيت ذوق املرأة العسريية .وبهذا
فقد استغلت املرأة العسريية طاقتها الفنية والفكرية يف االستفادة
من املوارد الصديقة املتوفرة يف بناء بيتها وتزيينه ،كما تجد هذه
اللوحات الجميلة متكررة يف مالبسهن وقبعاتهن وحليهن.
وتتمتع منطقة عسري برتاث غني تأثر كثريا ً بطبيعة املكان
الساحرة وواجهتهاالبحرية ،ونجح مايض املنطقة املجيد يف أن
يضمن لألجيال الحارضة والقادمة التمتع برتاث تاريخي وثقايف
عريق يدعو إىل الفخر ،لذا فإن تراث املنطقة وفنونها وعاداتها
الشعبية ازدهرت وتميزت بشكل كبري ،ووقفت جميعها شاهدة
عىل ماضيها املرشق ،وذلك بفضل تمسك األجداد واآلباء بتلك
العادات وحفظه الألجيال القادمة .ويتمثل الرتاث العسريي يف:
املالبس وأدوات الزينة تتنوع املالبس يف منطقة عسري وتختلف

من جزء إىل آخر وف ًقا لطبيعة ذلك الجزء ومناخه؛ فأهل املناطق
التهامية الحارة يفضلون املالبس الخفيفة ،أما أهل املناطق
خصوصا
الرسوية الباردة فيحرصون عىل اقتناء املالبس الثقيلة،
ً
يف فصل الشتاء
 مالبس الرجال والصبيان:تتنوع مالبس الرجال يف املنطقة وف ًقا لطبيعة البيئة التي يعيشون
فيها (شكل –  ،)5وكذلك الطبقة االجتماعية التي ينتمون إليها؛
ففي البوادي كانوا يرتدون الثوب املعروف باسم (املذ َّيل) .أما
املناطق الرسوية املرتفعة ذات الطبيعة القروية؛ فإن لباس الرجال
من عامة الناس فيها ال يختلف كثريًا عن لباس أهل البوادي ،إال
أنه يختلف عنه من حيث كون الثوب غري مذ َّيل األكمام وليس
ً
وعريضا كما هي الحال يف الثياب البدوية ،وهو ُيصنع
واسعًا
شكل ( ،)1نموذج من زخارف القط العسريي بتصميماته الهندسية

شكل ( ،)2نموذج لشكل بيت عسريي من الداخل

شكل ( ،)3نموذج لزخارف جدارية لبيت عسريي من الداخل

شكل ( ،)4النقش العسريي فن يحاكي الزمان ويناجي املكان
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 غال ًبا  -من القماش ذاته الذي ُتصنع منه الثياب البدوية ويفاألجزاء التهامية يلبس عامة الرجال عىل الجزء السفيل من الجسد
إزا ًرا ُيسمى (املصنف ،أو الحوكة ،أو املثلوث ،أو الجرايف) وهي
أسماء لنوع اإلزار وف ًقا لنوع القماش وطريقة الصنع.
 مالبس النساء:كما هي الحال يف مالبس الرجال والصبيان فإن مالبس النساء
تختلف يف منطقة عسري من جزء إىل آخر وف ًقا لنمط البيئة التي
يعيشون فيها قروية أوبدوية ،أو وف ًقا لطبيعة املناخ حار أوبارد،
فالنساء يف األجزاء الباردة يلبسن مالبس تتفق وطبيعة مناخ
منطقتهن ،وكذلك الحال بالنسبة إىل سكان األجزاء التهامية .كما
يوجد بعض أوجه االختالف يف طبيعة املالبس التي ترتديها عامة
النساء عن تلك التي تلبسها نساء التجار ،واألغنياء ،والوجهاء،
(شكل )6 -
 أدوات الزينة الرجالية:تختلف أدوات الزينة لدى الرجال عنها لدى النساء يف مجتمع عسري؛
فقد كانت ز ُّين الرجال يقترصعىل إطالق لحاهم ،والتزين بالسالح
ً
أيضا بلبس الخناجر
مثل الخناجر والجنابي .ويتزين الرجال
الصغرية التي ُيطلق عليها يف بعض أجزاء عسري (املضية) .كما
كان العسرييون يحرصون عىل حمل عصا معهم أثناء التنقل من
مكان إىل آخر ،ويف بعض األحيان كانوا يتزينون بـ (املسبت) وهو
شكل ( ،)5يوضح شكل الزي الرجل العسريي ،مع خلفية من الوحدات
الزخرفية للبيت العسريي

شكل ( ،)6نموذج لقطعة مالبس نسائية من
منطقة عسري
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الحزام الذي ُتوضع فيه طلقات الرصاص ،كما كانوا يتقلدون
بعض األسلحة النارية ،ومنها املسدسات والبنادق( ،شكل – .)7
 أدوات الزينة النسائية:عرفت املرأة العسريية أنواعً ا متعددة من الزينة يأتي يف مقدمتها
التزين بالنباتات العطرية كما هي الحال عند رجال املنطقة ،إال أن
النساء أكثر مبالغة يف ذلك ،فقد كنَّ يقمن باختيار النباتات العطرية
ذات الروائح الزكية ،ومن ثم يضعنها يف مؤخرة شعورهن بطريقة
معينة بشدِّها إىل الشعر بوساطة الضفائر ،و ُتسمى تلك الطريقة
(العكسة) أو (الغراز) ،كما يعمد بعضهن إىل نظم الفل والورد
والياسمني بشكل عقود ثم يضعنها يف أعناقهن .أما الح ّناء فقد
برعن يف استخدامها ،فقد ز َّينَّ بها أرجلهن وأكفهن ،وكان بعضهن
يقوم بعمل بعض األشكال والخطوط بشكل أكثر أناقة وتهذي ًبا
وبراعة .كما كنَّ يستخدمن عددًا من أنواع العطور ،وغالبها  -إن
لم يكن جميعها ُ -يستورد من اليمن والحجاز ومنها عطر الورد،
الحيل التي تتحىل بها املرأة العسريية فقد
والكادي ،والعود .أما ُ
كانت  -يف غالبها ُ -تصنع من الفضة أو بعض الخرز( ،شكل – .)8
 صناعة االدوات الفخارية:ينترش يف منطقة عسري عدد من الصناعات الفخارية التي ُتستخدم
منتجاتها يف الشؤون املنـزلية ومنها (الربمة) التي ُتستخدم
للطبخ ،و(زير املاء) و ُيسمى يف بعض النواحي (الكوز) ويف نواحٍ
أخرى (الرسداب) ،و ُيستخدم لتربيد مياه الرشب وحفظها ،واملبخر
وهو ما ُيستخدم للبخور ،و ُيسمى يف بعض النواحي (املجمر).
و(الكانون) وهو ما ُيوضع فيه الجمر للتدفئة والطبخ يف داخل
املنازل ،و (التنور) و ُيصنع فيه الخبز ،و ُيسمى يف بعض النواحي
(امليف)( ،شكل – .)9
ومن هذه البيئة الغنية كان البد لفناني هذه املنطقة من التأثر
بهذا الفن الجميل ،ومحاولة إخراجه للعالم محمالً باألساليب
الرتاثية للبيت العسريي ،فاستلهموا هؤالء الفنانني مواضيع
الرتاث العسريي والفن الشعبي يف ابتكار أعمالهم الفنية األصيلة،
وكان يف مقدمتهم األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز أمري منطقة
عسري سابقا ً الذي كان يعشق تراث هذه املنطقة ،وقد حاول جاهدا ً
إحياؤه عن طريق برامج التنشيط السياحي ،وأبتكر فنانو عسري

شكل ( ،)7نموذج لرجل عسريي يضع الجنبية،
وهي من زينة الرجال يف منطقة عسري

شكل ( ،)8بعض أدوات الزينة النسائية من منطقة
عسري

قربان

الجداريات الفنية واملجسمات الجمالية التي استوحوها من فنهم
الشعبي العسريي بإعادة صياغته وإضافة أساليبهم املتنوعة عليه،
ليحصلوا بذلك عىل لوحات وأعمال فنية لها وظيفة جمالية تتحقق
عضويتها مع البيئة والرتاث حتى أصبحت (وسيلة إعالنية) تجذب
وتلفت إليها أنظار السياح وتشجعهم عىل السفر إىل هذه املنطقة
والتعرف عليها .لينعموا بسياحة ذات أجواء شاعرية تحملهم إليها
اللوحة التشكيلية قبل الرحلة .ولهذا فاستخدام اإلعالن من أهم
األساليب للتعريف بهذه املنطقة السياحية وجذب أكرب قدر من
السياح ،فالعمل الفني التشكييل يعد أسلوب من أساليب الجذب
السياحي واالتصال بني الشعوب ،والسياحة تعد عامالً مساعدا ً
لالتصال الثقايف والحضاري بني الشعوب (أسماء ،2008 ،ـ.)12
وهو ما دفع الباحثة الختيار موضوع زخارف القط العسريي
نظرا ً لثرائها باملفردات التشكيلية التي تعرب عن روح الرتاث
واألصالة واالنتماء للمكان ،لعمل صياغات معارصة لوحدات
من زخارف القط العسريي ،كمدخل الستلهام تذكارات سياحية
يف املشغولة املعدنية .من خالل الدور البارز للمشغولة املعدنية
يف التعبري عن جماليات الفن الشعبي العسريي ،والفن الشعبي
بشكل عام يف التنشيط السياحي من خالل عمل تذكارات حيل
معدنية سياحية ،حتى يصبح للمشغولة املعدنية وظيفة معرفية
وتوجيهية فعالة يقرتن فيها التعليم بالرتفيه واملتعة بالفائدة البد
من البحث عن طرائق مبتكرة لتطوير هذه األعمال ،وذلك لتشجيع
السياحة الداخلية بشكل خاص ،والعربية والعاملية بشكل عام ،بما
يتناسب ومعطيات الدين والعادات والتقاليد التي تتميز بها البيئة
يف اململكة العربية السعودية.

• اإلطار العميل:

وفيه تسعى الباحثة إىل تطبيق اإلطار العميل للبحث ،وتعتمد فيه
الباحثة عىل صياغات تصميمية معارصة ،وذلك عىل النحو التايل:

 املحور تصميمي:وفيه تسعى الباحثة إىل االستفادة من الوحدات الزخرفية لفن
القط العسريي كمحور أسايس يف التصميم ،وذلك بغرض استحداث
صياغات تصميمية معارصة ملجموعة من املشغوالت املعدنية
كتذكارات سياحية .مع مراعاة األبعاد الفنية والجمالية خالل
عملية التصميم ،واتساقا ً مع مبدأ املعارصة ،وفق ما استخلصته
الباحثة بالتحليل من الدراسات التطبيقية الخاصة بإعادة توظيف
الرتاث.

لفن القط العسريي .وذلك مع مراعاة املظاهر التقنية العالية
إلضفاء قيمة مادية ومظهرية عىل املشغولة ،باإلضافة إىل مراعاة
عوامل الثراء والتنوع اللوني ،وتحديد املعالجات التقنية واألدوات
املستخدمة لتحقيق التقنيات املستهدفة ،وقد اعتمدت الباحثة يف
ذلك عىل ما ييل:
 )1املنطلق التجريبي:
وفيهذا املنطلق تهدف الباحثة إىل صياغة التصميمات املقرتحة
للمشغوالت املعدنية املقرتحة بحيث يتحقق فيها أنواع مختلفة من
الحركاتاملتنوعة وفق الوحدات الزخرفية املستلهمة يف التصميمات،
وذلك للتوليف بني حركة الخطوط املستقيمة واملتعرجة واملنحنية
واملنكرسة ،حيث أن تنوع مجمل الخطوط التصميمية يف املشغولة
املعدنية من حيث السمك والطول واألتساع ،يؤدي إىل تفعيل
الحركات الكامنة يف التصميم وتحويلها إىل حركات ديناميكية،
هذا فضالً عن الحركات اإليهامية ،والعشوائية واملنتظمة التي
يمكن التعبري عنها يف التصميم ،وما إىل ذلك من توظيف للوحدات
الزخرفية وفق أنظمة تصميمية مختلفة.

• ثانياً :الهدف من التجربة:

تهدف الباحثة من خالل اإلطار العميل للبحث إىل التوصل ملجموعة
من التجارب التصميمية التي يمكن من خاللها توظيف الوحدات
الزخرفية لفن القط العسريي يف مجال أشغال املعادن بالرتبية
الفنية ،وذلك من خالل االعتماد الفكري والفلسفي عىل مبدأ
االستلهام والتأكيد عىل روح املعارصة بغرض تحقيق حلول فنية
متجددة ومتنوعة ،واستحداث صياغات تصميمية وتشكيلية
جديدة للمشغولة الفنية املعدنية املعارصة ،وهو ما ُيسهم بدوره
يف تحقيق مداخل جمالية وتشكيلية وتعبريية جديدة يف الرتبية
الفنية.

• ثالثاً :املداخل التجريبية للتصميمات والتجارب املقرتحة:
وفيها تقوم الباحثة باالعتماد عىل مجموعة من املبادئ التي
تعرب عن القيم التصميمية الستلهام وحدت فن القط العسريي
شكل ( ،)9أشكال لعدد من املنتجات الفخارية الخاصة بمنطقة عسري

• أوالً :املنطلقات التجريبية:

توصلت الباحثة بناءا ً عىل ما تم عرضه يف السابق ،إىل أن هناك
العديـد مـن الصـياغات التصميمية للحيل قائمة عىل املفاهيم
الفكرية إلعادة توظيف الرتاث بصورة معارصة يف املشغولة الفنية
املعدنية ،وذلك وفقا ً ملا تحمله من قيم جمالية وتعبريية تختلف
باختالف فكر ومفهوم الفنان يف توظيف املشغوالت املعدنية
عىل هيئة تذكارات سياحية مستوحاة من الوحدات الزخرفية
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واإلمكانات التشكيلية لتلك الوحدات وإمكانات توظيفها كتذكارات
سياحية معارصة ،وهي كالتايل:
 )1مراعاة الدمج بني الخصائص الفنية والتشكيلية والجمالية
املختلفة ،ومنها (التسطيح – الشفافية – املبالغة – الرتاكب
– التكرار  -التحريف) وغريها ،وذلك بغرض التوصل إىل رؤى
جمالية معارصة تعرب عن روح املكان ومضمونه الذي ينعكس
عىل نفس الزائرين
 )2تحقيق العالقات اللونية والشكلية بني الشكل واألرضية يف
التصميم ،واالستفادة من تشكيالت الخطوط والتقنية يف
التصميم ،فضالً عن أوجه اإلفادة من تشكيالت املعدن خالل
عملية التطبيق.
 )3مراعاة قيم الذاتية والتفرد التي تعرب ضمنا ً عن مفهوم وقيمة
التذكار السياحي ،ومراعاة اآلثار املرتتبة عىل ذلك يف النمط
التصميمي للمشغولة املعدنية املقرتحة.
 )4االستفادة من العالقات التصميمية الحاصلة بني الوحدات
الزخرفية املستلهمة ،وإضفاء تقنيات شكلية عليها من حيث
الشكل واملساحة وما إىل ذلك من عنارص تصميمية أخرى.
 )5مراعاة تحقيق القيم الفنية والجمالية الالزمة يف تصميمات
املشغوالت املعدنية املقرتحة ،وإدراك العالقات الحاصلة بني
الشكل واألرضية ،وتحقيق االستفادة املمكنة من التحريفات
التي يمكن أن تطرأ عىل أشكال الوحدات املستلهمة يف التصميم،
مع مراعاة الجوانب الوظيفية والتعبريية للمشغولة املعدنية
كتذكار سياحي.

• أوالً :التصميمات املقرتحة:

 تصميم رقم  :1تصميم مقرتح ملشغولة معدنية لتكوين تصميميمن وحي الوحدات الزخرفية لفن القط العسريي (شكل –.)10
شكل ( ،)١٠تصميم رقم ()1
 تصميم رقم  :2تصميممقرتح ملشغولة معدنية
(طبق ُنحايس) ،وعليه
مجموعة من الوحدات
الزخرفية املستوحاة من
فن القط العسريي (شكل
– .)11
 تصميم رقم  :3تصميمشكل ( ،)١١تصميم رقم ()٢
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شكل ( ،)١٢تصميم رقم ()٣

مقرتح ملشغولة معدنية (معلقة) ،وعليه مجموعة من الوحدات
الزخرفية املستوحاة بألوانها من فن القط العسريي (شكل –
.)12
 تصميم رقم  :4تصميم مقرتح ملشغولة معدنية لحيل معدنيةعىل شكل "خاتم" ،وعليه مجموعة من الوحدات الزخرفية
املستوحاة بألوانها من فن القط العسريي (شكل – .)13
 تصميم رقم  :5تصميم مقرتح ملشغولة معدنية تذكارية ،وعليهمجموعة من الوحدات الزخرفية املستوحاة بألوانها من فن
القط العسريي (شكل – .)14

• النتائج:

-

-

-

-

-

توصلت الباحثة إىل أنه يمكن االستفادة من الوحدات الزخرفية
لفن القط العسريي من خالل إعادة صياغتها تشكيليا ً بصورة
معارصة يف شكل مشغوالت فنية معدنية يتم فيها توظيف
العنارص الفنية واألشكال املستخدمة قديما ً بصورة معارصة
وتطويعها مع الخامات املستخدمة من خالل التصميمات
املقرتحة.
توصلت الباحثة لبعض الصياغات التصميمية املعارصة التي قد
تجعل من املشغولة املعدنية وسيلة مهمة من وسائل الجذب
السياحي ملنطقة عسري.
إثراء املشغولة الفنية املعدنية املعارصة بالقيم الزخرفية
والرتاثية لفن القط العسريي واملوروث الشعبي ملنطقة عسري.
إن ملعطيات البيئة والفنون الشعبية بمنطقة عسري سمات
وقيم تشكيلية تساعد عىل إثراء االتجاهات املعارصة ألعمال
الفن التشكييل بصورة عامة واملشغولة املعدنية بصورة خاصة.
تعددت وتنوعت األساليب والتقنيات والخامات يف فنون عسري
الشعبية بما يسمح بتنوع االتجاهات الفنية التعبريية التي
تخلق تنوعات ابتكارية ألشكال املشغولة املعدنية.
للزخارف الشعبية الفطرية التي أبدعها الفنان العسريي
مقومات تؤهلها لتتشكل بصور مختلفة تتنوع فيها وظائفها
يف خدمة األنشطة السياحية كالتذكارات السياحية املصنوعةيف
مجال املشغوالت املعدنية.

• التوصيات:

 رضورة توثيق الرتاث الشعبي العسريي بالصور واملعلوماتشكل ( ،)١٣تصميم رقم ()٤

شكل ( ،)١٤تصميم رقم ()٥

قربان

الثقافية والتاريخية العتبارها معني ينهل منه الفنانني
والحرفيني من أصالة الرتاث ويستلهموا منه أعمال معارصة
بروح أصيلة.
 رضورة امتالك كل قرص ثقافة أو قرية تراثية مركز فنيومعرض متنقل يعرض أعمال الفنانني والحرفيني يف املنطقة،
حتى تصبح مصدر جذب سياحي ،كما تساعد عىل التعرف عىل
الفنون املحلية من خالل الرحالت بني املحافظات واملدن.
 رضورة تضمني مقررات الرتبية الفنية ملوضوعات الرتاثالشعبي السعودي بصورة عامة ،والعسريي بصورة خاصة،
لتعد طالب الرتبية الفنية أكاديميا ً ليسهم يف املستقبل (كفنان،
ومرشد ،وناقد ،ومؤرخ..،الخ) يف خدمة القطاع السياحي الذي
هو من أهما موارد الدولة
 رضورة تقديم ملف لحماية فن القط العسريي كجزء منالرتاث املادي العاملي تحت مظلة اليونسكو والوايبو ويت ذلك
عرب الهيئة امللكية الفكرية السعودية.
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