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 دراسة مسحیة میدانیة للمالبس التقلیدیة في بعض مناطق محافظات المخالف السلیماني 
A Field  Study on the Traditional Clothes of Al-Mikhlaf Al-Sulaymani 

  
  صباح بنت دمحم بن أحمد بھكلي/ الدكتورة / إعداد 

   ن جامعة األمیرة نوره بنت عبد الرحمن بالریاض تخصص مالبس ونسیجأستاذ مشارك بقسم تصمیم األزیاء والنسیج كلیة التصامیم والفنو
 

  :Abstractملخص البحث 
تھدف ھذه الدراسة بصفة خاصة إلق اء الض وء عل ى المالب س التقلیدی ة ف ي بع ض محافظ ة المخ الف الس لیماني      

یدیة الت ي اس تخدمت ف ي بع ض جمع وتسجیل وتصنیف القطع الملبسیة التقل: والتغییرات التي حدثت علیھا من خالل
دراس  ة ت  أثیر العوام  ل البیئی  ة عل ى المالب  س التقلیدی  ة، والتع  رف عل  ي م  دى تمس  ك . محافظ ات المخ  الف الس  لیماني

وكذلك رسم باترونات لھ ذه المالب س التقلیدی ة الس لیماني وذل ك . أھالي بعض محافظات المخالف السلیماني بالتراث
  .كما تم تحلیل ھذه األزیاء من حیث عناصر وأسس التصمیم. منطقةإلحیاء التراث التقلیدي لھذه ال

ألسلوب الحی اة ومجموع ة  "الوصفیة"واتبعت الدراسة المنھج التاریخي والمنھج االنثوجرافي والذي یعني الدراسة 
خ الل فت رة الشعبیة ل دى جماع ة معین ة، أو مجتم ع مع ین،  التقالید، والعادات والقیم واألدوات والفنون، والمأثورات

 الوص  ف ال  دقیق والمت  رابط لثقاف  ات الجماع  ات: بأن  ھ -اكادیمی  اً  –مفھ  وم االنث  وجرافي  زمنی  ة مح  ددة، إذن یتح  دد
ً مكون ة م ن وت م تحلی ل الم ادة  اإلنسانیة، وتم الحصول على ھذه المعلومات من خالل العینة التي تم اختیارھا قص دیا

لعلمی ة للفلكل ور فم ثال تح دد البع د الجغراف ي وال ذي ك ان یغط ي بع ض المیدانیة وتفسیرھا في ضوء أبعاد الدراس ة ا
بینم ا تح دد البع د الت اریخي ف ي االھتم ام  . محافظات المخالف السلیماني بالمنطقة الجنوبیة للمملكة العربیة السعودیة
ن تمثل مالب س إخباریات كانت مالبسھ١٠بروایة اإلخباریات من كبار السن وتم رصد الواقع قبل تسعین سنة وكن 

، وكلھ ن  ٢٠منطقة الدراسة، و ً ھْ م َ ل ْ م َ ً والم َ ر إخباریة بعض مالبسھن تمثل مالبس الدراسة في الكرت بأنواعھ ا والمم
إخباری ات كان ت مالبس ھن تمث ل مالب س المالب س الحدیث ة وجم یعھن  ١٠ینتمون الى اسر ممتدة بمنطقة الدراس ة، و

دات واألمھات واألحفاد مم ا س ھل دراس ة الظ اھرة ورص د التغی رات لھن أصول قبلیة ویعبرن عن ثالث أجیال الج
التي حدثت في األزی اء التقلیدی ة الواق ع قب ل تس عین س نة وخ الل الخمس ین س نة تبع ا للعم ر والمس توى االجتم اعي، 

جتم اعي وظھر البعد االجتماعي في االھتمام بتأثیر متغیرات السن مستوى التعلیم والحالة االجتماعیة والمستوى اال
االقتصادي، وكذلك أخذ باالعتب ار المس توى النفس ي وال ذي تمث ل ف ي موقفھ ا النفس ي والعقل ي عن د وص ف تفاص یل 
الحیاة التقلیدیة موضوع الدراسة في تلك الفترة من زیارة المت احف والمن ازل الت ي تح تفظ ب القطع المادی ة موض وع 

ا فشملت االستبانة، المقابلة الشخص یة، آل ة التس جیل الص وتي كما تعددت أسالیب جمع المعلومات وتوثیقھ . الدراسة
وم  ن خ  الل جم ع وت  دوین وتص ویر القط  ع التقلیدی  ة ). الك امیرا(ف ي ب  رامج الج وال، وك  ذلك آل  ة التس جیل البص  ري 

ق لعنكیوتی ة، واألس واوتوثیق مسمیاتھا من خالل العینة البشریة القصدیة، والمت احف، واألم اكن األثری ة، والش بكة ا
م ن الدول ة " الشرش ف الترك ي"نتائج الدراسة أن المالبس التقلیدیة لھا أصول إسالمیة متمثل ة ف ي بجاءت .  الشعبیة

التي كان ت ومازال ت ترت دي تح ت ) السدریة والفوطھ(العثمانیة، كما تأثرت بالحضارة الھندیة في المالبس الداخلیة 
الت  ي كان  ت ومازال  ت ترت  دي ال  ي اآلن، " الس  تیانھ"والكنش  لھ  الس  اري، وك  ذلك األزی  اء الیمنی  ة كم  ا ف  ي ث  وب الب  دن

باإلضافة الي ان تراث المخالف السلیماني ممت د ال ي یومن ا ھ ذا ب الرغم م ن التق دم الحض اري ونج ده عن د الج ادات 
َ والكرت بأنواعھا، وكذلك نجدھم متمسكین بھ في أیام الع روس  ر ْ ص َ ب ل " ..التخیلیل ھ والتنش یر والس ھرة"یرتدین الم

نجد أنھن أضفن حفلة خاصة بالخلة الحدیثة ترتدي فیھ العروس الثوب األب یض وھ ذا ل ھ مزای ا وعی وب م ن عیوب ھ 
  .زیادة التكالیف على كال الطرفین أما المیزة الحسنة أنھن مازلن متمسكات بتراثھن حتي یومنا ھذا

  :Keywordsالكلمات الدالة   
  المخالف السلیمانى

 Al-Mikhlaf Al-
Sulaymani  

  المالبس التقلیدیة
Traditional Clothes 

  التراث
 Heritage  
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  :Introductionمقدمة 
یستدل على تاریخ حضارة أو منطقة ما ومعرفة األحداث التي مرت بھا 

الجتماعیة من خالل اآلثار التي تركتھا خلفھا والحالة االقتصادیة وا
سواء كانت ھذه اآلثار فخاریات أو لوحات أو نحوت جداریھ أو عن 
طریق أزیاؤھا ألنھا خیر متحدث عنھا، كما ان تراث بني البشر ھو 
تراث مشترك بنتھ األجیال جیالً عن جیل أقدم  منذ أقدم العصور، وبنى 

لتي سبقتھ وعلى تلك االنجازات قامت كل جیل انجازاتھ على األجیال ا
فتراث أي أمة أو جماعة ). ٢٠٠٥،٢٢حران،(الحضارات البشریة، 

ً بھیئتھ وال یتبدل وال یتحول، لكن شأنھ  یتخلق مرة واحدة ویظل محتفظا
شأن أي كائن حي یتطور وینمو ویتحول،  لما ). ٢٠٠٧،٥الجوھري،(كِ

ق المملكة، كان البد لي كان االھتمام بالتراث الشعبي شمل جمیع مناط
. من االھتمام بتراث عشیرتي التي تنتسب لمنطقة المخالف السلیماني

كما أن الحقبات التي مرت بھا المنطقة من تعاقب حضارات كثیرة 
ووقوعھا على خط رحلة الشتاء والصیف التي ذكرت في القرآن الكریم 

  :حیث قال تعالى) سورة قریش(في 

  

تعتبر منطقة المخالف السلیماني من أحد المناطق الجنوبیة للمملكة 
العربیة السعودیة التي تمیزت عن باقي المناطق الجنوبیة، في عاداتھا 

منا على جمع تراث وألبستھا وطابعھا وسماتھا الخاصة، وحرصا 
المنطقة وتوثیقھ وتصنیفھ وتحلیلھ بشكل علمي ومن ھنا تأتي مشكلة 

  .الدراسة

  :Study Queries تساؤالت الدراسة
  :سوف تجیب ھذه الدراسة عن التساؤالت التالیة

ما القطع الملبسیة التقلیدیة في بعض محافظات المخالف  -
  السلیماني؟

التقلیدیة للنساء بعض  ما القطع األساسیة المكونة للمالبس -
 محافظات المخالف السلیماني؟ 

ھل تلك المالبس تختلف باختالف السن والحالة االقتصادیة  -
 والمناسبة التي ترتدي فیھا؟

ھل المالبس التقلیدیة مازلت تستخدم؟ وفي أي المناسبات؟ وما  -
 ھي التغیرات التي حدثت علیھا؟

 :Significance أھمیة الدراسة
راسة التراث التقلیدي على المستویین األكادیمي والواقعي تكمن أھمیة د

فالمستوى األول األكادیمي حیث بدرس ضمن بعض المناھج التخصصیة 
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بینما المستوى الثاني فھو یمثل واقع مجتمع . في الكلیات المتخصصة
البحث على المستوى الرسمي والشعبي فعلى المستوى الرسمي حرصت 

انات واألعیاد أن تتضمن األھازیج والرقصات الدولة عند إقامة المھرج
لجمیع مناطق المملكة عامة ومنطقة البحث خاصة، لبعض مناطق 
المخالف السلیماني وتساھم ھذه  الدراسة استكماالً للدراسات التي تمت 
في التراث التقلیدي بالمملكة العربیة السعودیة، كما تفید نتائج ھذه 

ماضي لألجیال القادمة وتسجیلھ قبل الدراسة في الحفاظ على تراث ال
اندثاره لما تتمیز بھ من أصالة وعراقة، ھذا إلى جانب أن نتائج ھذه 
الدراسة تؤدي إلى الحفاظ على ما تبقى من تراث المنطقة ألنھ من خالل 
الدراسة االستطالعیة المبدئیة تبین أن معظم القطع التراثیة قد تم 

لدى المھتمین بالتراث ولكنھم   التخلص منھا ولم یبقى سوى القلیل
  . یصنعونھا بالحدیث من األقمشة

  :Objectivesف البحث اھدا
تھدف ھذه الدراسة بصفة خاصة إلقاء الضوء على المالبس التقلیدیة 

  : لمنطقة جازان من خالل ما یلي
جمع وتسجیل القطع الملبسیة التقلیدیة التي استخدمتھا في بعض  -١

  .نيمحافظات المخالف السلیما
تصنیف القطع الملبسیة التقلیدیة التي استخدمت في بعض محافظات  -٢

  .المخالف السلیماني
رسم باترونات المالبس التقلیدیة المستخدمة في بعض محافظات  -٣

  .المخالف السلیماني

  :Methodologyمنھج البحث 
  :إجراءات الدراسة

إجراءات كان االستعانة بالدراسات السابقة فضل في توجیھ عملیة اختیار 
الدراسة الذي اتبعتھ الباحثة، حیث تضمنت شروح لبنود كیفیة وكذلك تم 
رسم باترونات بالمقاسات الصحیحة لھذه المالبس والتي كانت تعد قدیما 

  .بطرق یدویة وذلك إلیضاح أبعادھا تقریباً 
اتبعت ھذه الدراسة المنھج االنثوجرافي والمنھج  :منھج الدراسة: أوالً 

حیث ذكرت . لمنھج التاریخي والمنھج الوصفي التحلیليالفلكلوري وا
مفھوم المنھج ھو إیجاد الطریقة التي یتبعھا الباحث ) ١٩٩٨(أحمد 

للكشف عن الحقائق بواسطة استخدام مجموعھ من القواعد ألعامھ، 
ویرتبط بتجمیع البیانات وتحلیلھا حتى یصل إلى نتائج ملموسة وبما أن 

ان من الواجب إتباع مجموعة مناھج لیسھل المعرفة العلمیة معقدة ك
الدراسة واإللمام بحیثیات الموضوع المدروس، لذا اتبعت ھذه الدراسة 
المنھج االنثوجرافي والمنھج الفلكلوري والمنھج التاریخي والمنھج 
الوصفي التحلیلي، فمنھج االنثوجرافي یحاول اإلجابة على أسئلة تتعلق 

بذلك تربط بین الثقافة والسلوك اإلنساني  بحیاة الجماعة واألفراد، وھى
عبر فترة زمنیة معینة، وتركز على معارف تفصیلیة عن الحیاة 
االجتماعیة من خالل عدد صغیر من الحاالت التي یدرسھا الباحث 
بمعایشة الجماعة وكان لھ فضل التوجیھ الختیار مجتمع الدراسة، بینما 

باحثة لدراسة الظاھرة وفقا ساھم المنھج الفلكلوري إتاحة الفرصة لل
لألبعاد التاریخیة والجغرافیة واالجتماعیة والنفسیة، كما ساھم المنھج 
التاریخي فھو یعتمد على االستفادة من الماضي ودراستھ وذلك لربط 

عبیدات (ظواھر الماضي مع ظواھر الحاضر، وعالقتھا بالبیئة المحلیة 
واسعة ومرنة إذ انھ ، في حین المنھج الوصفي یعتبر مظلة )١٩٩٧

یقوم على تحدید خصائص الظاھرة ووصف طبیعتھا ونوعیة العالقة بین 
متغیراتھا وأسبابھا واتجاھاتھا وما إلى ذلك من جوانب تدور حول سبر 
  . أغوار مشكلة أو ظاھرة معینة والتعرف على حقیقتھا في ارض الواقع

  : حدود الدراسة: ثانیا
طریق عینة البشریة وكذلك المادیة یمكن  عن :الحدود البشریة والمادیة

الحصول على معلومات ترجع إلى فترة زمنیة تقدر بمائة سنة ماضیة، 
وتم الحصول على ھذه المعلومات من خالل العینة التي تم اختیارھا 

ً مكونة من إخباریات كانت مالبسھن تمثل مالبس منطقة  ١٠قصدیا
بس الدراسة في الكرت إخباریة بعض مالبسھن تمثل مال ٢٠الدراسة و

، وكلھن ینتمون الى اسر ممتدة بمنطقة  ھْ ً م َ ل ْ م َ ً والم ر َ بأنواعھا والمم
إخباریات كانت مالبسھن تمثل مالبس المالبس الحدیثة  ١٠الدراسة، و

وجمیعھن لھن أصول قبلیة ویعبرن عن ثالث أجیال الجدات واألمھات 
لتي حدثت في واألحفاد مما سھل دراسة الظاھرة ورصد التغیرات ا

األزیاء التقلیدیة تبعا للعمر والمستوى االجتماعي واالقتصادي، من 
  .زیارة المتاحف والمنازل التي تحتفظ بالقطع المادیة موضوع الدراسة

یمكن الحصول على معلومات التي تمثل ثالث أجیال  :الحدود الزمنیة
 .سنة ١٠٠الجدات واألمھات واألحفاد والتي تقدر بـ 

تغطي الدراسة بعض محافظات المخالف السلیماني  :لجغرافیةالحدود ا -١
 .بالمنطقة الجنوبیة للمملكة العربیة السعودیة

وھى مجموعة المالبس التقلیدیة والتي تمثل : عینة الدراسة: ثالثا
  . مالبس منطقة الدراسة، وتمثل ثالث أجیال الجدات واألمھات واألحفاد

  - :أدوات الدراسة وأسالیبھ: رابعا
كان االستعانة -: Inquiry and Questionnaire إلستبانھا -١

بالدراسات السابقة فضل في توجیھ أھم األدوات لجمع البیانات من 
عینة الدراسة بشكل دقیق قسمت فیھا األسئلة على عدة محاور 

  .حسب أھداف الدراسة
- :Personal and Private Interviews المقابلة الشخصیة -٢

م عالقات األلفة وموضوعیة التناول حرصت الباحثة على تدعی
والتدرج في األسئلة من العام الى الخاص، لذا قامت الباحثة بعمل 
مقابلة ألفراد العینة عن طریق استبانھ موحدة للحصول تفاصیل 

  .دقیقة تصف حیاة تلك الفترة الزمنیة بالمنطقة
طبقت الباحثة -:Noticing and Observation المالحظة -٣

اء جمع البیانات وذلك عن طریق استبانھ موحدة لیتم مالحظاتھا أثن
   .الحكم على جمیع القطع الملبسیة بشكل مناسب

 Visits to Museums andزیارة المتاحف والمعارض  -٤
Fairs:-: یعتبر المتحـف مؤسسة تربویة، تعمل على خدمة المجتمع

وذلك من خالل قیامھ بجمع وحفظ وعرض وصیانة التراث 
. یخي، وحضور المھرجانات الخاصة بإحیاء التراثالحضاري والتار

كما تم زیارة متحف القریة الشعبیة بالمنطقة، وكذلك منزل األستاذة 
  .ملیحة بابقي

 Getting and Obtainingالحصول على المقتنیات المادیة  -٥
Material Properties: -  وتم التواصل مع كبیري السن من

تستطیع الحصول علیھ من الرجال والنساء وذلك للوصول لكل ما 
األزیاء القدیمة ومكمالتھا سواء كان من مجوھرات وأدوات للزینة 

  .لتصویرھا
قامت الباحثة لتوثیق -:Photographingا التصویر الفوتوغرافي  -٦

معلوماتھا بھ،ولتنقل لنا صورا طبقا لألصل وتصفھ بدقة متناھیة 
 .وھذا ما والذي دعمنا في توثیق المعلومات

یعتبر من أھم الوسائل :-:Sound Recording الصوتيالتسجیل  -٧
ألنھ ینقل لنا وبدون إزعاج العینة تسجیال طبقا لألصل وتصفھ بدقة 

 .متناھیة
 Communication With االتصال بالمھتمین باألزیاء الشعبیة -٨

Those Who Have Interest in  Local And Popular 
Clothes  : - ھتمات بجمع واالحتفاظ االتصال بجمیع المھتمین والم

باألزیاء وكل ما ھو قدیم، لما لدیھن من معلومات سواء مادیة حیھ 
 .تحكي لنا تراث األجداد لھذه المنطقة

- : Physical Samples Collectionجمع العینات المادیة  -٩
وتتمثل ھذه العینات المادیة في العینات الحقیقیة من المالبس 

 .التقلیدیة القدیمة
وتم االستعانة بالرسوم التوضیحیة وذلك :ضیحیةالرسوم التو -١٠

 .لبیان تفاصیل ومكونات القطع الملبسیة
تم االستعانة -: Maps and Drawings الخرائط والمخططات -١١

 .بالخرائط والمخططات التي توضح حدود المنطقة الجغرافیة
تم تحلیل بیانات والتعلیق -:.Data Analysisتحلیل البیانات  -١٢

 :اد الدراسة العلمیة للفلكلور وھيعلیھا في ضوء أبع
 .البعد الجغرافي محافظة جازان •
البعد االجتماعي حیث یھتم بتأثیر متغیرات السن  ومستوى التعلیم  •

 .ولعمل والحالة الزواجیة والمستوى االجتماعي واالقتصادي
البعد التاریخي متمثل في االھتمام بروایات اإلخباریات من كبار السن  •

 .الماضي ورصد الواقع مع

 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
  :المصطلحات

  -:Al Mikhalt al Salamani المخالف السلیماني
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یقال بأنھا كانت المدینة التي یسجن فیھا نبي هللا سلیمان علیھ السالم  
نھ ِ ر علیھم من أكابر الجن آنذاك وكان یدعى . ج ّ وعندما ) زان( وقد أم

وتلقب .أي قدم أو أتى فغلب علیھا ذلك االسم) زان)( جا (یأتي یصیحون 
لكونھ عندما مات نبي هللا سلیمان خلف جنّ ) المخالف السلیماني(بـ 

  . ملكھ فیھا من جن وعفاریت ویقال أنھا نسبة لسلیمان الحكمي

 
یوضح رحلة الشتاء والصیف وأن المخالف السلیماني یمر  )١(شكل 

  بھذه الرحلة
جازان لمنطقة إحدى محافظات وھي -:Jazan Area .محافظة جازان 

وذكرھا ، المملكة العربیة السعودیةب" جازان"المخالف السلیماني
  .)١٩٧٩،٩٥العقیلي،( الھمداني
  -:Clothes المالبس

نقال من ابن منظور، أن المالبس في اللغة  ٢٠١٤رت الكسواني ذك
ًبس، بالضم: مأخوذة من لبس ستُ الثوب : الل ِ ب َ مصدر قولك ل

 ِ س بَ ْ ل َ بُوس. ھو ما یلبس: واللباس .أ ٌ   .الثیاب والسالح: والل
  :tory tellersSاإلخباریون 

، أن )١٩٧٨(نقال عن الجوھري ) ٢٠٠١،٧(ذكرت السالمي  
ادة ھم األفراد الملمین بثقافة المجتمع الذین ینتمون إلیھ، اإلخباریون ع

ً وذلك ألنھ من الصعب أن  ً یكونوا مجموعة من األفراد ولیس فردا وعادة
  .یستوعب المحتوي الثقافي كامالً 

  -:  Heritageالتراث
، بأنھ اإلرث، )١٩٩٣،١٠(والبستاني ) ١٩٨٣االصفھاني(أكد كل من 

"  ١٩ي القرآن الكریم في سورة الفجر آیة وأصلھ الوارث، وجاء ذكره ف
" ویرث من آل یعقوب" ٦وكذلك في سورة مریم آیة " وتأكلون التراث

، وذكر البستاني بأنھ عناصر الثقافة .والمقصود باإلرث ھنا ورثة النبوة
كما ذكر أن الوراثة واإلرث ھو انتقال الملكیة ممن شخص . من جیل لجیل

نیة موروثة"یھ الملكیة المنقولة ألخر من غیر عقد، ویطلق عل ُ أي " ق
  . میراث وارث وتراث

  -: HeritagePopularالتراث الشعبي 
بدایة كان یسمى ھذا المصطلح باللغة ) ٢٠٠٧،١٧،٣٢(ذكر المطور 
تتكون . وھي كلمة انجلیزیة سكسونیة ومركبةFolkloreاإلنجلیزیة بـ 
یونانیة تعني  فھي كلمة loreوتعني الشعب، أما  Folkمن جزئیین، 

الحكمة، وھنا یصبح معنى االصطالح بحكمة الشعب وقد اعتمدت جمعیة 
م، ویمیل الدارسین العرب ١٨٧٧الفلكلور اإلنجلیزیة ھذا المصطلح عام 

إلي التراث الشعبي فھو أشمل ألنھ یتضمن الفنون القولیة والفن واألدب 
ر الثقافیة التي ومن ثم یمكن تعریف التراث الشعبي بأنھ العناص. الشعبي

  .انتقلت من جیل إلي جیل أخر وھي الجانب المادي وغیر المادي فیھا
  .العادات    .األعراف
  .المعتقدات الشعبیة  .التقالید

  .المالبس بأنواعھا  .أدوات الطبخ
  .اإلبداعات والفنون الشعبیة  .المعمار للبیوت

  .أدوات الزینة من عقود وأساور وأوشمة  .األدوات الزراعیة
لذا یكون تعریف التراث الشعبي كما حدده أورالیوسبینوزا بأن الفلكلور   

علم المعرفة اإلنسانیة ویقوم على جمع مادتھ الفلكلوریة وتصنیفھا 
ودراستھا دراسة علمیة حتى یستطیع بعد ذلك من تفسیر حیاة الناس 
وم كیف كانت عبر األجیال، والفلكلور ھو أحد العلوم االجتماعیة التي تق

  .بدراسة تاریخ الحضارة وتفسیر جوانبھا المتعددة
  - :Traditional Clothes األزیاء التقلیدیة

ھي أنماط المالبس التي تتوارث داخل جماعة من الجماعات لیس لھا 

بدایة ولیس لھا مصمم وتعكس عادات وتقالید المجتمع الذي تنتمي إلیھ، 
وح العصر وعموم كما أنھا تعكس أنماط الحیاة وتطورھا وتكشف ر

  .الحیاة
  :Garmentالثوب 

، یطلق الثوب على اللباس وھو ما یلبسھ )١٩٩٣،١٠(ذكر البستاني 
الناس من الكتان والقطن والصوف والحریر وجمعھ أثواب وثیاب، 

القلة على أثواب، وبعض العرب تقول أثواب بالھمزة ألن الضمة ویجمع
  .تستثقل على الواو

  -:ت الدیموجرافیةالمعلوما: المحور األول
ماني الحالیة في  یْ َ ل رفت منطقة المخالف السُ ثم  العھد الجاھليعُ

ة والكوة اإلسالمي حتى العصر الحدیث بكونھا مخالفا  ْ و الف ھو الكَ خْ والمِ
قع یشتمل على عدة قرى لھا قصبة أو مدینة أو نھر؛ یجمع باسمھ  كل صُ

وھذه ). ھـ ٦٢٦ت ( الحمويیاقوت وعن إشتقاقھ یقول . تلك القرى
لیس في ) حكم وعثر(التسمیة األكثر شھرة من التسمیتین السابقتین 

تاریخ المنطقة فحسب، بل في كافة كتب التاریخ المعنیة بجنوب الجزیرة 
وكذلك تسمیة مخالف عثر انتھیا  حیث أن تسمیة مخالف حكم. العربیة

في النصف األخیر من القرن الرابع الھجري بتوحیدھما في إطار سیاسي 
ومبدأ تلك الشھرة یرجع إلى ). المخالف السلیماني(واحد عًرف بـ 

النصف األخیر من القرن الرابع الھجري، إذ تمكن السلطان الشھیر 
وألول مرة في تاریخ المنطقة  ھـ ٣٧٣سنة  سلیمان بن طرف الحكمي

كانت المنطقة . في مخالف واحد كبیر) حكم ـ وعثر(من توحید المخالفین 
ً باسم وبھا آثار یرجع تاریخھا إلى  المخالف السلیماني تعرف سابقا

سنة قبل المیالد، كما أنھا تقع على خط رحلة الشتاء والصیف  ٨٠٠٠
  : حیث قال تعالى سورة قریشفي  القران الكریمالتي ورد ذكرھا في 

 
ثم أخذ یلوح في أفق المنطقة تسمیة أخرى، ما تزال تتردد على مسامع 
العامة والخاصة حتى أصبحت التسمیة األقرب في الوقت الذي أخذت فیھ 

ً حتى باتت التسمیة  ً فشیئا المخالف 'التسمیة التاریخیة تتالشى شیئا
ال لذوي االھتمام والمطالعات التاریخیة، غیر معروفة الداللة إ' السلیماني

ان وتردد اسم جازان بھذا اللفظ، على األقل منذ  َ ـاز تلك التسمیة ھي جَ
بدایة التاریخ اإلسالمي على صفحات كثیر من المصادر التاریخیة 

  :واألدبیة، كمااحتفظت بمكانتھا السیاسیة الھامة العتبارات منھا
على الضفة الشرقیة منھ قبالة  البحر األحمرموقعھا على ساحل 

مما سمح بإقامة عالقات تجاریة بینھا وبین  ألفریقیاالشواطئ الشرقیة 
ھذه القارة منذ أكثر من ثالثة آالف سنة كما تشیر إلى ذلك الكتابات 

  .التوثیقیة في المتاحف الوطنیة في المملكة العربیة السعودیة
ً للقوافل ووجود المیناء على البحر األحم ً ھاما ر كان موقعھا یجعلھا ممرا

لھ أثره في مشاركتھا الفاعلة في أحداث التاریخ منذ أكثر من ألفي سنة، 
 والحبشة الیمنتسلك طریق جازان وھي تقوم برحلتھا إلى  قریشفكانت 

من إحدى المناطق اإلداریة  نوتعتبر منطقة جازا. تھامةقادمة من 
، تقع بجنوب غرب المملكة وتطل بیة السعودیةللمملكة العر التابعة
ھو أحد الموانئ السعودیة على البحر األحمر البحر األحمر على

ً من طرق  التجارة البحریة الشرقیة والغربیة بین والمیناء قریب جدا
تمتاز بتنوعھا .إفریقیاوشرق  والخلیج العربيوالشرق األقصىأوروبا

  .لجزر فرسان  البیئي والمناخي وتعتبر البوابة الرئیسیة
  -:الثقافیة الناحیة: المحور الثاني
حظیت المرأة الجیزانیة بالتعلیم منذ وقت ) ٧٨، ١٩٩٨(یھ أفادت الفق

بعید فكانت ما أن تبلغ السابعة من العمر كانت تتولى آسرتھا تعلیمھا 
كما افتتحت معاھد . القرأت خاصة قرأت القرآن وأمور دینھا الشرعیة

ھـ وكانت الدراسة فیھ لمدة ١٣٨٨كثیرة مثل معھد المعلمات بجازان عام 
ھـ ١٣٩٣وكذلك تم افتتاح معھد التمریض بجازان عام  ثالث سنوات،

  .م١٩٧٥ -١٣٩٥وأن أول الدفعات تخرجت من المعاھد كانت عام 
األعمال (مالمح من حیاة المرأة بین الماضي والحاضر : المحور الثالث

  -):المنزلیة
ذكرت ملیحة با بقي التي بلغت العقد السادس ونیف من العمر، والجدة 

ي بلغت العقد السابع ونیف من العمر وأخریات مثل مرضیة سوید الت
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عائشة عیسى، زینب عبدو سوید، والجدة نظیره، واألخوات عواطف 
مكي سوید، حصھ مكي سوید، صالحھ علي بوریك، ان النساء في جازان 
قد احترفن عدة حرف لكي تكفي نفسھا وأسرتھا، فمارسن األعمال 

وصناعة الطیب وأدوات التجمیل المنزلیة باإلضافة الي مھنة التولید، 
مثل إعداد الكحل وھو نوعان األثمد ویجھز من حجارة خاصة یوجد 
بالجبال یدق ناعماً ویوضع بالمكحلة، وأما النوع الثاني فیصنع من فروع 
شجر ا لحرمل وذلك بحرقھا داخل إناء وتتركھا مغطاة حتي تتكاثف ثم 

، كما اشتھرن بالحنة تنزعھا وتستخدمھا بعد خلطھا بقلیل من السمن
التي تجلب من الیمن ومن ثم تعدھا وذلك بعجنھا بالماء ومنقوع اللیمون 
ثم تستخدمھ في تحنیة یدیھا وقدمیھا وكانت أشھر نقوش الحنھ نقش 
تْھ نقش عبدو وأمنھ وما زالن  ْ مشعب الشریف، نقش حواشي نقش الغوف

كثیرة ناعمة للكل یحتفظن بھذا التراث بل تطور الحال الى ابتداع نقوش 
من الین والقدمین، كما صنعن مالبسھن ومالبس أسرتھا وكن یستخدمن 
مكنة الخیاطة الیدویة، ومن ثم أصبحت كھربائیة وأنھن قمن بتركیب 
دینمو صغیر فیھا، فقمن بخیاطة مالبسھن بالمكنة الیدویة، وطرزن 

ن إلي اآلن أغطیة قطع األثاث مثل المخدات التي كانت تزین القعادة ومازل
یحافظن على ھذا التقلید في التأثیث حیث ترتب القعادات في المجلس 
ً أم صغیر، كما اشتھرن بحرفة صناعة الكوافي والتي  سواء كان كبیرا
ْ وكن یطرزن المخدات  سٌف تنفذ بغرزة الكروشیھ، ھذا إلى جانب عمل الخَ

 ْ ٌب قماش  ، ویصنع غطائھا من)القطن(التي كانت تصنع من شجرة العُط
القطن ثم یتم تطریزھا بعدة غرزة منھا السلسلة وغرزة النفاش، وكن 
یطرزن بعض القطع واستخدمن بعض الغرز مثل الفرع رجل الغراب 

باإلضافة إلي أنھم استخدموا . والسلسلة وغرزه حبھ حبة ورجل الغراب
في التطریز غرزة النقاش مع الطاره، وكذلك كن یزخرفن أطراف 

كانت تثني زاویة المقلمة فوق بعضھا ومن ثم تقصھا كما  أثوابھن فمثالً 
ھذا الي جانب ما كانت تقوم . كنا نقص ونزخرف الورق أو منادیل الورق

  :بھ من أعمال منزلیة فقد كن یمضین وقتھن في أعمال كثیرة وھى
عندما تستیقظ في الفجر یعد في الصباح الباكر تجھیز طعام اإلفطار 

ة، ومن ثم تنظف المنزل ثم تقدم وجبة ویطلق علیھ اسم وقت  َ فار الصُ
ً خفیفة ویطلق علیھا  الفطور، وقبل وقت الظھر كانت تقدم وجبة أیضا
، ومن ثم تجھز الغذاء قبل الظھر ، یعقبھ العصریة ثم یحین  ھْ شَ ْ ر وقت الھَ
شاء وما زالت مالمح الماضي تعیش في الحاضر من خالل  وقت العِ

  .دم وتطبخ في نفس األواني التقلیدیةاألصناف التقلیدیة التي تق
أما عن المالبس وتنظیفھا فكلما تجمعت لدیھن مجموعة من المالبس 
قمن بغسلھا وتنظیفھا، ومن ثم تبخیرھا بعد أن تجف وترش بالكالونیا ثم 
ْ وتضع البخور  ب جَ شْ َ بْثم توضع المبخرة داخل الم جَ شْ َ تضعھا فوق الم

فكن یعملن داخل وخارج المنزل، فكن أما نساء البدو . لتبخیر المالبس
یعدن الطعام ویجھزن العجین ویصنعن الخبر والفطیر ویغسلن وینظفن 
المالبس ویفصلن المالبس ویجلبن الماء من البئر وجلب الحطب 
والماشیة والحرث وزراعة وحصاد المحاصیل الزراعیة وغیرھا من 

ن أو ثالثة، ومتى وكن یجھزن الطعام قبل الوقت بساعتی. األعمال األخرى
ما تجمع لدیھا كمیة من المالبس قامت بغسلھا، وأما غزل الصوف 
الرعي فكانت للقرى وجلب الماء كان في الصباح الباكر أما الحطب ففي 
القرى، جمیع األعمال خارج المنزل فكانت المرأة في القریة ھي من تقوم 

  . نزلبھ، ولم تكن المرأة الجیزانیة في المدن تعمل خارج الم
 ٩كانت النساء الجیزانیات یتفاخرن بدقة الوسط وتتكون المالبس من 

قطع  وتختلف عدد القطع على حسب المناسبة حیث كان الشیت 
والبوال یرتدى داخل المنزل، أما الحریر والستن والمیل " القطن"

  :فیرتدى خارج المنزل وھذه المالبس بالترتیب حسب االرتداء
رْ  - ٣   .فوطة -١ صَ َ ھْ  -٩  .قمیص تل -٧  .البدن -٥  .م عَ ْ ن ُ   .ق
مھ - ٦   .ثوب - ٤   .سدریة -٢ َ ل ْ ق َ لْ  -١٠   .المالیة -٨  .م َ م شْ  .مِ

وبعد دراسة المالبس التقلیدیة لمنطقة المخالف السلیماني تم تصنیفھا 
كما . إلى جزأین مھمین ھي مالبس داخل المنزل، ومالبس خارج المنزل

 :انیة إلى ثمانیة أقسام ھيتم تصنیف أدق وأشمل لمالبس المرأة الجیز
 .مالبس خارج املنزل: ثانيًا مالبس املنزل للمرأة الجيزانية: أوًال 
مالبس مزاولة األعمال المنزلیة  ١

 .الیومیة
مالبس زیارة األقارب 

 .والجیران
 .مالبس الحج والعمرة .مالبس استقبال الزوار  ٢
 .مالبس العروس والسھرة .مالبس أداء الصالة  ٣
  .البس النومم  ٤
  .مالبس الوالدة  ٥

  مالبس داخلیة  ٦
  -:مالبس داخل المنزل: أوالً 

  .مالبس مزاولة األعمال المنزلیة الیومیة -١

    
رْ               صُ َ   السدیریھ القالبي، والفوطة                 الم

  مقتنیات ملیحة با بقي الخاصة: المصدر    مقتنیات الباحثة: المصدر  
  السدریھ القالبي أو الرقبھ والفوطھباترون 

یوضح زي المرأة الجیزانیة الذي كانت ترتدیھ عند قیامھا  )٢(شكل رقم 
بأعمال المنزل وھي عبارة عن ثالث قطع ھى السدیریھ القالبي، 

، وھى حسب ترتیب ارتدائھا ْ ر صُ َ   .والفوطة، الم
  سدریھ قالبي  - أ

وتفتح بحیث یظھر وأطلق علیھا اسم سدریھ قالبي، ألن الكولة تقلب 
وھي عبارة عن زى یغطي الجزء . جیدھا وترتدي فقط داخل المنزل

بثالث بنان، " الخصر"العلوي للبدن یبدءا من الرقبة حتي أعلى الوسط 
سم تقریبا وبما أنھا ) ١٥(وتتكون من كولھ عالیھ یصل ارتفاعھا إلي 
جسم  وھي مضبوطة على. خاصة بمالبس المنزل فإنھا تقلب فكما ذكرنا

السیدة، ولھا كم قصیر یصل لمنتصف الساعد، وینتھي باسورة ضیقة في 
ویوجد بھا مرد أمامي مبطن في المرد من الداخل وكذلك الكولة . نھایتھا

وتحلى بشریط من الكسرات من لون مخالف، السدیریھ في شكلھا العام 
ا تشبھ لحد كبیر الزى الیاباني إال أن ھناك قصة لعمل الكم وتضاف لھ

، وتصنع من  ھْ َ ل ْ ت قطعة مثلثة تحت اإلبط وتسمى بَغ شِ البوال العادي والِ
بأسس رخیص الثمن، ویوضح شكل السدیریھ مدى العنایة ) القطن(

التماثل واالتزان لكل من الجانب األیمن والجانب التصمیم المتمثلة في 
أضف إلى ھذا أن . األیسر، وكذلك من حیث توزیع الزخارف ان وجدت

السدیریھ متساویة وال توجد بھا أي كتل مرتفعة أو منخفضة ألنھا كتلة 
فنالحظ أنھا استخدمت أما بالنسبة لعناصر التصمیم . ذات سطح مستو

جمیع األلوان المتاحة لھا، أما الشكل بالرغم من أن السدریة مسطحة إال 
أنھا تشكلت على قالب الجسم، وبما إنھا ذات سعر رخیص فھذا یدل على 

ً ما" القطن"صنعت من الشیت أنھا  كما في شكل  خشنة الملمس نوعا
)٢.( 
  -:الفوطھ  - ب

تقص قطعة مستطیلة شدیدة االتساع من أعلى وأسفل، یصل عرضھا 
سم أو حسب طول المرأة، تعمل كسرات عند ١٠٥سم وطولھا ١٨٠

سم وطولھ ٣الوسطى حسب مقاس الوسط وینظف وتحلى بكمر عرضھ 
سم، وتكون ھذه ٢٠ھ من الطرفین مقدار یساوي محیط الوسط مضاف إلی

الفتحة في منتصف األمام بمقدار أربعة بنان وتعمل فیھا عقدة، تصنع من 
وھي مضبوطة على خصر . خاصة بمالبس المنزل فكما ذكرنا أنفاقماش 

وتخاط ). تدخل یدیھا من فتحت الثوب وتقوم بربطھا جیدا(السیدة، 
، )سم ١٠(بنانھ أي أصابع  ٤ر الفوطة من الذیل إلى قبل الوسط بمقدا

یت تصنع من .ویثنى خط الذیل للفوطة شِ ) القطن(البوال العادي والِ
بأسس التصمیم فنجد رخیص الثمن، ویوضح شكل الفوطھ مدى العنایة 

التماثل واالتزان لكل من الجانب األیمن والجانب األیسر، وكذلك من حیث 
یر من الفوطھ أي قریب من توزیع الزخارف التطریز اآللي في الثلث األخ

أضف إلى ھذا أن كتلة الفوطھ متساویة وتوجد بھا كتل مرتفعة . الذیل
فنالحظ أنھا استخدمت جمیع األلوان أما بالنسبة لعناصر . عند خط الوسط

المتاحة لھا، بینما نجد الشكل قد تشكل على قالب الجسم شكل الجرس، 
صنعت من الشیت  وبما إنھا ذات سعر رخیص فھذا یدل على أنھا
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 ).٢(كما في شكل  خشن الملمس نوعاً ما" القطن"
رْ   - ت صَ َ  :الم

عن قطعة  سمي بھذا االسم ألن المرأة تصره على رأسھا، وھى عبارة
مربعة الشكل، مصنوعة من قماش عصفور الخفیف، مبرومة األطراف، 

سم،  ٧٠: ٦٠ویفضل فیھا األلوان الغامقة، طولھا وعرضھا یتراوح بین 
ْ على الرأس بعد ثنیھ بالمنتصف فینتج لنا قطعة  ر صَ َ یوضع حرف الم
ً من  مثلثة الشكل  وتوضع على الرأس بعد ترك قلیال من الشعر ظاھرا

ْ خلف الرقبة، وتلف األ ر صَ َ ھْ وتربط الزوایا العلویة للم َ وف مام یطلق علیھ حُ
الزاویتان االخریتان عكس بعضھما بحیث تجمع جمیع الشعر داخلھ 
وتسحب من أسفل خلف الرقبة إلى أعلى الرأس وتعقد في األعلى ویطلق 
ً تحب أن تتزین المرأة بالفل فتلفھا  علیھا أھل فرسان اسم طنھ، وأحیانا

وتثبتھا في العقدة بدون ربط وتستخدم داخل المنزل وخارجھ، وتباع 
  ).٢(جاھزة، وترتدیھ المرأة طول الیوم واللیلة كما في شكل 

  -:مالبس استقبال الزوار -٢
رْ   - أ صُ َ  :السدیریھ القالبي، والفوطة، الم

وترتدي السیدة نفس مالبس مزاولة األعمال المنزلیة ولكن تكون 
كون من الحریر أو الستن مثالً كما في الشكل رقم الخامة أكثر فخامة وت

)٣.( 

    
یوضح شكل مالبس استقبال الزوار ونالحظ نوعیة الخامة  )٣(شكل 

  أغلى من مالبس مزاولة األعمال المنزلیة
  - :الكرتھ  - ب

وھو مصطلح ھندي للكرتھ ولكن بدون كولھ ویثبت مع الفوطة، ثم 
لھا كم قصیر یصل طولھ من عند الجنب، و) سوستھ(یركب لھا سحاب 

لمنتصف الساعد ینتھي باسورة غیر عریضة أو تكون بمقاس منتصف 
لعملھ ویفضلن ) الساتان(الساعد، ویستخدم قماش البوال والستن 

النساء الكبیرات جمیع األلوان السادة منھا أو المشجر خاصة الغامق 
ھ عبارة تصمیم الكرت.منھا، بینما الشابات والصغار یفضلن الفاتح منھا

عن صدریھ مفتوحة من منتصف األمام وتحتوي على مرد وعراوي 
وزرایر للزینة فقط، أما السحاب ففي خط الجنب كما ذكرنا سابقا، بینما 
كان یزم أو یكسر الوسط،، یقص القماش األساسي مع البطانة طبق 
األصل ثم یثبت كل من األمام والخلف معا، وتثبت عند خط الوسط، ومن 

أن تحتوي علي جیب عند خط الجنب، وتنوعت فتحات الرقبة الممكن 
في عدة أشكال فتحة الرقبة السبعة ویطلق علیھا كرتھ سبعھ أو فتحة 
الرقبة مربعة ویطلق علیھا كرتھ مربعة أو فتحة الرقبة مدورة ویطلق 

 ).٣(علیھا كرتھ مدورة، كما في الشكل 

       

    ترتدي قمیص التٌل عند الخروج

  
  ون كرتھ مربع دلعباتر

 

 

 باترون كرتھ مدوره باترون كرتھ قلبة كوت       

   

 باترون كرتھ مربعھ باترون كرتھ مثلثھ      
تقلب الكولة داخل المنزل في حین أنھا ترفع عند الخروج من  )٤(الشكل

  المنزل باترون السدریھ الرقبھ والفوطھ

  
لي  - أ شِ نٍ   -:كرتة الكُ

تصمیم الكرتھ عبارة عن صدریھ مفتوحة من منتصف یوضح الشكل ھنا 
األمام وتحتوي على مرد وعراوي وزرایر للزینة فقط، بینما كان یزم أو 
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یكسر الوسط الفوطھ ویركب علیھا حزام أطول من محیط الوسط مره 
لي الذي یحتوي على قصات عرضیة , ونصف شِ نٍ وترتدي فوقھا زي الكُ

تبدأ القصة من الكتف إلى الصدر، في الجزء العلوي من األمام حیث 
وتثبت مع قصھ عرضیة عرضیھ أخرى، عبارة عن قطعة مستطیلة بھا 
زم عند قصة الصدر والوسط لتحتوي كامل الصدر، وفتحة الصدر على 

، ومتصلة مع الفوطة تحتوي على كسرات صغیرة، من الخلف ال ٧شكل
األسفل وتزین توجد بھ أي قصة، ولھا أكمام قصیرة لھا زم من األعلى و

باسورة یصنع من البوال السویسري المطرز، ویستخدم جمیع األلوان 
التي تفضلھا، یحتوي على قصات عرضیة في الجزء العلوي من األمام 
حیث تبدأ القصة من الكتف إلى الصدر، وتثبت مع قصھ عرضیة عرضیھ 
أخرى، عبارة عن قطعة مستطیلة بھا زم عند قصة الصدر والوسط 

، ومتصلة مع الفوطة )٧(كامل الصدر، وفتحة الصدر على شكل لتحتوي 
التي تحتوي على كسرات صغیرة، الخلف ال توجد بھ أي قصة، ولھا 
أكمام قصیرة لھا زم من األعلى واألسفل وتزین باسورة رفیعة، كانت 
السیدة ترتدي السدیریھ مع الفوطة ثم تردي فوقھا الكرتھ والتل الخفیف 

 ).٣(كما في شكل . ناسباتوترتدي الثوب للم

     
لي قبل ارتدائھ فوق المالبس )٣(شكل  شِ نٍ    یوضح شكل زي الكُ

   
  مقتنیات الباحثة الخاصة: المصدر

یوضح طریقة ارتداء الزى بالكامل لجمیع قطع المالبس  )٤(شكل رقم 
  التي ترتدي الستقبال الزوار في المنزل بالترتیب

  -:مالبس أداء الصالة -٣
لْ الصالة فوق الثالث القطع       َ م شْ ِ وكانت ترتدي عند أداء الصالة م

كما في الشكل رقم . األساسیة وكان یصنع من القطن الملون أو السادة
)٥.( 
  
  
  
  
  

  - :مالبس النوم -٤
بینما كانت مالبس النوم عبارة عن الثالث قطع األساسیة السدیریھ 

ْ وكانت تصنع من  ر صُ َ القماش الملون أو السادة أو القالبي، والفوطة، الم
المنقوش الذي یجلب من الھند عن طریق عدن حسب حالة االقتصادیة 

 ).٦(كما في شكل . واالجتماعیة

      
 )٧(شكل 

یوضح مالبس النوم وھو عبارة عن الثالث قطع األساسیة 
رْ  صُ َ   السدیریھ القالبي والفوطھ، والم

 -:مالبس داخلیة -٥
لھ   - أ شِ نٍ  -":السنتیانھ"الكُ
وتصنع من قماش الشیت وتستخدم جمیع األلوان التي تفضلھا،      

وھي تشبھ لحد كبیر السدریة الھندیة، لھا أكمام قصیرة لھا زم من 
 ). ٨(األعلى واألسفل وتزین باسورة كما في شكل رقم 

  

  
لھ  )٨(شكل  شِ نٍ والتي ترتدیھا المرأة "السنتیانھ"یوضح شكل الكُ

  الجیزانیھ تحت مالبسھا 
 -:السروال-ب

وكانت النساء ترتدین سروال عریض واسع من األعلى ضیق من األسفل 
في الفترة األخیرة، أما الصغیرات فكن یرتدین سروال أبو بخط  وسدیري 

  ).٩(كما في الشكل .وكرتھ وتنشر في الخارج

  
یوضح باترون السروال العریض الواسع من األعلى وضیق  )٩(شكل 

  .في الفترة األخیرةمن األسفل وقد ظھر 
 - :فوط الدورة الشھریة  - ث

ذكرت الخالة عائشة أن المرأة الجیزانیة كانت تجھز سبع قطع قبل موعد 
الدورة الشھریة والتي كانت تستخدمھا عند قدوم الدورة الشھریة، 
وكانت تقوم بعمل قطعة مستطیلة من القماش الخام الذي یغطى بھ المیت 
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تصبح بالحجم المطلوب والكافي وتثنى عدة مرات حتى ) الدوت(
المتصاص  الدورة، وتثبت من بحبل من جمیع األطراف وتثبت القطعة 
المستطیلة بین الفخذ وتربط كل طرفین من جھة واحدة لكل فخذ وبھذا 
تستطیع مزاولة أعمالھا الیومیة وھى مطمئنة، وتبدل كل یوم بأخرى 

مس والھواء الطلق جدیدة، وتغسل القطعة القدیمة جیدا وتنشر في الش
حتى تجف جیداً، وكانت النساء ترتدین سروال عریض واسع من األعلى 

 ).١٠(كما في الشكل رقم . ضیق من األسفل
  

  
  
  

  )١٠(شكل 
  .یوضح شكل والتي ترتدیھا المرأة الجیزانیھ عند قدوم الدورة الشھریة

  .مالبس خارج المنزل: ثانیاً 
 .مالبس زیارة األقارب والجیران -١
 .س الحج والعمرةمالب -٢
 .مالبس العروس والسھرة -٣
 .مالبس الوالدة -٤

بعد جمع البیانات تبین أن عدد قطع المالبس التقلیدیة لخارج المنزل      
بلغت التسع قطع، وكان االختالف زیادة قطعة الخروج من المنزل، أو 
في نوعیة القماش المنفذة منھ والذي كان یعتمد على الحالة االقتصادیة 

المناسبة المستخدم فیھا ومالبس المنزل تكون أقل كلفة من  ونوعیة
  .مالبس الزیارات والزواج

  - :مالبس زیارة األقارب والجیران -١
، السدیریھ       ْ ر صُ َ وترتدي عند استقبال الضیوف كانت ترتدي الم

ْ طول . الرقبة، والفوطة، والثوب ر صُ َ ونالحظ أنھا كانت ترتدي الم
والشتاء واحدة، وكانت تصنع كل حسب  الوقت، وكانت مالبس الصیف
 . الحالة االجتماعیة واالقتصادیة

  -:سدیریھ الرقبة  - أ
وترتدى في العادة عند الخروج فقط، ویرجع اسم سدریة الرقبة إلى      

وتثبت فیھا مجموعة من . زیادة الحشمة فالكولة كانت تغطي كل الرقبة
قبة ویطلق على األزاریر الذھبیة أو من الفضة بالكولة وبطول الر

، كما تحلى أطراف الكولة )أنصاف ذھب(األزاریر الذھبیة نصایف 
بشریط كسرات من نفس خامة النسیج ویكون من أحد األلوان الموجودة 
بھ، وتحتوي السدریة على المرد وكل مرد یحتوي على عروة تقابلھا 
ت العروة األخرى الموجودة في المرد المقابل لھا ومھمة العروتین تثبی

أزریر من الذھب التي لھا قاعدة مدورة وتثبت ھذه القاعدة في المرد 
السفلي ویدخل قمة األزرار في فتحة العروة المقابلة الموجودة بالمرد 
المقابل وھكذا تثبت جمیع األزاریر الذھب، وتصنع من الحریر الطبیعي 

،  وھي عبارة عن )الساتان(غالي الثمن، المشجر أو السادة والستن 
ي یغطي الجزء العلوي للبدن یبدا من الرقبة حتي أعلى الوسط ز
ولھا كم قصیر یصل لمنتصف الساعد، وینتھي باسورة ضیقة "الخصر"

ویوجد بھا مرد أمامي مبطن في المرد من الداخل، شكل . في نھایتھا
السدیریھ مدى العنایة بأسس التصمیم التماثل واالتزان لكل من الجانب 

ألیسر، وكذلك من حیث توزیع الزخارف ان وجدت األیمن والجانب ا
التردید یظھر في الوحدات المطبوعة  وھي عبارة عن زخارف نباتیة 
توزع بشكل تكراري علي كافة أجزاء السدریة أضف إلى ھذا أن كتلة 
السدیریھ متساویة وال توجد بھا أي كتل مرتفعة أو منخفضة ألنھا ذات 

لتصمیم فنالحظ أنھا استخدمت جمیع أما بالنسبة لعناصر ا. سطح مستو
األلوان المتاحة لھا، أما الشكل بالرغم من أن السدریة مسطحة إال أنھا 
تشكلت على قالب الجسم، وبما إنھا ذات سعر غالي فھذا یدل على أنھا 

 ).١١(كما في الشكل . صنعت من الحریر الطبیعي ناعم الملمس

  
  مقتنیات ملیة با بقي الخاصة: المصدر

یوضح شكل صدریھ الرقبة والفوطة والتي ترتدیھا المرأة  )١١(ل شك
  .الجیزانیھ عند الخروج من المنزل للزیارات العادیة

  -:الفوطة  - ب
عبارة عن قطعة مستطیلة شدیدة االتساع من أعلى وأسفل، یصل      

سم أو حسب طول المرأة، تعمل ١٠٥سم وطولھا ١٨٠عرضھا 
وینظف كسرات الوسط بكمر  كسرات عند الوسطى حسب مقاس الوسط

سم وطولھ یساوي محیط الوسط مضاف إلیھ من الطرفین ٣عرضھ 
سم، وتكون ھذه الفتحة في منتصف األمام وتعمل منھا ٢٠مقدار 

عقدة، تصنع من قماش الحریر السادة والمشجر لحریر وقماش الستن 
ولكن بما أنھا حسب الحالة االقتصادیة والمناسبة المستخدمة فیھا 

وھي مضبوطة على خصر . ة بمالبس المنزل فكما ذكرنا أنھاخاص
فالتماثل واالتزان لكل من الجانب  السیدة، وتصنع من الحریر الطبیعي

. األیمن والجانب األیسر، وكذلك من حیث توزیع الزخارف ان وجدت
أضف إلى ھذا أن كتلة الفوطھ متساویة وال توجد بھا أي كتل مرتفعة 

أما بالنسبة لعناصر التصمیم . سطح مستو أو منخفضة ألنھا ذات
فنالحظ أنھا استخدمت جمیع األلوان المتاحة لھا، أما الشكل بالرغم من 

مسطحة إال أنھا تشكلت على قالب الجسم، وبما إنھا ذات الفوطھ أن 
سعر غالي فھذا یدل على أنھا صنعت من الحریر الطبیعي الملمس 

 ).١٢(كما في شكل .نوعاً ما

  
  مقتنیات ملیة با بقي الخاصة: المصدر

  
  
  
  
  
  

یوضح شكل الفوطھ باترون والتي ترتدیھا المرأة الجیزانیھ  )١٢(شكل 
  .عند الخروج من المنزل للزیارات العادیة

رْ   - ت صَ َ    -:الم
نالحظ أن المرأة الجیزانیة كانت ترتدیھ باستمرار داخل وخارج المنزل 

 .وعند النوم
  - :البدن  - ث

ر أو للخروج من المنزل، ویرتدى فوق السدریة یستخدم الستقبال الزوا
والفوطھ، وھو عبارة عن ثوب طویل یغطي كامل الجسم لھ أكمام 
طویلة تنتھي بأسوره مضبوطة بالرسغ، مفتوح یطول األمام وتحلى 
بتطریز بعرض بنانتین كما تحلى األسورة تثبت الفتحتان عند الوسط 

  ). ١٣(الشكل  بزرارین مبطنة من نفس نوع القماش، كما في

 
یوضح البدن الذي یستخدم الستقبال الزوار أو للخروج من  )١٣(شكل 

  المنزل، ویرتدى فوق السدریة والفوطھ
وبتحلیل القطعة بعناصر وأسس التصمیم نجد أن البدن من وجھة نظر 
أسس التصمیم وجود التماثل واالتزان لكل من الجانب األیمن والجانب 

توزیع الزخارف بالتردید والتكرار واإلیقاع األیسر، وكذلك من حیث 
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الجمیل تظھر في الوحدات المطرزة في الشریط المحلي لفتحة األمام 
والكم فیعطیھا تباین جمیل، أضف إلى ھذا أن كتلة البدن متساویة وال 
توجد بھا أي كتل مرتفعة أو منخفضة ألنھا ذات سطح مستو، بینما 

جمیع األلوان السادة المتاحة لھا، نالحظ أن عناصر التصمیم استخدمت 
وظھر الشكل للبدن مسطحة إال أنھا تشكلت في انسیابیة على قالب 

الجسم، وبما إنھا ذات سعر غالي فھذا یدل على أنھا صنعت من  
 .الكریب أو الحریر الطبیعي ناعم الملمس

  - :الثوب  - ج
تشبھ ثوب الرجال الحالي ویحتوي على بغلھ وتخلیصھ وفتحة صدر 

بتطریز عند خط المنتصف ویرتفع لیحیط بفتحة الرقبة األمامیة  زینت
ھْ وزینت أطراف األكمام، ویوضح شكل  لیصَ ْ والخلفیة وكذلك حول التَخ
الثوب مدى العنایة بأسس التصمیم فنجد التماثل واالتزان لكل من 
الجانب األیمن والجانب األیسر، وكذلك من حیث توزیع الزخارف 

روعي فیھ النسبة والتناسب والمقاسات الدقیقة  التطریز بشكل منتظم
أضف إلى ھذا أن كتلة الثوب متساویة وال توجد بھا . واإلیقاع الجمیل

أما بالنسبة لعناصر فنالحظ أنھا استخدمت . كتل مرتفعة عند خط الوسط
جمیع األلوان المتاحة لھا، بینما نجد الشكل قد تشكل على قالب الجسم، 

ي ذات سعر غالي فھذا یدل على أنھا صنعت من وبما إنھا ناعمة فھ
ویعمل في الثوب فتحتان من الجوانب ). ١٤(الحریر كما في شكل 

الغرض منھا ان تدخل المرأة یدیھا لتقوم بتعدیل وضبط وربط الفوطة 
ولتتمكن من التقاط الفوطة لو سقطت منھا دون . دون ان یالحظھا أحد

بط الفوطة علي مقاسھا من الحاجة لرفع ثوبھا، وكذلك لتعدیل ور
 ).١٤(الداخل، كما في شكل 

 

     
  مقتنیات إبراھیم مفتاح  الخاصة: المصدر

یوضح شكل الثوب ترتدیھا المرأة الجیزانیھ عند الخروج  )١٤(شكل 
  من المنزل للزیارات العادیة والباترون

  -:القمیص  - ح
ضھ عبارة عن قمیص تل فضفاض طولھ یصل إلى طول السیدة أما عر

فیكون المسافة من أصابع الید الیمنى إلى أصابع الید الیسرى وھي 
مفرودة، وتبطن منطقة الصدر سواء من األمام والخلف ببطانة یصل 
عرضھا للكتفین أما طولھا فیصل إلى البطن، وتوجد فتحة رقبة عند 

سم، كما أن فتحة الرقبة تكون  ١٥المنتصف یصل طول ھذه الفتحة إلى 
بأسس التصمیم فنجد ویوضح شكل القمیص مدى العنایة  بشكل مستدیر

التماثل واالتزان لكل من الجانب األیمن والجانب األیسر، وكذلك من 
حیث توزیع الزخارف التطریز بشكل منتظم روعي فیھ النسبة والتناسب 

أضف إلى ھذا أن كتلة الثوب . والمقاسات الدقیقة واإلیقاع الجمیل
فنالحظ أنھا أما بالنسبة لعناصر . المالبس متساویة وتتشكل حسب شكل

، كما في استخدمت جمیع األلوان المتاحة، وكلھا ن ذات ملمس ناعم
 )١٥(شكل 

   
مقتنیات ملیة با : المصدر  مقتنیات إبراھیم مفتاح  الخاصة: المصدر

  باترون القمیص       بقي
یوضح شكل القمیص التل فضفاض طولھ یصل إلى طول  )١٥(شكل 

لسیدة أما عرضھ فیكون المسافة من أصابع الید الیمنى إلى أصابع الید ا
الیسرى وھي مفرودة، وتبطن منطقة الصدر سواء من األمام والخلف 

  .ببطانة یصل عرضھا للكتفین أما طولھا فیصل إلى البطن
مھ  - خ َ ل ْ ق َ    -:م

طاعة وھنا  ُ مھ ق َ ل ْ ق َ مھ شعر یعني قماش شبكي، أو م َ ل ْ ق َ وھي نوعان م
قاس واحد ومن ثم یمكن صباغتھا باأللوان، وھي عبارة عن تقص بم

قطعة مستطیلة الشكل، مصنوعة من قماش البوال السویسري الخفیف 
مھ  َ ل ْ ق َ مھ المصنوعة من البوال والجرجیت وم َ ل ْ ق َ والحریر ثم ظھرت الم

سم،  ١٥٠أبو خط أحمر، ویفضل فیھا األلوان الغامقة، ویبلغ طولھا 
ْ المثبت على  سم، مبرومة ٦٠وعرضھا  ر صَ َ الطرفین، یوضع فوق الم

ْ كما في شكل رقم  ر صَ َ مھ حول الرأس لتغطي الم َ ل ْ ق َ الرأس وتلف الم
)١٦.( 

 

 
  مقتنیات الباحثة الخاصة: المصدر

مھ وھي عبارة عن قطعة مستطیلة  )١٦(شكل رقم  َ ل ْ ق َ یوضح شكل الم
 سم، مبرومة الطرفین، ٦٠سم، وعرضھا  ١٥٠الشكل ویبلغ طولھا 

ومصنوعة من قماش البوال السویسري الخفیف والحریر ثم ظھرت 
مھ أبو خط أحمر، ویفضل  َ ل ْ ق َ مھ المصنوعة من البوال والجرجیت وم َ ل ْ ق َ الم

  .فیھا األلوان الغامقة
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ھ أو شرشف تركي أو شیذر  -  د عَ ْ ن ُ    -":یمني"ق
ھ، الفوطة فھي  ْ ون ة العلویة والخُ عَ ْ ُون وتتكون من ثالث قطع فوطة والق

ة العلویة فھي كما شر عَ ْ ن ُ حت أنفا وتصنع من الحریر األسود، أما القو
عبارة عن قطعة مثلثة كلوشة الشكل، طولھا من قمة الرأس إلى الوسط، 
یثنى الطرفین ویثبت بالطق طق بعد قیاس فتحة الوجھ، لتسمح لھ 
ھ فھي عبارة  ْ ون بالولوج من خاللھ، وتصنع من الحریر األسود، بینما الخُ

ً ٢٥ستطیلة عرضھا عن قطعة م سم، وتصنع من  ٧٠سم وطولھا تقریبا
قماش شعر أو شبكي، لھا شریط یلف ویعقد خلف الرأس، ویوضح شكل 

ة مدى العنایة  عَ ْ ُون التماثل واالتزان لكل من بأسس التصمیم فنجد الق
ھْ متساویة  عَ ْ ُون الجانب األیمن والجانب األیسر، أضف إلى ھذا أن كتلة الق

أما بالنسبة لعناصر . مرتفعة ألنھا تأخذ شكل الجرسوتوجد بھا كتل 
فنالحظ أنھا استخدمت اللون األسود فقط، بینما نجد الشكل قد تشكل 
وغطى قالب الجسم والمالبس، وبما إنھا ناعمة فھذا یدل على أنھا 

 ).١٧(كما في شكل رقم صنعت من الحریر 

  
ھ أو شرشف تركي أو شیذر )١٧(شكل  عَ ْ ن ُ والتي " منيی"یوضح شكل ق

  .ترتدیھا المرأة الجیزانیھ عند الخروج من المنزل للزیارات
  -:المالیة  - أ

عبارة عن قطعة مستطیلة الشكل، مصنوعة من الكتان أو قماش ثقیل 
سم، ٤٠٠نوعا ما ، ویفضل فیھا األلوان الغامقة، وكان طولھا 

سم، تثنى وتدكك من األطراف وتتزین بشریط كلفة بھا ١٥٠وعرضھا 
أو كباكب، یوضع فوق الشعر المغطي بالمقلمة، ویوضح شكل كُثِل 

المالیة مدى العنایة بأسس التصمیم فنجد التماثل واالتزان لكل من 
الجانب األیمن والجانب األیسر، وكذلك من حیث توزیع الزخارف بشكل 
منتظم على الطرفان روعي فیھا النسبة والتناسب والمقاسات الدقیقة 

ضف إلى ھذا أن كتلة الثوب متساویة وزخرفة بكتل أ. واإلیقاع الجمیل
أما بالنسبة لعناصر . زخرفیھ صنعت من الحدید أو الخرز أو الصوف

فنالحظ أنھا استخدمت جمیع األلوان المتاحة لھا، بینما نجد الشكل قد 
تشكل على قالب واحد یشبھ األنبوب، وھي خشنة الملمس،  كما في 

 )١٨(شكل 

    

  
  تنیات ملیحة با بقي الخاصة        باترون المالیھمق: المصدر

َعْ  ٣ -١ ن ْ ق   : المِ
وھو غطاء آخر للحجاب ظھر قبل المالیھ، قطعة مستطیلة الشكل، 

سم، توضع منتصف المقنع على  ١٨٠سم وطولھا ١١٠عرضھا 
  .الرأس بحیث تكون نفس الطول من الیمین والیسار كما في شكل

  -:الكاب -٢
ي عبایة جدید یطلق علیھ الكاب وظھر شكلین ظھر في الفترة االخیره ز

واالختالف كان في " زم"ولكنھا كلھا تحتوي على قصة صدر وكشكة 
وجود األكمام أو عدم وجودھا وكلھا تصنع من الحریر األسود، ویوضح 
شكل الكاب مدى العنایة بأسس التصمیم فنجد التماثل واالتزان لكل من 

ذلك القصات نجدھا عبارة عن أربعة الجانب األیمن والجانب األیسر، وك
قطع متساویة، أضف إلى ھذا أن الكاب بھ كتلة تأخذ شكل الجرس أو 

أما بالنسبة لعناصر فنالحظ أنھا استخدمت اللون األسود فقط، أما . التنور
الشكل فنجده قد تشكل وغطى قالب الجسم والمالبس، وبما إنھا ناعمة 

 ).١٩(كما في شكل فھذا یدل على أنھا صنعت من الحریر 

    

  
  مقتنیات ملیحة با بقي الخاصة: المصدر

یوضح شكل وباترون الكابات من األمام والجنب والخلف  )١٩(شكل 
  .والتي ظھرت وارتدھا المرأة الجیزانیھ عند الخروج من المنزل
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   مقتنیات ملیحة با بقي الخاصة: المصدر

  قطع الملبسیھ بالترتیبیوضح طریقة ارتداء ال )٢٠(شكل 
  -:مالبس الحج والعمرة -٢

،  ٤وكانت ترتدي عند أداء مناسك الحج والعمرة  ْ ر صُ َ قطع ھى الم
والسدیریھ، الرقبة، والسروال الواسع عند الوسط ضیق عند الكاحل 
، وما یمیز ھذه األزیاء أنھا كلھا لون أبیض، كما في  ھْ عَ ٌ ن ُ والمالیھ أو الق

 ).٢١(الشكل

   
  ن السروال والسدریھ الرقبھباترو

قطع  ٤یوضح باترون زي الحج والعمرة وھو  )٢١(شكل 
، والسدیریھ، الرقبة، والسروال الواسع عند  ْ ر صُ َ ھى الم

، وما یمیز ھذه  ھْ عَ ٌ ن ُ الوسط ضیق عند الكاحل والمالیھ أو الق

  األزیاء أنھا كلھا لون أبیض
  - :مالبس الوالدة

، والس ٣اترتدت ْ ر صُ َ دیریھ،  القالبي، والفوطھ، كما في شكل قطع وھى الم
 ). ٦(رقم 
  -:مالبس العروس والسھرة -١
 :المیل-أ

عبارة عن قماش ھندي األصل، غالي الثمن مطرز بالقصب ورسمت 
علیھا أشكال للحیوانات مثل الطاووس والدیك والزخارف النباتیة 
بإحجامھا المختلفة، وكان یصنع من القطن الطبیعي والحریر والشیفون 
والكریب جورجیت، تطور اآلن لتدخل فیھ أنواع أخرى من األقمشة مثل 
البولیستر والنایلون، ولھ ألوان متعددة وھي األحمر واألزرق واألخضر 
والفوشي وبتحلیل القطعة بأسس وعناصر التصمیم نجد أن ھناك تماثل 
واتزان لكل من الجانب األیمن والجانب األیسر، وتم توزیع الزخارف 

یة بشكل إبداعي جمیل كما نالحظ أن أشكال الخطوط اتخذت الشكل  النبات
المتعرج بشكل متساوي والتكرر الحاصل ھو نوع من اإلیقاع الذي یرید 
أن یعبر عنھ الفنان وتكرار طائر الطاووس وتوزیعھا بشكل متزن 
ومستخدم المقاییس بحیث استفاد من المساحة واأللوان المستخدمة في 

حقق العمق الوجداني فیتحقق التماثل الرائع لمن ترتدي الزخرفة كلھا ت
أضف إلى ھذا أن كتلة الفوطھ متساویة وال توجد بھا . ھذه القطعة الفنیة

أما بالنسبة لعناصر . أي كتل مرتفعة أو منخفضة ألنھا ذات سطح مستو
التصمیم فنالحظ أنھا استخدمت جمیع األلوان الخاصة بالمیل وھي 

األخضر، الفوشي، أما الشكل فقد شكلت على قالب األحمر، األزرق، 
الجسم شكل الجرس، وبما إنھا ذات سعر غالي فھذا یدل على أنھا 

  ).٢٢(صنعت من الحریر الطبیعي الملمس نوعاً ما كما في الشكل 

  

  
 -:سدیریھ المیل  - ب

وترتدیھا العروس فقط، وھي مضبوطة على جسم السیدة، ولھا كم 
. لساعد، وینتھي باسورة ضیقة في نھایتھاقصیر یصل لمنتصف ا

ویوجد بھا مرد أمامي مبطن في المرد من الداخل وكذلك الكولة،  
السدیریھ في شكلھا العام تشبھ لحد كبیر الزى الیاباني إال أن ھناك قصة 
، وتصنع من  ھْ َ ل ْ لعمل الكم وتضاف لھا قطعة مثلثة تحت اإلبط وتسمى بَغ

شكل السدیریھ مدى العنایة بأسس الحریر غالي الثمن، ویوضح 
التصمیم التماثل واالتزان لكل من الجانب األیمن والجانب األیسر، وكذلك 
من حیث توزیع الزخارف ان وجدت التردید یظھر في الوحدات 
المطبوعة وھي عبارة عن زخارف نباتیة توزع بشكل تكراري علي 

تساویة وال توجد كافة أجزاء السدریة أضف إلى ھذا أن كتلة السدیریھ م
أما بالنسبة . بھا أي كتل مرتفعة أو منخفضة ألنھا ذات سطح مستو

لعناصر التصمیم فنالحظ أنھا استخدمت جمیع األلوان المتاحة لھا، أما 
الشكل بالرغم من أن السدریة مسطحة إال أنھا تشكلت على قالب الجسم، 

حریر الطبیعي وبما إنھا ذات سعر غالي فھذا یدل على أنھا صنعت من ال
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 ).٢٣(كما في الشكل. ناعم الملمس

      

     
  )٢٣(شكل  

  - :الفوطھ المیل أو خاني  - ت
عبارة عن قطعة مستطیلة شدیدة االتساع من أعلى وأسفل، تصنع من 
قماش المیل المشجر وقماش الستن حسب الحالة االقتصادیة والمناسبة 

، وتصنع من الحریر وھي مضبوطة على خصر السیدةالمستخدمة فیھا 
التماثل واالتزان لكل من  الطبیعي نالحظ أسس التصمیم المجود في

الجانب األیمن والجانب األیسر، وكذلك من حیث توزیع الزخارف ان 
أضف إلى ھذا أن كتلة الفوطھ متساویة وال توجد بھا أي كتل . وجدت

أما بالنسبة لعناصر . مرتفعة أو منخفضة ألنھا ذات سطح مستو
فنجد أنھ قد تم استخدام جمیع األلوان المتاحة لھا، أما الشكل لتصمیم ا

مسطحة إال أنھا تشكلت على قالب الجسم، وبما الفوطھ بالرغم من أن 
إنھا ذات سعر غالي فھذا یدل على أنھا صنعت من الحریر الطبیعي 

 ).٢٤(كما في شكل رقم .الملمس نوعاً ما

  
  -:الكرتھ المیل  - ث

 قماش  المیل انھا صنعت من لكرتھ المدورة االوھي نفس تصمیم ا

  

  
مقتنیات : المصدر )ب(مقتنیات القریة التراثیة بجازان   )أ: (المصدر

  مقتنیات الباحثة الخاصة )ج(ملیحھ با بقي الخاصة  
  )٢٣(شكل 

ْ المترتر والشماس  - ج ر صَ َ   -:الم
ز في وھي قطعة مثلثة الشكل یظھر لنا في وسطھا أنھا مطرزة بالخر

صفوف تحت بعضھا البعض في شكل مستطیل ویبلغ طولھ عشرة بنان 
 ).٢٤(وجملت في الزاویة شكل ھالل كما في شكل 

   
 )٢٤(شكل 

  -:القمیص المیل  - ح
قماش المیل، كما في  انھا صنعت من وھي نفس تصمیم قمیص التل إال

 ). ٢٥(شكل 

    

    
  سیوضح شكل قمیص المیل الخاص بالعرو )٢٥(شكل 
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مھ المیل  - خ َ ل ْ ق َ    -:م
وھي خاصة بالعروس، مصنوعة من قماش المیل، والمطرز بالزخارف 

 ١٥٠اإلسالمیة ورسوم طائر الطاووس بالونھ الجمیلة، ویبلغ طولھا 
ْ المثبت  ٦٠سم، وعرضھا  ر صَ َ سم، مبرومة الطرفین، یوضع فوق الم

ْ كما في ش ر صَ َ مھ حول الرأس لتغطي الم َ ل ْ ق َ كل رقم على الرأس وتلف الم
)٢٦.( 

  

     

   
ْ المترتر     مقتنیات ملیحة با بقي  عقد الذھب : المصدر ر صَ َ الم

مھ المیل الطاووس َ ل ْ ق َ     والشماس قبل وبعد اللبس       م

   ) ب(  ) أ(

  )د()ج(
القمیص ) ج(السدریھ الطاووس  )ب( الفوطھ المیل الطاووس) أ(

  القمیص المیل   مفرود)د( المیل الطاووس

   )ب()أ(

     )د(  )ج(
مھ المیل   ) أ( َ ل ْ ق َ من  )ج(والزي كامل من األمام ) ب(م

  من الخلف ) د(الجنب    
یوضح طریقة وترتیب ولبس السدریھ المیل والفوطھ  )٢٦(شكل 

ْ المترتر والشماس على الرأس ر صَ َ   والقمیص المیل الم

     

  
  مقتنیات ملیحة با بقي: المصدر

  العروسة بزي المیل كامل
لسدریھ والفوطھ المیل الدیك   القمیص المیل الدیك   زي المیل كامل من ا

  األمام ومن الجنب
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  مقتنیات ملیحة با بقي: المصدر

مھ – لمیل األزرق من األمام - الكرتھ – المیل األزرق -الفوطھ َ ل ْ ق َ  -  الم
ْ المترتر  ر صَ َ   الزي كامل من األمام ومن الخلف -  الم

  ولة األعمال المنزلیةمالبس البیت ومزا -١

  
یوضح الشكل سیدة ترتدي مالبس مزاولة األعمال المنزلیة كامال 

  ویوضح  وطریقة لف المصر

  مالبس استقبال الزوار -٢

 
 یوضح الشكل سیدة ترتدي مالبس الزیارات داخل المنزل

 مالبس النوم  -٣

 
  یوضح الشكل سیدة ترتدي مالبس النوم

 مالبس الداخلیة -٤

 
  دة ترتدي المالبس الداخلیةیوضح الشكل سی

 مالبس زیارة األقارب والجیران -٥



Sabah Bahkaly  A Field  Study on the Traditional Clothes of Al-Mikhlaf Al-Sulaymani 
 

1338 International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1325-1340 
 

 
 یوضح الشكل سیدة ترتدي مالبس الزیارات خارج المنزل

 مالبس الحج والعمرة -٦

 

 
 یوضح الشكل سیدة ترتدي مالبس الحج والعمرة

  مالبس العروس والسھرة -٧
 مالبس السھرة  - أ

 
 یوضح الشكل سیدة ترتدي الفوطھ الخاني

 مالبس العروس  - ب

  

یوضح ثوب المیل ألكحلي  ویظھر  بزخارفھ الجمیلة الرائعة وقد 
 صنع منھ السدریة والفوطھ والكرتھ والقمیص

    
یوضح ثوب المیل الفوشي ویظھر  بزخارفھ الجمیلة الرائعة وقد 

  صنع منھ السدریة والفوطھ والكرتھ والقمیص

   
ائعة یوضح ثوب المیل األحمر  ویظھر  بزخارفھ الجمیلة الر
  وقد صنع منھ السدریة والفوطھ والكرتھ والقمیص

  
یوضح ثوب المیل األزرق ویظھر  بزخارفھ الجمیلة الرائعة وقد 

 صنع منھ السدریة والفوطھ والكرتھ والقمیص

  
یوضح ثوب المیل األخضر ویظھر  بزخارفھ الجمیلة الرائعة وقد 

  صنع منھ السدریة والفوطھ والكرتھ والقمیص
  : Results لبحثنتائج ا

  :ظھرت نتائج الدراسة فبما یلي
یرتبط ظھور الفنون الشعبیة بكافة ألوانھا بالمناسبات االجتماعیة  -١

التي درج علیھا أبناء ھذا الوطن من الزواج إلى استقبال الضیوف 
ً ببعض العادات والتقالید التي تستوجب االحتفاء بھا  مرورا

ین وتغیر أنماط الحیاة ورغم مضي السن.. بمصاحبة ھذه األلوان
ً من االندثار لم یطل تلك  االجتماعیة على نحو كبیر إال ان شیئا
الفنون لما تحظى بھ من اھتمام ومحافظة فال تكاد تخلو مناسبة 

طق المملكة من رقصھ من الرقصات الشعبیة منطقة من منا في
 المالئمة بما منحھا االستمراریة إلى الوقت الحاضر، ولعل منطقة

جازان واحدة من مناطق عده مازالت تحتفظ بتراثھا الشعبي الذي 
امتزج بنمط حیاة أبنائھا االجتماعیة السائدة منذ زمن بعید 

ً أساسیا من تلك التي ترمز لمناسبا ت مختلفة فأصبحت جزءا
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  .تناقلھا جیل اثر جیل حتى غدت تشكل إرثا ثقافیاً متمیزاً 
ً على  -٢ ترجع المالبس التقلیدیة ألصول إسالمیة، وھذا یظھر جلیا

مالبس الرجال زى الرجال الذي یطلق علیھ اسم الفوطة،  وأما 
 .مالبس النساء فظھرت واضحة في المالبس الخارجیة والداخلیة

 :Recommendationsتوصیات البحث 
مھما بلغ التطور الحضاري ألي دولة نجدھا متمسكة بعروقھا وجذورھا 
القدیمة، والتراث واألثریات تعتبر نبض خالد لكل أمة عریقة ألنھ یحكي 

   - :ماضیھا وحاضرھا، لذا توصي الباحثة  بـ
جمع جمیع المقتنیات المادیة لمنطقة جازان، وتوثیقھا بأسلوب  -١

  .علمي صحیح
ساعدة للمحافظة على الدور الموجودة بھا إلمكانیة التكاتف والم -٢

 .تحقیق االستفادة منھا
 .التوجھ إلى دراسة األزیاء التقلیدیة وما یكملھا من مكمالت -٣
نشر جمیع األبحاث التي تمت في مجالت التراث لیطلع علیھا  -٤

 .المتخصص والھاوي وذلك لتثبیت فكرة تراثنا ھویتنا
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