
 حرفة وصناعة منتجات الخوصيات

 

 أشجارو  أشجار الدوم مثل مصادر نباتية علىخاماتها تعتمد الحرف والصناعات اليدوية التي ي من ه
، األبواب استخدامات الى جانب ثمارها حيث يستخدم خشب النخل كألواح لصناعةعدة ولها  النخيل

األطباق الصغيرة في صناعة المرجونة و  (بالنخلةالساق األصفر الذي يحمل العذق ويصله )والعرجون
الحرف اليدوية المنسوجة مثل في  (الوريقات) ولخوصة  (ورقة النخلة)في حين يستخدم السعف   والكبيرة

( نسيج ليفي يوجد في جذع النخلة)والليف  األثاثو  األقفاصي صناعة فصناعة السالل والحصر، والجريد 
التي تعتمد اليدوية والتراثية بكثرة النخيل بها لذا تكثر الحرف الواحات  تتميز .يف والحباللالويصنع منه 
تستخدم بذرته و  وأجزاءه ايضا في مثل هذه الصناعات والحرفالدوم  شجر كما يستخدم .منتجاتعلى هذه ال

 .في صناعة األزرار والقالئد

 

 أشجار النخيل  والدوم حديثا وقديما

المقابر على العديد من السالل تعتبر هذه الحرفة من أقدم الحرف المعروفة في مصر حيث عثر في 
المصنوعة من المصادر النباتية المختلفة ويوجد  الحبالو  والحقائب والفرش والصنادل الحصائروالمكانس و 

منها العديد المعروض في متاحف مصر والعالم، كما صورت السالل على جدران المقابر والمعابد بأشكال 
ن  أنه لم تصور ورش وطريقة صناعة السالل ولكن يمكوألوان مختلفة على مر العصور الفرعونية اال



استمرت هذه الصناعة حتى عصرنا الحالي . خالل السالل التي عثر عليهاالتعرف على تقنية صناعتها من 
 .بنفس التقنية واإلستخدامات واحيانا بنفس األلوان واألشكال

بدرجة أساسية على حركة اليدين  تمادهاتها واعسهولة ممارسوذلك لالنساء من يعمل بهذه الحرفة من أغلب 
 :سهولة الحصول على الخامات ومن أهم منتجات الخوص مايليولالعدد واألدوات المساعدة،  أكثر من

 . الحصير -الحقائب -المكانس  - لالسال

 في مصر القديمة واستخداماتها الساللاأنواع 
القديمة  يرجع تاريخ صنع السالل في مصر. تعتبر صناعة السالل من أقدم الصناعات التي عرفها االنسان

اتات التي غلب مناطق تجمعاتهم السكنية من النبأصنع المصريون السالل في  .الى العصر الحجر الحديث
 خوص النخيلأهم المواد التي استعملت في صناعة السالل قديما  منكانت و ، توفرت في البيئة حولهم

كما استخدم القصب  ،لصنع السالل حتى اآلن يستخدمان من هذين النوعين واليزال كال. أوراق الدومو 
 . ةقديمالاحيانا لصنع السالل في مصر  أعشاب مثل الحلفاو البردي و 

 

حيث والمواد الزراعية  غذائيةلتخزين المواد العنها  غنىي األعمال اليومية فال ف قديما السالل استخدمت
وكذلك ونقل األسماك  بعد  الى المخازنالثمار من الحقول المحاصيل و نقل و استخدمت لتذرية الحبوب 

 .عمليات الصيد

 

 األقصر -طيبة الغربية  -الدولة الحديثة  - TT52مقبرة نخت  -أنواع مختلفة من السالل لحفظ الطعام 



 
 األقصر -طيبة الغربية  -الدولة الحديثة  - TT69مقبرة مننا 

 

 

 األقصر -طيبة الغربية  -الدولة الحديثة  - TT69مقبرة مننا 

 

 



         

 تورين-المتحف المصري-عصراالنتقال األول  -ايتي -مقبرة  -نقل محصول الحصاد بواسطة اللسالل

لفقراء حيث كانت تلف اجسادهم بها ل متعلقة بالدفن والمقابر وخاصةية كما تم استخدامها استخدامات جنائز 
  .وذلك منذ العصر المبكر وخالل العصور التاريخية

 

 EA52887المتحف البريطاني .األسرة األولى-طراخان  0202ة طبمص - هيكل عظمي محفوظ داخل سلة

لتخزين الحبوب واحيانا كان  تستخدما كبيرة الحجم ساللفمنها السالل طبقا الستخدماتها اختلفت احجام 
 .، واتخذت الهيئة المستديرةيتم بها تبطين المخازن المحفورة في االرض

 

 

 .عثر عليها في الفيوممدفونة في األرض سلة كبيرة الحجم 
 



وتخزين المأكوالت لحفظ واألعمال المنزلية  زراعةالو  الصناعة في تستخدما :سالل صغيرة الحجمالو 
  .وغيرهاأدوات الكتابة ومواد الصناعة و  لحمل األدوات الزراعيةو  طعمةاألو 
 : لنوعين السالت الصغيرة قسمت
 
 والتغطيةوالخبز وغيرها من األطعمة  المأكوالتولحفظ للتخزين  أي تستخدم كوعاء سالل األواني - -1

 . للحمل والنقلو
 

             

 
 للحمل والنقل تغطيةالسالل للتخزين و

 

 

 سقارة   -دولة قديمة  -مقبرة مريروكا 



           

 دولة قديمة -سقارة -نفر حر انبتاح

     

 دولة قديمة -سقارة -مقبرة نفر حر انبتاح -جمع الثمار  في سالت صغيرة  

      

 دولة قديمة -سقارة  -مقبرة خنوم حتب الثاني -سالت صغيرة مختلفة 



 

 حامالت القرابين  يحملن سالل  بأشكال مختلفة بها منتجات زراعية  وقفص طيور 

 

 

 نماذج خشبية لحاملي القرابين يحملون السالل 

 



        

 

 

 03803 مصري متحف عام سجل - دولة وسطى -مير  -من مقبرة ني عنخ بيبي حقيبة ظهر وحقيبة صغير

 

 



 

  BM EA5396 دولة حديثة المتحف البريطاني  08عثر بها على تين وتمر األسرة من سعف النخيل  سلة بيضاوية 

 

 EA55130)الدولة الحديثة المتحف البريطاني  -قرية العمال بتل العمارنة   -من سعف النحيل  بيضاويةسلة 

 

 
 

 472427رقم  -متحف بوسطن  - غير معروف مصدرها  -تحتوي على دوم دائريةسلة 

 

 
 القاهرة -المتحف الزراعي -سلة خبز



 
 كانها الحالي غير معروفم-نعل من الخوص عثر عليهم بمنزل بالكاهون-فرشاة -سلة لحمل اناء نحاسي

 
 متحف المتروبوليتان -سلة صغيرة لفتاة تحتوي تمائم  وقواقع وادوات زينة 

 

 

 E121.1903رقم  -متحف الفيتزويليام -سالت دائرية من بني حسن



  

القرن الثاني عشر الميالدي -العصر االسالمي سلة من   

 
 المتحف المصري بتورين -11األسر -سلة صغيرة دائرية استخدمت كقاعدة إلناء 

 

 

أخرى  وربما كان لها استخدامات كغطاء أو قاعدة لها والسالت استخدمت مع األواني :المسطحة السالت -
أو كانت توضع على المختلفة  توضع علي حامل أو مائدة القرابين وتوضع عليها القرابين( صينية)كقاعدة 

وكانت تصنع من شرائط افقية األرض مباشرة وتوضع فوقها األواني والقرابين ربما كان يقصد بها الحصر 
 .وتجدل مع شرائط  رأسية مجدولة و البردي واحيانا اعشاب الحلفأتمثل حزم من اوراق النخيل او الدوم 

وجدير بالذكر أن المصري القديم استخدم سعف النخيل ايضا ليس لصنع السالل والحصر فقط ولكن صنع 
 . منه كما ذكرنا النعال والفرش والشباك وغيرها

 



 

 BM)دير المدينة المتحف البريطاني  -حديثة دولة  -لغربلة المنتجات الزراعيةكانت تستخدم ربما من  النخيل  مسطحةسلة 

EA5555) 

 

  TT100مقبرة رخميرع  

  

 للخبز المتحف البريطاني مسطحةسلة                                         

  
  سالت مسطحة كقاعدة أسفل األطعمة والقرابين



 .في الواحات والداخلة والخارجة الساللأنواع ا: ثانيا
-الطبق   - عالقةال -مقطفال - المرجونة ( أشهرها ومن بالواحات الخوص ومنتجات السالل تنوعت

  .الستخدامها طبقا ذلكو (  ةالعروس بورش - ةينتال بورش -قفصال-شنطةال
بعض الوحدات الزخرفية واألوان لتناسب الوقت الحاضر مع احتفاظها  على بعض المنتجاتوقد ادخلت 

بالنمط العام الذي يعطي لها خصوصية فنية وثقافية وتبرز المهارة الفنية والتقنية واالبداع للحرفين بالرغم من 
  .بساطتهم

 

 

 
 

 (قفص-شنطة-طبق-عالقة -مقطف -المرجونة )  أنواع من السالل المعروفة بواحة الخارجة
 

 
 (مقطف-بورش العروسة -بورش الطين )  أنواع من السالل المعروفة بواحة الداخلة

 (V.Cassandra, Osis,Cairo, 1992,p43,84: )نقال عن
 

 



 القصر مدينة الخوصيات من مختلفة مجموعة

 الداخلة واحة

 

 

 

 معرض الحرف اليدوية والتراثية 

 



 

 

 



 

 

 

  

 شنط من الخوص -سالل ومرجونة 



 

 السالل   - الخوصيات من مختلفة مجموعة

 خارجةال واحة

 

 الخارجةواحة  -واإلقليمية المتكاملة بالوادي الجديد   المحلية للتنمية العلمية الجمعيةمنتجات 

   



  

        

 

 

 الخارجة -مركز  اعداد األسر المنتجة

 



 

 

 

  

 بالخارجة اليدوية البيئية الحرف على التدريب مركز

 

 

 



 

 

 

 عقود وميداليات من بذرة ثمرة الدوم


