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Aesthetic values to employ the philosophy of African art 
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 :الممخص 
 التشكيمية الممارسات عبر يفمسف يفكر  كمنطمؽ التجريد الفنانة تتبنى

 الضوء لتسمط ،هحد عمى معرض كؿ يتبناه الذى لممفيوـ فكرية بترجمة ، التجريدية
 بيف تربط ولونية تقنية بمتغيرات محور كؿ متغيرات وأثر ، تقصده ما ةماىي عمى

 عبر ةحسي مدركات المتمقي لدى لتثير ؛المونية والمعالجات لمخامات الحسية الخواص
 يالحس باإلدراؾ الفطرة بحكـ البدييية لىإ التجريدية شكاؿاأل افيي تتوجو عمميات

 والموف لمشكؿ العاطفية لمخصائص
 مجاؿ في وممارسات منطمقات عدة عمى وممارساتيا الباحثة تجارب وتعتمد

 أىميا: الفنية األشغاؿ
 تقنياتيا وتعمـ ر،االندثا مف عمييا خوفا وتتبعيا الشعبية والحرؼ التراث -ٔ 

 الحديث. العصر متطمبات لتواكب فييا والتطوير
 العمؿ. سوؽ ومتطمبات العصر ومتغيرات لمخامات التشكيمية اإلمكانات -ٕ

 .الفني التشكيؿ خامات في التجريب- ٖ
 :المعرض محاور

 الروحية الجوانب تتضمف فنية معمقات في األفريقية األقنعة استمياـ :األوؿ المحور -
 .األبعاد ثنائية وأخرى ،مجسمة ىيئة يف
 والتقاليد العادات عف يعبر الذي األسطوري الفكر ذلؾ استمياـ :الثاني المحور -

 .الزينة ومكمبلت صدريات في الشعبية
 عف تعبر مجسمات في فريقياإل لمفف األسطوري الفكر استمياـ :الثالث المحور -

 والشر لمحسد وأخرى ،الرزؽ وطمب المحصوؿ يوجن والزرع الحصاد مضاميف
 .والجفاؼ
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Abstract: 

The artist adopts abstraction as a philosophical intellectual premise 

through abstract plastic practices with an intellectual translation of the 

concept adopted by each exhibition separately to shed light on what 

she means and the impact of the variables of each axis with technical 

and color variables that link the sensory properties of materials and 

color treatments to raise in the recipient sensory perceptions through 

processes in which the abstract forms are directed To the axiom by 

virtue of instinct by the sensory perception of the emotional 

characteristics of shape and color 

The researcher’s experiences and practices depend on several 

premises and practices in the field of artistic works, the most 

important of which are: 

1-  Heritage and folk crafts, following them for fear of extinction, 

learning their techniques and developing them to keep pace with 

the requirements of the modern era. 

2 -The plastic capabilities of raw materials, the changes of the times 

and the requirements of the labor market. 

Experimentation in technical formation materials. 

Exhibition themes: 

 -The first axis: the inspiration of African masks in artistic 

hangings that include the spiritual aspects of a mass and a fluid 

body. 

 -The second axis: the inspiration of that mythical thought that 

expresses the folk customs and traditions in the breastplates and 

accessories of the adornment. 

- The third axis: Inspiring the legendary thought of African art in 

sculptures that express the contents of harvest, planting, 

harvesting the harvest, seeking livelihood, and others of envy, 

evil and drought 
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 : مقدمة

 لخصائصيا فريقيةاإل الفنوف دراسة أىمية إلى الجماؿ عمـ دراسات أشارت 
 فريقياإل نسافاإل ستفادا ولقد" ،اوتشكيميً  اوفنيً  افكريً  األخرى الفنوف إثراء يف تسيـ يالت
 بيف التكامؿ حيث -جتماعيةاال وحياتو ثقافتو شكمت يالت لمعناصر الكمية الوحدة مف

 العناصر هىذ وكؿ ،والفنوف السحرية العناصر بيف و جتماعية،اال والبيئة الديف
 ما كؿ يف هأثر  يظير ياجتماع نظاـ يف لتصب يدائر  بشكؿ بينيا فيما تتداخؿ

 (ٖٕ،-٘-ٔ)"بيئتو في اإلفريقي نسافاإل يستخدمو

 (ٕٔص ،ٔ-ٕ) .xlarlaM A مالرو أندريو الفرنسي فّكرمال عبارة تمخصو  
 اقناعً  منا أحد يشاىد "عندما بقولو: والفمسفية الجمالية الناحيتيف مف الفف ىذا أىمية
 ممزوجة نظيرىا، َقؿّ  يدوية براعة فيو يممس غيره، أو الخشب مف امصنوعً  اإفريقيً 

 مسحة اإلفريقي النحت فف منح ما وىذا مبلمحو.. عمى تسيطر تعبيرية بروحانية
 ، وكبيرا عميقا معنى ييعط يرمز  فف ىو يفريقاإل الففف واإلتقاف" الروعة مف خاصة
 شيئا يويبن يبدع ىو بؿ والنسب، والظؿ مضوءل ماماىتا ييول ال ياالفريق الفناف فنرى
  .االنساف عند البسيط والتعبير بالرمزية عبلقة لو

 الدينية المناسبات خبلؿ تستعمؿ التي الرقص أقنعة نوعاف: األقنعة وىذه 
 الدرامية العروض في تستعمؿ التي الوجو وأقنعة الشعبية، واألعياد السحرية والطقوس
 عف فضبًل  الشريرة، واألرواح والجنوف والعفاريت الشياطيف عالـ إلى تحيؿ أدوار وتقمص
 مشاعر لتعزيز ،ذلؾ وغير ..والدفف الموت ومراسـ والخصوبة"والتطيير التطبيب طقوس
 كرقية تستعمؿ أو الشمس إلى القمر كزفاؼ الطبيعية، الظواىر ببعض حتفاؿواال الرجولة
  (ٖٔ ص-ٔ-ٖ) ".الطالع وسوء النحس ومطاردة والحسد الشر أضرار مف لبلحتماء

 يف المستخدمة األقنعة أشكاؿ في اوأساسيً  اىامً  ادورً  الخامات تمعب"و 
 القدرة في المعنوية قيمتيا حيث مف الرمزية داللتيال والسحرية الدينية الطقوس
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 أو الحيوانات عظاـ أو بأنواعيا كاألحجار القناع، مف موقعيا حيث ومف ، اإليحائية
 سّمـ في التوظيفي الطابع ذات ةنيالتزي أىميتيا إلى باإلضافة وذلؾ المموف، الخرز
 مف عمييا تنطوي التي والرموز المعاني وتتفاوت ،(ٚٛص-ٜ) "االجتماعية القيـ
 مف كثير لدى اإليماف يسود إذ الخشب، مادة خاصة منيا، صنعت   التي المواد نوعية
 ىذا ويرافؽ ، (الحياة مصدر) منيا يقطع التي الشجرة بفعالية اإلفريقية القبائؿ

وحي المرشد استشارة االحتفاؿ قامة ،الرُّ  وتقديـ ، الذات لتطيير خاصة طقوس وا 
 (ٗٔٔ ص -ٚ) "الشجرة روح إلى اتقربً  القرابيف

ثنوغرافي أنثروبولوجي حقؿ اإلفريقي والقناع"   خصائص يرسـ ،خصب وا 
 المرحمة زمف في الموني التسطيح في بيكاسو ستميموا فقد تبدعو، التي المجتمعات

 مصدر والتعبيرية، التشكيمية القيـ تعتبر (ٖٗٔ -ٙ) "االنطباعي لمتصوير المميدة
 وترتبط تؤثر والتعبير كؿلمش بنائي كوسيط والخامة الفنية، األعماؿ في القيمة أحكاـ
 عميو، والحكـ إدراكو يمكف شكؿ لمعمؿ كاف ما دونيابف الفني، العمؿ بقيمة اكميً  اارتباطً 
 وبقية الخامة بيف العبلقة نجاح بمدى وقيمتو الفني العمؿ عمى الحكـ يرتبط ليذا

 ىي تعبيرية ـأ تشكيمية كانتأ سواء القيمة وتعتبر العمؿ، أىمية إظيار في العناصر
 الثبلثة، عناصره تضافر مف تنتج الفني العمؿ وقيمة لصياغتيا. التحصيمي النتاج
 جوانبيا تبياف األىمية فمف ألخرى،با ترتبط عنصر كؿ وقيمة ،والتعبير والشكؿ الخامة

 ليا التقميدية اإلفريقية "المجتمعات والتعبيرية التشكيمية قيمتو حيث مف العمؿ، تقييـ في
 فكرية ومفاىيـ وتصورات معتقدات نسؽ مف تتشكؿ التي جتماعيةواال الدينية اأنظمتي

 يعكس النسؽ وىذا واجتماعية، دينية وطقوس ممارسات مف عنيا ينبثؽ وما وروحية،
 يفريقاإل الرمز و الحيوية، والقوى لمكوف نظرتو يف التقميدي اإلفريقي المجتمع فمسفة
 حيث فرد، ثقافة وليس ، مجتمع ثقافة يمثؿ فيو فريقية،اإل الحياة ىرظوا مف ةظاىر 

 أرواح وبخاصة األرواح وتمثؿ الحياة. يف ككؿ يفريقاإل المجتمع فمسفة عف يعبر نوإ
 الحمقات كالمطر، الطبيعية والظواىر واألشياء والنبات والحيواف واإلنساف األسبلؼ،
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 سبلؼاأل بطقوس رتبطةم داللة فريقياإل ولمرمز ،النسؽ ىذا منيا يتشكؿ التي
 (ٜٛ -ٗ" )رواحواأل

 الثقافية بالمضاميف متأثرة وتعقيدات معاني الرموز اكتسبت العصور عبرو "
 "ما حد إلى- ثابتة ظمت البشرية، تيـ التي الموضوعات أف مف الرغـ عمى المتنوعة،

 يتـ حيث ،يفريقاإل الرمز يف الجمالية بالصفات النفعية الصفات تارتبطو  (ٖ٘-ٖ)
 الفنية المشغولة وتعريؼ يتفؽ ما وىو والجمالية. النفعية الصفتيف ىاتيف بيف التوازف

 ما الفكر خصوصية مف وليا بالجنو  بيئة في تعمؿ الباحثة ولكوف البحث، أفاد مما
 وظفت فنية مشغوالت في بفمسفتو الفف ىذا تستميـ يامجع مما الفف ىذا جذور إلى يمتد
 .المتنوعة بمجاالتو الفنية األشغاؿ قسـ بيا يتميز ، متنوعة تقنيات خبلليا مف

 (رالٌمنظَّ  )المعرض البحث: مشكمة

 ؟فنيةال مشغولةال إلثراء اإلفريقي الفف رموز استمياـ يمكف ىؿ -
 و:أن البحث يفترض (رالٌمنظَّ  )المعرض :البحث فرض

 .الفنية مشغولةال إلثراء اإلفريقي الفف رموز استمياـ يمكف -
 (رالٌمنظَّ  )المعرض البحث: هدف

 .الفنية مشغولةال إلثراء اإلفريقي الفف رموز استمياـ -

 (رالٌمنظَّ  )المعرض البحث: أهمية

 الجانب يعمؽ بما الفنية مشغولةال إلثراء اإلفريقى الفف رموز استمياـ -
 .الكروشيو ففب التشكيؿ وغرز ، التوليؼ بخامات اوعمميً  افكريً  يالتجريب

 عبر تتواصؿ لرؤية الكورشيو بفف لمخيوط تشكيمية تجريبات المعرض يقدـ -
 ،بأنواعو)البيني الفراغ سماتيا أىـ مف الحديث العصر يف يفريقاإل الفف

 الخيوط ألواف اموظفً )الخداعيو  ،التبادليو  ،المحيطيو  ،المغمؽو  ، الداخميو 
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 أـػ ياتعبير  أـ ا)تمثيمي كافأ سواء الكروشيو فف بغرز يونسج يشبك بأسموب
 (يارمز  أـ اتجريدي

 التنظير: منهج

  حيث: مف الفنية المشغولة تناوؿ

 الفنية لممشغولة والسطحية المممسية والمظاىر الشكمية العبلقات. 

 المممسو  -يقاعاإلو  -االتزافو  -)الوحدة الفنية المشغولة يف الفنية القيـ- 
 التكرار...(و 

  الفنية لألعمال والتقني الجمالي التحميل

 :هي محاور ثالثة إلى المعرض أعمال الباحثة قسمت

 وأخرى ، مجسمة ىيئة يف روحية جوانب تتضمف فريقيةإ أقنعة األوؿ: المحور -
 .األبعاد ثنائية

 يالحم يف الشعبية والتقاليد العادات مف األسطوري الفكر ستمياـا المحورالثاني: -
 .الزينة مكمبلت بوظيفة

 عف تعبر مجسمات في فريقياإل لمفف األسطوري الفكر ستمياـا الثالث: المحور -
 والشر لمحسد وأخرى ، الرزؽ وطمب المحصوؿ يوجن والزرع الحصاد مضاميف
 .والجفاؼ

 :األبعاد ثنائية وأخرى ، مجسمة هيئة في روحية جوانب تتضمن فريقيةإ أقنعة :أواًل 

 بالواقع ارتباطها ومدى التشكيمية الثقافة)مجسمة هيئة في فنية معمقات -أ
 (:االجتماعي

رثيا األمـ حضارات بيف تواصؿ حمقة التشكيمي الفف يعد   تكشؼ الثقافي وا 
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 النقوش ذلؾ ىعم وتشيد اإلنسانية، التجارب وخبلصات المعرفة كنوز عف
 بذلؾ فالفف المختمفة، الحضارات لفنوف التطبيقية والفنوف والمنحوتات والمخطوطات

  الحياة. يف وتواصؿ رؤية أداة ووى ،المجتمع حياة وطريقة ،الشعوب مرآة يعد

 قيـ أماـ الطريؽ ليفسح الجمالية القيـ مفيوـ تغير العالمية الثقافات ظؿ وفي 
 الفني العمؿ يتركو مما ذلؾ إلى وما والتشويؽ والنشوة رتياحواال ستقرارواال كالرصانة

 ومف المنطمؽ ىذا مف رؤيتيا الباحثة وظفت ولقد أثر، مف ووجدانو المتمقي نفس في
 والركب التطور لتساير جديدة اآفاقً  الفنية المشغولة فاتخذت الجمالية، المعايير تمؾ

 التي المضافة الخامات تمؾ فوظفت التشكيمية، الساحة عمى المتبلحؽ الحضاري
 تمؾ مع ويتوازف يتناسب وأخرى ، تارة السيادة يتخذ والذي فريقي،اإل القناع يسودىا
 بالرؤية المتمقي عيف تمحظو طفيؼ أثر وجود مع يختفي وثالثة ، المضافة الخامات
 مف محاوالت وىذه ،األبعاد ةثنائيو  مجسـ بيف الباطني ستشراؼواال والتأمؿ الدقيقة
 البصرية الفنية الثقافة إطار في وتأصيميا والفنية البصرية الرؤية لتعزيز الباحثة

 .المشاىد لدى المتراكمة
  :المحور هذا ألعمال تحميل يمي وفيما

 فريقي؛اإل القناع توظيؼ عمى القائـ المعرض ىذا أعماؿ مف األوؿ المحور في 
 لممعرض الرئيس المحور بوصفو فريقياإل القناع لرؤية ابصريً  مجااًل  الباحثة أفسحت
 فف غرز مف ونسيج الخيوط بخامات ك سيّ  حيث ،المجسـ الطابع عميو يغمب بشكؿ

 البنائي الترابط مف حالة لو حقؽ مما بالخيوط المكسو والسمؾ والصدؼ الكروشيو
  .الفني البناء وثراء وميارتو، التقني التناوؿ قيمة تتضح التنوع ىذا ففي لممشغولة،
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  سـ ٖ٘ٓ×ٖٕ األبعاد: (ٕ) رقـ مشغولة سـ ٖٓ×ٕٕ األبعاد: (ٔ) رقـ مشغولة 

 منو وتتدلى ، الخشب مف فريقيإ لقناع بارز حفر (ٔ) رقـ مشغولة في 
 مطرزة ةحمي رقبتو مف تتدلى -بالرماح توحي مدبب مخروط ىيئة عمى خشبية شرابات
 ألوانيا ختبلؼا عمى الخيوط عكست كما ،قطيفة وخيوط يالبرتقال الخرز مف بنظـ

 لمقناع البني درجات وتخممتو، بالبرتقالي المطعـ األخضر وفمال ساد حيث الونيً  تكامبًل 
 .مترابطة مجسمو بييئة االستمياـ مصدر طبيعة مع اتماشيً  الصنع السابؽ فريقياإل

 اتضح ، الموني نسجاـواال التوافؽ مف حالة ىناؾ (ٕرقـ) مشغولة في أما 
 الخيوط في المتمثؿ باألبيض وعبلقتو بالخيوط المنسوج األحمر درجات مف ذلؾ

 الموني نسجاـاال معادلة حقؽ فقد األفريقي القناع في المتمثؿ األسود أما البيضاء،
 .الفنية لممشغولة الجمالية الرؤية تثري التي واليارمونية
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 سـ xٖٓ  سـ٘ٔ األبعاد (ٗ) مشغولة سـ xٖٓ  سـٛٔ األبعاد (ٖ) مشغولة

 المجسـ مف االستفادة الباحثة فيو حققت بعاداأل يثبلث شكؿ (ٖرقـ) مشغولة 
 مخروطيف بشكميف فاقرط منيا تدلىي مضافة وخامات وخيوط فريقيإ ماسؾ يئةيب

 بيف والفاتح الغامؽ بيف التبايف عمى ليؤكد ، البيج بالخيط والكورشي مف بغرز مكسييف
 مف حالة (ٚ ،ٙ،٘،ٗ ،ٖ) الثبلث المشغوالت حققت كما ،الخيط و الخشب لوف

 الخرز مع األزرؽ تناغـ الباحثة ستخدمتا حيث التوافؽ مف المقترب الموني التبايف
 في التبايف مف حالة لتحقيؽ المجدوؿ والنسيج الخيوط مع المتعاشؽ و المضاؼ
 الوجو مع والممزوج باألبيض المتناغـ البني الموف ساد حيف في (،ٖ) المشغولة

  (.ٗ)المشغولة في الجمالي التوافؽ مف حالة في الخيوط مف المجدوؿ والنسيج فريقياإل

 مف المجدوؿ النسيج مع بالبرتقالي األصفر فييا متزجا فقد (٘) المشغولة أما 
 حققت كما مترابطة، مجسمة ىيئة في لموجو السيادة مف حالة حققت وجميعيا الخيوط،
 والمممس الرؤية خبلؿ مف والبصري الحسي المممسي الثراء مف حالة (ٚ ،ٙ) مشغولة

 صياغة في ةالموني والٌكنة والطبيعة والييئة الشكؿ متنوعة خامات مف أضافتو بما
 كافة توظيؼ أساسيا معادالت وحققت ،المضاؼ والجمد الكروشيو بغرز تشكيمية
 اإحساسً  لمبيئة تضيؼ جمالية مشغوالت صياغة في الصنع سابقة والوجوه الخامات
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 الفنية فالمشغولة وبذلؾ التشكيمية، لمفنوف المتذوؽ بالمتمقي يرتقي ارفيعً  اوذوقً  افنيً 
 تنتج التي والميارات واألساليب والتقنيات الخامات لكافة القابمة اإلبداعية البوتقة بمثابة
 مناسبة. مجسمة بييئة الخامات فيو تمتزج امميزً  اإبداعيً  عمبًل  النياية في

 

 سـٖٓ× األبعاد ٖٔ (ٚ ،ٙ) مشغولة سـٕٖ×ٛٔ األبعاد (٘) مشغولة
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 :األبعاد ثنائية هيئة في فنية معمقات -ب

 المنفذة التشكيمية ساليبألا في التنوع مف حالة ؽتحق أف الباحثة حاولت 
 الييئة في التنوع ىإل إضافة الموني التناغـ تحقيؽ حاولت كما التشكيؿ، بخامات
 فريقياإل القناع وظيؼت تـ حيث ،بعاداأل ثنائيةو  المجسـ كؿالش بيف لممشغولة الشكمية
 مف الجانب ىذا وفي ،الجمالي والثراء التناغـ مف حالة تحقؽل ؛متنوعة وأساليب بطرؽ
 والتنامي التوالد مف حالة في ،التشكيؿ انسيابية بتحقيؽ الباحثة ىتمتا األوؿ المحور

 .وجمالياتيا الفكرة أىمية تؤكد التي المضافة الخامات باستخداـ

 تمؾ خبلؿ مف يقاعواإل التناغـ مف حالة حققت (ٛ) المشغولة ففي 
 ىذاو  ة،سبع ىاعدد يبمغ التي ،وأسفميا المشغولة أعمي المجسمة النسجية التشكيبلت

 ومف ،اإلسبلمي بالفكر ةمباشر  ترتبط اكم ،رضيفواأل بالسموات ترتبط دالالت لو الرقـ
 .اإلنساف ليذا العقائدية بالجوانب ثـ

 كما لمرؤية، مصدر فكأنيا فريقياإل القناع عيني عف التشكيبلت تمؾ عبرت كما 
 يعمو الذي ىوو  ،بالفيؿ ىموحال الوجو ذلؾ حوؿ أخري دالالت منيا العموية حققت

 بالطابع يتسـ الذي اإلنساف ىذا فكر طوطمية عف تنـ خرزات وجيو مف وتتدلى المشغولة،
 والقناع الفيؿ )وجو القناعيف حوؿ مف نسجت كما الحياة، وطريقة العقيدة في الخاص

 تحقؽ رأسية لونية مصفوفة في متناغـ وايقاع وشبكية خرزات بيا تعاشقت يوطخ فريقي(اإل
 .متوافقة موسيقة جممة وكأنو يبدو فالعمؿ ،الموسيقي يقاعلئل قربأ اوتناغمً  الونيً  انسجامً ا

 تمؾ خبلؿ مف الجمالي يقاعاإل تحقيؽ عمى قامت دفق (ٜ) مشغولة في ٔاما 
 حالة ودىايس والتي ، المشغولة تتخمؿ التي دميةاآل بالعناصر توحي التي التشكيبلت

 عيف يحرؾ بما المشغولة في الموف توزيع عمى الباحثة حرصت فقد الموني، التوافؽ مف
حساسً  النسجي الموف طبقات خبلؿ مف حققت كما جزئياتيا، كافة بيف المتمقي  بثراء اا 
 .التشكيؿ أساليب وتعدد الخامات وكثافة الموف
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 حالة وكأنيا تبدو (ٓٔ) المشغولة أف إال المستخدمة الخامات تقارب وبرغـ 
 مغايرة حالة تحقؽ مخالفة لونية بنظـ النسجية الخامات الباحثة وظفت حيث ،مختمفة
 االزدواجية فم بحالة المشغولة توحي كما ،الفنية المشغولة فكرةب يرتبط ايً جمال اوطابعً 
 ،لمحركة واالستعداد التأىب مف ةحال في مرأةا عف تعبر حيث ،والسكوف الحركة بيف
 المضافة الخامات وكافة التقنيات بيف الموني التناغـ تحقيؽ عمي الباحثة حرصت وقد
 الخيوط وتشكيبلت الغرز تنوع بيف ،بالخيوط ةمكسور  أشجار وفروع زراروأ خيوط مف

 .الفنية بالمشغولة ترقي وفنية ليةجما قيـ تحقيؽ في سيـأ مما ،المستخدمة

 بالقناع التشكيؿ أسموب حيث مف مختمؼ طابع فميا (ٔٔ) المشغولة أما
 اجاىزً  اقناعً  وظفت حيث ، دواجيةز ا برؤية القناع الباحثة ستخدمتا حيث ،فريقياإل

 معمؽ آدمي بجسـ فحيايو  فاوالقناع، الخامات خبلؿ مف بالقناع يحاءإ ذو آخر يعموه
 التعاطؼ تؤكد حالة إحداث في المضافة الخامات سيمتأ كما -صولجانيف بيف

 في العاطفية لحالةا لتمؾ مكممة التشكيؿ وطرؽ المضافة الخامات وجاءت ، الوجداني
 لممجموعة توظيؼ سادىا حيث ، الموني الدؼء مف حالة (ٕٔ) المشغولة حققت حيف

 ،خضرباأل األحمر الموف تطعيـ تـ حيث ، الموني التبايف مف حالة في الساخنة المونية
 لممشيد االرتياح يحقؽ بما والتناسب التوازف محققة الشراريب منيما تدلىت فامشغولتوال
 .الفنية المشغولة مشاىدة عند

 وتقنيات بخامات المزخرؼ فريقياإل القناع يعموىا التي (ٖٔ) المشغولة أما 
 المتنوعة بالتقنيات ةالمشغول إثراء شأنيا مف التي والغرز الخيوط خبلؿ مف متنوعة

 طبيعة مع يتوافؽ بما الغامؽ الموف يسودىا الجمالي التوافؽ مف حالة في ،والمتناغمة
 ،المتمقي عيف لرؤية امسارً  الباحثة رسمت وقد ، وجمالياتو وفمسفتو فريقياإل الماسؾ
 لطرائؽ متأممة مدققة رؤية في ألسفؿ تتحرؾ ثـ، القناعيف بيف الرؤية تتذبذب حيث

 في والمشغولة ،بالخيوط التشكيؿ يسودىا التي المضافة الخامات بكافة التشكيؿ
 .الجمالي والتناغـ بالحركة احساسً إ تحقؽ كما الموني، االنسجاـ قيمة تحقؽ مجمميا
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 (ٔٔ) مشغولة فاوسيف قناع (ٓٔ)-سـx٘ٓ  سـٕٕ األبعاد يفريقإ قناع (ٜ ،ٛ) مشغولة
  معمقة ةبوظيف فاقناع

 
 ىيئة في الجسديف بيف الشكؿ زدواجيةا (ٖٔ) مشغولة ، سـٕٓ×ٕٓ اليند جوز ثمرةل (ٕٔمشغولة)

 الغرز يف نوعتت اتشراب منيا تدلىت انسيابية وأشكاؿ الخرز مف شرابات منيا تنسدؿ
 الخيوط مف بألواف التشكيمية والكورشي مف بغرز م شكمة بيضاوية
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 بوظيفة يالحم يف الشعبية والتقاليد العادات من يسطور األ الفكر ستمهاما :اثانيً 
 .الزينة مكمالت

 بما بالخامات التجريب مف بمرحمة تنفيذىا أثناء التشكيمية المعرض فكرة تمر 
 يالت لؤلفكار طبلقة بمثابة تعد العمميات وىذه ،وجوىرىا الفنية الفكرة فمضمو  يحقؽ
 بمثابة المحور ىذا دع  ويً  ،وازدىارىا يةالرئيس التشكيمية الفكرة لبمورة وتتنامي تتوالد
 الجمالية المعادالت وتحقيؽ ،التوظيؼ عممية ليضـ والفكرة بالخامة التجريب عممية

  .المتنوعة التقنيات مجموعة خبلؿ مف لمموضوع

 المختمفة بوسائطيا الثقافية التربية منظومة مف جزًءا التشكيمي الفف ولكوف 
 تحويؿ في رأث   كما ،حاسيسواأل ألفكاربا متواصؿل لغة أصبح المتعددة تيااوبيئ

 ،المتمقي مشاعر تتخمؿ جمالية ـوقي بأفكار جتماعياال لمتواصؿ كياف إلي الموروث
 .وتوجياتو الفرد سموكيات وتحديد ،اإلبداعية الشخصية تكويف في تسيـو 

 اإلنساف بناء يف ودعامة ،لمحياة اوتطوير  ، المجتمع حياة قةطري الثقافة تعدو  
 تستند ، أصيمة عالمية إنسانية ثقافة بصفتيا العربية ثقافتنا دعائـ تثبيتو  ،اليوية وتعميؽ

 فكاف مكاف، كؿ يف الشعوب حياة طرائؽ لنا تترجـ التي الجمالية بموروثاتو التراث إلي
 رحط وكيفية ، المستميـ الموروث طبيعة تؤكد التي قنعةواأل والرسـو الخامات ستخداـا

 .المعاصرة الفنية والمشغوالت الفنية األعماؿ ستمياـا في تفيد التي التشكيمية الحموؿ

  فريقياإل الفف فلمضمو  التشكيمية الفكرة الباحثة تناولت المحور ىذا وفي 
 بتوظيؼ الباحثة قامت حيث المجسـ، فريقياإل القناع توظيؼ عف ابعيدً  وفمسفتو
 تحررت حيث ،مختمفة تشكيمية تعبيرية بأساليب متنوعة وتقنيات ، مختمفة خامات
 في التجريب لعمميات المجاؿ لتفسح فريقياإل لمقناع المجسمة الييئة مف الباحثة
 حتي ،لممرأة الزينية ومكمبلت اإلكسسوارات مف مجموعة خبلؿ مف والتصميـ ، الخامة
 .وموضوعو المعرض فكرة ضمف الخامات تمؾ إخضاع يمكف
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 كسسواراتإ في منفصمة لخرزا خامة توظيؼ تـ (ٔٗ) المشغولة ففي 
 كافة توظيؼ تـ حيث ،الموني التبايف يحقؽ بشكؿ الموف توزيع تـ حيث ،نسائية
 في المتأمؿ يبلحظ كما ،واألسموب الخامة في التجريب بيدؼ لمخرز المتاحة األلواف

 تصميـ في مندمجيف فريقياإل الفف عناصر مف عنصريف عمي تضمنيا المشغولة
 المحور ىذا عماؿأ تسود التي التقنية تمؾ المموف، الخرز بتقنيات ومنفذيف ،المشغولة
 بتمؾ المنفذ الفكر ذلؾ (ٔ٘) المشغولة توضح كما المونية، البيجة يحقؽ وبشكؿ
 تـ حيث ،الموني التوافؽ مف حالة تسودىا كما ،المموف الخرز بخامة الخاصة التقنيات
 مف لحيواف ورموز نقوش يتخممو إبداعي سياؽ في واألسود األحمر الخرز توظيؼ

 مكمبلت بوصفيا  البرتقالي مع والفضي الذىبي مونافال تناغـ وقد ،فريقياإل الفف
 .المتناغمة المونية المنظومة لتحقيؽ واألسود األحمر مع لونية

 واألزرؽ األخضر : األلواف  الباحثة فيو وظفت فقد (ٔٙ) المشغولة أما 
 بشكؿ لوافاأل وظفت كما ،المتناغـ يقاعباإل توحي لونية مصفوفات يف والبرتقالي

 جسـ في الموني التوافؽ تحقؽ كما المشغولة، مف جزاءأ في الموني التبايف قيمة يحقؽ
 شبوأ زىرات ثبلث وتتدلي ،السمويت بأسموب افريقيإ اوجي يتضمف الذي المشغولة
 جاءت حيف في ،خضرباأل ثالثة زىرة يتوسطيما ،زرؽباأل منيا ثنتافا الموتس، بزىرات

 الفف مف مفردات توظيؼ تـ كما ،باألسود المتناغـ األخضر يسودىا (ٔٚ) المشغولة
 جمالية ىيئة في والبرتقالي حمرواأل بالذىبي المشغولة وطعمت خبللو، مف فريقياإل

 .الجمالي التوافؽ مف حالة تسودىا

 الشكؿ يحقؽ الذي سودباأل المطعـ البرتقالي فيسودىا (ٔٛ) المشغولة أما 
 أف المبلحظ ومف ،والبنفسجي الذىبي مونيفبال المشغولة الباحثة طعمت وقد  فريقي،اإل

 ميزي الذي الموف وىو ،المستخدمة فريقيةاإل الرموز في سوداأل الموف ستخدمتا الباحثة
 .أفكاره و ففال ذلؾ  مضموف تعكس لةدال مف لو لما الفف ىذا

 في واألصفر واألسود باألخضر المطعـ البرتقالي الموف (ٜٔ) المشغولة وساد
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 أسرة عف يعبر العمؿ أف فنبلحظ ،المستخدمة ريقيةفاإل الرموز تحقؽ لونية منظومة
 عمي منيما كؿ   يحتوي المشغولة جانبي فأ نبلحظ كما ،واالبف واألـ األب مف مكونة
 .فريقياإل الفف مف مستميمة العمؿ عناصر جميع أف كما حيواني، عنصر

 السيادة تحقيؽ مع واألسود، البني فييما توازف فقد (ٕٔ-ٕٓ) فاالمشغولت أما 
 الفف مف يالمستوح الحيواني العنصر عمي التركيز العمؿ ىذا في تـ وقد القاتـ، لموف
 التشكيبلت تكرار خبلؿ مف والتناغـ الترديد مف حالة المشغولة حققت كما فريقي،اإل

 مرسومة حركية مسارات في والمتحققة معةبلال المونية بالدرجات المتنوعة الدائرية
 .المحور ىذا بمشغوالت السيادة ليا كخامة المستخدمة الخرز بتشكيبلت

 غصف عمي يقفاف لطائريف الطبيعي المشيد (ٕٕ) المشغولة في ونبلحظ 
 المونية الرمزية حيث مف فريقياإل الفف بأسموب تناولو تـ العمؿ فأ نبلحظ كما ، شجرة

 الباحثة حققت كما ،الفمسفي بمضمونيا والمرتبطة ، غولةبالمش الشكمية لمييئة المكونة
 ،الكروشيو وغرز الخيوط تشكيبلت مع المستخدمة الخرز خامة بيف اجماليً  اتناغمً 

  .والمضموف الشكؿ حيث مف متوافقة جمالية بيئة تعد فالمشغولة

 تشكيبلت في التناغـ مف حالة عمي تحتوي نياأ نجدف (ٕٖ) المشغولة أما 
 العمؿ سفؿأ وفي السمكة، لعنصر تشكيؿ فيو يبدو بشكؿ والموزعة ، المستخدمة الخرز
 الباحثة قامت وقد ،يقيةإفر  دميةآ لعناصر بتجريد توحي عضوية خطية عبلقات نبلحظ
 بما السمكة عيف بيف تتحرؾ المشاىد عيف جعمت حيث، المشاىد لعيف مسارات بتحديد
 كما ،المعني الرمزية الشكؿ التعبيرية اآلدمية والتشكيبلت جمالي، تشكيؿ مف فييا

 .واألسود واألبيض األحمر بيف الموني التوافؽ يحقؽ بما الموف الباحثة وظفت

 الباحثة وظفت فقد الموني، التوافؽ مف حالة فتحقؽ (ٕٗ) مشغولة أما 
 بما السوؽ مف العائدة السيدة لتمؾ السيادة يحقؽ بشكؿ المستخدمة المونية المجموعات

 الدائري الشكؿ بيف تنوعت حيث الخرز أشكاؿ تناغمت كما رأسيا، عمي تحممو
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 ،الجمالية الوحدة مف سياؽ في الجمالي التناغـ مف حالة يحقؽ مما المستطيؿ والشكؿ
 ،التناوؿ وأسموب والرمزية الشكمية الييئة حيث مف سابقتيا عف كثيرا تختمؼ وال
 الشكؿ التعبيرية والعناصر المستخدمة الخامات لتوظيؼ جماليتاف رؤيتاف تاىمافكم
 .السوؽ مف العائدة المرأة شكؿ عف تعبر التي المضموف رمزية الدالالت ذات

 ظيرت حيث (ٕ٘)المشغولة في جمالي بشكؿ تتأكد ضويةالع الوحدة أف إال 
 ،المستخدـ فريقياإل القناع تعمو الزينة مكمبلت مف متناغمة مجموعة وكأنيا العناصر

 مف متنوعة بتقنيات لونية وغزارة جمالي تناغـ في التاج لشكؿ رمزية ىيئة تحقؽ ىيو 
 مصاغة وكأنيا تبدو حيث ،فصميا يمكف ال جمالية ىيئة في المتناغـ التشكيؿ حيث
 لممشغولة الشكمية لمييئة المحدد القنطور جاء كما ،متكاممة جمالية عضوية وحدة في

 ما مع خاصة المتناغـ، التردد قؽتح ىيئة في متناغمة مكررة تشكيبلت عف عبارة
 .العمؿ أسفؿ منيا ىيتدل

 زرافة وأمامو ، سدأ شكؿ عمي عنصر يتوسطيا التي (ٕٙ) المشغولة أما 
 الجمالي التوظيؼ حقؽ كما ،ريقيفاإل لمفف لشكميةا الييئة مف مستميماف وكبلىما

 تحقؽ اـع بشكؿ والمشغولة ،بالمشغولة الرمزية الشكمية الييئة سيادة الخرز لتشكيبلت
 المونية الدرجة خبلؿ مف ذلؾ عمي الباحثة أكدت وقد ،الجمالي التوافؽ مف حالة

 البصرية الرؤية مجاؿ فسحأ الذي بالمشغولة الموظؼ األزرؽ الخرز في المستخدمة
 الموف بقعة زادت كما البرتقالي، يسودىا التي المستخدمة الحارة المونية لممجموعة
 .البرتقالي دؼء في المستخدمة األحمر

 :يالمتمق يبلحظ سبؽ ومما

 .بيما التشكيؿ وثراء ، والكروشي بغرزة المنفذ والنسيج الخرز خامتي ةادسي -ٔ

 مف المستميمة العناصر عف يعبر الذي سوداأل الموف توظيؼ في المونية الرمزية -ٕ
 .فريقياإل الفف
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 .المستخدمة والحيوانية دميةاآل العناصر في الشكمية الرمزية -ٖ

 ، والحجـ الشكؿ في وتقنياتو المتنوعة المستخدمة بالخامات التشكيؿ ساليبأ تنوع -ٗ
 .والمممس ،والييئة ، والموف

 

 
  بالخرز تشكيؿ سـx٘ٓ  ٖٓ وتواصؿ رؤية (ٚٔ :ٗٔ) مشغولة

 

 
 

  بالخرز تشكيؿ سـx٘ٓ  ٖٓ وتواصؿ رؤية (ٕٓ :ٛٔ) مشغولة
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  بالخرز تشكيؿ سـx٘ٓ  ٖٓ وتواصؿ رؤية (ٕٙ ،ٕٔ) مشغولة
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 مضامين عن تعبر مجسمات في يقيفر اإل لمفن األسطوري الفكر ستمهاما :اثالثً 
 :والجفاف والشر لمحسد وأخري ، الرزق وطمب المحصول وجني والزرع الحصاد

 ،الرزؽ وطمب المحصوؿ وجني الحصاد مظاىر في المتمثمة الخير قيـ إف 
 تعبر الدالالت، مف وغيرىا والتشاؤـ والجفاؼ الحسد في تتمثؿ والتي الشر قيـ وكذلؾ
والمشغوالت الفنية  الفف، ىذا مفردات أىـ مف لمفردة ةضحاو  فمسفة عف مباشر بشكؿ

ضح نالذى ت يؿ توضح الكاىف أو الطبيب الساحرالمجسمة عمى أشكاؿ آدمية لتماث
والريبة  ةالشكؿ الرىب يعم يونباتات جافة تضفخرز  رسـو مفعمى مبلبسو الغريبة 

 أو ،بيا أصداؼ (12) أو جمد مزأبرالنخيؿ  فالمبلبس عبارة عف ألياؼ -والخوؼ
حيث يخافونو األفارقة ويعدونو أخطر رجاؿ  شرابات وأحجار لتمائـ مف جمد و معمؽ
أو الشر ،تستدعى ليـ األرواح لمخير والعبلج  ىالت ةتصالو بالقوة الخفيال ةالقبيم

 .والمعجزات واآلماؿ المنشودةحيث عالـ الغموض والحسد 

 التي والمشغولة ،المعمقة المشغولة منيا فكاف ناوؿالت أساليب تنوعت ولقد 
 والتي ،نيالميدا بالنحت شبوأ نحتية ىيئة تتخذ التي المجسمة والمشغولة ،المرأة تزيف
 ،بطائر توحي التي (ٕٚ) المشغولة في نبلحظ الرؤية تمؾ مف الفراغ، في احيزً  تشغؿ

 تتوافؽ خيوط بألواف والكروشي بغرزة منفذ نسيج مع النخيؿ سعؼ الباحثة وظفت قد
 في دالالتو تظير حيث ،لمطائر شكمية ىيئة حقؽي بما المستخدمة السائدة والخامة
 يحقؽ بما الخرز خامة أضيفت كما ،والعينيف ،والمنقار ، والذيؿ ، جناحيفوال ، الرأس
 جسـ عمي مضاؼ ىو ما وبيف الرأس بيف المشاىد عيف رؤية وتذبذب ، التناغـ
 تحقؽ متكاممة شكمية ىيئة في الخرز يتوسطيا التي الخيوط تكتبلت مف الطائر
 جزئياتيا، في الرؤية وتدقيؽ ، المشغولة رؤية عند الجمالي رتياحاال و الموني التوافؽ
 .بالصور الموضحة واألمامية جانبيةال يالرؤ  مف ذلؾ يتضح
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 تجمس ،فريقياإل الفف مف متكاممة شخصية (ٕٛ) مشغولة توضح حيف في
 ،األشجار فروع مف المصنوع الصولجاف يشبو ما ىاليسر  اليد وفي القرفصاء وضع في

 مف اليمني بالقدـ التي تمؾ مع تتناغـ ،الطبيعي الجمد مف بشراشيب أسفؿ مف ينتيي
 خامات مف تركيبيا تـ لتيا المجففة الورود صحبة يشبو ما اليمني وباليد التمثاؿ،
 المشغولة ونفذت ،والكروشي بغرزة نسيج مف صنعت حافظة في والموضوعة ، البيئة
 الخيوط مف المصنوع الرأس غطاء القناع ويعمو واألحمر، األزرؽ فييا يتبايف بألواف

 نبلحظ فاخرزت اليمني األذف مف تدلت وقد واألسبلؾ، البيئية الخامات مف ومجموعة
 تمؾ التناغـ ذلؾ ويؤكد بالمشغولة، التناغـ لتحقيؽ التمثاؿ بعنؽ تحيط امثيبلتيم
 جميعيا نفذت وقد لمتمثاؿ، ىواليسر  اليمني  : يفاليد بزند تحيط التي الخرزات
 ويجمس الموف، حمراء بخرزات والمطعـ ، الرمادي ليإ المائؿ األشيب باألبيض
 أسفؿ مركزىا التي، حولو مف ثرتتنا التي الخيوط مف جمالية تشكيمة عمي التمثاؿ
 باألحمر المتبايف بالنسيج المغمفتيف الجرتيف يشبو ما التمثاؿ أماـ يوجد كما المقعد،
 ومف والحصاد، الخير معاني تجسد جمالية ىيئة في األبيض مايتخممي الذي واألزرؽ

 العمؿ. قيمة تجسد ثـ

 الوجو جاء حيث سابقتيا عف مضمونيا في اختمفت التي (ٜٕ) المشغولة أما 
 العينيف، يشبو ما تخممتيا وقد ،الكروشية بنسيج نفذت وقد لمقاتـ، تميؿ رمزية ىيئة في
 الدائرية التشكيبلت تمؾ وبيف بينيما التناغـ مف حالة تحقيؽ إلي الباحثة تسع ولقد

 ،القاتـ والبني الذىبي المونيف بيف جمعتا تيفمال العينيف مع تتناغـ التي الموف القاتمة
 أعماؿ مف المستميمة بالمشغولة تنتشر التي األنابيب يشبو ما الرأس مف تدلي وقد
 ، المجسمة والدوائر، األنابيب أشكاؿ بيف المبلمس تتنوع وقد فريقي،اإل الفف

 ،بالمشغولة المتناغـ يقاعاإل مف ةحال محققة ،الدوائر تمؾ منيا تتدلي التي والخرزات
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 بالنسيج المكسوة الصاج وعمب األخشاب مف نوعالمص الجذع منطقة ذلؾ تمي ثـ
 خرزات تتوسطيا دائرية تشكيبلت عبر المتدلية األنابيب بتمؾ المتناغـ الموف ذىبيال

 مناطؽ ثبلثة إلي الجذع تقسيـ تـ وقد ،امتناغمً  اجماليً  ايقاعً إ يحقؽ امم ، الموف بنية
 ضأر  ليإ ينتمي وكأنو يبدو والتمثاؿ ،القاتـ البني بالموف صفوؼ اتفصمي الموف ذىبية
 تنتيي التي الشبكية شكؿ في تبدو التي الخيوط مف بتشكيبلت حافمة، الموف قاتمة
 وتتناغـ الموف، القاتـ الخرز تكتبلت منيا تتوالد نسجية بتجاويؼ التمثاؿ قاعدة داخؿ
 تمؾ مع دمجةالمن الزخرفية الوحدة تمؾ في األركيت تفريغات مع النسجية الشبكية تمؾ

 في الجمالي التوافؽ وكذلؾ الموني، التوافؽ قيـ تحقؽ مجمميا في والمشغولة القاعدة،
 .المستخدمة الخامات كافة بيف التوليؼ

 لموىمة يبدو لتمثاؿ ىر ٔاخ مجسمة رٔوية توضح التي (ٖٓ) غولةمش ماأ 
 تعمواف المتاف العيناف ذلؾ عف تعبر والعفوية، الفطرية مف بتعبير محمؿ وأنوك األولي
 بالذىبي العيناف جاءت وقد واألبيض، لؤلحمر المائؿ بالبني المنسوجة الرٔاس

 ٔانؼ نبلحظ العيناف ٔاسفؿ و األسود، بالموف الحاجب ويعموىما سود،األ يتوسطيما
 ذلؾ كؿ كسي وقد الكروشيو، بغرزة نسجت خيوط منو يتدلى الشكؿ مخروطي طويؿ
 واألبيض بالذىبي غطاء الرٔاس ويعمو المجسمة، لكتمةا لتحقيؽ الصاج مف عمبة عمى

 طعـ حيث الجمالي، التناغـ تحقؽ جمالية بتشكيبلت مطعـ ىماوكبل المفضض،
 األبيض ٔاما الذىبية، بالخيوط مكسوة ببلستيكية بحمقات دائرية بتشكيبلت الذىبي

 وجاء ، وفالم البني بالخرز تنتيي الكروشيو بغرزة تشكيبلت منو تدلت فقد المفضض
 منيا ويخرج ، الرأس مف ارتفاعً ا أقؿ الصاج مف عمبة عمي اوموضوع امكسوً  الجسـ

 تعبيرية جوانب لتحقيؽ بلتالتشكي تمؾ تعددت وقد باليديف، شيرام ،الزعانؼ يشبو ما
 غيرىا يوجد كما، بالجسـ الممتصقة الخيوط مف تشكيبلت معيا تداخمت وقد ،ورمزية
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 خامات مف بو بما يحقؽ والعمؿ ،كروية بأشكاؿ تنتيي متنوعة ييئاتب ىيتدل
 نسجاـ.واال التوافؽ مف حالة متناغمة وألواف، مستخدمة

 وخامات ، دائرية بتشكيبلت متناغـ شجرة بجذع المنفذة (ٖٔ) المشغولة أما 
 الموف درجات وظفت حيث ،الموني التناغـ مف حالة تحقؽ يقاعيةإ ىيئة في ، متنوعة
 مف تتوالد التي الفروع نيايات في ذلؾ تركيب وتـ والخرز، بالخيوط األبيض مع البني
 تزيف التي تشبو أخري وتشكيبلت احيوان تضـ قاعدة عمي الجذع تثبيت وتـ ،الجذع
 دوائر عمي بالخيوط منسوجة ، الشكؿ دائرية أرضية عمي وضع ذلؾ وكؿ ، ،الغصف

 ،القاعدة لتقوية البحر ذقنف حيواف مف المصنوعة الرماح بعض خممياتت ببلستيكية
 والخيوط األخشاب بيف الجمالي الموني التوافؽ مف حالة يحقؽ مجممو في والعمؿ

 .العمؿ في المستخدمة المتنوعة والخامات

 المائمة البنية الخيوط مف نسجت أنيا يبلحظ (ٖٕ) لممشغولة والمشاىد 
 لعيف حركية مسارات ترسـ وكأنيا الذىبية السيرما خيوط تتخمميا التي لؤلحمر
 محدثة دائرية وأخري ، نسجية تشكيبلت في الذىبي مع البني يتناغـ  كما ،المشاىد
 لرابضا الشكؿ جانبي عمي دائرية بأشكاؿ وكذلؾ ، ،بالشكؿ المحيط لمفضاء خمخمة
 عمييا تناثرت وقد متناغـ، إبداعي نسيج في والخيوط الخرز مف منسوجة قاعدة عمي

 جمالية رؤية في ، والقاعدة الشكؿ بيف لؼآالت لتحقيؽ السيرما خيوط مف تشكيبلت
 .متكاممة

 مف حالة في وكأنيما شكميف مف تتكوناف المتاف (ٖٗ ،ٖٖ) تافالمشغول أما 
 مف حالة تسودىا بألواف خرلآل ينظر وكأنو منيما كؿ جاء حيث ءيالداف الحوار
 في ،والذىبي األصفر مع المتناغـ األحمر الموف لسيادة انظرً   ،الموني ءالدؼ

 ، امبيني التواصؿ حالة مف ويزيد ، ،بالخيوط التشكيؿ ساد واآلتي  (ٖ٘) المشغولة
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 والمشاىد ، ،ريديالو  التواصؿ يشبو والذي كمييما بيف يربط الذي الفعمي تصاؿاال ذلؾ
 مف تضحت التي ةدمياآل لمعنصر المجسمة الشكمية البنية عمي الباحثة حفاظ يبلحظ
 أقرب لونية مجموعة تشكيميا في ساد (ٖ٘) المشغولة أف إال والجذع، الرأس شكؿ

 تمؾ التشكيؿ ثراء مف يزيد كما واألخضر، األزرؽ ساد حيث ، الباردة لؤللواف
 .المشغوالت تمؾ في األعماؿ جوانب عمي المضافة المتنوعة المجسمة التكتبلت

 الضفائر اتذ لممرأة شكمية بنية خبلليا مف يتضح التي (ٖٙ) المشغولة أما 
 جمالية، شكمية ىيئة في الجسـ جانبي عف والمنسدلة ، الرأس منطقة مف تتدلي التي
 بتدريجات امطعمً  كونو مف الرغـ عمي لؤلسود بالمشغولة المونية لسيادةا جاءت وقد

 ئدالزوا تمؾ مع بالعمؿ ثراءا الممونة النقوش فةكا شكمت وقد ،والبرتقالي والذىبي األزرؽ
 الموف في تناغـ وجود لمعمؿ المشاىد يبلحظ كما ،نياياتو مف تخرج التي الذىبية
 بدوره وىذا ، والقاعدة الشكؿ أسفؿ نجده كما الجسـ ويزيف الرأس يعمو الذي األزرؽ
 .الجمالي والتناغـ الترديد مف لةحا يحقؽ

 التي ،دمياآل لمعنصر تجريدية شكمية ىيئة فتظير (ٖٚ) المشغولة أما 
 يتخممو الذي لؤلحمر مساحة الباحثة أفسحت حيث ، الموني الدؼء مف حالة تسودىا
 وينتيي ، ،والذىبي األبيض كالصدؼ المضافة الخامات بعض إلي ضافةباإل األسود
 بغرزة المنفذة النسيج تشكيبلت مع تتناغـ ، األقماع تشبو يقاعيةإ بتشكيبلت الشكؿ

 الخيوط مف وشراشيب بالصدؼ مزينة ، سوداء قاعدة عمي مثبت والشكؿ ، ،الكروشيو
 .الموني واليارموني التناغـ قيمة يحقؽ مجممو في والعمؿ ، الزىرة يشبو بما تنتيي

 عف اتعبيرً  األنوثة مفرطة نسائية دميةآ ىيئة تمثؿ التي (ٖٛ) المشغولة أما 
 التوازف محققة جمالية تبادلية في واألحمر المفضض األبيض بالموف منفذةال و ،العطاء
 الموف شدة مع توازنت قد األبيض مساحات أف إال األحمر الموف شدة فبرغـ ، ،الموني
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 المتمقي. لعيف مريحة جمالية منظومة محققة األحمر

 يسودىا تجريدية ىيئة في اطائرً  تجسد أنيا يبلحظ (ٜٖ) لممشغولة والمشاىد 
 والفضي الذىبي بيف تنحصر لونية مجموعة الباحثة وظفت حيث ، ،الذىبي الموف

 مع المتناغـ الذىبي الخرز تشكيبلت مف تكتؿ سأالر  أعمي في يتخمميا بخيوط لمنفذةا
 .الجمالي والتناغـ التشكيمي الثراء مف حالة في الخيوط جاءت وقد ، ،الفضي

 حيث ،المستخدمة المونية جموعةمال فييا تتبايف التي (ٓٗ)مشغولة ٔاما 
 تدريجات في ممثمة والباردة ،حمراأل في ممثمة الحارة المجموعتيف الباحثة وظفت

 مع المستخدـ الصدؼ فييا تناغـي تجريدية ىيئة في بطائر توحي والمشغولة زرؽ،األ
 مسارات بالخيوط المجدوؿ السمؾ رسـ كما الطائر، تكسو التي النسيج يبلتكتش

 مع امتٓالف اصدفي ابناء الشكؿ قاعدة وتمثؿ وتٔاممو، العمؿ لرٔوية المشاىد لعيف حركية
  .المستخدمة الخامات بيف التناغـ مف حالة محققة األزرؽ، النسيج كتمة
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 (ٕٚ) لممشغولة عكسية جانبية رؤية -(ٕٚ) لممشغولة أمامية رؤية

  
 سـ٘ٔ× ٖٓ السرسوع خشب مف تمثاؿ (ٕٛ) مشغولة

 حوؿ تمتؼ حيث ، المنشودة ماؿواآل المعجزات بعالـ الساحر يمثؿ نحت 
 ، اجاف انبات يده يف يمسؾ ، البيج بالموف المجدولة لمخيوط الشرابات مف نوع بدنو
 وكأنو والزراعة الخير جمب األخرى واليد ،والشر الجفاؼ عمى ةدالل ثمار فيو وآخر
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 .قواقع عدة عنقو مف تدلىوت ي،اجتماع ساسأ ىعم قائمة وسحرية دينيو طقوس يؤدى

 
 سـٛٔ×ٕٖ (ٖٓ) مشغولة سـٕٛ×٘ٔ (ٜٕ) مشغولة

 منفذة يةالحرير  بالخيوط شبكيات بيا والسحرية الدينية الطقوس عرائس أحد 
 ، القديمة والقصص لقبميا بالتراث ىتماـاال حيث بنائية بو والجسـ ، الكورشية بغرزة
 محاولة عمى يينطو  فالسحر ، والعقيدة السحر بيف بالعبلقة فيؤمنو  األفارقة كاف فقد

 طريؽ عف اهلل برضا لمفوز فالتضرع الديف أما ، مباشرة الطبيعة قوة يف التحكـ
  ،وخشونة بعنؼ الطبوؿ دقات يعم والرقص ةاألقنع ارتداء حيث ، والصموات واتالدع
 مف فعنصري بيف الدمج يتـ كما ، يقاعاإل ةدالل ةالخشون مممس بيا الغرز فنجد

 بأنؼ ايآدم اعنصر  معيا تدمج وكأنيا نؼاأل بروز حيث ، ونباتات طيور الزخارؼ
 شكؿ بيف تجمع ،دائرتيف ىيئة عمى تدقاف فيوعين، وجناحيف كبيرتيف، فيوأذن بارز
 الرأس تقؼ بدينو كتمو عمى الجسـ قتصاراو  ، التشاؤـ حيث، منيا والتطير ةالبوم
 محززة يةضوعر  طولية ، ماـاأل مف بارزة وزخارؼ شبكيات ةمستخدم عمييا الكبيرة
 قاعدة عمى يستند روالطائ ، التماسيح حراشيؼ وتشب التى المبلمس لبعض ضافةباإل

 .تعبيرية قيمو ليا تضيؼ لعاـا الشكؿ مع لتتناسب النخيؿ ألياؼ مف مصنوعة
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 سـٖ٘×ٕ٘ (ٕٖ -ٖٔ) مشغولة

 وخيوط فريقيإ قناع سـٓ٘ M ٕٓ وتواصؿ رؤية (ٖٕ) مشغولة       
 مف بقطع واالستعانة ،النار شعاؿإب دائما الساحر يقـو ، ةمضاف وخامات

 فينا ، بذلؾ يفريقاإل الفف تميز حيث، ذلؾ إلي وما والريش والعظاـ قمشةاأل
 ، البلمعة والمعادف عظاـال مف عرضيتيف شريحتيف باستخداـ الفنانة استعانت

 اقتنائيا عند واالستقرار باألماف تشعرىـ رمزية بمعاف بالسحر االستعانة حيث
 ةوظيف اذ امنتج لةالمشغو  يجعؿ مما ، واألمف بالتوازف اإلحساس منحيـوت ،

 .والسحرية الدينية مفاىيميـ حسب اجتماعية

 
ؿ طفاجماعية لؤل ةسـ مشغولة فنية مستميمة مف لعب٘ٔ×ٖٓ(ٖٖمشغولة )

 Totem (ٔ)طـعناصر آدمية كأطفاؿ طو  ضـييامية تإ كتبل ةستخدمت فييا الفنانا
 ،ىو أي كياف يمثؿ دور الرمز لمقبيمة، وأحيانا يقدس باعتباره المؤسس أو الحامي،،
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 J)اإلنجميزية ىو الرحالة ج. لونؾأوؿ مف أدخؿ اصطبلح الطوطـ إلى المغة 
,Lonic)  إذ استعممو في كتابو "رحبلت مترجـ ىندي وأسفاره"، واستعمؿ  ٜٔٚٔعاـ

اإلسكتمندي ج.  في الدراسات األنثروبولوجية ألوؿ مرة العالـ الطوطمية كممة
كانت  -كتابتو مقاال بعنواف "الطوطمية" عند ٓٚٛٔفي عاـ  .McClainen J))مكمينيف

خاص بيا عمى صورة ، إذ كاف لكؿ قبيمة صنـ الجاىمية الطوطمية موجودة لدى عرب
يواجو  فيستطيع ا يوىذا الدمج العتقاد اف الرمز الحيوان حيواف أو جزء مف اإلنساف.

 .قواقع جمد، و حباؿ نباتات جافة، ىي ويضيؼ خامات مكممة مع الخيط ،السحر

 بصفة الفنية والمشغولة ، عامة بصفة يالفن العمؿ يف الموف دور يقتصر لـ 
 دالالت لموف تأصبح ؿب ، لو المكونة والمساحات لؤلشكاؿ امميز  كونو يف خاصة
 يستخدـ ما وعادة ، يالمتمق يتقبمو سموبأب ،ما مفيوـ إليضاح تيدؼ وفكرية رمزية
 عف التعبير فيوضح (٘ٗ ،ٗٗ) شكؿ يف كما التراثية المشغوالت يف سموباأل ىذا
 الدينية القصص أحد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9


 2222 أغسطس – السبعونو  الثامن العدد          واألربعون الثامنة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 242 

 
  مضافة وخامات وخيوط فريقيإ ماسؾ سـxٖٓ  ٕٓ وتواصؿ رؤية (ٖٙ :ٖٖ) مشغولة

 تتبادؿ عندما ينتج الذى الفراغ سـٕٖ×ٕٔوتواصؿ رؤية (ٖ٘) مشغولة
 وتدرؾ موجب ككياف األشكاؿ تظير فأحيانا ،الظيور حيث مف وخمفيتيا األشكاؿ
 الحصوؿ يمكف الفراغ مف النوع وىذا ،سالب)خمفية( ككياف تدرؾ وأحيانا، كأشكاؿ

 الفنية شغاؿاأل مجاؿ يف التوليؼ وخامات الكورشيو لغرز التشكيؿ بتقنيات عميو
 عضوية أشكاؿ أو دائرية فراغات بيا تضافرت  ، ؿالتشكي فى شبكيات حداثإل

 ماأ ،ةالمصمت األجزاء مع ةاألىمي يف تتساوى ،فراغية مساحات عنو ينشأ بأسموب
 واآلخر ، امسمط أحدىا يكوف يالت الكورشيو وغرز تقنيات مف الناتج لمفراغ بالنسبة
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 الفراغ األحياف بعض يف عميو يطمؽ ما وىو ، نافذ غير ايتبادل افراغ تخمؽ بتقنيات
 بالنسبة ومحدود قريب فراغ "وىو الضحؿ الفراغ أو (ٖٙ) شكؿ يالسطح التبادلي
 (ٜٓٔ-٘العمؿ") لسطح

  
  سـٚٔ×ٖٓ وتواصؿ رؤية (ٖٚ) مشغولة سـٕ٘ M ٕٓ وتواصؿ رؤية (ٖٛ) مشغولة

 يلإ ييدؼ بتراكب وأ متوازية او متتالية بصورة الفراغ يف المسطحات تنظيـ 
 لمفراغ الحائط عف ابعيد المشغولة خروج خبلؿ مف االستدارة كاممة زاوية تحقيؽ
 ىو كما – يوالداخم يالخارج الفراغ بيف العبلقة لحساب باإلضافة ىذا ، المحيط
 لخمؽ مختمفة وارتفاعات مسافات عمى المشغوالت تمؾ تنظيـ تـ قد ،الشكؿ يف واضح
 باعتباره ككؿ شكاؿاأل بيف لربطا إلي االنسداؿ أدى كما ،يالبيئ يالفراغ التنوع مف نوع

 .التشكيؿ عناصر مف اعنصر 
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 والمراجع المصادرو  الهوامش
 
 Wayback موقع عمى ٕٓٔٓ فبراير 02 محفوظة نسخة ] [  العراؽ كؿ جريدة لطوطمية،ا (ٔ)

.Machine 
 والمجالت: الكتب

 ثقافية مجمة :"يالعرب بداعاإل ممتقى الدوحة مجمة،اإلفريقية األقنعة (:ٕٕٔٓ) إبراىيـ الَحْيسف  .ٔ
  قطر. في والرياضة الثقافة وزارة عف تصدر شيرية

 البلذقية، -والتوزيع لمنشر الحوار دار "التقميدية الفنوف ثنولوجياإ (:"ٜٔٛٔ)الحيدري إبراىيـ  .ٕ
 .األولى الطبعة -سورية

 وجورج ، العظـ جبلؿ صادؽ مراجعة ػ :ٚ ط "ػ الفمسفية الموسوعة ("ٜٜٚٔ) ويوريف روزنتاؿ .ٖ
 لمنشر. الطميعة دار ػ بيروت/لبناف ػ طرابيشي

 ٕٕ عدد البياف جريدة " ثرية وجمالية فكرية قيـ يالتقميد فريقياإل التراث (:"ٕٕٔٓرزؽ) مأموف .ٗ
 .ماراتاإل عبلـ،لئل دبى مؤسسة ،يناير

 البعديف ذات الفنية األعماؿ يف لمفراغ اإلدراكية (:"الدالالتٕٓٓٓالعينيف) أبو ياسيف محمد - .٘
 كمية ،دكتوراه رسالة الزخرفية" ميماتالتص إلثراء كمدخؿ المعاصر الفف مف مختارات يف

 حمواف. جامعة ، الفنية التربية
 عدد اليبلؿ بمجمة مقاؿ"اإلفريقي السحر وطقوس يالخزف اإلناء " (:ٕٚٔٓ)مدنى ىدى .ٙ

 .ديسمبر
  العممية: الرسائل

 خشبية مشغولة لصياغة كمدخؿ اإلفريقية لمرموز الشكمية السمات الواحد:" عبد الكريـ عبد خالد .ٔ
 بحوث " بمجمة ،ٕٕٔٓ سبتمبر – والثبلثوف السابع المجمد – والثبلثوف السابع "العدد مستحدثة

 الفنية. التربية كمية– الفنية التربية في
 تجاىاتال كمصدر فريقياإل الفف رموز في التصميمي لفكرا(:"ٕٕٔٓ) موسى رضا أحمد رانيا .ٕ

 جامعة الفنية، التربية كمية منشورة، ةغيرادكتور  المعاصر" الزخرفي التصميـ في تجريبية
 .حمواف.

 يف البعديف ذات الفنية األعماؿ يف لمفراغ اإلدراكية (:"الدالالتٕٓٓٓالعينيف) أبو ياسيف محمد .ٖ
 التربية كمية ،دكتوراه رسالة الزخرفية" التصميمات إلثراء كمدخؿ المعاصر الفف مف مختارات

 حمواف. جامعة ، الفنية
 االلكترونية: المواقع

1- KELLOGG, KATHY.Home Tanning and Leathercraft Simplified (Williamson 

1984) 

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1045
http://web.archive.org/web/20100202130027/http:/kululiraq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1045
http://web.archive.org/web/20100202130027/http:/kululiraq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1045
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://ar.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
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