
لمشغوالت الشعبية النوبية تحليلية ل " دراسة

 القائمة

 على قواقع المياه العذبة " 

 إعداد
 )*( أحمد محمد عز دعاء. أ                )*(أسعد عرفات حمدي ماؿ.د. آأ

 : مقدمة

 التي يةالعناصر الثقافو ينتج مف فكر الشعوب  الذيىو القواـ  الشعبي"إف التراث          
 فيتتكوف  التيفالعناصر الثقافية  ،يتأثر بيا مف جماعة ألخرى والتي الشعبياف يبتكرىا الفن
بجميع الوسائؿ  الشعبييحصؿ عمييا الفناف  التي المياراتالخبرات و  ىي لشعبيةالفنوف ا

" يحمؿ بيف  الشعبيكما أف التراث  (1)تمقائية الرؤية "ر كالمحاكاة والتجربة الشخصية و المصادو 
غيرىا  فيو أدوات وأساليب اإلنتاج و  حياةال أسموب فينتممسيا  سةمادية مممو  موروثات طياتو

التقاليد و  العاداتالقيـ و  فيوجدانية متجسدة  فكريةموروثات مف األشياء المحسوسة، و 
الصناعية نشاطاتيا الفنية و و  تاريخيامرآة الشعوب يعكس أفكارىا و  تراث"ال ويعد (2)..الخ"

 مما (3)الغناء "ى فييا اإلبداع بالصور والشعر والنثر و يتجم والتي، يةطفحتى العاالزراعية و و 
مجاؿ الصناعات  فياألجداد ألنو يوضح حياة اآلباء و  الباحثيفجعؿ لمتراث " أىمية لمدارسيف و 

 (4) الحياة اليومية" فيالمختمفة المستخدمة 
لما تحتوية مف قيـ  معجتتنمية الم في اىام ادور  يةالفنوف الشعبالبيئية و  لمحرؼ"        

بدو  مشاعرأحاسيس و و  أو قولية أو  انتجميع منتجاتيا تشكيمية ك فيخياالت و  اعاتا 
فرض أو  فدو نفسو الشعبي لفنافنابعة مف ضمير ا ىيحركية أو غيرىا و  أو نائيةغ

والتقاليد البطوالت بكؿ فنونيا تحتوى التاريخ واألسطورة والممحمة و  ىيتدخؿ مف خارجة، و 
                                                           

 . جامعة المنيا –التربية الفنية  كمية الشعبيالتراث األشغال الفنية و  اذأست )*(

 . جامعة المنيا –كمية التربية الفنية  الشعبيالتراث بقسم األشغال الفنية و  معيدة )*(

 . 5، 4ص القاهرة، "، دار المعارف،99التراث الشعبي، سمسمة كتابك " (:9979عبد الحميد يونس ) 1
 مركز زايد لمتراث والتاريخ، رات،(: مدخل لمتراث الشعبي في اإلما2002آخرون )و  عبد اهلل عمي محمد  2

 .66ص

 قصائد، ء،: حكايات، شعرال العربمن التراث الشعبي: في جب : قبسات (2007) نصر القيسي حسن 3
 . 82ص دار رسالن،

، الثانيالجزء  السعودية، ربية(: موسوعة التراث الشعبي في المممكة الع2004عباس محمد زيد عيسى ) 4
 .85 ص التعميم، وكالة اآلثار والمتاحف،عربية السعودية، وزارة التربية و المممكة ال

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%8C+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A%22
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مة وكنز ثميف لممعرفة الذىنية تعتبر بذلؾ دائرة معارؼ شامعادات والمناسبات وغيرىا و وال
 .(1)غيرىا "والوجدانية والفنية والتقنية و 

لذلؾ  الثقافيب ىو جزء مف التاريخ اإلجتماعى و شع أليكما "أف تاريخ الحرؼ البيئية          
التقاليد والقيـ العادات و ، و الدينية وظيفةالحرؼ البيئية تمزج الوظيفة النفعية بال ففيالشعب 

 الحضاريو  الثقافيموروثة عمى ىوية ىذا الشعب و  االستدالؿ يمكفمف خالليا المتوارثة، و 
إلى الطبقة  ينتميىو مجرد سمعة ىامشية أو نشاط  الحرفيلـ يكف اإلنتاج ، و الجمالي ذوقوو 

، مما جعؿ ىذا تمعلممج االقتصاديةاة يمثؿ عصب الحي االعميا دوف غيرىا، بؿ كاف نشاطا قاعدي
عمى المشتغميف بيذا النشاط صفة الفنانيف  فيأض يث، حنشاط يمثؿ منظومة ثقافية متواصمةال

كما كانت  ،الصناعية معا ...و  اليةأف المنتجات كانت تتصؼ بالناحية الجم إذأو المثقفيف 
بداع الشعب فإنيا تتميز بإمكانية مف إ باعتبارىاإلى الفنوف الشعبية  تنتميالحرؼ التقميدية 

مف  األجياؿتنتقؿ عبر  التي، و المتوارثة شبة الثابتة تقاليدبال ارتباطيامعرفة صاحبيا و كذلؾ 
 (2)خالؿ شيوع تمؾ الصناعات المختمفة " 

، خرىجماعية شأنو شأف الممارسات االجتماعية األ ارسة" الفف الشعبي ىو مم         
إلى أف إنتاجو الفني  باإلضافة، مجتمع الشعبي في حياتو اليوميةالوالتي يمجأ إلييا 

يكتسب معظـ صفات وخواص المكاف وسمات اإلنساف. فالفف الشعبي يشكؿ جزءًا مف 
وىو  ،والمتحؼ الحي لحضاراتيا ،وذاكرة شعوبيا ،فيو يمثؿ تقاليدىا ،اث اإلنسانيةتر 

 رةفيو يعتبر صو  ،ويحور وائـطاره ويأو يتغير إ ،لمتبدؿ والتقمب مثؿ الكائف الحي عرضو
 (3)لإلنساف الذي يبدعو "
 أهداف البحث

                                                           

 لمؤتمرالفنوف الشعبية في تنمية المجتمع، االحرؼ البيئية و  (: دور1999شاؿ )عبد الغنى النبوي ال 1
قر جامعة بم ،فبراير ،خدمة المجتمع العربي دور التربية الفنية في السابع لكمية التربية الفنية، العممي

 675جامعة حمواف، ص ،الدوؿ العربية بالقاىرة

في تنمية المجتمع، المؤتمر الفنوف الشعبية ؼ البيئية و (: دور الحر 1999) ياحمد رشد سموى 2
جامعة  ربمق ،فبراير ،خدمة المجتمع العربي دور التربية الفنية في السابع لكمية التربية الفنية، يالعمم

 .442جامعة حمواف، ص ،الدوؿ العربية بالقاىرة
نيا ثقافة الحب والكراىية في الفف الشعبي المصري واالستفادة م (:2008) ىند أحمد أميف عبدا هلل  3

، المؤتمر العممي السنوي تمر فيالدلفيا الدولي الثالث عشرمؤ  اصرة،في تصميـ معمقات نسجية مع
 7ص، ، األردففيالكمية اآلداب والفنوف تحت عنواف ثقافة الحب والكراىية، جامعة فيالدل
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 البحث إلى : ييدؼ
النوبيػة القائمػة عمػى اسػتخداـ قواقػع  الفنيػةىػو المشػغوالت و  الشعبيبجانب مف تراثنا  التعريؼ -1

 .االندثارمعتقدات بغية الحفاظ عمييا مف العذبة وما ارتبط بيا مف عادات و  المياه
تنفيػػذىا   فػػي المسػػتخدـالنوبيػػة  الفنيػػةالتشػػكيمية لممشػػغوالت و  الفنيػػةبالسػػمات  ؼالتعريػػ -2

 . النيمية قواقعال
الشػعبية النوبيػػة  لمشػغوالتا فػي لقواقػعا السػتخداـالعقائديػة عمػى األغػراض الوظيفيػة و  التعػرؼ -3

 مشكلة البحث

شػعبية ال لممشػغوالتالتشػكيمية و  الفنيةبالسمات  التعريؼمشكمة البحث في  وتمكف
بيػػا مػػف عػػادات  ارتػػبطمػػا لعذبػػة و النوبيػػة القػػائـ تنفيػػذىا عمػػى اسػػتخداـ قواقػػع الميػػاه ا

 معتقدات .و 
أحد عناصر التراث الشعبي وىي مرآة صادقة لممجتمع الػذي نعػيش  الشعبيالفف و 

 وعػػاداتبمػػا حػػوت مػػف معتقػػدات وتقاليػػد  قافتػػوفيػػو، فيػػي تعكػػس أفكػػار ىػػذا المجتمػػع وث
أي أنيػا محصػمة تفاعػؿ كػؿ ىػذه القػوى والعوامػؿ  روحيػةلو مػف ماديػة و لمميزة والنواحي ا

تصػاغ فػي قوالػب تمتػع الحػواس وتيػز المشػاعر وتغػذي العقائػد وتقػوي األفئػدة  ية،مجتمع
وتصقؿ الجوانب اإلنسانية جميعيا، وكثيرًا ما ترمز األشكاؿ المختمفة في الفف الشعبي إلى 

. بالمعتقػدات ستعممة إلى معاٍف خاصة رمزية متصمةمعتقد معيف، كما قد تشير األلواف الم
ثبتػت  التػي باألشػكاؿيحػتفظ بالمعرفػة و  فيػو، كثيرة مػف السػمؼ أجياؿخبرات  تتراكـ"  فيوو 

، الفرديػة ودالجي تفوؽ قيمتومشترؾ  جماعي، وىو جيد صالحيتيا وأرضت أجياؿ متعاقبة
 (1)محصمة جيود عبقرية متعاقبة " ألنو

ـ" بما يحتويو مف معتقدات وتقاليد وثقافة  بيالشعلمفف  إف كما مكانة عمى مستوى العال
عمى اإلنساف أف يالحظ النشاط الذي يوجد في الفنوف الشعبية في مصر  غيخاصة بو وينب

وأفريقيا وآسيا والوطف العربي حيث أف ىناؾ تشابو في استخداـ الخامات في الفنوف الشعبية 
الشعبية المصرية  الفنوفأو التقنيات وتعتبر  اماتاستخدـا الخوىذا التشابو قد يكوف في أسموب 

                                                           

 بحوث،مجمة دراسات و  ،الفني: دور الخامات البيئية في التشكيؿ (1982محمد حسف ) سميماف 1
 .39ص ،ة حموافامعج
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أحد الروافد التي يمجأ القائميف عمى تدريس الفنوف بعامة واألشغاؿ الفنية بخاصة االستمياـ منيا 
 (1)مجتمع مف المجتمعات " أي في الثقافةمظير مف مظاىر  الشعبييعد الفف و  ."

أخذ  الذي النوبي الشعبيالتراث  فانب متناوؿ ج فيمف ىذا تكمف أىمية البحث و 
ث يعكس تعريفا بعادات وتقاليد . ىذا الترامع تغير سبؿ المعيشة االنحناءطريقة إلى 

فنية وتشكيمية جديرة سمات  طياتو فيباإلضافة إلى إنو يحمؿ  النوبيمعتقدات المجتمع و 
 منيا حفاظا عمى اليوية. االستمياـبالدراسة و 
 القائـ تنفيذىا عمى القواقع: النوبية الشعبية لممشغوالت تشكيميةالو  فنيةال السمات
 تنتييتبدأ عند شالؿ أسواف شماال و  التيالنوبة ىى تمؾ البقعة الوعرة مف النيؿ  دبال "       

بحريا " تعد منطقة النوبة معبرا بريا و و (2)" السودامقسمة بيف مصر و  أي، جنوبا قبؿ الخرطـو
ترتبط ىو كؿ شئ بالنسبة لسكاف النوبة و " كاف نير النيؿ و (3)النيؿ " ديواجنوب بيف شماؿ و 
 (4)شئوف معايشيـ " فيعمية يعتمدوف وثيقا و  ارتباطاحياتيـ بو 

" حتى الحدود الشمالية السودانية ولمصر  بيةمف األرض الجنو  ءجز  وىىالمصرية  النوبة      
 (5)(" تالتعميقاالعرب ) –اتديجا الف – الكنوز: ىيثة طوائؼ يتكوف سكانيا مف ثال 

،" يعتبر العربيالكنوز بأصميـ  تخريفالشمالية لمنوبة المصرية و  قةالمنط فييقيـ الكنوز       
منطقة جبمية تندر بيا الزراعة  الكنوز مف أفقر سكاف منطقة النوبة ألنيـ كانوا يقطنوف

 فيبينما يقيـ الفاتديجا  (6)اء الرزؽ"الشماؿ سعيا ور  إلىخزاف أسواف ىاجروا  تبتعميمالتأثرىـ و 

                                                           

نوف الشعبية المصرية، : دراسة العناصر النباتية والطيورية في الف(2000حمدي اسعد عرفات ) آماؿ 1
 279، ص جامعة المنيا كمية اآلداب، انية،العموـ اإلنسبحث منشور، مجمة اآلداب و 

ريف، رسالة اؿ المصورييف المصوريف المعاصأثر البيئة عمى أعم (:1998) يىالل يشاذل مرفت 2
  .2، جامعة حمواف ، صماجستير، كمية الفنوف الجميمة

الجديد بما يتفؽ مع البيئة، رسالة  النوبيفي المجتمع  الداخمي(:التصميـ 1990خميؿ ) متولي ثروت 3
  .15، ص، جامعة حموافطبيقيةكمية الفنوف الت ،دكتوراه

السياحية  لممنشآت الداخميي التصميـ مف التراث النوبى ف االستفادة(:1982متولى خميؿ ) ثروت 4
  .7الفنوف الجميمة ، جامعة حمواف ، ص يةكم ، ماجستير ، رسالةبأسواف ، 

ات إضاءة منيا في عمؿ وحد االستفادةو (: مشغوالت الخرز النوبية 2011) عزيز يوسؼ ىيبى 5
 . 36، ص، جامعة المنياتربية، كمية المبتكرة، رسالة ماجستير

ف لمدراسات ، عي2ط االجتماعيةفي األنثروبولوجيا  راسة(:النوبة الجديدة د1994امد )أحمد ح السيد 6
 .40، ص، القاىرةاالجتماعيةو والبحوث اإلنسانية 
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أف  مالحظال ومفالمنطقة الوسطى ،"  فيمنطقة الجنوب مف النوبة المصرية بينما يقيـ العرب 
 (1)"  ياتعتز ب التيلغتيا ة مف الجماعات الثالثة عاداتيا وتقاليدىا و جماع لكؿ

 ،خزاف أسواف جنوبي متراتكيمو  7عمى بعد  العاليمف ناتج إقامة السد  وكاف" 
، و تكويف بحيرة صناعية مترا 18ما تجاوز  إلىمنسوب المياه بالخزاف أماـ السد  ارتفاعو 

كانت  بالتأكيدأراضييا، و بالد النوبة ببيوتيا و  ؽإغرا إلى؛ أماموىائمة )بحيرة ناصر( مف 
 320حواليالنوبة الممتد  بواديالنوبة مف قراىـ  دبال يأىال انتقاؿتحتـ الضرورة عمى 

، حيث تـ اختيار أراضى مناطؽ أخرى إلىالنيؿ جنوب أسواف كيمو مترا عمى ضفاؼ 
كيمو مترا شماال  45 حواليبعد  ىعم القبميالجديد بمنطقة كـو أمبو بالوجو  االستصالح

طمب  التي )عافية()توماس(  يالجديد فيما عدا قريت، لتكوف موطنيـ مف مدينة أسواف
تعمية خزاف  ، بعدأف استوطنوا بيابذوييـ الذيف سبؽ و  اللتحاؽلسنا لى إإ االنتقاؿسكانيا 

 فيبالد النوبة أكبر مشروع تجييز  أىاليليصبح مشروع تجيز ـ، و 1933أسواف عاـ 
 (2)ـ "1964منو عاـ  االنتياءالعالـ عند 

مف الطيف المبف عمى حافة ولمبيوت النوبية طابع خاص حيث " يبنى النوبيوف منازليـ      
ع األرض المقاـ ، وقد تضيؽ أو تتسالمحصورة بيف الجبؿ و نير النيؿ المنطقة في، راءالصح

ة ما تكوف تمؾ المساكف متجاورة عاد، و منازليـ فوؽ الجبؿ نوبيوفأحيانا يقيـ العمييا المنزؿ، و 
الدخؿ تسقؼ بالجريد أو  يأف منازؿ محدود حيث (3)"يقؼ المساكف وفقا لممستوى المادتسو 

يثبت عمى عوارض  الذيفمقامة مف المبف  األىاليرة " أما أسقؼ الميسوريف مف سيقاف الذ
الجزء  فيىناؾ نوع مف األسقؼ المقامة عمى شكؿ قباب مف المبف نراىا منتشرة و ، خشبية
 في يةيعمو البوابة الرئيس قدو  ،(4)ميؿ"البرا نصاؼتشبو أ التيكذلؾ القباب ، و مف النوبة الشمالي

، كما يربى بعض النوبيوف التماسيح لمحماية اتمساح محنط رمز  - اآلف تىح -بعض المنازؿ 
 فمثمت"النوبة  فيبالنسبة الرسـو الشعبية عمى الجدراف  أماأحواض زجاجية  فيداخؿ منازليـ 

                                                           

 .37ص ،سابؽ رجعم(: 2011) عزيز يوسؼ يىيب 9
رسالة  ،اسة مف تفاعؿ اإلنساف مع البيئة(:النوبة المصرية در 1974عبد الجواد شويقة ) فاروؽ 2

 .37، صاألفريقية تالدراساو معيد البحوث  ،اهدكتور 
 .39ص  ،سابؽ رجعم(: 2011) عزيز يوسؼ يىيب 3
العامة لقصور  ، الييئةالشعبية ت، مكتبة الدراساالنوبة (: الفنوف الشعبية في1997الخادـ ) سعد 4

 .147، صالثقافة، القاىرة
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موز تمثؿ السيؼ وباقات ىى ر و برسـو المنطقة الواقعة بيف الشالؿ جنوب أسواف ومنطقة الكنوز 
 . (1)"المسجد ذا المئذنتيفالحيوانات و و الطيور و  يشاالزىور وأدوات شرب ال

 ،النوبية شعبيةتعبر عف البيئة المحيطة بالحياة ال التيالزخارؼ غير ذلؾ مف الرموز و و 
تزيف غرفة العروسة بالعرائس و ، ؿالسال مف الداخؿ باألطباؽ والمراوح و  تزيف منازؿ النوبيوفو 

تزيف حجبة متعددة األحجاـ واألطواؿ و األو  المموف( لمصنوعة مف البالستيؾ )النايموفالمسطحة ا
بالقواقع المتعددة  مزينة( ال)الشعاليؽ الشعاليب"ألطباؽ الخوصية المزينة بالودع وأيضا با

حفظ الطعاـ وما صنع لحفظ المصاغ وغيرىا، وما ، فمنيا ما صنع لاألشكاؿ واألغراض الوظيفية
ذلؾ تتركز الزينة حوؿ سرير العروسة وأعاله و و ، (2)"صنع ألغراض الزينة وأغراض عقائدية

 زيادة الذرية .ماية مف عيف الحسود ودرء الشر و بغرض الح
ىذه األشياء أعطت  كؿ، بيت آخر أيعف  تميزهزينة بأثاث و  النوبييتميز البيت و         
 عمية . فاظالنظر إلية لمح توجيو ينبغيطابع خاص  النوبيلمثراث 
، ال قميمة جدا فييقرى النوبة  فيالحرؼ المنتشرة " لمصناعات و بالنسبة  أما        
 عؼالحصير المصنوع مف سو أنواعا مف السالؿ نوعا بدائيا مف صناعة الفخار، و تتعدى 
 مناطؽ متفرقة أنواعا بدائية مف األنواؿ تنسج عمييا أقشة قطنية أو  فييوجد و ، النخيؿ

 . (3)ممبس النساء أو الرجاؿ " فيصوفية تستخدـ 
 

                                                           

 الوطنيفية شيرية يصدرىا المجمس ، سمسمة كتب ثقاالعربي (: التصوير الشعبي1995) نصوقا أكـر 1
 .33ص ،عالـ المعرفة ،2003 ،نوفمبر، الكويت – واآلدابلمثقافة و الفنوف 

ات إضاءة منيا في عمؿ وحد االستفادةو (: مشغوالت الخرز النوبية 2011) عزيز يوسؼ ىيبى 2
 .44ص ،، جامعة المنياة التربية، كميمبتكرة، رسالة ماجستير

 ، مكتبة الدراسات الشعبية، الييئةالفنوف الشعبية في النوبة و:األزياء الشعبية (1997الخادـ ) سعد 3
 .175، صالعامة لقصور الثقافة ، القاىرة
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( تمثاؿ بشارى مزيف بقواقع المياه 2رقـ ) الشكؿ

قاعة الحياة  ،الزراعيالعذبة ، مقتنيات المتحؼ 
 الشعبية .

 
( آنية خزفية مزينو بقواقع 1رقـ ) الشكؿ

،  الزراعيالمياه العذبة ، مقتنيات المتحؼ 
 قاعة الحياة الشعبية .

مػػػػف المشػػػغوالت الشػػػػعبية فػػػػي بعػػػػض تتواجػػػد القواقػػػػع واألصػػػػداؼ عمػػػى العديػػػػد " و      
ال يعمـ  –الغيب  رفةالمجتمعات منذ القدـ كما استخدمت في الشعوذة والدجؿ واإلدعاء بمع

ىذا قارئات الػودع لمعرفػة الطػالع ويتػػعتقد أف لمقواقػع  تناحيث نقابؿ في وق –الغيب إال اهلل 
، (1)ويمنػع األذى." ريػةلذواألصداؼ قوى سحرية منيا ما ييب الحياة ويطيؿ العمر وتكثر ا

القواقع عمى اختالؼ إشكاليا وألوانيا وأحجاميا في العديد مػف المشػغوالت  استخدمت ولقد
 فػيالشعبية النوبيػة فػي مختمػؼ المجتمعػات ألغػراض عقائديػة وجماليػة كمػا نجػد القواقػع 

يػد مػف العد ليػا التػيو تػزييف جػدراف الحػوائط  فيتستخدـ  التيالنوبية و  واألطباؽ يبالشعال
 اليياكػؿعائالت الحيوانػات الالفقاريػة الرخػوة ذات  إحدىالقواقع و  بيا،المعتقدات المرتبطة 

و"العديػد  (2)"يا الحيوانػات لحمايػة جسػميا الرخػوتسػتخدم التيالحمزونية مخروطية الشكؿ 

                                                           

، مجمة بحوث منشور، بحث زياء الشعبيةأل ا مفـ( : دراسة مختارات 2003حمدي اسعد عرفات ) آماؿ 1
 ، ص.ةر ، جامعة القاىفي التربية النوعية، كمية التربية النوعية

 تعتمد الزينة لمكمالت الفنية المشغولة إلثراء تجريبية مداخؿ( : ـ 2001) حساف محمد حماد ماجد 2
 114ص القاىرة، جامعة النوعية، التربية كمية ماجستير، رسالة البحرية، الكائنات بقايا عمى



 138 

مػـ 1يتػراوح حجميػا مػا بػيفالميػاه العذبػة و  فيمف القواقع بحرية ولكف ىناؾ أنواع تعيش 
 (1) "ثر مف مترأك إلى

 التػػيالعذبػػة و  الميػػاه فػػيتعػػيش  التػػي( و snail( يوضػػح نػػوع مػػف القواقػػع )3رقػػـ ) والشػػكؿ
 المشغوالت التراثية النوبية . فيتستخدـ 

 
 2(.3رقـ ) الشكؿ

 الشعاليؽ : أو الشعاليب
عوارض  في" عبارة عف أربعة مجموعات مف الخيوط الصوؼ المجدولة تعمؽ  ىو     

متدلية منو بمجموعة مف القواقع تحمى الخيوط المؿ إناء مف الصينى، و السقؼ و تح
كما أف  ياتعمؽ ب التياألطباؽ الخوصية و  بأطواؿ الشعمو تتعدد أشكاؿ و و ، (3)األصداؼ "و 

عرض  يميفيما و  .البعض اآلخر فيأحيانا تقؿ فييا القواقع بكثرة و  يستخدـىناؾ شعاليب 
 النيمية: لقواقعنوبية القائمة عمى اتوصيؼ لبعض المشغوالت الشعبية ال

 

                                                           

1 Geerat J. Vermeij (1995): A Natural History of Shells, Princeton University 
Press,P12 
2 Jerome M. Eisenberg, William E .Old ,Jr(1981):A Collector's Guide to Seashells 
Of The World ,Crescent book ,New York ,p139 

ية لمنوبة القديمة بيف التسجيؿ واإلستمياـ، الفنوف التشكيمية الشعب (:1971د )عبد المجي جودت 3
 73ص ،ثقافة، الييئة العامة لمثقافة والنشر، القاىرة، وزارة ال16، العدد مجمة الفنوف الشعبية

http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geerat+J.+Vermeij%22
http://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geerat+J.+Vermeij%22
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 ( : 4األولى ) الشكؿ رقـ  المشغولة
عف تجمع مجموعة مف الخيوط  عبارةىو  وسـ  50 يحول طولةالشعموب و        

تعمؽ منيا ثـ  التيالقطنية مع بعضيا البعض لتكوف عروة مضفرة تمثؿ بداية الشعموب 
صورة ضفائر ممضـو بيا حبة  فيلى أربعة مجموعات مف الخيوط إط تتفرع ىذه الخيو 

ات مساف ىطوؿ الخط عم عمى البيضاء النيميةتوزع القواقع النيمية المثقوبة و  عمف القواق
عند منتصؼ الشعموب تقريبا  القواقعتتجمع الحباؿ األربعة المضفرة بو  ،متساوية تقريبا

 التيالقاعدة  يالعرض يطيمثؿ ىذا الخو  ييؽ خيوط قطنية مضفرة بشكؿ عرضعف طر 
الضفائر األربعة الرأسية كال منيما بثالث حبات مف  يتنتيالخوص، و  السمطانيةتحمؿ 

ألرواح ىذا النوع مف القواقع معتقد مرتبط بالحماية مف ا الستخداـالقواقع حيث أف 
بعاد الحشرات عف الطعاـ الموجود بالطبؽ الخوصالشريرة وكذلؾ إخافتيا و  عف طريؽ  ا 

 .  واءالقواقع عندما تيتز مف الي ىذه تحدثو التيالصوت 
( أخضرحمى و كو  برتقالىبخيوط بالستيكية عريضة بألواف ) تزيف السمطانية الخوص     

ترص ىذه األشرطة المكونة مف المستطيالت عمى ىيئة عمى ىيئة مستطيالت متجاورة و 

 
( شعموب 4رقـ ) الشكؿ

يحمؿ طبؽ خوص 
مقتنيات مركز الفنوف 
الشعبية تحت رقـ 

(472.) 

 
( 5رقـ ) لشكؿا

يحمؿ مرجونة  شعموب
مف الخوص  مقتنيات 
مركز الفنوف الشعبية 

. 

 
( شعموب 6رقـ ) الشكؿ

يحمؿ طبؽ خوص 
مقتنيات مركز الفنوف 

 الشعبية.

 
( 7رقـ ) شكؿال

شعموب يحمؿ طبؽ 
خوص مقتنيات 
مركز الفنوف 
 الشعبية .
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عنيا زخرفة عبارة عف  ت مما ينتجصفوؼ متتالية بحيث توزع األلواف عمى المستطيال
 .دتيا بالخيوط القطنية بنية الموفقاعكما تزيف حافة السمطانية و  ،خطوط مائمة

 ( : 5) الشكؿ رقـ   ثانيةال المشغولة
عف  عبارةالشكؿ العاـ حيث  أنو الطوؿ و  فيو ىذا الشعموب مع السابؽ لو يتشاب        
بالقواقع النيمية إال أنة يختمؼ عنو  التزييفريقة طقطنية مجدولة وطريقة التعميؽ و  خيوط
، وتزيف ىذه خوص ليا غطاء صغير أيضا مف الخوصأنة يحمؿ مرجونة صغيرة مف ال في

أخضر( عمى ىيئة و  يوأصفر وبرتقال يألواف )بنالمرجونة بالكامؿ بالشرائط البالستيكية ب
مائمة  خطوطخرفة عبارة عف متعددة األلواف لتكوف ز  ستطيالتحمقات متتالية مكونة مف م

 المرجونة بخيوط قطنية حمراء الموف تمؼ عمى حافتيا .  زيفكما ت ،متتالية
 ( :6)الشكؿ رقـ   الثالثة المشغولة
الطوؿ حيث يبمغ طولة  فيو ىذا الشعموب مع السابؽ إال أنة يختمؼ عنة يتشاب       

رب ىذه القواقع مف بعضيا البعض ، كما أنو مزيف بالقواقع النيمية حيث تتقاسـ 45 يحوال
 ولالشكؿ  ييحمؿ ىذا الشعموب طبقا خوصيا مخروط كماالجزء السفمى مف الشعموب ،  في

الستيكية بألواف )أخضر ىذا الطبؽ بمربعات مف األشرطة الب يزيف ،صغيرة أسطوانيةقاعدة 
بارة عف تكوف ىذه المستطيالت زخرفة عوأصفر ( عمى ىيئة مستطيالت و  يوأحمر وبرتقال

ترمز إلى الموجة  التيتعد الخطوط المنكسرة أحد الزخارؼ النوبية خطوط منكسرة متتالية. و 
 . ليا معنى ومعتقد لدى النوبييف التيو 

 ( :7)الشكؿ رقـ   رابعةال المشغولة
 طولوأف  في نةعالشكؿ العاـ  إال أنة يختمؼ  فيلو  لسابؽىذا الشعموب مع ا يتشابو    
 أسطوانيةقاعدة  ول( الشكؿ ي)قمع بيضاوييحمؿ ىذا الشعموب طبؽ نصؼ  ،سـ 50

 تمؼلكف يخالسابقة و  المشغولةمع  يتشابوالبالستيكية بشكؿ  باألشرطة مزيف، صغيرة
ليس لوف واحد ( و يالمنكسر الواحد يتكوف مف لونيف )األحمر والكحمأف الخط  فيعنيا 

 ليا . ابقةسرة قريبة مف بعضيا البعض مقارنتا بالمشغولة السكما أف الخطوط المنك
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( 10رقـ ) الشكؿ
عف  نقال ، شعموب
 9عزيز يوسؼ ىيبى

 
قرى  ، شعموب( 9رقـ ) الشكؿ

عزيز  يىيبالتجييز نقال عف 
 2يوسؼ

 
قرى  ، شعموب( 8رقـ ) الشكؿ

عزيز  ىيبىنقال عف  التجييز
 3يوسؼ

 

 ( : 8ـ الخامسة  ) الشكؿ رق المشغولة
 أنة في عنةالشكؿ العاـ إال أنة يختمؼ  فييتشابو ىذا الشعموب مع السابؽ لو          

تختمؼ زخرفة ىذا و  ،صغيرة أسطوانية قاعدة لوالشكؿ  مخروطييحمؿ طبؽ مف الخوص 
 وبرتقالي بنفسجيطة البالستيكية الممونة بألواف )حيث أف األشر  والطبؽ عف السابؽ ل

ىذه عينات و م يتوسطيابتالت  ثمانيمف  رهنة زخرفة عبارة عف زىأخضر( مكو وأصفر و 
الطرح النوبية حيث تزيف نياية الطرح بكنار مف الخرز عبارة  في االنتشارالزخرفة كثيرة 

عيف  درءب خاصليذا الزخرؼ معتقد عند النوبييف ، و ةالمتجاور  الزىورعف مجموعة مف 
 الحماية مف األرواح الشريرة .و الحسود 

 ( : 9السادسة  ) الشكؿ رقـ  شغولةالم

                                                           

 47ص ، سابؽ رجعم(: 2011)يوسؼ عزيز ىيبى 1
 48ص ، سابؽ رجعم(: 2011)يوسؼ عزيز ىيبى 2
 48ص ، سابؽ رجعم(: 2011)وسؼي عزيز ىيبى 3
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توجد  التيشكؿ الزخرفة  في عنةأنة يختمؼ  إال ىذا الشعموب مع السابؽ لو يتشابو       
أف القواقػع  في، كما يختمؼ عنة حيث يزيف بمعينات و خطوط منكسرة الطبؽ الخوص مىع

 . عاقالجزى السفمى مف الشعموب بحيث تكوف كتمة مف القو  فيالنيمية تتركز 
 ( :10السابعة  )الشكؿ رقـ  المشغولة
 فػي( إال أنة يختمؼ عنة 4الشعموب مع المشغولة األولى )الشكؿ رقـ  ىذاو يتشاب        

 . األبيضأنة يحمؿ طبؽ مف الصاج 
واقع واألصداؼ منذ عصور األنواع العديدة مف الق استخداـ في الشعبيالفناف  أبدع       
العديد  باستخداـذلؾ و الت عديدة بغرض الزينة أو الحماية مشغو  في استخدمياو عديدة 

 الشعاليبفي  استخداماعرض أكثر الطرؽ  يميفيما و . تميز بيا التيمف طرؽ الخاصة 
 تنفيذىا قواقع المياه العذبة. في المستخدـالشعبية النوبية 

طنية في ىذه الطريقة ثالثة سيور رفيعة مف الجمد الحور أو خيوط ق تستخدـ       
بة و الطرؼ األيسر يتـ تضفيرىا مع بعضيا البعض ثـ تمضـ األيمف بقوقعة مثقو و  سميكة
الرسـ ) أ (  في، كما ىو موضح الطرؼ األوسط دوف لضمة بالقواقع يترؾو  آخريبقوقعة 

. 
و  [أ]الرسـ  فيأحد األطراؼ الثالثة كما ىو موضح  فيكما قد تمضـ قوقعة واحدة       

 .[ ب]  الرسـ ) ب (،  فيلثالثة مرة أخرى ، كما ىو موضح تضفر األطراؼ ا

     ) أ (      [  أ]  
 

[ ب]     

 ( ب   ) 
 

 و التوصيات : النتائج
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 : النتائج

عمى وجو الخصوص  القواقعومشغوالت  عاـوالحرؼ الشعبية النوبية بوجو  الفنوف  .1
وأصوؿ السكاف، وطبيعتيـ  ية،فرضتيا البيئة الطبيع التيتتسـ بالفرادة والخصوصية 

 عاداتيـ وتقاليدىـ ومعتقداتيـ. ذلؾالمزاجية، وك
طرؽ نظميا،  فيىيئتيا العامة وكذلؾ  فيالنوبية تتسـ بالثراء الفني  مشغوالت  .2

نظـ  فيالمستخدمة  التقنياتعمى  التعرؼحيث تمكنت الباحثة مف خالؿ دراستيا 
 المياه العذبة . قواقعمشغوالت 

يات أسموب التوليؼ في المشغوالت الحرفية مما أكسبيف القدرة عمػى النوب استخدمت .3
درا الصالت بيف األشياء مف خالؿ المنطؽ المتػنتظـ بيف الموجودات في  ؾاستيعاب وا 
 البيئة النوبية.

 : التوصيات

رؼ الشعبية المصرية وذلؾ الحتتناوؿ الفنوف و  التيالتشجيع لمدراسات و  االىتماـ  .1
 رصد المتغيرات المؤثرة عمية .المختمفة و  بأشكالوث تسجيؿ الترالحفظ و 

ت الشعبية القائمة القائميف عمى المشغوالو  الشعبياألصوؿ المرجعية لمتراث  دعـ  .2
بحث و  مشغالتيـإنتاج  في االستمرارتشجيعيـ عمى عمى القواقع واألصداؼ و 

 . االندثاريـ مف تأساليب حمايتيـ حفاظا عمى مشغوال 
الشعبية المصرية  الحرؼتتناوؿ الفنوف و  التيجمة الدراسات تر طباعة و  أىمية  .3

ا يرتبط بيا مف عادات وتقاليد موذلؾ لنشرىا والتعريؼ بسماتيا الفنية والتشكيمية و 
 .   قداتمعتو 

 
 
 
 
 
 
 

  عـــــــالمـزاج

 العزبية : المزاجع
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رىا ، سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدالعربي الشعبي(: التصوير 1995) صوقان أكـر
 ،نوفمبر، الكويت – اآلدابو لمثقافة والفنوف  الوطنيس المجم

 عالـ المعرفة  ،2003
نوف : دراسة العناصر النباتية والطيورية في الف(2000حمدي اسعد عرفات ) آماؿ

 ،مجمة اآلداب والعمـو اإلنسانية ،الشعبية المصرية، بحث منشور
 جامعة المنيا . ،كمية اآلداب

الشعبية، بحث  األزياءراسة مختارات مف : دـ( 2003ت )فاحمدي اسعد عر  آماؿ
، النوعية ربية، كمية التالنوعية تربيةال ي، مجمة بحوث فمنشور

 جامعة القاىرة.
 لممنشآت الداخميالتصميـ  في النوبيمف التراث  االستفادة (:1982خميؿ ) يمتول ثروت

، جميمةال فنوف، كمية الالسياحية بأسواف، رسالة، ماجستير
 . موافجامعة ح

الجديد بما يتفؽ مع  ينوبالمجتمع ال في ي(:التصميـ الداخم1990خميؿ ) يمتول ثروت
 ، جامعة حمواف. كمية الفنوف التطبيقية دكتوراه، ، رسالةالبيئة

ية لمنوبة القديمة بيف الفنوف التشكيمية الشعب (:1971عبد المجيد ) جودت،  اإلستمياـ
، وزارة الثقافة، الييئة 16عبية، العددفنوف الشال مجمةالتسجيؿ و 

 ، القاىرة .العامة لمثقافة والنشر
 ايات،: حك: في جبؿ العربلشعبيالتراث ا مفقبسات  (:2007) نصر القيسي حسف

 .دار رسالف شعراء، قصائد،
، مكتبة الدراسات النوبة فيالفنوف الشعبية األزياء الشعبية و  (:1997الخادـ ) سعد

 .ية، الييئة العامة لقصور الثقافة، القاىرةالشعب
تنمية المجتمع،  فيالفنوف الشعبية (: دور الحرؼ البيئية و 1999) ياحمد رشد سموى

دور التربية الفنية  السابع لكمية التربية الفنية، يالمؤتمر العمم
قر جامعة الدوؿ العربية بم ،فبراير ،خدمة المجتمع العربي في

 جامعة حمواف. ،بالقاىرة
مجمة دراسات  ،يالتشكيؿ الفن في: دور الخامات البيئية (1982محمد حسف ) سميماف

 جامعة حمواف . ،بحوثو 
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، 2ط االجتماعيةا األنثروبولوجي فيالنوبة الجديدة دراسة  (:1994أحمد حامد ) يدالس
 ، القاىرة .االجتماعيةو عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية 

(: موسوعة التراث الشعبي في المممكة العربية 2004زيد عيسى ) حمدم عباس
بية ودية، وزارة التر ، المممكة العربية السعالثانيالجزء  السعودية،

 التعميـ، وكالة اآلثار والمتاحؼ.و 
 القاىرة "، دار المعارؼ،91، سمسمة كتابؾ "الشعبيالتراث  (:1979الحميد يونس ) عبد

. 
تنمية  فيالفنوف الشعبية (: دور الحرؼ البيئية و 1999شاؿ )الغنى النبوي ال عبد

دور  التربية الفنية، لكميةالسابع  يالمجتمع، المؤتمر العمم
قر جامعة بم ،فبراير، خدمة المجتمع العربي فيالفنية التربية 

 حمواف. جامعة، الدوؿ العربية بالقاىرة
مركز زايد  ،مدخؿ لمتراث الشعبي في اإلمارات (:2002آخروف )و  اهلل عمي محمد عبد

 . خلمتراث والتاري
النوبة المصرية دراسة مف تفاعؿ اإلنساف مع البيئة  (:1974عبد الجواد شويقة ) فاروؽ

 .يةاألفريق تالدراساو ث معيد البحو  ،كتوراه،رسالة د
ـ( : مداخؿ تجريبية إلثراء المشغولة الفنية لمكمالت  2001حماد محمد حساف  ) ماجد

عتمد عمى بقايا الكائنات البحرية، رسالة ماجستير، كمية الزينة ت
 ، جامعة القاىرة.التربية النوعية

المعاصريف،  المصوريفأثر البيئة عمى أعماؿ المصورييف  (:1998شاذلى ىاللى ) مرفت
 ، جامعة حمواف . ماجستير، كمية الفنوف الجميمةرسالة 

ثقافة الحب والكراىية في الفف الشعبي المصري واالستفادة  (:2008) أحمد أميف عبدا هلل ىند
تمر فيالدلفيا الدولي منيا في تصميـ معمقات نسجية معاصرة، مؤ 

والفنوف تحت  اب، المؤتمر العممي السنوي لكمية اآلدالثالث عشر
 .، األردفالحب والكراىية، جامعة فيالدلفيا فةعنواف ثقا

 وحدات عمؿ في منيا واالستفادة النوبية الخرز مشغوالت(: 2011) يوسؼ عزيز ىيبى
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