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  الملخص
كمة القيم الجمالية للإبراز  إلىيهدف البحث الحالي 

الهوية باعتبارها أحد رموز في الفنون المعاصرة مانية الع
صفتها قيمة جمالية وتسليط الضوء عليها ب العمانية،

كما  .المعاصرة الفنونومصدر إلهام للفنان العماني في 
البحث في أهم الممارسات الفنية  إلىيهدف البحث الحالي 

للفنانين العمانين الذين وظفوا الكمة في ممارساتهم 
في وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي  .المختلفة

التي وظفت الكمة تحليل أهم الممارسات الفنية المحلية 
وأظهرت نتائج البحث  .المعاصرالعمانية في العمل الفني 

تنوع الممارسات الفنية المحلية التي جسدت الكمة العمانية 
وخلصت نتائج . كقيمة جمالية من حيث الشكل والمضمون

البحث أن الكمة العمانية واحدة من أهم رموز الهوية 
ية ألهمت الكثير من العمانية كما أنها مفردة تشكيلية جمال

الفنانين العمانين في توظيفها في ممارسات فنية مختلفة 
التوصيات وقد خرج البحث بمجموعة من . ومتنوعة جماليا

العمانية  على الكمةإجراء المزيد من الدراسات الفنية  منها
كقيمة جمالية وتعبيرية في مجاالت الفن المختلفة كالرسم 

  .والطباعةوالتصوير والنحت 

 الجمالية،القيم  العمانية،الكمة  :المفتاحيةالكلمات 
 .الفنون المعاصرة 

 
  

 Abstract 
This research highlights the aesthetic 

value of the Omani Kuma as a symbol of 
Omani identity, and as a source of 
inspiration for the Omani artist in 
contemporary art. Through the use of the 
descriptive analytical method, the research 
shows the most important artistic practices 
of Omani artists who used the Kuma in their 
practices. The results show the diversity of 
these practices that embodied the Omani 
Kuma as an aesthetic value in terms of form 
and content, and concluded that the Omani 
Kuma is one of the most important symbols 
of the Omani identity. Finally the research 
come up with a set of recommendations 
including conducting more artistic studies 
on the Omani Kuma as an aesthetic and 
expressive value in various fields of art such 
as drawing, photography, sculpture and 
printing.  

Keywords: Omani Kuma, Aesthetic 
Values, Contemporary Art. 
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  المقدمة  
والمختلف عن غيره من  صيل المتفرديتميز الزي العماني الرجالي بخصوصيته وجماليته وطابعة األ

وتعتبر الكمة العمانية هي أحد مكونات هذا الزي العماني ولها خصوصيتها  .العربيشعوب ومنطقة الخليج 
حيث تتميز الكمة  اليومية،حياته  العماني فيالتي يرتديها  ساسيةالمفردة األوهي  .هاألوانووتفردها بزخارفها 

الكمة العمانية بهويتها  وتتميز. سالميواإلمستمدة من التراث العماني وال .الدقيقة بنقوشها الزخرفيةالعمانية 
   .العمانيورمزيتها وقيمتها الجمالية والتعبيرية عند 

من أسلوب  فنية نابعةوصياغتها بطريقة  البصرية،يظهر دور الفنان التشكيلي العماني في تأصيل الهوية  
لتخرج لنا كمنتج فني يعزز من قيمة الهوية العمانية ، اثةوالحدتمتزج فيها روح األصالة  .الفنان وخبراته

  .والثقافيوينمي روح االعتزاز لدى المتلقي بهويته وعراقته وأصوله الممتدة عبر التاريخ الحضاري 
من  .والحضارين يهتم بها هي الحفاظ على التراث المادي أإن من األولويات التي يجب على الفنان 

وذلك كونه مصدر إلهام للفنان  .جوانبها البصرية بمختلفشتى مجاالت الفنون  في تطويره وتوظيفهخالل 
 منه،فيقترب المشاهد ليقتني  .اليوميةمنتج مادي يوظف في الحياة أو  ن يخرج بعمل فنيأيستطيع من خالله 

التي تتميز بها الفنان من المميزات  أعمالوتعتبر الهوية البصرية في  .العمانيةنشر ثقافته وهويته  فيفيساعد 
أو  قاموا بتوظيف رموز ثقافية من بعض العناصر التراثية العمانيين ممنفهناك مجموعة من الفنانين  ،هأعمال

البيئة العمانية المتنوعة في الثقافات والمتعددة في البيئات بين الساحل والسهل والجبل أو  الحضارية
ر يشيو .المستقبلصر يواكب روح العصر وتطورات هم الفنية بقالب فني معاأعمالفي  فظهرت. والصحراء

الفني هو انطباع داخلي بمنظور  هإن خطاب :الفنان التشكيلي سليم سخي عن (Al-Silti, 2020) الصلتي
وبين البيئة كمصدر  هيعكس المشاعر لمرجعيات من البيئة النادرة للبالد ومخزون الذاكرة للتعايش المحقق بين

وكذلك الفهم للبعد اإلنساني للعالقة  ،الفنية بهتجار والمؤثر فيكان هو الدافع  ه؛ إذموإلها هستقي منه صياغتي
 األزياءالفنية من خالل الكنوز الموجودة في البيئة و هأسهم في تأصيل تجربالذي ومحيطه  ه وبينالملهمة بين

  . الحياة بكل تفاصيلها هاألصيلة المميزة التي تمثل ل
المهمة التي تسهم في تعزيز ثقافة يعتبر من أساسيات ي الفنون المعاصرة التجديد والتطوير ف وألن

في استلهامها من العناصر التراثية التي يزخر بها يكمن فجمال الفكرة  .العمانيةالوعي بالمجتمع حول الهوية 
   .وسماتهاوتطويرها بشكل يواكب روح العصر مع الحفاظ على أصالتها  .وتراثهالمجتمع بقيمه أي 

ولما  ،تتفرد به المنطقةغني  عماني أصيلمميزات كزي من لها لما الكمة العمانية ذا جاء التفكير في ل
إسالمية؛ لذا كانت واحدة من المفردات التي اهتم بها ندسية ذات جذور تاريخية هباتية ونرف اخيميزها من ز
    .حمل الكثير من القيم التعبيريةي اجمالي ارمزبصفتها  الفنان العماني

  البحثمشكلة 
فتتميز بجمالها  العربي،العمانية التقليدية بثرائها وتفردها عن غيرها في منطقة الخليج  األزياءتتميز 

 وما زال وهويته،وهي جزء من الموروث الثقافي الذي يتميز بأصالته  .الدقيقةتفاصيلها وها ألوانوتنوع 
فهو زاخر  وتفرده،عطى له خصوصيته أ واألناقة مماطة ويتسم الزي العماني بالبسا عليه،العمانيون يحافظون 

مرتبط بتاريخهم وانتمائهم ألنه زيهم والعمانيون حريصون على  ،المفردات الفنية والزخرفية بالعديد من
  .لهم اجدادهم الذي تناقلوه أبا عن جد وبات رمزأألرضهم وتراث 

بالعديد من المفردات  تزخرألنها ، رجل العمانيلاوتعتبر الكمة العمانية من أهم المكونات التي تميز زي  
وقد برزت الكمة العمانية في  .وتعبيريةقيما جمالية  ذلك أكسبهاف بها،تمتاز والزخرفية الهندسية والنباتية 

لهام لما مصادر اإل أحده الفنية كالتصوير والخزف باعتبارها أعمالفوظفها في ، المعاصرالفنان العماني  أعمال
وتتلخص مشكلة البحث الحالي في كيفية االستفادة من الكمة  .العمانيةلهوية ية لصوصية ورمزلها من خ

   .الممارسات المعاصرةالعمانية بصفتها قيمة جمالية وتعبيرية وتوظيفها في 
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  فكرة البحث
شمل مختلف  .الدولحضاري يميزها عن غيرها من  وتاريخية وطابعتتميز السلطنة بهوية ثقافية 

هويته  تهكتسبالتي ا التاريخيةومن ضمنها الزي العماني الرجالي الذي تميز بأصالته وجذوره  الجوانب
 تتميز بقيمهاالرجالي، ومن أجزاء الزي العماني  امهم ابر الكمة العمانية جزءتوتع .الخاصةوفلسفته ومفاهيمه 
سالمية مع العماني ومن الزخرفة اإلجذورها التاريخية والثقافية للمجتمن التي تستمدها  الجمالية والتعبيرية

مما جعلها مصدر لوان، واألتنوعت الكمة العمانية في الشكل والحجم والهيئة والزخرفة   .والنباتيةالهندسية 
فوظفوا  .الفنيةهم وممارساتهم أعمالفوظفها المصور والرسام والخزاف والنحات والمصمم في  .للفنانينإلهام 

داللتها  فنية لها وفلسفية ومفاهيمحملت رسائل نقدية  التي والتقنيات المعالجاتواألدوات ومختلف الخامات 
   .وثقافتهالفنان العماني المعاصر واعتزازه بهويته  الخاصة على تمسك

في الزي الرجالي  ارئيس االبحث في مفردة الكمة العمانية باعتبارها مكونتتجسد فكرة البحث حول 
وكيف تم توظيفها من قبل  .والفلسفيةالفنية  من المفاهيملية تتضمن مجموعة باعتبارها قيمة جما ،العماني

  . الفنانين العمانيين المعاصرين

  هداف البحثأ
الكمة العمانية كمفردة تشكيلية  أهم التجارب الفنية التي وظفتإلى التعرف  إلىيسعى البحث الحالي 

  :تلخيص األهداف في النقاط التاليةويمكن  .معاصرتحمل العديد من القيم الجمالية في قالب 
  .رموز الهوية العمانيةتسليط الضوء على الكمة العمانية كأحد . 1
  . البحث في الممارسات الفنية المعاصرة التي وظفت الزي العماني بشكل عام والكمة بشكل خاص .2

  البحثأسئلة 
  :يليتتلخص أسئلة البحث فيما 

  رمزا من رموز الهوية العمانية؟ما أهمية الكمة العمانية بصفتها . 1
ه أعمالكيف وظف الفنان العماني المعاصر الزي العماني بشكل عام والكمة العمانية بشكل خاص في . 2

 الفنية؟
  مصطلحات البحث والمصطلحات اإلجرائية

  الكمة العمانية 
لمقوى المطرز بنقوش يطلق عليها في دول الخليج العربي هي قطعة من القماش ا الَقحفية كماأو  الكمة

إثر مد العمانيين لنفوذهم قديما في مناطق  ظهرت في سلطنة عمان. بسها الرجالجميلة تصنعها النساء ويل
وما قام به تجارهم من دور فعال في نشر اإلسالم في المناطق التي وصلت  ،بعيدة كشرقي أفريقيا وغيرها

الكمة  األزياءومن بين هذه  األزياءيد من العادات وإليها سفنهم، تأثر بهم سكان تلك المناطق في العد
تلبس على الرأس وهي  .للرأسغطاء تقليدي  طاقية،تسمى أيضا . )ويكبييديا الموسوعة الحرة( العمانية

حريرية، يلبسها الرجال واألطفال الذكور، وتعد من أو  أسطوانية الشكل ومطرزة ومخاطة بخيوط قطنية
ها ألوانفاوت الكمة في مقاساتها وأحجامها بحسب محيط رأس البسها، وتتعدد مكمالت الزي العماني، تت

  .نصف نجم ونجم كامل :هماويوجد نوعان من طرق تطريز الكمة . بحسب ذوقه
على أنها إحدى مفردات الزي العماني الرجالي وهي عبارة عن غطاء للرأس على شكل  إجرائيا عرفتو

  .لوانواألخارف النباتية والهندسية تتنوع من ناحية األشكال اسطوانة دائرية تزخرف بالنقوش والز

  القيم الجمالية 
ما يحتويه العمل الفني من سمات وعناصر جمالية عن غيره نتيجة الستخدام  )2017(ويعرفها منشي 
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لتي أنها الصفة ا  (Rahma, 2015)ويعرفها رحمة . فيهاألساليب والطرق الفنية التي تبرز النواحي الجمالية 
ومرتبطة . تجعل العمل الفني مرغوبا فيه وتطلق على ما يتميز به الشيء من صفات تجعله مستحقا للتقدير

بعناصر محددة من تأمل واستغراق وتحفز وجداني لكشف الجانب المتميز الكامن وراء مظهرها وهي نجاح 
 ,Al-Fran & Maad)لفران ومعاد كذلك يعرفها ا .والتشكيليةالفنان في التعبير عن نظرته ورؤاه الجمالية 

المدرسة الفنية االلتزام بها فهي موجه أو  ساليب وقواعد تحدد الغايات التي يتعين على الفنانأهي  (2009
وما ينطوي عليه من  الثقافي،أو  البناء االجتماعي إطارللتعبير وذات عالقة متبادلة بين التأثر والتأثير في 

ذاتية  إلىفتصبح جزءا من الالشعور وأساسا الستجابته وأقرب هذه المعاير  يئة،البمعايير يكتسبها الفرد من 
ن الجمال إ (Abdul Hamid, 2001)عبد الحميد  هاويعرف .واالقتصاديةخالقية الفنان القيم الدينية واأل

حساس واإل الجميل،بالمشاعر الحسية والمتميزة التي يستثيرها بداخلنا الموضوع  الجمالية ترتبطوالقيم 
سمعيا ثم يمتد ليشمل جسد الفرد أو  ساسوقد يكون بصريا في األ ،ممتعأو  سارحساس إالجمالي هو 

عمل فني ومن دونها يفقد قيمته الجمالية كما يفقد كونه  يالفقري، ألفالقيم الجمالية تشكل العمود  .كله
  .فنياعمال 
ت المريحة التي تبعث البهجة والسرور في النفس مجموعة االنفعاالت والتأثيرا نهأب الجمال إجرائيا عرفيو

التاريخي والثقافي  وتتميز ببعدها .المحيطةاإلنسانية والتي تثيرها مجموعة من األحداث واألشكال والعناصر 
  .المجتمعواالجتماعي المبني على مجموعة من النظم والقيم في 

  التشكيل المعاصر 
أن  إلى (Al Asmari, 2014)المعاصرة ويشير األسمري يعتبر التشكيل الفني أحد مجاالت الفنون 

نواع الفنون البصرية كالرسم أوهي مصطلح يدل على كافة  ،الفنون المعاصرة هي فنون ما بعد الحداثة
والتصوير والنحت والتشكيل ومختلف الفنون التي يمكن تذوقها عن طريق المشاهدة والتأمل في الوقت 

  .الحاضر
م اتجاهات فنية ضن الفن المعاصر يإلى أ (Al-Yahyai et. al., 2016)خرون آو كذلك أشارت اليحيائي

حيانا بفنون أظهرت ما بعد الستينات و حتى نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين وتعرف 
 ما بعد الحداثة وهي مجموعة من اتجاهات وتيارات فنية ظهرت في الغرب ما بعد الستينيات من القرن

  . الماضي
شكال التجديد الشامل أأن الفن المعاصر هو شكل من  (Hawamdeh, 2020)وذكرت الحوامدة 

كردة فعل . للمفاهيم الفنية وطرق التعبير عنها ابتداء من نظرة الفنان للمجتمع والفن ونظرة المجتمع للفن
نوعية، فالفن المعاصر هو ما يمكن بد للفن من نقلة  نتجت عن التطور الذي أنشأته الثورة الصناعية، فكان ال

  . أي أنه آخر ما توصلت له المدارس الفنية من نظم وأنماط؛ تسميته بفن اليوم
عادة صياغة إعلى أنه أحد مجاالت الفنون المعاصرة، يعتمد على  )التشكيل المعاصر(حث اويعرف الب

  .والقيم الفنية والجمالية والتعبيريةشكل جديد لتحقيق مجموعة من المفاهيم  إلىالخامة من شكلها الطبيعي 

  البحثمنهج 
يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل أهم الممارسات الفنية المعاصرة للفنان 

   .المعاصرالتشكيلي العماني التي وظفت الكمة العمانية في العمل الفني 

    البحث عينة 
لمجموعة من الفنانين  والممارسات الفنية المعاصرة عمالمجموعة من األمن البحث الحالي تتكون عينة 

تمتاز  هم الفنية كقيمة جمالية وكهوية بصريةأعمالوظفوا الكمة العمانية في الذين  لمعاصرينالعمانين ا
  .بأصالتها وجذورها التاريخية في قالب فني معاصر
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  رمز للهوية العمانية: الكمة العمانية
المرتبطة  األزياءته الخاصة وجمالياته عن غيره من يمتاز الزي العماني بهويو

 ،صوصيتهعلى وجه الخصوص بتفرده وخ يمتاز الزي الرجاليو .بشعوب المنطقة
وتتميز بزخارفها ونقوشها  ،يتميز ببساطته في التصميم وقيمته الجمالية كونه

اسيا من وتعتبر الكمة العمانية جزأ أس. المستوحاة من الزخارف النباتية والهندسية
 .وتراثه وحضارته من أناقته وشخصيته ءال جزفتضيف للرج ؛الزي الرجالي

صالتها وزخارفها المستمدة من التراث العماني أوتتميز الكمة العمانية بهويتها و
 ؛ كونهاأصيلوفلسفي عمق حضاري من ما تحتويه باإلسالمي، والمرتبط بالفن 

  . ةها المختلفألوانفها ورازخ من جمالهاتستمد 
لما لها من . هم الفنيةأعمالالعمانية في  األزياءوقد وظف مجموعة من الفنانين العمانيين المعاصرين 

لكمة بعض الفنانين اتبر عاو .ه الفنيةأعمالترجمتها في  نخصوصية وقيمة جمالية وتعبيرية يحاول الفنا
 ،ر وخزف وتشكيل وتصميمهم الفنية من رسم وتصويأعمالدخلوها في فأ لهم؛العمانية مصدر إلهام 

 في صياغة أفكار ةعلى حد هم كلافس. م في المنطقةعن غيره موخصوصيته مهويتهل امصدر واعتبروها
أو  سواء كان للرجل ،وظفوا الزي العمانيالذين ومن أهم الفنانين العمانيين . والب بصرية معاصرةبق متعددة

في ممارسات  العمانية األزياءها التصويرية أعمالتوظف في ن أالفنانة فخرية اليحيائية فقد استطاعت  ،لمرأةل
عن  (Qazzaz, 2012)يذكر قزاز . معاصرة تنوعت بين الرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ والفيديو آرت

ها بين الهوية العمانية والفنون الغربية مع التأكيد على المحافظة أعمالربطت في  الفنانة اليحيائية أنها أعمال
أو  الضوئيةأو  ها المسندةأعمالالطابع العربي واإلسالمي للفنون التي تشعر أنها تنتمي إليها، فكانت في على 

التقليدية العمانية والحجاب  األزياءالتركيبية تؤكد على إبراز موتيفات من الحضارة اإلسالمية المتمثلة في 
  .زام بالحجاب وأحوال المرأة العربيةاإلسالمي، وتناولت بعض القضايا المهمة في المجتمع مثل االلت

 ه الفنيةأعمالمن  كثيرفي العلى وجه الخصوص الفنان أنور سونيا فقد وظف الزي العماني النسائي أما  
نصب عينه هويته  واضعا. ساليبهذا األسلوب عن غيره من األ تمييزالتصويرية؛ بحيث يستطيع المتلقي 

في  الكمة العمانيةاستلهام  إلىه الفنية التصويرية أعمالسليم سخي في الفنان  سعى كذلك. الثقافية والعمانية
بداعية اإل هلكمة العمانية في أفكارنماذج مجسمة لالخزاف فيصل العبري كما قدم . ه التصميميةأعمال

         الصلتي شيروي. الوظيفية والجمالية والتعبيرية اقيمته اموظفا الكمة كمنتج خزفي له ،معاصرةال
(Al-Silti, 2019) العبري كان مأن الفنان  إلىه عمالأما بالنسبة أل ،بغير قصدأو  ببيئته سواء بقصد اتأثر

بأرضه  تهاشتغاله على الكمة العمانية جزء من عالق؛ فن نطاق التراث العمانيعفهو يسعى غالبا أال تخرج 
  . واعتزازه بتاريخه التليد

  الزي العماني بشكل عام والكمة بشكل خاصالممارسات الفنية المعاصرة التي وظفت 
الممارسات التشكيلية العمانية من توظيف الزي العماني بشكل عام والكمة بشكل خاص؛ إذ  لم تخُل

ومن هؤالء . هم الفنيةأعمالاستطاع عدد من الفنانين العمانيين االلتفات لهذا اإلرث البصري وتوظيفه في 
يلية الدكتورة فخرية اليحيائية وهي من األسماء الرائدة في الحراك الفني الفنانين نذكر تجربة الفنانة التشك

 األزياءالتشكيلي في سلطنة عمان المهتمة بتوظيف عناصر التراث العماني، إذ حضرت الكثير من مفردات 
وقد وظفت . فحضر المصر والكمة في معالجات تشكيلية مختلفة ،ها النسائية والرجاليةأعمالالعمانية في 

ها الفنية كهوية أعمالالفنانة فخرية اليحيائية اللباس العماني بهويته المتفردة عن باقي الشعوب في العديد من 
  . والهويةعرضها للجمهور في قالب فني معاصر يربط بين المعاصرة لتبصرية تستمد منها أفكارها الفنية و
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: األبعاد .2016: سنة اإلنتاج ،اليحيائي، امتدادفخرية  :1الشكل

  التقنية معالجات رقمية وتصوير فوتوغرافي .سم 80/سم 120

، اليحيائي، الكمة العمانيةفخرية ) 2(الشكل 

  .2020 أكريليك،

كما ساهم الفنان التشكيلي سليم سخي في تسجيل العديد من مفردات التراث والهوية العمانية، وقد 
كما . ة المتمثلة في البيئة وما تحتويها من عناصر إلهام للفنانه الفنية بارتباطها بالهوية العمانيأعمالتميزت 

في عالقات لونية ارتبطت بحيوان المها العربي الذي يعتبر الموطن ه الفنية أعمالحضرت الكمة العمانية في 
  . األصلي له عمان

  
  

  

  

  

  سم 90×80سليم سخي، الهوية، أكريلك ) 3(الشكل 
كفنان  ة تميز بهاهويو ابمفردة الكمة باعتبارها إرثالقوية  ابعالقته الخزاف فيصل العبري أعمالتميزت 

من خاللها العديد من التجارب الفنية  صنع هويته الفنيةله بعد ثقافي وحضاري، استطاع أن ي عماني
ه الفني بشكل جمالي أعمالفي  حضرت إذ‘ لهلهام إفالكمة العمانية كانت مصدر . المستمدة من الزي العماني

  .موظفا خبراته الفنية في الخزف وتقنيات ومعالجاته وطرق الحرق والجليزات ،قالب وظيفي وفي
  

  
  

  

  

  

طينة حمراء مع ، العبري، كمه عمانيةفيصل  :4الشكل

  2013نتاج سنة اإل، أكسيد النحاس

 +أكاسيد مختلفة، العبري، كمه عمانيةفيصل  :5الشكل

  2015نتاج سنة اإل، ليستر

علي المعمري من التجارب الفنية المهمة التي جسد فيها جماليات الكمة العمانية  تعد تجربة الفنان
ه أعمالعادة تشكيل أجزاء الكمة وزخارفها وتوظيفها جماليا في إوزخارفها المتنوعة؛ حيث استخدم معالجة 

في مقابلة (Al Balushi, 2018) وتذكر البلوشي . عتمد فيها على أسلوب الطباعة والجرافيكاالفنية والتي 
ن الكمة العمانية هي أحد مكونات الزي العماني، وهي فنيا إ: مع المعمري قوله في أسباب توظيفه للكمة

قوم بالمزاوجة بين الفن أن أسالمية حاولت وثقافيا وعاء مليء باألقاصيص والحكايات، وعبر الزخرفة اإل
ه والهوية العمانية أعمالالبيئة العمانية في  لقد جسد المعمري جماليات. التجريدي ومكونات التراث العماني

 عمالصالة والمجد والتاريخ العريق الذي جسدته تلك األوالتراث الخالد، ليبحر بالمشاهد في عمق األ
  .  بحكاياتها
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، جرافيك الكمة العمانية، 2قاصيصأ، علي المعمري :6الشكل

 م 2018
 

لفنية يضا في ممارسته اأار الفنان علي الفطيسي اخت
وركز على الثراء والتباين  واالنسجام اللوني . الكمة العمانية

التي  )الكمة العمانية(وتعد لوحته . شغفه، كما جذبه تنوع الزخارف الهندسية والنباتية في الكمة الذي مأل
هويته الفنية التي تعكس اعتزاز الفنان ب عمالم من األ 2017وعلى الكانفس في عام  كاألكريل ألواننفذها ب

والحركة بين الشكل المنتظم والشكل العشوائي أعطى  لوانوأصالته وتمسكه بجذوره التاريخية، فالتنوع في األ
  . كالتنوع والتكرار والوحدة والترابط ثراء للعمل الفني وقيما جمالية وتعبيرية،

  

  م 2017أكريلك  ،العمانية الكمة ،علي الفطيسي: 7الشكل
  

الكمة  لجهوري فهي من التجارب المعاصرة التي وظفتأما تجربة النحات على ا
 .تقنيات الضوء، باعتباره أحد العناصر الفنية التشكيلية المعاصرةباالستفادة من 

الفنان من زخارفها ستمد وي بما تحمله من تنوع زخرفي ولونيله كانت الكمة العمانية مصدرا لإللهام  وقد
 إلبراز كمصدر الضوء تقنية على الجهوري اعتمد فقد. يم الجماليةومجموعة القالعمانية  ةهوياالرتباط بال

 والزخارف واألشكال بالهيئة اإلحساس ترجمة في دورا الضوء لعب إذ والهندسة؛ النباتية الزخارف جماليات
   .والفراغ بالشكل اإلحساس ونقل جماليا بعدًا وأضاف
  

  
  
  
  
  
  

كيل الفني التش، الكمة العمانية ،علي الجهوري : 8الشكل

  ٢٠٢١، ملم 0.5حديد بسمك ، المجسم

التشكيل الفني ، الكمة العمانية ،علي الجهوري  :9الشكل

  ٢٠٢١، ملم 0.5حديد بسمك ، المجسم

  الخاتمة 
في العديد من التجارب الفنية  اأساسي االعمانية بشكل عام كانت مكون األزياءفي الختام يمكن القول إن 

تنوع  البحث نتائج رموز الهوية العماني، وأظهرتضوء على الكمة العمانية كأحد الوسلط البحث . المعاصرة
 النتائج وخلصت. والمضمون الشكل حيث من جمالية كقيمة الممارسات التشكيلية التي تناولت الكمة العمانية

 الكثير ألهمت يةجمال تشكيلية مفردة أنها كما العمانية الهوية رموز أهم من هي واحدة العمانية الكمة أن إلى
 من بمجموعة البحث خرج وقد. جماليا ومتنوعة مختلفة فنية ممارسات في توظيفها في العمانين الفنانين من

 الفن مجاالت في وتعبيرية جمالية كقيمة العمانية الكمة على الفنية الدراسات من المزيد إجراء منها التوصيات
  .والطباعة والنحت والتصوير كالرسم المختلفة
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