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 ملخص البحث:

الظهور األول لالنتاج  تتمٌز القارة اإلفرٌقٌة بؤهمٌتها الحضارٌة فهً المصدر االساسً لألجناس البشرٌة القدٌمة ، كما ان

الفنً االنسانً كان بقارة افرٌقٌا حٌث مارس اإلنسان البدائً نشاطاته فً العصر الحجري. فتارٌخ الفن فً أفرٌقٌا ذو 

ماضً ممٌز منذ بداٌاته كخربشات ورسوم على سطح الكهوؾ، والتً كانت تستخدم باعتبارها أحد الطقوس لشعوب ما 

 ت تصور الحٌوانات التً ٌتم اصطٌادها.قبل التارٌخ وؼالبا ما كان

وقد تمثلت الفنون األفرٌقٌة و حرفها فً مجموعة متنوعة من المنحوتات الخشبٌة و أعمال فنٌة بالنحاس والجلود 

الذي اثر فً كثٌر من الحركات الفنٌة  اال ان قلٌال من  –ومنسوجات و أقنعة احتفالٌة دٌنٌة، وبرؼم ثراء هذا الفن

 ه الى اإلستفادة من القٌم الجمالٌة الخاصة به وبرموزه.المصممٌن اتج

ٌهدؾ هذا البحث الى فتح مجال للتجرٌب واإلستفادة من القٌم التعبٌرٌة والرمزٌة للفن االفرٌقً لتصمٌم معلقات نسجٌة 

 ً .مطبوعة وتكسٌة حائطٌة معدنٌة لتجمٌل قاعات االستقبال بالفنادق والقرى السٌاحٌة ذات الطابع اإلفرٌق

 الكلمات المفتاحٌة :  

 التكسٌة الحائطٌة - أقمشة المعلقات الطباعٌة–العالقة التبادلٌة 

Abstract: 

Africa is distinguished with its cultural significance; as it is the origin of ancient human races; 

the first human artistic creation emerged in Africa, where primitive man had practiced their 

activities during the stone-age. Africa has a special artistic history which had started with 

scribbles and drawings on caves walls; used as rituals by the prehistoric nations; usually 

illustrating the animals they used to hunt. 

African arts and artifacts are represented in  various collections of wooden sculptures, copper 

& leather products, textiles and ceremonial religious masks, although; and despite the richness 

of this art which influenced many artistic approaches; only few designers attempted to benefit 

from its aesthetic values and symbols in their work. 
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This research attempts to lead the way to experience and utilize the expressive and symbolic 

values of the African art in designing printed textile wall-hangings and metal wall-coating, to 

decorate the reception and lobby areas of the African-themed hotels and touristic resorts. 

Keywords: Correlation - wall-hangings printed textiles - metal wall-coating   

 : المقدمة

الرئٌسً لألجناس البشرٌة القدٌمة ، وكان الظهور ألول انتاج فنً تمٌزت القارة اإلفرٌقٌة بؤهمٌة حضارٌة فهً المصدر 

انسانً بهذه القارة حٌث مارس اإلنسان البدائً نشاطاته فً العصر الحجري فلتارٌخ الفن فٌها ماضً ممٌز بداٌاته 

لبا ما تصور خربشات ورسوم على سطح الكهوؾ والتً كانت تستخدم باعتبارها أحد الطقوس لشعوب ما قبل التارٌخ وؼا

 الحٌوانات التً ٌتم اصدٌادها.

للفن و الفلسفه و العلم نظرٌات و اسهامات مبتكرة و أصٌلة , تقدم تفسٌرات جدٌدة و حلول مبتكرة على أسس فلسفٌة  

 –لة األصا–التراث  –أحٌانا و عملٌة أحٌانا أخرى . و نظرا لوجود عالقة دٌنامٌكٌة  قوٌة ومإثرة بٌن مثلث اإلبداع الفنً 

المعاصرة التً تنصهر فً بوتقة واحدة محدثة حالة من التفاعل و االمتزاج و التً من الممكن أن تتحقق باستخدام عناصر 

 و مفردات و ألوان الفن اإلفرٌقً الذي ٌشكل جانبا مهما من الثقافة اإلنسانٌة وعنصرا أساسٌا فً هٌكلة البناء الثقافً .  

و حرفها الٌدوٌة  فً مجموعة متنوعة من المنحوتات الخشبٌة و أعمال فنٌة بالنحاس والجلود وقد تمثلت الفنون األفرٌقٌة 

ومنسوجات و أقنعة احتفالٌة دٌنٌة ورؼم ثراء هذا الفن اال ان قلٌال من المصممٌن اتجه الى اإلستفادة من القٌم الجمالٌة 

ستفادة من المنظور الفلسفً للقٌم الجمالٌة فً الفن الخاصة به وبرموزه وٌهدؾ هذا البحث الى فتح مجال للتجرٌب واإل

اإلفرٌقً إلبتكار معلقات نسجٌة مطبوعة وتكسٌة حائطٌة معدنٌة لتجمٌل قاعات االستقبال بالفنادق والقرى السٌاحٌة ذات 

 الطابع اإلفرٌقً .

 مشكلة البحث : 

  لم تطرق دراسات التصمٌم فً مجالً طباعة المنسوجات و المنتجات المعدنٌة الى العالقة التبادلٌة بٌنهما كمنهجٌة فنٌة

 حدٌثة ٌمكن اإلستفادة منها كؤحد المباحث الفكرٌة الجدٌدة و التجرٌبٌة فً المجالٌن. 

 لى الفنون األفرٌقٌة كؤحد فنون التراث إلبتكار تطبٌق العالقة التبادلٌة بٌن طباعة المنسوجات و المنتجات المعدنٌة ع

 تصمٌمات للقرى السٌاحٌة تجمع بٌنهما و بٌن األصالة والمعاصرة . 

 البحث :   أهمٌة

 . المساهمة فً استحداث طرق منهجٌة جدٌدة لتطوٌر أقمشة المعلقات الطباعٌة و التكسٌات الحائطٌة 

 لجمالٌة فً الفن االفرٌقً .طرح رإٌة فنٌة جدٌدة للمنظور الفلسفً للقٌم ا 

  اٌجاد أنماط جدٌدة لتصمٌم أقمشة المعلقات الطباعٌة و التكسٌة الحائطٌة فً القرى السٌاحٌة تجمع بٌنها و بٌن الفن

 األفرٌقً بؤسلوب تصمٌمات القطعة الواحدة .

 باعٌة و التكسٌات الحائطٌة و الفن ٌسهم فً اثراء المكتبة العربٌة بدراسة تحلٌلٌة تبادلٌة تربط بٌن أقمشة المعلقات الط

 األفرٌقً .

 اهداف البحث :

 ٌهدؾ البحث الى : 

  . ًابتكار تصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة و التكسٌة الحائطٌة المعدنٌة باإلستفادة من الفن األفربق 
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  وتكسٌة حوائط معدنٌة(  التكامل فً المنتجات التطبٌقٌة من تخصصات وخامات مختلفة ) معلقات نسجٌة مطبوعة

 تستخدم فً قرى سٌاحٌة .

  استخدام المعلقات التً ٌتم تنفٌذها من خالل تجربة البحث فً تجمٌل قاعات استقبال الفنادق و القرى السٌاحٌة التً تحمل

 الطابع األفرٌقً .

 صمٌم معلقات نسجٌة مطبوعة دراسة المنظور الفلسفً للقٌم الجمالٌة فً الفن االفرٌقً واالستفادة منها فً ابتكار ت

 وتكسٌة حائطٌة معدنٌة .

 . فتح مجال جدٌد للتجرٌب للمساهمة فً حل المشاكل التصمٌمٌة التً تواجه المصمم 

 :فروض البحث

  :ٌفترض البحث 

 امكانٌة الدمج بٌن الفن االفرٌقً والتكسٌة الحائطٌة المعدنٌة إلنتاج معلقات طباعٌة فً القرى السٌاحٌة . 

 حدود البحث :   

   : حدود مكانٌة 

 التوظٌؾ بقاعات استقبال الفنادق والقرى السٌاحٌة التً تحمل الطابع األفرٌقً بجمهورٌة مصر العربٌة .

 : حدود موضوعٌة 

  ٌقتصر البحث على ابتكار تصمٌمات ألقمشة المعلقات الطباعٌة و التكسٌة الحائطٌة المعدنٌة باإلستفادة من الفن األفربقً .

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً و التجرٌبً من خالل :  منهجٌة البحث  :

 : ًفً تفسٌر ووصؾ وتحلٌل مختارات من التراث األفرٌقً .  المنهج الوصفً التحلٌل 

 : ًفً ابتكار تجارب تصمٌمٌة ألقمشة المعلقات الطباعٌة و التكسٌة الحائطٌة  المعدنٌة.   المنهج التجرٌب 

 

 الكلمات المفتاحٌة : 

  : التبادلٌة مصدر من تبادل وتعنً قابلٌة األخذ و العطاء بٌن طرفٌن أو أكثر بحٌث تتحقق المنفعة العالقة التبادلٌة

لكلٌهما كما  تعنً التناؼم مابٌن الفنون عبر التكوٌن  واألداء التقنً لتحقٌق الرإٌة الخالصة للعمل الفنً فهً توظٌؾ فن 

 .ن أخر لٌضفً تراكبا بٌنهماوتداخله مع ف

  : الداخلٌة ألؼراضها    هً األقمشة ذات القٌمة الفنٌة والتً تصمم بؽرض استكمال العمارةأقمشة المعلقات الطباعٌة

الوظٌفٌة و ذلك من خالل دمج المظهر الجمالً للمعلق مع الؽرض الوظٌقً منه من خالل    فرض شخصٌته على الفراغ 

  الذي قام بتؽطٌته

   هً تشكٌل سطحً بؤلواح معدنبة أو بالطات من النحاس أو الصاج المطلً بالمٌنا   لؽرض فنً أو  التكسٌة الحائطٌة:

 معماري أو انشائً أو جمالً

 خطوات البحث اإلجرائٌة  

 .ًالمنظور الفلسفً للقٌم الجمالٌة فً الفن اإلفربق 

 . ًالمعلقات النسجٌة المطبوعة والفن االفرٌق 

  المعدنٌة والفن االفرٌقً .المنتجات 

 : التطبٌقات العملٌة 
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 تصمٌمات للمعلقات النسجٌة المطبوعة مستوحاه من القٌم الجمالٌة للفن االفرٌقً .-1

 تصمٌمات للتكسٌة الحائطٌة معدنٌة مستوحاه من القٌم الجمالٌة للفن االفرٌقً .-2

 الفن األفرٌقً والتكسٌة الحائطٌة المعدنٌة . التكامل بٌن تصمٌمات للمعلقات النسجٌة الطباعٌة تجمع بٌن-3

  : ًالمنظور الفلسفً للقٌم الجمالٌة فً الفن اإلفرٌق 

الفن االفرٌقً ٌمتلك الشخصٌة و االحساس الذي ٌعبر عنه ضمن صٌاؼة صادقة التعبٌر , مماا أهلاه لٌكاون مرجعٌاة        

له من المنظور الفلسافً للقاٌم الجمالٌاة العدٌاد منهاا  كماا ٌتضاح فاً فنٌة لكثٌر من الفنانٌن أشهرهم الفنان "بالبو بٌكاسو". و

 (  1الرسم التخطٌطً رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح القٌم الجمالٌة فً الفن االفرٌقً من منظور فلسفً 1الرسم التخطٌطً رقم )      

 

   : )الربط بٌن العالم المادي والغٌر المرئً )ماوراء الطبٌعة 

المجتمعات اإلفرٌقٌة تملك منظور فلسفً من خالل أنظمتها الدٌنٌة التً تتشكل من مجموعة من معتقدات ومفاهٌم فكرٌة 

ً التقلٌدي فً وروحٌة، وما ٌنبثق عنها من ممارسات وطقوس دٌنٌة واجتماعٌة، وهو ما ٌعكس فلسفة المجتمع اإلفرٌق

، الذٌن رحلوا، وٌنظر لها بشًء من القداسةنظرته للكون والقوى الحٌوٌة المتمثلة فً األرواح وبخاصة أرواح األسالؾ 

واإلنسان والحٌوان والنبات واألشٌاء والظواهر الطبٌعٌة كالمطر، هً الحلقات التً ٌتشكل منها الفكر والفن اإلفرٌقً 

 القرابٌن وٌضع لموتاه الجنائزٌة الشعائر كان ٌقٌم عندما الفنٌة ، األعمال من العدٌد لهاخال من خلؾ والتًالتقلٌدي 

معتقد  االخری وجاء والحٌاة الموت بعد الحٌاة باستمرارٌة منهم اعتقاد فً للموتً محبب هو ما وكل والنفائٌس والتماثٌل

 بٌن اإلنسان الوحدة اساس علً والجماداتاألحٌاء  من الموجودات كل فً روح بوجود اعتقادهم من االرواح قداسة

 والموت. والحجروالحٌاة والنبات والحٌوان

 الدقة واإلتقان ووضوح األشكال واإلهتمام بالتفاصٌل : 
ٌخدم الفنان الخامة التً ٌستخدمها من خالل فهم طبٌعتها و امكانٌاتهاا وعناد خلطهاا ماع خاماة 

أخرى تؤتً هذه اإلضافة بصورة متؤنٌاة بحٌاث ال ٌجعال جماال أحاد الخاماات ٌقلال مان جماال 

باقً الخامات بل تكون عامال تكاملٌا فاً اباراز قاٌم وجمالٌاات القطاع الفنٌاة بصاورة متناؼماة 

(, مما ٌجعله ٌهتم بوضوح األشكال و دقة التفاصاٌل مصاحوبة بجاودة عالٌاة 1شكل)ومتناسقة 

للمنتج وٌمتاز هذا التراث التشكٌلً بالهدوء المتاوازن مان خاالل امتالكاه ألبعااد روحٌاة وقاوة 

 ( تناغم الخامات1.                     شكل)التعبٌر, والتعادل فً الخطوط و المثلثات و الدوائر 

القٌم الجمالٌة فً الفن االفرٌقً 

 من منظور فلسفً  

الربط بٌن العالم المادي و الؽٌر 
 المرئً )ما وراء الطبٌعة(

استخدام الرمز فً 
األلوان و العناصرو 

 األشكال

واإلتقان الدقة 
ووضوح األشكال و 

 التفاصٌل

 تعظٌم الذات محاكاة الطبٌعة  التمسك بالعناصر التراثٌة 
التماثل والتوازن 

 والسطوع ونعومة األسطح
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 و التوازن والسطوع ونعومة األسطح : التماثل 

التماثل بكل أنواعه ٌلعب دورا هاما فً األعمال الفنٌة للتراث االفرٌقً و خاصة فً األعمال التً لهامعنى ومضمون دٌنً 

(, بٌنما تمتاز 2أو أخالقً أو وظٌفً , ٌصبح التماثل ضرورة لتحقبق االتزان فً المنتج التطبٌقً كما فً بعض األشكال )

األعمال الفنٌة بالسطوع من خالل النعومة الشدٌدة لتصل بدرجات لمعان عالٌة بما ٌعكس سطوعها لرمزٌة وداللة 

( بٌنما األسطح الخشنة واألسطح ؼٌرالالمعة توحً بعٌوب 3فاألسطح شدٌدة اللمعان توحً بالصحة والعافٌة شكل)

 ( .4جسدٌة, فٌهدؾ من خالل ذلك التعبٌرعن القبح شكل )

 

 

 

 

 

 

 ( األسطح الخشنة                        4( األسطح االمعة             شكل )3( التماثل فً المنتج التطبٌقً          شكل )2شكل)             

 

   : تعظٌم الذات 

األعمال الفنٌة تعبر من خالل خطوطها عن مدى اعتزاز الفنان األفرٌفاً بجنساه وصافاته       

الجسدٌة و الروحٌة الحمٌدة , ومدى فخاره و اعتازازه و ثقتاه بنفساه التاً ٌساتمدهم مان عاادات 

وتقالٌااد قومااه , فتظهاار فااً أعمااالهم تعظااٌم الااذات واضااافة روح  الهٌبااة والوقااار علااى تفاصااٌل 

 (   5الفنٌة شكل ) أعمالهم

 ( تعظٌم الذات فً أعمالهم الفنٌة5شكل)

 

   استخدام الرمز فً األلوان والعناصر واألشكال 

الرمز من الناحٌة الفنٌة هو لؽة تشكٌلٌة ٌستخدمها الفنان للتعبٌر عن احاسٌسه وانفعاالته نحو كل ماٌمس مشاعره من أفكار 

 الرمزٌة وتؤثٌراته الروحٌة وعفوٌته وبساطته وأصالته ولؽته الجمالٌة حٌث تمٌز الفن اإلفرٌقً بمفرداتهومعتقدات وقد 

ٌحاول الفنان من خالله تقمص أرواح األجداد وٌؤتً اللون فً األعمال الفنٌة للتراث األفرٌقً متنوع و متعدد إلختالؾ 

بهم ومن استخالص بعص األلوان و  األلوان التً تركز علٌها كل قبٌلة و التً تنبع من تؤثر الفنانٌن بالبٌئة المحٌطة

الصبؽات , بجانب تؤثرهم ببعض المفاهٌم الدٌنٌة و المعتقدات التً ترتبط بدالالت اللون )رمزٌة اللون( فلكل لون مدلول 

 كالتالً : 

 : عقائدي , ٌجمع بٌن القدسٌة والطهارة ومن موت أو خطر مجهول .  األبٌض 

 : ٌمثل األرض القوٌة )أفرٌقٌا( وما تحوٌه من خٌرات .  األسود 

 : ٌستخدم للتعبٌر عن قوى السحر , والحركة , والحٌوٌة .  األحمر 

هذه األلوان تمثل المكانة العالٌة المرموقة , و الرقً , و الكرامة , والصفات الحمٌدة األصفر , األزرق , األخضر :  

 .   التً ٌعتز بها األفرٌقً
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الفنان اإلفرٌقً الشكل كرمز للتعبٌر عن مفاهٌم روحٌة تعتبر الضاابط والمانظم للحٌااة فاً مجتماع القبٌلاة,   قد استخدمو     

فعاارؾ األشااكال الزخرفٌااة البسااٌطة كااالنقط والاادوائر و الخطااوط علااى اخااتالؾ أنواعهااا سااواء أكاناات منحنٌااة أومووجااة 

قٌااة و المائلااة فااً تكوٌنااات بسااٌطة علااى شااكل مثلثااات و مربعااات و أوالحلزونٌااة كااذلك الخطااوط المتوازٌااة الرأسااٌة و األف

مسااتطٌالت واسااتطاع أن ٌوظااؾ الخطااوط والمنحٌااات فااً تمثٌاال أشااكال بدائٌااة لانسااان و الحٌااوان و اسااتخدام بعضااها 

ألؼراض زخرفٌة و أخرى كطقوس جنائزٌة أو رماوز تختلاؾ بااختالؾ كال جماعاة مان الجماعاات األفرٌقٌاة باالرؼم مان 

 (.6شكل)شابه الكبٌر فً أشكالها  الت

 

 (  الرمز من خالل األشكال الهندسٌة6الشكل )

   : التمسك ببعض العناصر التراثٌة 

طرٌقة للتعبٌر عن المعنى الدٌنً الذي ٌإمن به الفنان من خالل اساتخدام بعاض الزواحاؾ و خاصاة السالحفاة التاً لهاا     

دالله روحٌة أو رمزٌة , كاذلك الثعاابٌن علاى أنهاا رسال الهاة البحاار الاذي ٌمانح الرخااء و الخصاوبة و الصاحة ,كماا أن 

ود التمساح األفرٌقاً تمثال القاوة والصاالبة , وأٌضاا السالحفاة مكاون أساساً بعض الثعابٌن ٌقدسها بعض القبائل , بٌنما جل

( , بٌنماا األشاكال الهندساٌة كالمثلثاات و 8(,)7فً التعوٌذة السحرٌة وتستخدم فً تقوٌة مقاوماة الجساد ألنهاا معمارة شاكل)

 الشرٌرة .  الدوائر ٌعتقد أنها تجلب الحظ و تحافظ على من ٌرتدٌها من األرواح

 

 ( السلحفاة ذات داللة روحٌة8شكل )   (الزواحف فً التعاوٌذ السحرٌة 7كل)ش

 

  : محاكاة الطبٌعة 

ٌّات وحٌاة اإلنسان ومعاناته من أكثر الموضوعات التً أثارت اهتمام الفناان اإلفرٌقاً لاذا نحات الكثٌار  ٌعد التعبٌر عن ٌوم

ااة الّتعبٌاار وعاادم 9ماان التماثٌاال التااً تمّثاال األمومااة، والخصوبة,شااكل) ٌّ ( كمااا تعااد حر

ٌّة، والمنظور من أهم مٌزات الفن اإلفرٌقاً فكا ان ملهماا  للفّناانٌن اإلهتمام بالقواعد الجمال

( لجارأة فنانٌهاا الاذٌن 11المعاصرٌن وخاّصة الذٌن ٌنتموا الى المدرسة الوحشاٌة شاكل)

تااؤّثروا بااالفن اإلفرٌقااً الحااّر والفطااري القرٌااب وأحٌانااا  ماان التبسااٌط والتسااطٌح  لااى حااّد 

                            التجرٌد      

 ( االهتمام بتفاصٌل الحٌاة الٌومٌة9شكل)                                                                                                                
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ماا وصال وقد برع الفنان اإلفرٌقً فً محاكاة الحٌوانات التً كان ٌصطادها فً الؽاباة وتقلٌاد حركاتهاا بطرٌقاة ومان أقادم 

 لٌنا من أشكال الرقص األفرٌقً المدون ، تلك الرقصة التً عثر على لوحة منحوتة تصورها على  حادى صاخور جناوب 

أفرٌقٌا وفٌها نرى رجال ٌرقص وهاو ممساك بعصاا رفٌعاة طوٌلاة وخلفاه خمساة مان الرجاال ٌقلدوناه فاً حركاتاه رافعاٌن 

نما ٌوجد أسفل الصاوره حٌاوان ٌرماز  لاى الؽازال الاذي ٌعبار عان مصادر أرجلهم الٌمنى، وأٌدٌهم قلٌال  لى األمام مثله، بٌ

   الحركة الراقصة

هو طابع طقسً سحري من طابع الحٌاة اإلفرٌقٌة وهو مزٌج من النؽم والحركاة 

أبعد من أن ٌكاون فناا مساتقال، كماا هاو الحاال بالنسابة للارقص األورباً. ٌتعلماه 

عاان مشاااعرهم وأحاسٌسااهم، وٌتمٌااز اإلفرٌقٌااون كمااا ٌتعلمااون الكااالم لٌعبااروا 

بمقومات درامٌة تعكاس صاورة الصاراع المتباادل باٌن اإلنساان اإلفرٌقاً وقاوى 

                                             الطبٌعة. 

 للفنانٌن لمعاصرٌن(الفن االفرٌقً ملهم 10شكل)                                                                             

 اهم اشكال الفن االفرٌقً

 ٌؤخذ الفن االفرٌقً عدة اشكال و ٌستخدم خامات مختلفة، و من اهم هذه االشكال:

الحلً: و تستخدم للداللة على المستوى االجتماعً، و االنتماء القبلً، و للزٌنة، و ٌتم صنعها من خامات كثٌرة، منها:  -

 الحدٌد(، حبال السٌزال، خشب االبنوس، الخرز، و قشر جوز الهند، و االصداؾ. االحجار، و الهٌماتاٌد )اكسٌد

 
 (: الحلً االفرٌقٌة التقلٌدٌة11شكل )

 

النحت و الفنون المرتبطة به: على الرؼم من ان الخشب هو الخامة االكثر استخداما فً المنحوتات االفرٌقٌة، اال ان  -

الحدٌد، و العاج، و الخزؾ، و االحجار، و تشمل اسالٌب انتاجه النقش، و التشكٌل، هناك خامات اخرى مثل النحاس، و 

والحدادة، والقوالب.و تعتبر معظم المنحوتات وسٌلة للتعبٌر عن القوة، او كبدٌل رمزي لالسالؾ و االهة، لهذا من المهم 

وحانٌات كمصدر الهام ٌعمل على تنشٌط ادراك ان فن النحت االفرٌقً ال ٌعتمد على االسلوب التقلٌدي، بل على الر

 الموهبة االبداعٌة.

( تجسٌد جسم االنسان بشكل تجرٌدي، فمن 1و تمتاز المنحوتات و التماثٌل االفرٌقٌة بخصائص ممٌزة و واصحة، و هً: 

ماثٌل االفرٌقٌة ذات ( البرٌق: فمعظم الت2النادر وجود تماثٌل افرٌقٌة تعتمد على النسب الحقٌقٌة لجسم االنسان او الحٌوان، 

( التوازن الذاتً: ؼالبا ما تكون التماثٌل تمثل اشخاصا فً اوضاع 3مظهر مصقول و المع للتعبٌر عن الصحة و الجمال، 

 ( الشباب: للتعبٌر عن الخصوبة و الحٌوٌة و القدرة على العمل و االنتاج.4مستقٌمة، و معتدلة، و متوازنة، 
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 الفرٌقٌة(: نماذج للتماثٌل ا12شكل )

 

ٌتم تصنٌع االقمشة بشكل تقلٌدي من القطن المحلً المؽزول ٌدوٌا فً كال من افرٌقٌا الؽربٌة و الشرقٌة،   المنسوجات : -

و توجد فً مناطق افرٌقٌا المختلفة تقالٌد ؼنٌة لصناعة و تزٌٌن االقمشة ترقى لمستوى صناعات النسٌج فً ؼٌرها من 

معظم مناطق افرٌقٌا، خاصة تلك التً تمٌل للحٌاة الزراعٌة  مناطق العالم االخرى، حٌث توجد تقالٌد محلٌة للؽزل فً

المستقرة التً تمكن السكان من تطوٌر المهارات المطلوبة لصناعة االقمشة، التً ٌستخدم فٌٌها االلٌاؾ و االصباغ 

 النباتٌة، و تتضمن اسالٌب صناعتها الؽزل، و التطرٌز، و الصباؼة.

 

 (: اقمشة افرٌقٌة أثرٌة13شكل )

 

هً اكثر انواع الفن االفرٌقً شهرة و انتشارا و اثارة للفضول، و ؼالبا ما تؤخذ اشكال بشرٌة او حٌوانٌة او  االقنعة: -

اسطورٌة، و االقنعة فً الفن االفرٌقً لٌست مجرد منحوتات، فؽالبا ما ٌكون لها اهداؾ و استخدامات منها التخفً و 

 ض المناطق لتجسٌد االرواح، و فً الشعائر الدٌنٌة و االحتفاالت.تؽٌٌر الشكل، و قد ٌرتدٌها الرجال فً بع

و على الرؼم من انه ال ٌمكن دراسة االقنعة االفرٌقٌة باعتبارها اعماال فنٌة و تشكٌلٌة فً االساس، اال انه ٌجب االعتراؾ 

الجوانب الفنٌة تعطً تؤثٌرا تشكٌلٌا بؤنها نتاج لمواهب فنٌة متمٌزة و ابتكارٌة، فاالستخدام الماهر لاللوان للتركٌز على 

 عالٌا لهذه االقنعة.

 

 (: االقنعة االفرٌقٌة14شكل )
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تكاد صناعة و استخدام المنتجات الخزفٌة فً افرٌقٌا تكون مقصورة على النساء، الالتً ٌتعلمن مهارات صنعه  الخزف: -

على عكس -ٌتم اعتبارها ذات اهمٌة او مكانة  فً عائالتهن. و بالرؼم من ان صناعة االوانً و المنتجات الخزفٌة لم

اال ان التقنٌة و المتطلبات المحلٌة تتٌح لهذه االوانً ان تتخذ اشكاال منتظمة، و ؼالبا ما تتم زخرفتها  -اعمال الحدادة مثال

ؼراض الدٌنٌة العطاءها مظهرا جمالٌا. و تكون معظم اوانً االستخدام الٌومً بسٌطة الشكل، اما االوانً المستخدمة لال

 او االحتفالٌة فتكون اكثر دقة فً الصنع و تحمل نقوشات بشرٌة و حٌوانٌة.

 

 (: منتجات خزفٌة افرٌقٌة15شكل )

 

و فٌه ٌتم استخدام الجسم البشري كسطح للرسومات و االشكال الملونة كشكل من اشكال التضحٌة  فنون جسم االنسان: -

 فً التقالٌد العقائدٌة.

 

 تزٌٌن جسم االنسان فً الفن االفرٌقً (:16شكل )

 

 : ًالمنتجات المعدنٌة والفن االفرٌق 

ٌرجع تارٌخ المنتجات المعدنٌة فً قارة افرٌقٌا الى القرن السابع قبل المٌالد، حٌث توجد داللئل على وجود تقنٌة       

اقدم صناعات المعادن فً التارٌخ.و  مبكرة لصهر و تشكٌل المعادن لصناعة االسلحة و ادوات الزراعة، مما ٌجعلها من

كان ٌنظر لمعدن الحدٌد كمصدر للقوة و ؼالبا ما كان ٌتم ربطه باالهة، و ارتبطت عملٌة تحوٌل المادة الخام الى معدن 

 فً ذهن االفراد بعملٌة خلق االنسان.

نحت اكبر من استخدامه فً صنع و قد ظهر البرونز فً مرحلة متؤخرة عن الحدٌد، لذلك كان تاثٌره فً اعمال ال      

االسلحة و االدوات المعٌشٌة، هذا باالضافة للمعادن النفٌسة مثل الذهب و النحاس التً كانت تستخدم بشكل عام للتعبٌر 

عن الثروة و السلطة. وقد ظل استخدام المعادن لوقت طوٌل محصور على الزٌنة الشخصٌة و التسلٌح، ثم تطور لٌشمل 
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راعة، و كانت الشعوب الفرٌقٌة تصنع المنتجات المعدنٌة من الخامات المحلٌة التً ٌستخرجونها و انتاج ادوات الز

 ( .17ٌقومون بصهرها و تشكٌلها بؤنفسهم.شكل )

ٌختلؾ استخدام و توظٌؾ المعادن بٌن شعوب المناطق المختلفة بالقارة، و تتنوع األعمال المعدنٌة بشكل كبٌر من     

حٌث الخامات و التقنٌات المستخدمة و نوعٌة المنتجات، فالمعادن كانت تستخدم لصنع اؼراض لكل مجاالت الحٌاة مثل 

.كما تنوعت تقنٌات صنع المنتجات المعدنٌة، فشملت الصهر و التشكٌل و التجارة و الحرب و الزراعة و العبادة و الزٌنة

الصب المباشر، و الصب بالشمع المفقود، و كانت عملٌة استخدام النار لتحوٌل المادة الخام الى معدن، ثم تحوٌله الى اداة 

، مثل الحدادٌن، ٌلعبون ادوارا مهمة او ؼرض ما، ٌنظر الٌها باعتبارها عملٌة خطرة، لذلك كان العاملٌن فً انتاج المعادن

فً مجتمعاتهم و ؼالبا ما كانوا ٌنتمون لصفوة المجتمع، بل و قد ٌكونوا هم انفسهم حكاما لشعوبهم لقدرتهم على توفٌر 

 االدوات و الخدمات المهمة لمعٌشتهم.

 

 (: بعض االدوات المعدنٌة االفرٌقٌة األثرٌة17شكل )

 

النفٌسة ٌتم فً االؼلب بؤسلوب الصب، باالضافة لتقنٌات اخرى مثل تحوٌله الى رقائق بواسطة و كان تصنٌع المعادن 

الطرق، و فً بعض الثقافات كان ٌتم تؽطٌة التماثٌل الخشبٌة برقائق معدنٌة لتعظٌم التؤثٌر البصري للمعدن دون استخدام 

اء من مصنوعات ذهبٌة ٌرجح استعمالها كؤجزاء فً الكمٌات الكبٌرة الالزمة فً تقنٌة الصب، كما تم العثور على اجز

 (.18تماثٌل حٌوانات، او كؤجزاء من لوحات جدارٌة، او حلً. شكل )

 

 (: نماذج الستخدامات الذهب فً الفن االفرٌقً القدٌم 18شكل )

 

 التكسٌات الحائطٌة المعدنٌة ، واسالٌب انتاجها

هً تشكٌل سطحً بؤلواح معدنباة أو للتكسٌة الحائطٌة المعدنٌة عدة تعرٌفات وطرق ووظائؾ وٌمكن تعرٌفها على انها     

بالطات من النحاس أو الصاج المطلاً بالمٌناا لؽارض فناً أو معمااري أو انشاائً أو جمالً.وهاذه التكساٌة تاتم مان خاالل 

 بعض االسالٌب لتشكٌل المسطحات المعدنٌة منها:
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 الرٌبوسٌه : 

ٌعد من ابسط التقنٌات وٌتم فٌه تشكٌل القطعة المعدنٌة التً بها اجزاء ؼائرة وبارزة وتختلؾ فٌه االرتفاعات فبعضاه ٌؤخاذ 

فً االنحناء تدرٌجٌا ثم ٌتالشى تدرٌجٌا وقد استخدم هذا االسلوب قدٌما وحدٌثا . وٌتم عمل التصمٌمات على الواح النحااس 

 ذه الشرائح لتتحول الى بالطات او تكسٌة الحوائط مع دخول اجزاء اخرى من االسالك والمواسٌر .وتنفٌذها ثم انهاء ه

 

 الرٌبوسٌه فً التكسٌات الحائطٌة (19شكل )

 

 التكسٌة بالبالطات بالمٌنا : 

طالإهاا وهذا االسلوب ٌستخدم فً الواجهاات المعمارٌاة والمسااحات الكبٌارة حٌاث ٌاتم فٌاه عمال بالطاات مان الصااج ٌاتم 

بالمٌنا ) مٌنا خاصة بالصاج تدخل فً افران ( ، وتجمع هذه البالطات لتكون التصمٌم المطلوب ، وٌاتم عمال التصامٌم مان 

االستنسل ،...( وتتمٌز هاذه الطرٌقاة بتناوع االلاوان وامكانٌاة عمال تصامٌمات ذات  -الشبلونة –خالل عدة طرق  )الدٌكال 

 مظهر جمالً متنوع .

 

 

 

 

 

 

 ( بالطات للتكسٌة الحائطٌة بالمٌنا 20) شكل رقم

 : ًطباعة المنسوجات والفن اإلفرٌق 

جاءت المنسوجات نابضاة بالحٌااة مان األراضاً الممتادة فاً افرٌقٌاا فقاد اعتقاد شاعب دوؼاون فاً ؼارب افرٌقٌاا ان فناون 

التً تحتل مكانة فنٌة متمٌازة باٌن الؽزل والنسٌج ترتبط بالتكاثر و تناسخ االرواح و تعد طباعة المنسوجات من الصناعات 

الحرؾ والصناعات فً أفرٌقٌا وذلك لما تتمٌز به عناصرها وأشكالها من ألوان وقٌم جمالٌاة والتاً تعاد دلاٌال علاى مهاارة 

 الفنان اإلفرٌقً الذي استطاع من خالل العدٌد من التقنٌات التً ابتدعها لطرق الطباعة الٌدوٌة تقدٌم حلوال تكنٌكٌة اساتطاع

 ( .2من خاللها أن ٌصل الى قٌم فنٌة وابداعٌة عالٌة والتً سٌتم التطرق لها وفقا للرسم التخطٌطً رقم)
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                                              )من عمل الباحثة(( ٌبٌن التقنٌات المستخدمة فً طباعة المنسوجات األفرٌقٌة 2الرسم التخطٌطً رقم)

 المنسوجات المرسومة بالٌد: 

ترجع أولى محاوالت زخرفة األقمشة الى ؼمس األصابع فً االلوان ثم تطببٌقها على القماش وذلاك لتحقٌاق قصاة أو       

رمز أو لمجرد زخرفته بنموذج معٌن  وقد عثر فً أماكن عدٌدة فاً أفرٌقٌاا علاى أجازاء مان أقمشاة مزخرفاة بهاذه التقنٌاة 

ن درجات الرمادي و األساود والبناً فاوق خلفٌاة فاتحاة , أماا فاً ؼاناا فٌاتم ففً الكونؽو عثر على أقمشة تتراوح ألوانها بٌ

( هاذا وتلعاب المالباس المرساومة بالٌاد دورا كبٌارا مان 21تحدٌد التصمٌمات على المنسوجات بقلم ثم تلوٌنها بالٌاد شاكل )

زخرفات برساوم رمزٌاة دٌنٌاة   الناحٌة العقائدٌة و الطقوس الدٌنٌاة للمجتماع لاذا نجاد مالباس و أقمشاة الارقص و الصاٌد قاد

وتتمثل األشكال و العناصر المستخدمة فً أشكال الطٌور والثعابٌن و األسماك و السالحؾ و األشكال األدمٌة التاً ترتادي 

األقنعة حٌث حولها المثلثات والدوائر والتً ٌعتقد أنها تجلب الحظ و تحافظ علاى مان ٌرتادٌها مان األرواح الشارٌرة. شاكل 

(21. ) 

 
 ( رسموم رمزٌة على األقمشة 22شكل)             ( تحدٌد التصمٌمات و تلوٌنها       21شكل)                         

 

 المنسوجات المطبوعة بالقوالب : 

اتجه الفنان االفرٌقً الى زخرفة منسوجاته التاً تتطلاب تكارار وحادة أوعنصار تكارارا منتظماا علاى مسااحة كبٌارة مان   

طرٌاق اساتخدام وساٌلة الطباعاة بالقوالاب, حٌاث اشاتهرت قبٌلاة أشاانتً فاً ؼاناا بهاذا الناوع مان المنساوجات  القماش عان

( والتً ٌوجد منها نوعٌن األول تكون فٌه الخطوط المقسمة للمسااحات المرساومه Adinkraالمطبوعة والمسمى أدٌنكرا )

 –الخطاوط مطارزة بخٌاوط ملوناة بااأللوان األساساٌة )األصافر على المنسوج مرسومة بالٌاد أماا الناوع الثاانً فتكاون هاذه 

األزرق ( فً حٌن تتباٌن العناصر وتتنوع من االشكال الهندسٌة والنباتٌة البسٌطة الى األشكال الخطٌاة الزخرفٌاة –األحمر 

 وبعض أشكال الحٌوانات المجردة هذا وقد استخدمت أقمشة األدٌنكرا  كستائر و مفروشات لألسرة .

 

 المنسوجات األفرٌقٌة المطبوعة 

المنسوجات 

 المرسومة بالٌد  

المنسوجات 

 المطبوعة بالقوالب 
المنسوجات المطبوعة بالطً 

 والربط ثم الصباغة
المنسوجات 

 المطبوعة بالمناعة

 

 التجلٌد الباتٌك 
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 منسوجات المطبوعة بطرٌقة الطً والربط ثم الصباغة :  ال

شاع استخدام هذه الطرٌقة فً ؼرب أفرٌقٌا حٌث تقوم النساء فً نٌجٌرٌا وؼانا بوضع التصامٌمات المختلفاة. وتعتماد       

لصابؽة أن تسالل هذه الطرٌقة على توثٌق أجزاء من المنسوج توثٌقا محكما بعاد طٌاة بطرٌقاة معٌناة وهاذا التوثٌاق ال ٌتاٌح ل

الٌه , وقداستخدم الفنان االفرٌقً عدة طرق فً العزل وذلك أما عن طرٌاق الاربط أو الخٌاطاة والساراجة حٌاث ٌاتم تجمٌاع 

وطً قطع من المنسوج السادة تجمٌعا أفقٌا على مسافات معٌنة وشد الخٌوط حول األجزاء المجمعة , وبعد الصاباؼة وحال 

عة من الخٌوط األفقٌة الؽٌر مصبوؼة والتً تظهر بلون أرضٌة المنساوج وتختلاؾ فاً األربطة تظهر على المنسوج مجمو

شاكل سمكها تبعا إلحكام التوثٌق وسمك الخٌوط المستخدمة ٌتم باسنخدام خٌط معزول مثبت فً احدى النقط علاى المنساوج 

(23.) 

ت فً احادى النقااط علاى المنساوج ثام ٌمارر (, فٌتم استخدام خٌط معزول ٌثب24أما العزل بالخٌاطة أو السراجة شكل )    

فٌه شكل ؼرز ثم ٌسحب حتاى ٌشاد المنساوج معاا فاً صاورة طٌاات أو ثناٌاا مجمعاة ومتقارباة وهاذه الخٌاوط المثٌتاه علاى 

 المنسوج فً شكل سلسلة من الؽرز القصٌرة  ٌمنع بصورة فعالة الصبؽة من التسرٌب الى األجزاء الداخلٌة من 

اصة األجزاء المشدودة بقوة على المنسوج , وفً نٌجٌرٌا ٌحادد التصامٌم علاى المنساوج بخٌاطاة بعاض الطٌات أو الثناٌا خ

الٌاؾ سعؾ النخٌل قٌل الصباؼة والتً تعمل كعازل على المنسوج فاً حاٌن تخاٌط أفاراد قبٌلاة البوشانٌجر باالكونؽو قطعاا 

 من البوص أو الؽاب بؤجزاء المنسوج التً ال ٌرٌدون تلوٌنها.

 

 (العزل بالسراجة                24(الطباعة باستخدام العقد والربط                                شكل )23شكل )                   

 

 المنسوجات المطبوعة بطرٌقة المناعة :

  طرٌقة الباتٌك 

األجاازاء الؽٌاار مطلااوب  ( فااً ؼاارب أفرٌقٌااا خاصااة نٌجٌرٌااا وتعتمااد علااى تؽطٌااة25وتتاارك تمااارس هااذه الطرٌقااة شااكل )

صباؼتها من المنسوج بشمع أو بمعجون النشا المستخرج من نبات المنهوت , أما فً السنؽال فٌاتم اساتخدام معجاون األرز 

 كمادة مانعة هذا وقد استخدمت فً هذه الطرٌقة العناصر الهندسٌة و النباتٌة و الحٌوانٌة و الرسوم اادمٌة.  

 طرٌقة التجلٌد :  

الفنانٌن األفارقة طرٌقاة أخارى لزخرفاة األقمشاة بطرٌقاة المناعاة تسامى التجلٌاد حٌاث ٌاتم قاص قطاع مان القمااش استخدم 

السمٌك حسب الشكل و التصمٌم المطلوب ثم تخاط هذه القطع من جهتً القماش وتحاك جٌدا بحٌث ٌعزل المنسوج فً هذه 

ن ثام ٌاتم فصال القمااش المخااط مان علاى المنساوج .شاكل المناطق ثم ترش الصبؽات و األلوان بواسطة الفرشاة لتجؾ وم

(26) 
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 ( طرٌقة التجلٌد                        26شكل )         الباتٌك فً افرٌقٌا             ( 25شكل )                              

 

  العناصر المستخدمة فً تصمٌمات المنسوجات األفرٌقٌة المطبوعة :

تتمٌز المنسوجات األفرٌقٌة المطبوعة بإطار فنً ٌتسم بالتؤلؾ واإلنسجام مرجعه اإلعتماد على مفهوم السحر و الرمزٌاة و 

العقائد الدٌنٌة السائدة فً المجتمعات اإلفرٌقٌة و تعد مالمس السطوح واألشكال التمثٌلٌة واألشاكال الهندساٌة أكثار ماا ٌمٌاز 

   تصمٌمات المنسوجات األفرٌقٌة .

 

 

      

 

 ( العناصر المستخدمة فً تصمٌم المنسوجات األفرٌقٌة المطبوعة3الرسم التخطٌطً رقم )             

 مالمس السطوح:   

الساطوح المختلفاة الناتجاه مان اساتعمال أشاكال صاؽٌرة دقٌقاة فاً تمتاز المنسوجات األفرٌقٌة المطبوعة باساتخدام مالماس 

مساحات كبٌرة كما أن تقسٌم سطح المنسوج الى مساحات مختلفة ومعالجة كل مسااحة بؤسالوب طباعاة ٌادوي مختلاؾ أدى 

فرٌقٌاة الى الحصول على تنوع فً مالمس السطح مابٌن الناعمه والخشنة , القوٌة والضاعٌفة تعتماد طباعاة المنساوجات األ

على التكرار كؤساس للنظم الزخرفٌة حٌث ٌتم عادة تكرار وحدة مفردة أو عنصر مما ٌإدي الى انتاج أنماط ملمسٌة تثاري 

 تنوعها التصمٌمات األفرٌقٌة المطبوعة .

 

 األشكال التمثٌلٌة و الهندسٌة : 

تلهم منهااا تصاامٌم المنسااوجات األفرٌقٌااة تعااد مشاااهد الحٌاااة الٌومٌااة و األساااطٌر و القصااص أحااد المصااادر الفنٌااه التااً تساا

المطبوعااة حٌااث ٌعماال الفنااان اإلفرٌقااً علااى تجرٌااد األشااكال المختااارة وتجمٌعهااا فااً مجموعااات تضاام األشااكال األدمٌااة 

والهندساٌة وٌااتم توزٌاع العناصاار فااً العمال الفنااً الواحاد بنسااب متقاربااة فاال ٌضااؽى عنصار علااى  خاار , وعاادة مااا تؤخااذ 

وضاعا ساكنة حٌث ٌمثل الجسم مان األماام و الارأس و السااقٌن مان الجاناب فاً حاٌن ٌؤخاذ الارأس شاكل األشكال اادمٌة أ

حٌوان رمزا للقوة كعادة تمثٌل األشكال اادمٌاة فاً الفناون البدائٌاة كماا اساتعان الفناان فاً افرٌقٌاا بالعناصار الؽٌار مؤلوفاه 

الثعاابٌن و الطٌاور ذات الارإوس المتعاددة وفاً كثٌار مان والتً تنتمً الى عالم القصص و األساطٌر كعناصار األساماك و

القطع المطبوعاة اساتمدت عناصارها مان الادوائرو المثلثاات والمعٌناات و الحلزونٌاات و األهلاة والنجاوم والضافائر والتاً 

 تها الزخرفٌة.  تنتمً فً مجملها الى عالم العقٌدة الدٌنٌة و األلهة مما ٌضفً على القطع المطبوعة قٌما أدبٌة فضال عن قٌم

 

 

  

عناصر المنسوجات اإلفرٌقٌة 

 المطبوعة

 مالمس السطوح
األشكال التمثٌلٌة 

 والهندسٌة 
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 توظٌف الفن االفرٌقً فً التصمٌم الداخلً للقرى السٌاحٌة

فً السابق ٌعتمد بشكل اساسً على موقعها، لكن فً العصر  -مثل الفنادق و القري السٌاحٌة–كان تقٌٌم المنشآت السٌاحٌة 

عراض جمٌع االختٌارات المتاحة و الحالً، و مع التطور الكبٌر فً وسائل التواصل، اصبح بإمكان راؼبً السفر است

 رإٌة كل التفاصٌل الخاصة بالفندق او القرٌة السٌاحٌة  بدون االقامة بها و رإٌتها فً الواقع.

و فً ضوء المنافسة المتزاٌدة فً مجال الفندقة، اصبح لزاما على اي منشؤة سٌاحٌة ان تطور اسالٌبا جدٌدة لتظهر بشكل 

اهم هذه االسالٌب االعتماد على  التصمٌم الداخلً للمنشؤة العطاءها هوٌة متفردة، الى  مختلؾ ٌمٌزها عن ؼٌرها، و من

جانب رفع مستوى الراحة و جودة الخدمات، فالنزالء ٌستجٌبون للعناصر التصمٌمٌة التً تشعرهم بالراحة و السعادة، و 

 تعطً اٌحاء باالسترخاء او الحٌوٌة.

، اشار hotel.co.ukلمجلة  -ٌس مجلس شركة رٌتشموند العالمٌة لتصمٌم الفنادقرئ –فً مقابلة مع رٌتشارد جارالند 

الى ان "التصمٌم هو عامل اساسً للتفرٌق بٌن فندق و  خر فً المواقع ذات الكثافة الفندقٌة العالٌة و التً تقدم اختٌارات 

هدفة و المعرفة العمٌقة الساسٌات ادارة كثٌرة تجعل العمٌل فً حٌرة من امره، و اذا تحقق الفهم الجٌد لالسواق المست

 الفنادق، ٌمكن ان تلعب مساهمة المصمم دورا جوهرٌا فً نجاح او فشل الفندق ".

و قد ارتبط التصمٌم دائما بالثقافة، و ٌعتبر مقٌاسا لها من خالل توظٌؾ كوسٌلة مناسبة الضافة القٌمة الثقافٌة و تحدٌد 

تلفة اكثر انتشارا و فهما فً العصر الحالً بسبب التطور الكبٌر فً فً وسائل الهوٌة، و قد اصبحت الثقافات المخ

التواصل، و مع انتشار ظاهرةالعولمة، بدأت نداءات و توجهات تدعو العادة التركٌز على الهوٌة و ترسٌخ القٌم و العادات 

 المحلٌة.

كار، لكن هذا ال ٌعنً بالضرورة ان االفكار ٌقوم التصمٌم الداخلً بجمٌع عناصره على القدرة على االبداع و االبت

التصمٌمٌة تكون جدٌدة تماما، بل هً مزٌج من االفكار الجدٌدة التً ٌتم استلهامها من ذكرٌات المصمم، و خبراته، و 

 خلفٌته الثقافٌة.

لم ٌنجح تصمٌم المنشؤة و ٌلعب التصمٌم الداخلً دورا هاما فً الصناعة الفندقٌة، فالنزالء ٌالحظون ادق التفاصٌل، و اذا 

السٌاحٌة فً اعطاءهم احساسا بالراحة النفسٌة، فسوؾ ٌبحثون عن مكان  خر ، لذلك البد من مراعاة كل التفاصٌل 

 المتعلقة بالتصمٌم الداخلً للمنشؤة السٌاحٌة مهما كانت صؽٌرة.

ر الجمالً )االثاث، االلوان، ورق الحائط و ٌعتمد نجاح التصمٌم الداخلً الي قرٌة سٌاحٌة على تحقٌق التوازن بٌن المظه

... الخ( و المرافق االساسٌة للقرٌة )اعتبارات السالمة، متطلبات التشؽٌل ... الخ(، و تجدر مالحظة ان االنطباع االول 

ل .. للنزٌل شدٌد االهمٌة، خاصة فً القرى السٌاحٌة التً ٌتم تصمٌمها اعتمادا على فكرة معٌنة )اعماق البحار، االدؼا

 الخ(، فالتصمٌم الداخلً لمثل هذه القرى هو العامل االساسً فً تكوٌن انطباع دائم عنها.

تسعى اي منشؤة سٌاحٌة دوما لتطوٌر اسالٌب جدٌدة لتتمٌز عن ؼٌرها، لذلك، فإن االعتماد على الفن االفرٌقً كفكرة 

فعالة لجذب المزٌد من النزالء، خاصة و ان العدٌد من اساسٌة للتصمٌم الداخلً للقرٌة السٌاحٌة ٌمكن ان ٌشكل وسٌلة 

السائحٌن قد ملوا من النمط المتكرر للفنادق و ٌبحثون عن خبرات جدٌدة و ٌنجذبون لكل ما هو خارج عن المؤلوؾ.شكل 

(27. ) 

عله مصدرا خصبا و كما سبق االشارة، فإن الفن االفرٌقً ٌزخر بالعدٌد من الرموز و المعانً و المفردات التشكٌلٌة تج

لالفكار التصمٌمٌة المبتكرة، التً عند تطبٌقها فً التصمٌم الداخلً للقرى السٌاحٌة، ٌمكن ان تإثر بشكل اٌجابً على 

النزالء ٌجعلهم ٌدرجون اقامتهم بهذه القرٌة ضمن خبراتهم السعٌدة. فمن المعروؾ ان العالقة الثابتة مع العمالء من اهم 

و الطرٌقة االساسٌة التً تمكن المنشؤة من الحفاظ على عمالءها هً تقدٌم خبرة اٌجابٌة و مقنعة  المكتسبات الي منشؤة،
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لهم تضمن تكرار زٌارتهم و تشجٌع ؼٌرهم على االقامة بها، االمر الذي ٌعنً زٌادة االقبال على القرٌة السٌاحٌة و بالتالً 

 زٌادة الحركة السٌاحٌة بشكل عام.

 
 وظٌف الفن االفرٌقً فً التصمٌم الداخلً للقرى السٌاحٌة(: نماذج لت27شكل )

و بما ان اي مساحة تصمٌمٌة تبدو خالٌة من الحٌاة و مملة ما لم تحتوي على مكمالت التصمٌم الداخلً )وحدات االضاءة، 

ٌساعد على الستائر، المعلقات ... الخ(، فان توظٌؾ هذه المكمالت بصورة مدروسة جٌدا عند تصمٌم القرى السٌاحٌة 

 ( .31(,)29(,)28تحسٌن الجو العام لها، باالضافة للتعبٌر عن هوٌتها و الفكرة التصمٌمٌة لها.شكل)

 
 ( نماذج لتوظٌف الفن االفرٌقً فً مكمالت التصمٌم الداخل28ًشكل )

الفن االفرٌقً و تعتمد على  -و ٌسعى هذا البحث الى توظٌؾ الفن االفرٌقً فً تصمٌم معلقات مبتكرة للقرى السٌاحٌة

رموزه و عناصره التشكٌلٌة، و ذلك من خالل تصمٌم معلقات نسجٌة مطبوعة، و معلقات معدنٌة، باالضافة الى معلقات 

 تمزج بٌن المنسوجات المطبوعة و المنتجات المعدنٌة.
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 ( نماذج لمعلقات معدنٌة قائمة على الفن االفرٌقً 29شكل )

 
 طباعٌة قائمة على الفن االفرٌقً( نماذج لمنسوجات 30شكل )

 الدراسة التطبٌقٌة :

المعلق الفنً كؽٌره من األعمال الفنٌة ٌعتمد تكوٌنه على التناساق باٌن مختلاؾ العناصار والتاً تتفاعال ماع بعضاها الابعض 

لمعلقاات لتكون فً النهاٌة العمل الفنً للمعلق الحاائطً وٌطلاق مسامى المعلاق علاى كال ماا هاو متادلً مان أعلاى ألسافل فا

الفنٌة الحائطٌة هبً تلك األعمال الفنٌة ذات الخصائص الجمالٌة والتشكٌلٌة والتاً تناتج بؽارض اساتكمال العماارة الداخلٌاة 

 ألؼراض وظٌفٌة أو لؽرض فنً بحت .

 مان كثٌار جاهات فقاد ولهاذا ٌرتبط مفهوم التصمٌم فً المعلق بمفهوم التصمٌم ألي عمل تصمٌمً من حٌث المعااٌٌر العاماة

 مما التقنٌات المختلفة بٌن والجمع الطباعٌة األسطح وتنوع واالسالٌب الخامات واألدوات فً المستمر التجرٌب  لً الفنانٌن

 تلباً النمطٌاة عان وبعٌادة تقلٌدٌاة ؼٌار لونٌاة وعالقات ، مختلفة وتؤثٌرات بصرٌة  جدٌدةلٌة تشكٌ وقٌم معطٌات عن أثمر

 . لابداع الفنً محرك كعامل الفنٌة اإلحتٌاجات
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وقد تم استلهام األفكار التصمٌمٌة من خالل  العناصار الفنٌاة التشاكٌلٌة الممٌازة للفان االفرٌقاً وبواساطة االساتعانة ببارامج 

 الحاسب األلً تم ابتكار األفكار التصمٌمٌة الممٌزه .

 :  وقد اعتمدت الدراسة التطبٌقٌة على مجموعة من الخطوات كما ٌلً

 أفكار تصمٌمٌة ( 3أفكار تصمٌمٌة لتكسٌة حائطٌة معدنٌة مستوحاة من الفن االفرٌقً عددها ) ابتكار -1

الرٌبوسااٌه وهاً ماان ابساط التقنٌااات ٌاتم فٌهاا تشااكٌل القطعاة المعدنٌااة التاً بهااا اجازاء ؼااائرة تام تطبٌقهاا باسااتخدام تقنٌاة   

 شى تدرٌجٌا وبارزة وتختلؾ فٌه االرتفاعات فبعضه ٌؤخذ فً االنحناء ثم ٌتال

 أفكار تصمٌمٌة( . 4ابتكار أفكار تصمٌمٌة للمعلقات النسجٌة المطبوعة مستوحاة من الفن االفرٌقً عددها )  -2

استخدم فً تطبٌقها تقنٌة الطباعة الرقمٌاة  وهاً احادي التقنٌاات الحدٌثاه المساتخدمة فاً مجاال طباعاة المنساوجات         

وجه الخصاوص حٌاث تعاد أحاد ناواتج التقادم التكنولاوجً حٌاث تاتم الطباعاة عان عامة والمعلقات النسجٌة المطبوعه على 

طرٌااق ملفااات رقمٌااة وٌااتم نقاال التصاامٌم مباشاارة علااى الخامااة الطباعٌااة  دون الحاجااة الااى أي وسااائط حاملااة فهااً نقاال 

 المعلومات من الذاكرة الرقمٌة للنظام المستخدم الى الخامة الطباعٌة  .

لتكامل بٌن تصمٌمات للمعلقات النسجٌة الطباعٌة تجمع بٌن الفن االفرٌقً والتكسٌة الحائطٌة ابتكار أفكار تصمٌمٌة ل -3

 أفكار تصمٌمٌة( . 3المعدنٌة عددها )

تم الدمج بٌن المعلقات النسجٌة والتكسٌة الحائطٌة من خالل استخدام التقنٌات ذات الصلة بالمنتجات التطبٌقٌة حٌث اساخدام 

لتنفٌااذ المعلقااات النسااجٌة المطبوعااه أمااا األجاازاء المعدنٌااة للتكسااٌة الحائطٌااه فقااد تاام اسااتخدام تقنٌااة  تقنٌااة الطباعااة الرقمٌااة

الرسبوتٌة على شرائح من النحاس األصفر وذلك لٌسهل تثبٌتها على المعلق النسجً وٌتم التثبٌت عن طرٌق أسنان )شوك( 

 طبوع .فً نهاٌات أطراؾ المعدن ٌتم ثنٌها لتشبٌكها على المعلق الم

 تصمٌمات للتكسٌة الحائطٌة المعدنٌة مستوحاه من القٌم الجمالٌة للفن االفرٌقً .-1

 (:1-1تجربة تصمٌمٌة رقم )

 تكسٌة حائطٌة تحتوي على قناع من الفنون االفرٌقٌة من النحاس االصفر

 

 (1-1تجربة تصمٌمٌة رقم )

 ( :2-1تجربة تصمٌمٌة رقم )

قناع من اقنعة الفنون االفرٌقٌة من النحاس االصفر وشبكة من الحدٌد ونهاٌات الرماح  تكسٌة حائطٌة معدنٌة تحتوي على

 من النحاس االصفر
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 (2-1تجربة تصمٌمٌة رقم )                                                          

 ( :3-1تجربة تصمٌمٌة رقم )

ومجموعة من االسالك من النحاس االحمر اٌضا وهو لقناع من الفنون تكسٌة معدنٌة حائطٌة باستخدام النحاس االحمر 

 االفرٌقٌة استخدم فٌه تقنٌه الرٌبوسٌه.

 

 (3-1تجربة تصمٌمٌة رقم )

 :   تصمٌمات للمعلقات النسجٌة المطبوعة-2

  : ( 1-2تجربة تصمٌمٌة رقم )

الوحشاً ( داخال اطاار مرباع فاً باإرة العمال الفناً اعتمدت الفكره التصمٌمٌة على استخدام ملماس جلاد حٌاوان) الحماار 

لجذب االنتباة و تم االستعانة بؤشرطة زخرفٌة مساتوحاة مان) زخاارؾ المنساوجات( و)زخاارؾ المناازل( والتاً اشاتهرت 

 بها )ؼرب أفرٌقٌا (,فً اتجاهات رأسٌة وأفقٌة, وقد ساعد تردٌاد اللاون وتكارار الوحادات فاً التؤكٌاد علاى القٌماة الجمالٌاة

 . لاٌقاع فً التصمٌم

 

 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

83 

 

 (1-2توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )

 

 (1-2تجربة تصمٌمٌة رقم )       

 ِؼٍك ٌططح طباػٟ فٟ فٕذق ػٍٝ اٌطراز االفر٠مٟ بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت  الغرض الوظيفي

 71×111  مساحة الحصميم

 خّطت أٌٛاْ بخذر٠جاحُٙ اٌظ١ٍت  عذد األلوان

 عناصر الحصميم

 

 

 

 

 

 جٍذ ح١ٛاْ )اٌحّار اٌٛحشٟ (  ,زخارف   

 ِطخّذة ِٓ )زخارف األلّشت( ٚ

 )زخارف إٌّازي(

 

  

 ( :  2-2تجربة تصمٌمٌة  رقم )

اعتماادت التجربااة التصاامٌمٌة علااى اسااتلهام أحااد أنماااط الحٌاااة الٌومٌااة  للسااٌدات األفارقااة باازٌهم التقلٌاادي ذو النقااوش و  

الزخارؾ الممٌزه و المستلهمه فٌهاا تقنٌاة الباتٌاك ,قسام ساطح العمال الاى جازئٌن   فجااءت فكارة العمال متجسادة فاً ثلثاً  

ا الثلث األول فشؽلة تراكب ششكل هندسً مختلؾ األبعاد واألحجام  أعطت سطح العمل تم التؤكٌد علٌها بؤقواس مضٌئة أم

 احسةسا باالتزان المطلوب  كما تم االستعانة بؤحد المالمس الفنٌة الممٌزه )جلد النمر( تؤكٌدا على وحدة العمل الفنً .     
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 (2-2توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )                 (                   2-2رقم ) تجربة تصمٌمٌة                         

 

 ( :   3-2تجربه  تصمٌمٌة رقم )

قوام التجربة التصمٌمٌه استخدام عناصر أدمٌة )رأس سٌدة افرٌقٌة مرتدٌة حلً الرأس و الرقبة( موزعة داخل )أشكال     

دائرٌة ( , تحمل زخارؾ ممٌزه للفن االفرٌقً , هذا وقد تام توزٌاع الادوائرفً مسااحة العمال بصاوره متداخلاة مارة تحمال 

االكتفااء بماا تحوٌاه مان زخاارؾ وقاد أضافً هاذا التنوٌاع فاً االتجاهاات و  العنصر األدمً فً اتجاهات مختلفة, ومرة تام

 األحجام حركة مع المحافظة على وحدة العمل الفنً تم التؤكٌد علٌها بما ظهر فً الخلفٌة من أشكال دائرٌه .  

 

 ِؼٍك ٌططح طباػٟ فٟ فٕذق ػٍٝ اٌطراز اإلفر٠مٟ بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت الغرض الوظيفي

 71×111 مساحة الحصميم

 ضخت أٌٛاْ بخذر٠جاحُٙ اٌظ١ٍت  عذد األلوان

 عناصر الحصمبم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ض١ذاث أفارلٗ( ٠رحذٚا اٌسٞ اٌخم١ٍذٞ   , ٍِّص جٍذ ح١ٛاْ )إٌّر ( ,       

 ِربؼاث ِخخٍفت األبؼاد (  .            1)اٌحّار اٌٛحشٟ( , أشىاي ٕ٘ت ) 
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 (3-2توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم  )                                    (3-2تجربة  تصمٌمٌة رقم )                        

 

   

 ( : 4-2تجربة تصمٌمٌة رقم )

اعتمدت التجربة التصمٌمٌة على توزٌع العناصر الممٌزة للفن االفرٌقً داخل أشكال هندساٌة مختلفاة األحجاام تمركازت    

احساسا باإلتزان كما تم استخدام شرائط زخرفٌاة قوامهاا زخاارؾ المناازل و فً الجزء السفلً من العمل الفنً مما أعطى 

المنسوجات فً صورة أشرطة رأسٌة وقد روعً أن ٌلعب اللون دورا فً التؤكٌد على وحدة العمل الفنً حٌث تام توزٌعهاا 

 فً األشكال الهندسٌة واألشرطة الرأسٌة .

 

 ِؼٍك ٌططح طباػٟ فٟ فٕذق ػٍٝ اٌطراز اإلفر٠مٟ بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت الغرض الوظيفي

 71×111 مساحة الحسصميم 

 خّطت أٌٛاْ بخذر٠جاحُٙ اٌظ١ٍت  عذد األلوان

 عناصر الحصميم   

 

 

  

 

 

 

 

 

 ,)أشىاي دائر٠ت ( ٚ اٌرلبت( ػٕاصر أد١ِت )رأش ض١ذة افر٠م١ت ِرحذ٠ت حٍٟ اٌرأش

 راث زخارف ١ِّسة ٌٍفٓ االفر٠مٟ ٚأخرٜ فارغت .
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 (4-2توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )                                        (    4-2تجربة تصمٌمٌة رقم )               

 

 ِؼٍك ٌططح طباػٟ فٟ فٕذق ػٍٝ اٌطراز اإلفر٠مٟ بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت الغرض الوظيفي

 خّطت أٌٛاْ بخذر٠جاحُٙ اٌظ١ٍت عذد األلوان

 71×111 مساحة الحصميم

 عناصر الحصميم   

 

 

 

 

 

 

 

 اٌطّه (    -ػٕاصر ح١ٛا١ٔت )ضٍحفاٖ   

 ػٕاصر أد١ِت )ػازف اٌطبٍت( ,   

 أشرطت زخرف١ت ٚػٕاصر ِٓ اٌطب١ؼت )اٌشّص( .  

 
التكامللل بللٌن تصللمٌمات للمعلقللات النسللجٌة الطباعٌللة تجمللع بللٌن الفللن األفرٌقللً والتكسللٌة الحائطٌللة -3

 المعدنٌة : 

 (: 1-3تجربة تصمٌمٌة رقم )

ت التجربة التصمٌمٌة على استخدام زخارؾ المنازل والمنسوجات والتً ؼالباا ماا كاان اساتخدامها ذو جاناب متصال اعتمد

بطاارد األرواح الشاارٌرة واالتصااال بالعااالم األخاارو قااد تاام تكاارار الوحاادات مااع تنااوع األحجااام ممااا أضاافى حركااة عززتهااا 

فااً الحفاااظ علااى وحاادة واتاازان العماال الفنٌؤمااا األجاازاء  خااتالؾ مسااارات األلااوان كمااا كااان للجامااات المسااتدٌره دورا هااام

صنعت من النحاس األصفر بالتفرٌػ والرٌبوسٌه لتظهر من اسفلها المعلقة النسجٌة حٌث تظهر العالقة التبادلٌة المعدنٌة فقد 

 بٌن المعدن والقماش المطبوع.   
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 (1-3توظٌف التجربة التصمٌمٌة  رقم )                  (          1-3مٌمٌة رقم )تجربة تص                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغرض الوظيفي 
ِؼٍقك ٌطققطح طبققاػٟ ٚاٌخىطقق١ت اٌحائط١ققت اٌّؼذ١ٔققت فققٟ فٕققذق ػٍققٝ اٌطققراز اإلفر٠مققٟ 

 بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت

 األلوان المسحخذمة 
 

 الخامات
 1/1% حرو١ب ٔطجٟ ضادة  111لّاظ لطٕٟ  

 ٔحاش األصفر  

 الحقنيات

 اٌطباػت اٌرل١ّت  

اضخخذاَ حم١ٕت اٌر٠بٛض١ٗ , إلػطاء اٌخص١ُّ ِطخ٠ٛاث  

 ػذة

أسلوب جثبيث األجزاء 

المعذنية على المعلق 

 الطباعي

اٌخثب١ج ػٓ طر٠ك أضٕاْ )شٛن( فٟ ٔٙا٠اث أطقراف اٌّؼقذْ ٠قخُ ه١ٕٙقا ٌخشقب١ىٙاػٍٝ 

 اٌّؼٍك اٌّطبٛع . 

 العناصر

زخقققارف ٚرِقققٛز ِطقققخٛحاة ِقققٓ اٌفقققٓ األفر٠مقققٟ داخقققً 

 جاِاث 

 راث أشىاي ٕ٘ذض١ت ِخخٍفت  

 )اٌذائرة ,اٌّطخط١ً,اٌّربغ(.
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 ( :2-3تجربة تصمٌمٌة رقم )

قوام التجربة التصمٌمٌة مفردات نباتٌة وعناصر أدمٌة راقصة مستلهمة من الفن االفرٌقً وقد روعاً فاً تاوزع العناصار 

وتام عمال النخٌال واألجازاء التؤكٌد على الجان المنظوري والذي أضفى بعدا ثالثا و الذي كانت له السٌادة فاً العمال الفناً 

اساتخدام اللاون االصفر باستخدم تقنٌة الرٌبوساٌه، كماا تام االساتعانه بجمالٌاات المستوحاه من الكهوؾ واألقنعة من النحاس 

 الواحد )اللون األسود( فً التؤكٌد على فكرة العمل .  
           

 

 (2-3توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )                    (                     2-3تجربة تصمٌمٌة رقم )                      

 

 الغرض الوظيفي 
ِؼٍققك ٌطققطح طبققاػٟ ٚاٌخىطقق١ت اٌحائط١ققت اٌّؼذ١ٔققت فققٟ فٕققذق ػٍققٝ اٌطققراز اإلفر٠مققٟ 

 بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت

 األلوان 
  

 

 الخامات 
 1/1% حرو١ب ٔطجٟ ضادة  111لّاظ لطٕٟ  

 ٔحاش األصفر  

 الحقنيات

 اٌطباػت اٌرل١ّت  

اضخخذاَ حم١ٕت اٌر٠بٛض١ٗ , إلػطاء اٌخص١ُّ ِطخ٠ٛاث  

 ػذة 

أسلللللللللللللللوب جثبيللللللللللللللث 

األجزاءالمعذنيلللة   عللللى 

 المعلق الطباعي

اٌخثب١ققج ػققٓ طر٠ققك أضققٕاْ )شققٛن( فققٟ ٔٙا٠ققاث أطققراف اٌّؼققذْ ٠ققخُ ه١ٕٙققا ٌخشققب١ىٙاػٍٝ 

 اٌّؼٍك اٌّطبٛع . 

 العناصر المسحخذمة

 ػٕاصر ٔباح١ت )أشجار( 

٠قققق دْٚ رلصققققاث ػٕاصققققر أد١ِققققت )ضقققق١ذاث 

 افر٠م١ت(

 أٌت ا٠ماع افر٠م١ت )اٌطبٍت(
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 ( :3-3تجربة تصمٌمٌة رقم )

اعتمدت التجربة التصمٌمٌة على استخدام القناع االفرٌقً ومفرداته التشكٌلٌة الجمالٌة حٌث تم انتظامها فاً أشارطة رأساٌة 

ة متتالٌة من الصؽٌر الاى الكبٌار فؤضافت تقاطعت معها وحدات دائرٌة مستلهمة من زخارؾ القناع تنوعت أحجامها بصور

، وتام تنفٌاذ هاذه القطاع مان النحااس االصافر وذلاك الضافاء الؽارض االساساً منهاا فاً عمقا وبعدا ثالثا على العمل الفنً 

  القناع االفرٌقً وحٌث كانت تعتبر قطع من الحلً ، وتو تنفٌذ هذه القطع بطرٌقة الرٌبوسٌه .

 

 (3-3توظٌف التجربة التصمٌمٌة رقم )                  (                      3-3التجربة تصمٌمٌة رقم )             

 الغرض الوظيفي         
ِؼٍك ٌطقطح طبقاػٟ ٚاٌخىطق١ت اٌحائط١قت اٌّؼذ١ٔقت فقٟ فٕقذق ػٍقٝ اٌطقراز اإلفر٠مقٟ 

 بجّٙٛر٠ت ِصر اٌؼرب١ت

 األلوان 
 

 الخامات 
 1/1حرو١ب ٔطجٟ ضادة  % 111لّاظ لطٕٟ  

 ٔحاش األصفر أضالن ٚشرائح  

 الحقنيات

 اٌطباػت اٌرل١ّت  

اضخخذاَ حم١ٕت اٌر٠بٛض١ٗ , إلػطاء اٌخص١ُّ ِطخ٠ٛاث  

ػذة ٚاٌحفر اٌى١ّائٟ ٌٚحاَ األجساء اٌّضافت )اٌّثٍثاث( ػٍٝ اٌّطخٜٛ األضاضٟ 

 ِٓ إٌحاش ٚحشى١ً اٌطٍه ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌذٚائر )اٌحٍماث( .

جثبيث األجزاء  أسلوب

 المعذنية على المعلق الطباعي

اٌخثب١ج ػٓ طر٠ك أضٕاْ )شٛن( فٟ ٔٙا٠اث أطراف اٌّؼذْ ٠قخُ ه١ٕٙقا ٌخشقب١ىٙاػٍٝ 

 اٌّؼٍك اٌّطبٛع . 

 العناصر المسحخذمة

 لٕاع ١ِّس ٌٍفٓ األفر٠مٟ ِٚا ٠حٛٞ ِٓ

 ِفرداث حشى١ٍ١ت ف١ٕت .
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