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  جامعة جازان  –كلیة التصمیم والعمارة   –عضو ھیئة تدریس بقسم الفنون التطبیقیة 

 
Abstract  Keywords 

ً عن ثقافة المجتمع النابع منھ  فلیس ھناك فن بدون , الفن ظاھرة بشریة نبعت من أصل فردى مما یجعلھ معبرا
ً للحیاة الثقافیة لدى الشعوب وعلى ذلك فإن الفن والثقافة منبع التراث الحضارى  مجتمع وھو یعتبر مظھرا

فن األفریقى فن رمزى یتمیز بذاتھ ولھ طابعھ الخاص الذى یتمیزبالبساطة والتجرد ویعد ال, ألى مجتمع 
الكاملین ویحمل فى طیاتھ الكثیر من القیم الجمالیة التى تعبر عن حصیلة تفاعل الفنان اإلفریقى مع بیئتھ 

میم طباعة األمر الذى یجعل من ھذا الفن مصدر إلثراء مجال تص, الستیفاء حاجاتھ الروحیة والمادیة 
بصر اإلنسانیة إال أنھ لم یلتفت ألھمیتھا إال و المنسوجات وبالرغم من كون أثار الفن األفریقى تحت سمع

ً حیث لم یظفر الفن األفریقى باالھتمام إال فى أوائل القرن العشرین بالرغم من قیمتھ الثقافیة وثراء قیمھ  حدیثا
كیف یمكن االستفادة من  الرموز الفنیة : السؤال التالى  التشكیلیة ومن ھنا یمكن تلخیص مشكلة البحث فى

اإلفریقیة فى ابتكار تصمیمات طباعة منسوجات القطعة الواحدة بإمكانیة الحاسب االلى ؟ ویھدف ھذا البحث 
كما یھدف إلى دراسة خصائص وممیزات الفن , إلى دراسة القیم الجمالیة والتشكیلیة للرموز الفنیة األفریقیة 

یقى والعوامل التى تأثر بھا الفنان األفریقى واالستفادة منھا فى ابتكار تصمیمات طباعة منسوجات األفر
أھمیة البحث , القطعة الواحدة  والتنوع فى توظیفھا كأقمشة مالبس وأقمشة تأثیث لتأكید ثراء قیمھا التشكیلیة 

دة عن طریق ابتكار أفكار تصمیمیة ھو تحقیق رؤیة فنیة مستحدثة لتصمیمات طباعة منسوجات القطعة الواح
تتبع التطور : وتعتمد منھجیة البحث على المنھج التاریخى, معاصرة مستلھمة من جمالیات الفن اإلفریقى

بالدراسة التحلیلیة الفنیة لرموز الفن األفریقى من خالل : المنھج الوصفى التحلیلى,التاریخي للفنون اإلفریقیة 
بأجراء التجارب الفنیة والتطبیقیة المستمدة من ): الفنى التطبیقى(منھج التجریبى ال,نماذج فنیة لھذا الغرض 

توظیفھا فى مجال طباعة منسوجات القطعة الواحدة كأقمشة مالبس وأقمشة و الدراسات السابقة للموضوع
م الجمالیة والتشكیلیة أثبتت الدراسة الفنیة التحلیلة لرموز الفن األفریقى بأنھا ثریة بالقی: نتائج البحث , تأثیث 

كما أنھ یمكن توظیفھا بشكل معاصر , التى یمكن االستفادة منھا فى إثراء مجال تصمیم طباعة المنسوجات 
كما أظھرت , ومتنوع كأقمشة مالبس وكأقمشة تأثیث وفق األفكار التصمیمیة المستحدثة من أعمال الباحثة 

مجال تصمیم طباعة المنسوجات لھا دور یثرى العملیة الدراسة أن استخدام إمكانیات الحاسب األلى فى 
  .     یدعم مصمم طباعة المنسوجات فى ابتكار تصمیمات برؤیة مستحدثة معاصرة و التصمیمة
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Introduction  
یعد الفن األفریقى من أعرق أنماط الفنون اإلنسانیة لكونھ ال یمس 
الجمال فقط بل ھو یرتبط بمجتمعھ ویعكس معتقداتھ وھویتھ ذات 

طبیعة ومواجھة قوى الشر ویمثل األنشطة اإلنسانیة الصلة بقوى ال
فالفنان األفریقى قد تأثر بالطبیعة , المرتبطة بجوھر الطبیعة 

الجغرافیة والمناخیة والموروثات الثقافیة والمعتقدات الدینیة إلى 
جانب العادات والتقالید التى كان لھا أكبر األثر فى تشكیل وجدان 

األفریقى فى أشغال الجلد وزخرفة القرع الفنان ، ولقد برع الفنان 
وأعمال الفخار والحفر على الخشب والعاج والمشغوالت المعدنیة 

باإلضافة إلى حرفة النسیج وطباعة وصباغة المنسوجات التى 
  . الصناعات األخرى و تمثل مكانة فنیة عالیة بین الحرف

 ویعتبر الرمز ظاھرة من ظواھر الحیاة األفریقیة األولى وھو
موغل في القدم حیث ظھر تأثیره المباشر في الفنون األفریقیة كما 

وجھ النشاط الفني ووسائلھ لربط بین اإلنسان والعالم غیر المرئي ، 
ولھذا فإن المعتقدات الدینیة ھي بمثابة أبجدیات التشكیل للرمز 

األفریقي كما أنھ سمة ممیزة لفنونھم، ومن ھنا نتج فن یتناول الحیاة 
قیة والتي نشأت في ظل فكر روحي وجماعي ونشأت عالقة األفری

وطیدة بین الشكل والرمز لدى الفنان ، حیث كان الشكل لدیھ بمثابة 
 ً أداة طوعھا ألغراضھ بین النافع والجمیل وأصبح الشكل مصدرا
ً لإلبداع من جھة أخرى وتحول الرمز  للتفسیر من جھة ومصدرا

یة إلى الصفات الكلیة ، في الفن األفریقي من الخصائص الجزئ
وتمكن الفنان من التعبیر عن آالمھ وآمالھ بأسلوب شاعري أدھش 

ً بما , 90ص) 3(كل من شاھده  ً ثریا مما یجعل من ھذا الفن مصدرا
یحملھ من قیم جمالیة وتشكیلیة یمكن اإلستفادة منھا فى إثراء مجال 

بتكار تصمیم طباعة المنسوجات ، والدراسة الحالیة  تعتمد على ا

تصمیمات طباعة المنسوجات ذات القطعة الواحدة معاصرة 
مستلھمة من القیم التعبیریة والتشكیلیة التى یذخر بھ ھذا الفن وما 

مع استخدام إمكانیات , یتمیز بھ من سمات التفرد والتبسیط 
 .الحاسب األلى لفتح أفاق جدیدة من اإلبداع 

Statement of the problem 
عدم وفرة الدراسات التى قامت فى الفن األفریقى حیث لم ینل  ـ

ثراء قیمھ و حظھ من الدراسة والتقییم بالرغم من قیمتھ الثقافیة
  .التشكیلیة 

ـ كیفیة معالجة الرموز الفنیة اإلفریقیة ذات القیم التشكیلیة التى 
أبدعھا الفنان األفریقى واالستفاده منھا فى ابتكار تصمیمات طباعة 

  .منسوجات ذات القطعة الواحدة بإمكانیة الحاسب االلى 
Objectives 

ممیزات الفن األفریقى والعوامل التى تأثر و دراسة خصائص - 
 .بھا الفنان األفریقى 

 .دراسة القیم الجمالیة والتشكیلیة للرموز الفنیة األفریقیة  - 
دة ابتكار تصمیمات تصلح  لطباعة منسوجات القطعة الواح - 

تطبیقھا و مستوحاه من الفنون اإلفریقیة بإستخدام الحاسب االلى
أقمشة  –أقمشة مالبس (بما یتناسب مع نوعیة كل تصمیم 

 ).تأثیث
Significance 

تسلیط الضوء على رموز الفن األفریقى وما تذخر بھ من قیم  - 
 . تشكیلیة و تعبیریة

تفادة من القیم إثراء مجال تصمیم طباعة منسوجات واالس - 
الجمالیة والتشكیلیة للفن اإلفریقى  فى ابتكار تصمیمات طباعة 
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  .المنسوجات ذات القطعة الواحدة معاصرة
 Research Assumptions
 

رموز الفن األفریقى التى أبدعھا الفنان اإلفریقى وطوعھا بما   - 
وجمالیات یمكن االستفادة یناسب بیئتھ ثریة بما تحملھ من قیم 

 .منھا فى مجال التصمیم
ابتكارمجموعة من التصمیمات المستوحاه من رموز الفن   - 

األفریقى باستخدام الحاسب االلى یمكن أن تثرى مجال تصمیم 
 .طباعة منسوجات القطعة الواحدة 

Methodologyاستند البحث على:  
  . اریخي للفنون اإلفریقیة تتبع التطور الت: المنھج التاریخى  - 
بالدراسة التحلیلیة الفنیة لرموز الفن : المنھج الوصفى التحلیلى  - 

  .األفریقى من خالل نماذج فنیة لھذا الغرض 
بأجراء التجارب الفنیة ): الفنى التطبیقى(المنھج التجریبى  - 

 .والتطبیقیة  المستمدة من الدراسات السابقة للموضوع 
 

  . غرب قارة أفریقیا : البحث المكانیة حدود   - 
تشمل حدود البحث الزمانیة بأفریقیا منذ : حدود البحث الزمانیة  - 

  .ملیون سنة وتطور التاریخى عبر العصور  175
الجانب التصمیمى یخص تصمیم : حدود البحث الموضوعیة  - 

 .طباعة منسوجات القطعة الواحدة 
 Theoretical Framework 

 :)تاریخیاً  -فنیاً  - اجتماعیاً -بیئیاً (الفن األفریقى  : المحور األول
  :العوامل الطبیعیة والبیئیة وأثرھا على الفن األفریقي  - 1

  : البیئة الطبیعیة لغرب أفریقیا -1- 1
أن البیئة الطبیعیة في غرب أفریقیا أنعم هللا علیھا بسخاء في 

یة المختلفة عكس شرق إفریقیا التي تفتقر لكثیر من الخامات الطبیع
ھذه الخامات وھذا انعكس على شخصیة اإلنسان في غرب أفریقیا 
ً باألعمال الفنیة وكان لتأملھ في الطبیعة  حیث أصبح مھیأ وشغوفا
ومظاھرھا من حولھ أن أدرك بفطرتھ أن ھناك قوى غیر مرئیة 

ھام في تأكید ھویتھ وأسلوب تتحكم في مقدراتھ لذا كان للعقیدة دور 
تفكیره وأصبحت ھي المحرك األساسي لجمیع نظمھ االجتماعیة 

  14- 13) 1. (والسیاسیة
  : أثر المناخ على الفنان األفریقي -2- 1

المناخ من العوامل الحیویة والمؤثرة في شخصیة الفنان وإظھار 
المالمح العامة لھ، والتي تظھر بوضوح على نوعیة وأشكال 

تمیزت بھا أفریقیا بسمات خاصة ، حیث یقع غرب  الفنون التي
أفریقیا ضمن المناخ المداري ، فال یوجد جزء فیھ تنخفض درجة 

م في ینایر ویتمیز °27م ، متوسط الحرارة °18حرارتھ عن 
بالمدى الحراري الضئیل وكان لظروف الحرارة والرطوبة العالیة 

یعي فقط، بل خاصة في موسم األمطار أثره لیس على النبات الطب
على الحیاة االجتماعیة في غرب أفریقیا أما في موسم الجفاف 
ً لطیف  ً أو باردا ً وأقل في درجة الرطوبة نھارا فیكون الجو صافیا

، ویعتبر خط  ً ً بین ° 10لیال ً فاصال شماال من الناحیة المناخیة خطا
 األول إقلیم غانا واإلقلیم الثاني في الشمال من خط: إقلیمین كبیرین

، ویزداد ° 10 ً ً حیث یظھر اإلقلیم المداري الممطر صیفا شماال
  .فصل الجفاف كلما اتجھنا شماالً 

لقد ساعد ھذا التتابع النطاقات العرضیة لإلقلیم من الشمال إلى 
الجنوب ان تدرجت األقالیم الفصلیة وتنوعت ، مما أدى إلى تنوع 

ة ، أن الطبیع17- 16)1.(األنشطة إلى جانب تنوع السكان
ومظاھرھا المحیطة  للفنان األفریقي شكلت جوانبھ النفسیة والفنیة 
والدینیة أیضا، فلقد انبھر وعجز عن تفسیر ظواھرھا فأعتقد في 
أنھا آلھھ ومن الخامات المتوافرة والمتاحة حولھ استطاع أن یصنع 
ً لمعتقداتھ وترجم مشاعره في صور متعددة، أثبتت صدق  رموزا

ً مواھبھ الفنیة مبكر   . ا

  : تصنیف الفن األفریقي من خالل مراحلھ التاریخیة المختلفة - 2
األشكال المرسومة في الكھوف توضح الفترة الزمنیة التي 
صاحبتھا ھناك رموز الحیوانات معینة ویرتبط بمراحل زمنیة 
ترتبط بھا نشاط حرفي ظھر في المخلفات األثریة والتي قیس 

  . عمرھا التقریبي بالكربون المشع
م بدأ نشاط الصیادین وأسلحتھم .سنة ق 9000فترة الببوبالوس :أوالً 

البدائیة وھي قطع من الحجارة المدببة، فأس حجري بعض األواني 
الحجریة وكان أشھر الحیوانات المرسومة على جدران الكھوف 
البوبالوس أي غزال الغاب حیوان والماموث وھو یشبھ الفیل ولكنھ 

  . أكثر ضخامة 
 ً م ظھرت األقواس والسھام .سنة ق 4000ة رعاة البقر فتر: ثانیا

وكانت الحیوانات المرسومة ھي األبقار والحمر الوحشیة والخیل 
البریة وبدأ ظھور الرموز العقائدیة والمستوحاه من األشكال 

  . الطبیعیة في البیئة
 ً م ظھرت عربات الخیل .سنة ق 1200فترة المحاربین :ثالثا

، حراب ودرقات مستدیرة ودروع وأسلحتھم عبارة عن أسھم
حدیدیة وھي في بدایة عصر التاریخ تطورت أشكال الرموز 

  . وأتجھت إلى التجرید الھندسي
 ً دخول المسیحیة فى القرن الرابع المیالدى وظھور بعض :رابعا

الرموز المسیحیة مثل الجمل والحمر المستأنسة والماعز والكباش 
  . واألرانب إضافة للرموز القدیمة

ً خ دخول اإلسالم فى القرن السابع المیالدى فبدأ یظھر سمات :امسا
الفن اإلسالمي في البعد عن رسم الشخوص ویظھر االتجاه 
الھندسي إلى جانب استخدام الكتابة العربیة في طباعة المالبس 
والعباءات إلى جانب االحتفاظ بكثیر من الرموز القدیمة والتي 

  25- 24)1. (تخلت عن معانیھا الوثنیة
  :أھم القبائل األفریقیة المنتجة للفن األفریقي  - 3

 ً ً أن التعبیر عن المدرك الفكري الواحد یتنوع تبعا من الطبیعي تماما
لطبیعة وإحساس وتاریخ قبلیة ما أو مجموعة ما، وتكون النتیجة 
ً لألحوال البیئیة والمعتقدات  أن األشكال الناتجة تطوع نفسھا تبعا

شكل النھائي تلك البلورة التي تظھر فیھا تلك االجتماعیة، وتعطي ال
الفروق التي تبتكر النمط المحلي ومن ھنا تأتي أھمیة استعراض 
أھم القبائل األفریقیة ومعظم أسالیب الفن والتي یجب ذكرھا 
ووضعھا في االعتبار تشیر بوضوح إلى منطقة غرب السودان 

ي مالي، التي تتسع لتشمل الدوجون وبامبارا وماركا وبوزو ف
وكذلك كوریومبا والموسي وبوبو فینج وبوبویولي وثارا ولوبي 
ً إلى السینوفو في جنوب مالي  وجوریونسي في فولتا العلیا، وأخیرا
وشمال ساحل العاج، وھذه المناطق أنتجت أكثر األشكال الفنیة 

  . أھمیة
والدوجون أحدى القبائل الھامة في مجال النحت األفریقي ویرجع 

ى مھارة فریق الحدادین في تنفیذ أھم جزء من األعمال الفضل إل
الفنیة في تشكیل الحدید، كما نحتوا الخشب في خطوط وحشیة 
وبخاصة القطع التي ترجع ألسالف الدوجون وتمیزت أعمالھم 
الفنیة بالنبل أما قبائل البامبارا قد تمیزت بإنتاج الفنون المختلفة من 

م ال یملكون إال نماذج مماثلة لفنھم نحت وأقنعة أما قبیلة مالینك وھ
الوثني القدیم، وقد تأثروا بمنحوتات البامبارا جیرانھم من ناحیة 

ً تستعمل ألغراض السحر والخصوبة   .الشرق التي تمثل أشكاال
قد نشأ تكامل بین حضارات الزنوج القدیمة والسودان الحدیثة على  

ا العلیا ومن سنین ایدي الشعوب المختلفة التي عاشت في إقلیم فولت
عدیدة ـ ال أحد یعرف مداھا ـ انتصرت قبیلة اسمھا موسى أھلھا 
من داھومي على بعض الجماعات في إقلیم فولتا العلیا ولقد 
ازدھرت ممالك الموسى یاتانجا والموسى واجادوجو بحضارتھم 

، وكما 15حتى القرن11الدینیة القدیمة خالل الفترة من القرن
م یكن ھناك مكان لفن النحت، بإستثناء بعض یتطلب اإلسالم فل

األقنعة التي على شكل بورتریة، وكانت في الغالب تصب في 
البرونز، بینما كانت الفنون الطرزیة، والقوارب المصنوعة من 
المعدن، وأشغال الجلد، والمنسوجات متطورة بدرجة كبیرة، ومع 
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الدینیة مرور السنین ازدھر فن النحت على أیدي بعض الجماعات 
الروحیة أما قبیلة الكوریومیا یعتبروا أنفسھم ساللة الشعب 
األسطوري التیللیم وھو شعب قدیم من شعوب فولتا العلیا اشتھر 
بالصناعة والفنون، وقد لوحظ وجود عالقة أو وجھ شبھ بین بعض 
فنون الكوریومبا والدوجون، وأفضل مثال على ذلك غطاء الرأس 

الظبي بطریقة رائعة یستخدم فقط في المصنوع على ھیئة رأس 
الطقوس الجنائزیة، ویلبسھ رؤساء القبیلة والعظماء منھا، ورأس 
الظبي الجمیلة عند الكورویومیا من المعالم الرئیسیة في فن النحت 
كما یوجد مجموعتان رئیسیتان من فالحي البوبو الزنوج القدماء 

لقریة الشكل الخاص وھما البوبو فینج والبوبویولي ولكل قبیلة في ا
بھا من األقنعة المتمیزة بنوع خاص من الزینات، وقد وجد من بین 
األقنعة طیور، وفراشات، وأبقار، وظباء وحربایات، بعضھا یأخذ 

  .الشكل المسطح والبعض اآلخر یتخذ الشكل ذي األبعاد الثالثة
كما استخدمت التمائم، والخواتم النحاسیة، ویظھر في المھرجانات  
خاصة بالقبیلة أنواع الفنون المختلفة والخاصة بكل قبیلة من ال

البوبو أما قبیلة الجوریونسي تعیش مع النافانا واألبرون 
والكوالنجو والدیوال في غرب ووسط غانا وجنوب فولتا العلیا، 
ومن أھم إنجازات الجوریونسي الفنیة أنھم قاموا بعمل األقنعة 

وبي تعتبر من أھم القبائل من فولتا المتعددة األلوان أما قبیلة الل
العلیا من حیث اإلنتاج الفني، وقد كانت أعمالھم محصورة في 
نحت الرؤوس واألشخاص من الخشب الصلب، وتتمثل األھمیة 
الفنیة ألعمالھم في أنھا ذات سمات معبرة خصوصا في الفم، 
واألعین الثالثیة األبعاد المزینة بحبوب البن، وقبعة الشعر 

حدرة من الخلف إلى األمام وكانت ھذه األشكال تحفظ  فوق المن
األسطح ،أو داخل المنازل، أو أمام المداخل، كما قدمت مع 
القرابین من أجل إخصاب الحقول وحمایتـــھم من األمراض 
والسرقة ، وتعتبر قبیلة بیجوجو من أكثر المناطق شھرة في في 

ت الفنیة لھذ القبیلة أقصى الغرب القارة األفریقیة وأھم المنتجا
عبارة عن منحوتات ألقنعة قویة للثیران من أجل الرقصات 
الدیینیة، كما نحت البیجوجو نماذج على شكل مقدمة البوارج 
الحربیة وتماثیل صغیرة لألسالف، ولكن أفضل وأشھر المنحوتات 
في ھذه القبیلة ھي السلطانیات المصنوعة من الخشب، والمحمولة 

انیة، ولقد تأثر سكان جزرھاواي بمنحوتات ھذه على أشكال إنس
القبیلة، فنحتوا تماثیل رائعة لألسالف وأبدعوا في نحت السلطانیات 

  .40- 36)3(التي تحملھا نماذج إنسانیة 
كما أن قبائل النالو والباج ا والالن دومان یعیش ون ف ي تع اون وثی ق  

م ھ  ذا ولھ  م بع  ض ال  روابط الثقافی  ة العدی  دة، فف  ي الف  ن ظھ  ر عن  دھ
النوع من القناع الطویل واألفقي، حیث المالمح اإلنسانیة تشابھ م ع 
مالم  ح حی  وان التمس  اح والتین  ین وھ  ي حیوان  ات المن  اطق الح  ارة، 
ع  الوة عل  ى حیوان  ات أخ  رى لھ  ا رم  وز خاص  ة بقبائ  ل الن  الو أم  ا 

قبیلة من لھجات الماند تعیش ب ین قبیل ة الكی زي " لوما"أو " التوما"
یا الداخلیة التي تقع على حدود لیبیریا، وقد برعوا في وكبیل في غین

مجال النحت فظھرت عندھم النماذج النحتیة  المركبة  المسماه دان 
نجر كما نحتوا أیضا األقنعة المتنوعة التي تسجل كائناتھم الخاص ة 

، أما قبائل األشانتي ف ى 41-40-)3(وتظھر بوضوح أسلوبھم الفني
لت ثقافتھم أكثر فأكثر نحو الذھب في خالل غانا الجنوبیة ، فقد تحو

الثالثة قرون الماضیة وكان ذلك نتیج ة وج ود أغن ى من اجم ال ذھب 
ً لل  روح  ف  ي الع  الم ف  ي بالدھ  م، وأص  بح الكرس  ي ال  ذھبي محراب  ا
القبلی  ة، باس  تثناء ن  ادر للنح  ت عل  ى الخش  ب،والتحزیز عل  ى قط  ع 

حملھ   ا المع   دن الص   غیرة الحج   م مث   ل األك   واب، والعص   ى الت   ي ت
الفتیات الصغیرات، واألوزان الجمیلة من النحاس األصفر المطل ي 
بال  ذھب، والمنحوت  ات الجنائزی  ة المتنوع  ة المص  نوعة م  ن الطم  ي 

  .43-42)3(األحمر 
تعتبر قبیلة النجر من الجماعات الھامة في لیبیریا، ویرجع ذلك و

ة الدان التجاه ھذه القبیلة للواقعیة والمثالیة في الفن أكثر من قبیل

- 43) 3(والتى أنتجت أقنعة من أجمل أقنعة فنون النجرو األفریقي 
، أما قبیلة الباندوكو تعیش في شمال ساحل العاج، ویرجع إلیھم 44

الفضل في جلب األقنعة ذوات القرون إلى األسواق وھي أقنعة 
مصنوعة من خشب لبن من البومباكس وأھم ما یمیز ھذه األقنعة 

بعاد ، ویعتمد تأثیرھا على الشكل الجذاب من الشكل الثالثي األ
خالل عناصر األلوان الالمعة ، وقد یضاف لھا في بعض األحیان 
األصداف البیضاء والعظام المحورة، وتستخدم النساء أقنعة لھا 
قرون تمتد إلى أكثر من ثالثة أمتار في اإلرتفاع وتنتھي في القمة 

ب الفنیة األفریقیة أخرى بشكل یشبھ القرص ومن بین جمیع األسالی
أھتمت قبیلة البولي بنحت التماثیل الصغیرة والتى تبدو كأنھا بحث 
ً ما تكون  إلظھار السحر أكثر من إظھار القوة، وھذه األعمال غالبا
ً شعبیة مرتبطة بالنظم والعادات األفریقیة وتعتبر قبیلة األنبي  أعماال

وتعیش بصفة رئیسیة  واحدة من أصغر القبائل الناطقة بلغة األكان
في ساحل العاج بالقرب من الساحل بین البولي واألشانتي،وقد تمیز 
فنھم بالتماثیل الجنائزیة المصنوعة من الطین النضیج والتي توضع 
على المقابر القدیمة، وھذه األعمال تظھر بصفة خاصة مقدرتھم 
على التعبیر، وتبدو من ناحیة األسلوب وثیقة الصلة بفن النحت 

وتعتبر بنین عاصمة الشعوب الناطقة بلغة  46- 44)3(عند البولي
اإلیدو في الجنوب الغربي من نیجیریا، ومن أشھر القبائل المنتجة 

 - قبیلة باس نجر  - قبیلة یورھوبو - للفن في بنین قبیلة بیني 
جماعات الیوروبا في نیجیریا من ناحیة الغرب وفي المناطق 

النیجر، وھو شعب من طلیعة الشرقیة من داھومي وغرب مصب 
، ویكونون أكبر قبیلة من القبائل  ً الشعوب األفریقیة وأكثرھا تقدما
األفریقیة الخالقة لفن النحت أما قبیلة اوجوني على الطرف 
الشرقي لدلتا نھر النیجر، وتظھر شخصیة ھذه الجماعة بوضوح 

لدقة في المنحوتات واألقنعة التي ینتجونھا حیث تتمتع بالحساسیة وا
العالیة أما جماعات اإلكوا في الجنوب الشرقي من نیجیریا وفي 
إقلیم الكامیرون، حیث یكونون أھم وأكبر القبائل، وقد تمیزت 
جماعات اإلكوا بإنتاج نوع خاص من األقنعة عبارة عن نحت 

  .رأس للسلف على ھیئة رأس مزدوج مغطي بجلد الحیوان
ج الت ي تب  ین الواقعی ة ف  ي تعتب ر منحوت ات اإلك  وا م ن أفض  ل النم اذ

الف  ن األفریق  ي أم  ا قبیل  ة األنی  انج ف  ي ش  رق الب  وكي عل  ى الس  احل 
الش   مالي م   ن نھ   ر ك   روس وف   ي غ   رب الك   ایمرون، یع   الجون 
ً بتمثیل جسم  منحوتاتھم بطریقة أكثر طبیعیة، حیث یھتم الفنان غالبا
اإلنسان في المنحوتات الخشبیة مع إبراز عضالتھ وعظام ھ وجل ده 

طبیع  ي وواقع   ي وم  ن ب   ین الجماع  ات الس   كانیة ف  ي إقل   یم بش  كل 
المراعي العالیة قبائل البامیلیك ویعتبر ف نھم بص فة عام ة أكث ر ق وة 
ًوعظم        ة بالمقارن        ة بجماع        ات التیك        ار والب        اموم  وتعبیرا
وتعتبرجماعات البانجوا من أكبر قبائ ل المراع ي ذات ش ھرة عالی ة 

قبائ ل األفریقی ة الت ي یظھ ر بالنحت وتعتبر قبیلة بانجوا من أھم ل ال
في منحوتاتھا التواء الجسم اإلنساني وإیح اء الحرك ات والرقص ات 
بطریقة طبیعیة ال تظھ ر عن د س ائر القبائ ل األفریقی ة وتع یش قبیل ة 
باجیرمي في شرق وجنوب بحیرة تشاد، وینسب إلیھم تصمیم دم ي 
ع  رائس األطف  ال بأس  لوب راق  ي ومتحض  ر، وتعتب  ر أعم  ال قبیل  ة 

فانج حدیثة العھ د ویتمی ز الف انج بإنت اج األقنع ة البس یطة دون تقی د ال
بالقواعد الطبیعیة وجماعة البیري منھم ینحتون تماثی ل م ن الخش ب 
الج   اف الص   لب وھ   ي ذات جم   ال خ   اص ، وتعتب   ر بص   مة م   ن 

  .52-51)3(بصمات فن النحت األفریقي 
ن یوج د ف ي زائی ر قبائ ل كثی  رة ومتع ددة س اھمت برص ید كبی ر م  و

النم  اذج الفنی  ة، ورغ  م أن ھن  اك س  یادة ألرب  ع مجموع  ات فق  ط م  ن 
القبائ ل ھ  ي الب  اكونجو، والبالون  د، والب امنجو، والبالوی  ا، ف  إن ھن  اك 
ً من المجموع ات القبلی ة ك ان لھ ا ت أثیر كبی ر ف ي تق دیم  ً ضخما عددا
نم اذج فنی  ة عظیم ة وأھ  م األعم ال الفنی  ة لھ ذه القبائ  ل األقنع ة الت  ي 

لشخص  یة القبلی  ة والمنحوت  ات المتمی  زة ذات األس  لوب تظھ  ر بھ  ا ا
، وتعتب ر جماع  ات الب اجوكوي م  ن أھ م الجماع  ات 53) 3(الخ اص
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التي أنتج ت األقنع ة الت ي تتس م بدرج ة عالی ة م ن الواقعی ة، وھن اك 
نوعان من ھذه األقنعة منتشران بكثرة، النوع األول بوجھ رجل ذو 

لدرجة تب دو وكأنھ ا جمجم ة ،  لحیة ھاللیة مع بناء مبالغ فیھ للعظام
،وباإلض افة للقبائ ل  54) 3(أما النوع الثاني فألنثى لھا طابع رقیق 

الس   ابقة توج   د قبائ   ل أخ   رى عدی   دة منتش   رة ف   ي جن   وب أفریقی   ا، 
وبتس   وانا، ونامیبی   ا، وزیمب   ابوي وغیرھ   ا إال أن القبائ   ل الس   ابق 

روة ھائلة م ن ذكرھا تعتبر أھم القبائل األفریقیة التي أعطت للعالم ث
   55-54)3.(التشكیل الحسي والجمالي

  :دراسة فنیة للرموزاإلفریقیة : المحور الثانى 
  : مفھوم الرمـــــــز - 1

معن  ى الرم  ز ف  ي دائ  رة المع  ارف البریطانی  ة ھ  و المص  طلح ال  ذي 
یطلق على الشيء المرئي والذي یقدم إلى العقل مشابھة بشيء غیر 

بھ من ارتباط ات، ف الرمز ال وضاح ولكن یدرك بواسطة ما یتصل 
یدل بذاتھ على المعنى المقصود بھ ولكن یتع ین االس تعانة بظ روف 
وعوامل أخرى لتصور معناه ، وقد ذكر أرسطو أن الكلمات رموز 
لمع   اني األش   یاء، أي رم   وز لمفھ   وم األش   یاء الحی   ة والتجریدی   ة، 
 والرم ز وس  یلة للتف اھم ب  ین أف  راد المجتم ع الواح  د لتوص یل م  ا ف  ي
أنفسھم من أفكار ومشاعر سواء في مجال ال دین، أو العل م، أو الف ن 
برموز متفق على داللتھا وقد نطلق كلمة الرمز على ما قد یتض من 
أو یوحي بمعن ى آخ ر غی ر معن اه الظ اھر الواض ح،ویعرف الرم ز 
أیضا بأنھ كل ما یحل محل شيء آخر في الداللة علیھ لیس بطری ق 

اإلیحاء أو بوجود عالقة عرضیة أو متعارف المطابقة التامة وإنما ب
علیھ   ا وق   د اتف   ق علم   اء اللغ   ة المح   دثون عل   ى أن الرم   ز یتمی   ز 
بص  الحیتھ لالس  تعمال ف  ي أغ  راض مختلف  ة، حی  ث تلع  ب العوام  ل 

ً ھاما في تحدید داللتھ   91- 90)3. (النفسیة دورا
إح  دى الوس  ائط "أم  ا المعج  م الفلس  في المختص  ر فی  ذكر أن الرم  ز 

ة التي یستخدمھا اإلنسان في عملیة خلق الثقافة وفي معرف ة اإلشاری
العالم الموضوعي وھو یمث ل الش يء، ویعب ر ع ن المغ زى المعم م، 
وال یمت ش كلھ بص لة إل ى المض مون ال ذي یرم ز إلی ھ، إن الرم وز 
الفنی   ة تكش   ف لإلنس   ان، عب   ر الش   يء الحس   ي العی   اني أو بفض   ل 

جمالی ة وف ي مج رى المعرف ة الخیال، الواقع الروح ي، ع الم الق یم ال
ً مختلفة من الرموز،ویتمیز الرمز ع ن ب اقي  یستخدم اإلنسان أنماطا
الوسائط اإلشاریة بأن ھ ذو ش كل حس ي عی اني، وب أن االرتب اط ب ین 
ً وف ي  ً اعتباطی ا ھذا الشكل وبین المعنى الذي یعبر عنھ لیس ارتباط ا

ً ی  تخلص الرم  ز م  ن ش  كلھ الحس  ي ال عی  اني المراح  ل األكث  ر تط  ورا
ً ویغدو  ً شرطیا   (".بالمعنى الخاص للكلمة" إشارة"لیكتسب طابعا

ف  الرمز ھ  و لغ  ة إیح  اء وق  د اص  طلح ب  ھ لوج  ود رابط  ة أو قرین  ة 
معنویة بین الداللة والمدلول، وأنھ ش يء م ا یك ون ب دیال ع ن ش يء 
آخر أو یحل محلھ أو یمثلھ وتكون العالقة ب ین االثن ین عالق ة الع ام 

أن الرمز شيء لھ وجود حقیقي یرمز إلى فك ر أو بالخاص باعتبار 
معن   ى بش   كل مج   رد، كم   ا أن الرم   ز یق   وم بحلق   ة اتص   ال ب   ین 
االنفع  االت الداخلی  ة للفن  ان وواقع  ة ال  ذي یعیش  ھ بأس  لوب ش  اعري 
وینبوع فرید، وعل ى ال رغم م ن أن الرم ز لغ ة داخلی ة محلی ة فإنھ ا 

ن لعملی ة ابتك ار لغة متفق علیھا ألھل كل منطقة وعند ممارسة الفنا
) 3. (الرموز یب رھن أنھ ا رم وز حی ة تع یش ف ي وجدان ھ وض میره

94-96  
  :الشكل في الفن األفریقي  - 2

أن الشكل في الفن األفریقي خضع لألفكار والمعتق دات الدینی ة ل دى 
الفنان األفریقى من ناحیة، ومدى إدراكھ ورؤیتھ للطبیعة من ناحی ة 

ات مفردات  ھ التش  كیلیة أخ  رى فبس  ط وع  دل وغی  ر أش  كال وتوزیع  
لتتطابق حسب األغراض المصنوعة من أجلھ ا، س واء كان ت دینی ة 
ً یتفاع  ل معھ  ا م  ن  أو دنیوی  ة، وأص  بحت مفردات  ھ التش  كیلیة م  دخال

خ   الل أفك   اره الدینی   ة وخیال   ھ دون دراس   ات مس   بقة م   ن وح   دات 
الطبیع  ة وب  ذلك حص  ل عل  ى متغی  رات جدی  دة باس  تخدام الوح  دات 

فیھ  ا، ولك  ن خ  الل وح  دة كلی  ة لألش  كال تتس  م  الموج  دة والتغیی  ر
بالواقعیة المحورة، كمحاولة منھ إلخراج عناصرھا ونسبھا بطریقة 

  96)1. (مماثلة لمفھومھ عن الحیاة
 : أنواع الرموز األفریقیة - 3

ھذه الرموز یتفھمھا بوضوح العامة من : رموز عامة  - 1- 3
   .أفراد الثقافة الواحدة

موز التي ال یعرف مدلولھا إال ھي الر :رموز خاصة  -2- 3
رجال الدین الذین ینقلونھا بدورھم إلى عامة الشعب عبر تلك 

  . األشكال الفنیة دون الوعي التام بھا
  : الرموز األفریقیة من حیث الشكل - 4

  : رموز األشكال الھندسیة -1- 4
تساعد التصمیمات الفنیة على األجسام والحلي، والمالبس والبی وت 

شخص  یة وجماعی  ة، حی  ث تحم  ل الرم  وز مع  اني  ف  ي تك  وین ھوی  ة
خاصة ألعضاء المجتم ع الواح د، ویوج د اتج اه ف ي الف ن األفریق ي 
لتش  ویھ األش  كال الطبیعی  ة بھ  دف تثبی  ت خص  ائص معین  ة، وم  ع 
استخدام الرسوم الرمزیة فإن ھذا یؤدي لسیادة األش كال الھندس یة ، 

ر وتجری   د وق   د اس   تطاع الفن   ان األفریق   ي بعفوی   ة وتلقائی   ة تح   وی
األشكال المستمدة من مظاھر الطبیع ة حول ھ م ن  طیور،حیوان ات، 

، ) 1ش   كل(أشجار،زھور،ش   خوص إل   ى أش   كال ھندس   یة بس   یطة 
لیحقق منھا وحدات متكاملة تترجم الغرض ال ذي أوج دھا م ن أجل ھ 
ً جمالی ة تج ذب العق ل للتأم ل وتس حر  ،وتحم ل ف ي الوق ت ذات ھ قیم ا

  .العین ،وتمأل الصدر بالتفاؤل

  
  األشكال الھندسیة مستمدة من الطبیعة): 1(شكل 

النقط  ة  وق  د اس  تمدت ھ  ذه الرم  وز م  ن أبس  ط العناص  ر الھندس  یة 
ً جمیلة ح ددھا م ن الخ ارج ب النقط  والخط وتنویعاتھما،فابتكر أشكاال
أو بملء مساحة الشكل بمجموعة من النفط المتباینة الدقة والس مك، 

 والمنحن  ى، المس  تقیم والمنكس  ر،أم  ا الخ  ط فق  د اس  تخدمھ بأنواعھ  ا 
ول  م یغف  ل  وح  رص عل  ى إظھ  ار المالم  س اإلیھامی  ة ، والمتم  وج ،

الفنان األفریقى أھمیة التباین في شكل النقطة والخ ط حی ث اس تخدم 
ً رفیعة وأخ رى س میكة، وق د  ً كبیرة وأخرى صغیرة وخطوطا نقاطا

ان ظھر التباین بشكل واضح أیضا بین المساحات والمالمس واألل و
وقد أدى االھتمام بعناصر التصمیم الس ابقة إل ى الوص ول إل ى ن وع 
من اإلیقاع أو الحوار بین عناصر التصمیم وفي النھایة یق وم الفن ان 
ً ف ي ذل ك التك رار  بتكرار جزء من الوح دة أوالوح دة كلھ ا مس تخدما
العكس   ي، أو المتب   ادل، أو المتس   اقط، أو المتوال   د، أو األفق   ي، أو 

سي، أو المنحنى، أو الدائري، ومما الشك فیھ أنھ من خالل تلك الرأ
العناصر تتحقق قیم تشكیلیة وجمالیة جدیدة تمتع من یشاھدھا ، كم ا 
وج  دت نم  اذج أخ  رى اس  تمدت عناص  رھا م  ن المثلث  ات والمعین  ات 

  94-91) 3(وما إلى ذلك من األشكال الھندسیة البسیطة 
  ) :خیصیةالتش(رموز األشكال التمثیلیة  -2- 4

تش   كل األمث    ال، واألس   تعارات التص    ویریة، والحك   م، واألق    وال 
المأثورة خلفیة للفكر األفریقي وس واء ت اریخ القبیل ة وأس اطیرھا أو 
سیرة أمجاد القائد الحاكم أو الملك فكل ذل ك ت وجزه ص یغ لفظی ة أو 
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رم   وز بص   ریة إنم   ا تھ   دي إل   ى تفس   یر الكثی   ر م   ن الرم   وز ف   ى 
وف  ي الف  ن الزخرف  ي ب  بعض أج  زاء أفریقی  ا  ةالتص  میمات األفریقی  

تظھ  ر األش  كال اآلدمی  ة والحیوانی  ة المس  جلة عل  ى درج  ات تطوی  ع 
مختلفة تصل من التمثیل الواقعي أو تكاد تصل إلى الرمزیة القریب ة 

من التجرید وفي كل التصمیمات التمثیلیة تغلب العناص ر الحیوانی ة 
وبع  ض أش  كال ) 3و 2 ىش  كل(ث  م تلیھ  ا العناص  ر اآلدمی  ة واألقنع  ة 

الجم  اد وھ  ذا م  ع مالحظ  ة ال  نقص المطل  ق ف  ي اس  تعمال العناص  ر 
  . النباتیة

            
  رموز األقنعة األفریقیة): 3(شكل                رموز األقنعة األفریقیة): 2(كل ش

  : األفریقیة الرموزو العناصر لبعض تفصیلى وصف
  الوصف  الشكل  الرمز

  ثعبان الخلود

  

ل األسطورة أن األرض عن دما خلق ت ت رك اآللھ ة مس ئولیة حم ل دعائمھ ا للثع ابین، تقو
ف  التف ح  ول س  طح األرض ثالث  ة آالف وخمس  مائة ثعب  ان وم  ثلھم تح  ت س  طح األرض 
لتدعیمھا وحمایتھا، ولھذه الثعابین ألوان ممیزة وھي األبیض، واألسود واألحم ر، وعن د 

ق د رس م ش كل الثعب ان بأش كال كثی رة وعل  ى الش فق ت نعكس ھ ذه األل وان عل ى الس ماء، و
جمیع الخامات فھو یرمز لدالالت خاصة بالعقیدة القدیمة، فھو حامل السم والتریاق وھو 

  . الداء والدواء

الثعبان 
الملتف وذیلھ 

  في فمھ

 

خالص  ة األس  طورة أن الثعب  ان ق  د الت  ف ح  ول نفس  ھ وتك  ور لیجم  ع أج  زاء األرض ب  ین 
یھ ا س مومھ خش یة أن تنتھ ي م ن الوج ود، وھ و ف ي حالت ھ الدائری ة ثنایاه، وھو ال ینفث ف

  . یشیر إلى الكون الذي ال یعرف من أین بدأ وإلى أن سینتھي

الفارس 
الممتطي 
صھوة 
  الجواد

  

ظھر الفارس الممتطى جواده بشكل منحوتات، كما صور على جدران المن ازل، وزین ت 
ویتھم، فالوقفة دائما ھادئة لیس بھا حركة بھ المالبس، وللفارس مالمح األسالف لیؤكد ھ

ً بالوقار، واالستقرار والقدسیة ویرمز لألجداد جالبي الخی ر، أم ا  أو عنف لتعطي إحساسا
  .الجواد فھو جالب الخیر والمطر

  
  
  
  

طائر 
  البورجاجا

  

سطورة فإنھ أول طائر خلقھ هللا، وأول طائر ذبح من أطعام اإلنس ان، ك ذلك فھ و  ٍ ً لأل طبقا
ن أرواح األسالف المحببة والمقدسة أیضا بالنسبة لألفریقي فھ و ط ائر ذو جس م ض خم م

ومنقار كبیر واسع وترفق معھ في الغالب رموز تش یر إل ى الق درة عل ى التناس ل ویك ون 
ھ  و وھ  ذه الرم  وز كتل  ة واح  دة متص  لة بعض  ھا ب  بعض ویش  كل كخ  وذة لل  رأس یرتدی  ھ 

أس وار أب واب المن ازل كرم ز الق وة ، أم ا ف ي القناص، وقد تصنع منھ تماثیل تعل ق عل ى 
  .االحتفاالت العامة فیرتدیھ األعضاء المھمون في القبیلة

  السلحفاة

 

تعتبر السلحفاة من أقدم مخلوقات األرض، وتروي أحدى األساطیر أنھ عن د ب دء الخلیق ة 
الس حلیة حملت السلحفاة والسحلیة رسالتین لإلنسان، كان ت الرس الة األول ى الت ي حملتھ ا 

أم ا الرس الة الثانی ة فكان ت م ن نص یب الض فدع إال أن ھ . أن اإلنسان یجب أال یغض ب هللا
أعطاھ ا للس لحفاة وأوص اھا أن ت  ذھب ب بطء ألنھ ا س وف ت  زعج اإلنس ان، وكان ت ت  نص 
على أن الموت آت لكل إنسان وھناك اعتقاد سائد لدى األفریقي بأن السلحفاة تمشي ببطء 

رض أن تنھار تحت قدامھا، وترمز السلحفاة لطول العم ر، ویح تفظ ألنھا تخشى على األ
  .بھا في المنازل ألنھا تبعد الشر عن أھل المنزل
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  الفھد

 

الفھد كان ملك الطبیعة وملك األوبا ھو ملك المدینة وكما تصف باوال ب ن آم وس ف ي ف ن 
التصرف بحی اة  القوة وقوة الفن فإن رسم الفھد ھو شعار السلطة ویرمز إلى حق أوبا في

  .إنسان آخر

  التمساح

 

  التمساح الذي یأكل السمك كان یرمز للحاكم وھو یفرض سلطتھ على المحكومین

بالتفصیل خاصة في كتاب " بنین"ولقد جرت دراسة رمزیة في فن 
أرنول د "و" ب اوال ب ن وآم وس"، الذي حرره "فن القوة، وقوة الفن"

والفی   ل , )5ش   كل(عب   ان والنس  ر والث) 4ش   كل(، فالتمس   اح "روی  ن
ھي جمیعھا ش عارات الس لطة الش رعیة ، والی د ھ ي رم ز ) 6شكل(

لما یمكن أن یتحق ق ع ن المجھ ود الشخص ي، ول یس م ا یعی ھ الق در 
وتوج  د نم  اذج أخ  رى للرم  وز الشخص  یة ، وس  واء أك  ان التمثی  ل 

لعناص  ر آدمی  ة أو حیوانی  ة فق  د ب  دت ممثل  ة بأس  لوب رم  زي یتف  ق 
ویمكن اعتبار تكرار رسم الحیوانات  96-94) 3(والداللة التعبیریة

ً م ا یك ون  ، وغالب ا ً ً وأس لوبا من أب رز مظ اھر الف ن األفریق ي، رم زا
تفسیر الزخارف الھندسیة على أنھا من مصدر حیواني، مث ل ش كل 
المعین على التنانیر في زائیر، ال ذي یق ال بأن ھ أس لوب تمثی ل لن وع 

  8)2.(من السحالي
    

  
  الفیل): 6(شكل   ثعبانو نسر): 5(شكل   أس تمساحر): 4(شكل 

 
  :الرموز األفریقیةو أھم العناصر - 5

  : اإلطار التطبیقي 
 :التصمیم فى مجال الدراسة: المحور الثالث 

  : تصمیم طباعة منسوجات القطعة الواحدة - 1
المقصود بتصمیم طباعة القطعة الواحدة ھو تص میم وطباع ة قطع ة 

صمیم أم ا لطباع ة قطع ة ملبس یة محاك ة أو واحدة أو أكثر ویكون الت
ب دون حیاك ة ف بعض القط  ع م ن التعقی د ب  أن ال یمك ن طباعتھ ا وھ  ي 
محاكة األج زاء فالتیش یرت یمك ن طباعتھ ا كقطع ة مجمع ة األج زاء 
بواسطة ماكینات الحیاكة ویمك ن أیض ا طباعتھ ا ج زء منفص ل مث ل 

  138)4.(الجزء الخلفي أو األمامي أو األكمام
  : اسب اآللي كمساعد في التصمیم دور الح - 2

ك  ان م  ن نتیج  ة التط  ور العلم  ي والتكنول  وجي ال  ذي ت  م ف  ي مج  ال 
الحاسب اآللي واكتشافھ آلیة جدیدة للنشاط االبتك اري أن أص بح م ن 
ً إنتاج تصمیمات من خالل الحاسب االلي لیس من حی ث  الممكن جدا

قدرت ھ توسیع مجال القدرة العقلیة للمصمم فحس ب، ولك ن م ن حی ث 
في زیادة كفاءة مفردة الی د البش ریة للمص مم أیض ا وذل ك م ن خ الل 
ً وبدق ة  قیام الحاسب اآللي بإنتاج تقسیمات معقدة بطریقة س ھلة نس بیا
وتحكم تام وباعتبار أن الحاسب اآللي یقلل الكثی ر م ن الجھ د وییس ر 
األداء بدقة متناھیة ولكنھ في نفس الوقت الیقلل م ن الحاج ة للمق درة 

لفنیة التي تتطلبھا العملیة التصمیمیة لذلك فإن ھذا العمل أطلق علیھ ا
الحاسب اآلل ي كمس اعد ف ي التص میم ، فالحاس بات ال تص مم ولكنھ ا 
تساعد المص مم والعملی ة التص میمیة بمفھومھ ا الش امل إلنت اج من تج 
تطبیقي تعتبر معالجة للشكل الجم الي فھ ي ج زء م ن العم ل ولیس ت 

المعالج  ة الجمالی  ة ل  ذاتھا ف  ي الف  ن باعتب  ار أن ك  ل العم  ل وتطل  ب 
الس  عي للجم  ال حاج  ة م  ن حاج  ات اإلنس  ان یج  ب إش  باعھا ولك  ن 
معالجة الجمال في الفن التطبیقي ال تطلب لذاتھا، باعتبار أنھا عملیة 
تصمیم تسعى ألحداث التوازن بین الشكل الممتع ـ الذي یشبع حاج ة 

لقیم ة العملی ة الت ي تش بع حاج ة اإلنسان الفطریة في الجمال ـ وب ین ا
  142-141)5.(اإلنسان إلى وظائف األشیاء

ممیزات الحاسب اآللي في مجال تصمیم طباعة   - 3
  : المنسوجات القطعة الواحدة  

أثار الحاسب اآللي الحصیلة المرئیة للمصمم، بحیث أعطى  •
للمصمم الفرصة لرؤیة العدید من الصور والتصمیمات على 

لونیا، (التغییر والتعدیل فیھا بسرعة وسھولة  الشاشة مع إمكانیة
، الخ ً األمر الذي كان یتطلب بالطرق التقلیدیة من المصمم ) ملمسیا

بذل الجھد والوقت كذلك مع استحالة المقارنة بین الرؤیة الضیقة 
في الطرق التقلیدیة والرؤیة الواسعة المتاح التغیر فیھا في ثوان 

  . م البرامج المختلفةعن طریق الحاسب اآللي باستخدا
ومن زاویة تصمیم طباعة منسوجات القطعة الواحدة وربطھا  •

بھندسة اإلنتاج، من مقاییس تصمیمیة تتمثل في مقاس القطعة 
المراد طباعتھا وطبیعة تنظیم التصمیم فى مكان محدد من القطعة 
المطبوعة ، حیث یتیح الحاسب اآللي ممیزات منھا الدقة، وإتاحة 

ل مصغر یوضح التصمیم وأبعاده وموضعھ على الرؤیة بشك
 .القطعة المراد طباعتھا 

ً یمكن أن یتیح الحاسب اآللي العدید من الماریاجات  • تجارب (وفنیا
اللونیة للتصمیم الواحد بسرعة فائقة كما یمكن استغاللھ في ) لونیة

تنسیق مجموعات لونیة متوافقة ومتناسقة لمجموعة تصمیمیة 
ً واحدة في وقت قصی   144)5. (ر جدا

  : األفكـار التصمیمیة المستـوحاه من رموز الفن األفریقى - 4
  ):1(الفكرة التصمیمیة 

  :التحلیل الفنى 
تستقى ھذه الفكرة التصمیمیة عناصرھا المختلفة من رموز الفن 

الفأس و فنرى الحلى, األفریقى لتالئم تصمیم طباعة القطعة الواحدة 
ً عن ما تحملھ من زخارف و  نقوش ھندسیة لعناصر نباتیةفضال

اعتمدت الباحثة فى ھذا العمل على سیادة عنصر الحلى و طیورو
قد تم تركیزه بإنحناءاتھ فى وسط و فنراه مسیطر على العمل الفنى

كما قامت بإحاطتھ بمجموعة من الزخارف فى , العمل الفنى 
اتجاھات مختلفة مع تكرار العنصر الزخرفى بشكل أفقى أسفل 

إلضافة اإلحساس باألتزان فى العمل الفنى مع تردید  التصمیم
حركة فى و الطرف المدبب الثالثى األفرع مما أعطى دینامیكیة

  .التصمیم 
استخدام اللون األحمر الغامق مع درجات ) أ - 1(یالحظ فى الفكرة 
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قد أضیفت ظالل و األزرق الفاتحو األخضرو اللون األصفر الذھبى
سفل التصمیم مع ظالل باللون األسود فى من اللون البرتقالى فى أ

أطراف العناصر المختلفة لتعطى اإلحساس بالتجسیم مع استخدام 
إضاءات باللون األبیض على ھیئة رش فى وسط العمل الفنى مما 

باستخدام ) أ - 1(بمعالجة الفكرة و ,زاد من القیمة الفنیة للعمل الفنى 
  ).ج - 1(, ) ب - 1(الحاسب االلى نتجت األفكار 

استخدمت الباحثة خلفیة من اللون األزرق ) ب - 1(ففى الفكرة 
علیھا تأثیرات أرضیة متدرجة مع إعطاء  تدرجات بالرش و الغامق

, باللون األبیض حول عناصر التصمیم مما أعطى إحساس بالعمق 
 وقد استخدمت مجموعة لونیة مختلفة للتصمیم وھى األصفر

نى مع إضاءات لونیة فى الخلفیة اللبو الموفو األحمرو البرتقالىو
  .لتأكید العمق فى العمل الفنى 

 فقد استخدمت الباحثة خلفیة من اللون األحمر) ج - 1(أما الفكرة 
علیھا مزیج من درجات اللون األزرق على شكل دوامة لتوجھ و

النظر لمركز التصمیم حیث عنصر الحلى ملون بدرجات من اللون 
زخارف باللون األبیض تم تردیدھا  األبیض كما استخدمتو االحمر

بشكل منحنى على و فى العمل الفنى بشكل أفقى فى الجزء العلوى
  .الجانب األیمن لتضفى على التصمیم إحساس جمیل بالحركة 

  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

    
  حلى من الفضة من  لیبیا  فأس مزدوج الرأس من السودان

    
  )أ  – 1(الفكرة التصمیمیة   )1(الفكرة التصمیمیة 

    
  )ج   – 1(الفكرة التصمیمیة   )ب  – 1(الفكرة التصمیمیة 
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  : نموذج التوظیف 

    
  )2- 1(توظیف   )1- 1(توظیف 

كقطعة من ) ج  - 1(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 
كذلك و فستان سھرة على الطرف الجانبى للفستان

  .فى الصدر األمامى منھ

  .كمعلق جدارى ) ب - 1(التصمیمیة  تم توظیف الفكرة
  
  

  ):2(الفكرة التصمیمیة 
  :التحلیل الفنى 

ھذا التصمیم مستوحاه من عناصر الفن األفریقى وھو غطاء      
فقد تم توزیع , للرأس بما یتناسب مع طباعة القطعة الواحدة 

مفردات العنصر وإعادة صیاغتھا فى إتجاھات مختلفة مع توزیع 
نى فى خطوط مائلة مع تردید األقواس بشكل متزن العنصر الحلوز

قد استخدم تدرجات من اللون و )أ  - 2(نجد فى الفكرة التصمیمیة و ,
قد استخدمت و األصفر على خلفیة من  البرتقالى الغامقو األزرق

األصفرحول األشكال لتظھر أكثر و ظالل فاتحة من اللون األبیض
ً مما زاد من القیمة الفنیة للت صمیم  وبمعالجة ھذه الفكرة بروزا
استخدمت ) ب  - 2(الفكرة : التصمیمیة نتجت عدة أفكار منھا 

الباحثة تدرجات غامقة من اللون األسود حول التصمیم مع تغییر 

ألوان التصمیم لدرجات من اللون النبیتى والبنى الغامق والوردى 
كرة أما الفذلك على خلفیة من اللون الموف ، و مع اللون البترولى

فھى نابعة من الفكرة السابقة مع تغییر طریقة تصمیم ) ج  - 2(
یمھا لمساحتین للونین متقابلین وھما البنفسجى الخلفیة حیث تم تقس

األصفر مع إضافة ظالل من الموف الفاتح لألشكال مما الغامق و
قد ) د – 2(الیة للتصمیم ، ونالحظ فى الفكرة زاد من القیمة الجم

مل إختصار لمساحات التصمیم وكذلك لدرجات قامت الباحثة بع
اللون لتصبح تدرجات من اللون النبیتى مع استخدام ظالل من اللون 
األصفر الذھبى واللبنى إلعطاء إحساس بالعمق فى التصمیم مع 
تركیز مساحة مضیئة فى الخلفیة مما أكد اإلحساس بالعمق فى 

  .التصمیم 

    :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

    
  نیجیریا -تصمیمات على نبات القرع   نیجیریا , أغطیة للرأس 

    
  )أ   – 2(الفكرة التصمیمیة   )2(الفكرة التصمیمیة 
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  )ج   – 2(الفكرة التصمیمیة   )ب   – 2(الفكرة التصمیمیة 

  
 )د   – 2(الفكرة التصمیمیة 

  : نموذج التوظیف 

  
  

  
  تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  .كقطعة مالبس ریاضیة) أ  -1(
كمعلق جدارى من ) ب  - 1(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  .تصمیمات طباعة القطعة الواحدة
- 1(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  كقطعة مالبس للسیدات ) ج
  ):3(الفكرة التصمیمیة 

  :التحلیل الفنى 
اعتمدت فكرة ھذا التصمیم على مزج مجموعة من عناصر الفن 

فریقى وھى أغطیة الرأس مع تصمیمات من أربطة الخصر األ
قد استخدمت الباحثة ھذه و وزخارف لتصمیمات بعض السالل

العناصر وقامت بعمل تولیف جدید لھذه العناصر مجتمعھ البتكار 
بناسب تصمیم طباعة القطعة و عمل فنى مستوحاه من ھذا الفن
ھ تم توزیع العناصر نجد ان) أ - 3(الواحدة ، ففى الفكرة التصمیمیة 

فى اتجاھات مختلفة بشكل رأسى وأفقى مع تكرار لألشكال 
الحلزونیة فى مناطق متفرقة من التصمیم وتردیدھا بشكل أضاف 

المزید من اإلیقاع فى العمل الفنى وكانت العناصر مركزه فى 
الجزء السفلى من التصمیم ثم وزعت بشكل أقل مع تغییر فى اتجاه 

ھنا إلى أعلى مما أعطى حركة فنیة بین عناصر الحركة كلما اتج
 الروزو مع استخدام درجات من اللون األحمر, العمل الفنى 

اللبنى على خلفیة غامقة من اللون البنى  ونالحظ فى و األصفرو
انھ تم التأكید على عنصر منحنى مع مجموعة من ) ب - 3(الفكرة 

ود أشكال تكرارھا بشكل مائل مع وجو الزخارف على شكل مثلث
تردید دوائر و حلزونیة فى الخلفیة فى مناطق متفرقة من التصمیم

فى الجزء السفلى من التصمیم على شكل خطوط مما أضاف 
االحساس باالتزان فى العمل الفنى وقد استخدمت درجات من اللون 
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األصفر الفاتح فى التصمیم مع الخلفیة الخضراء واصبحت االلوان 
لى فى الجزء العلوى من العمل الفنى مما الصریحة كاالصفر والكح

أعطى إحساس بالتراكب فى العمل الفنى وھو تصمیم یصلح لطباعة 
فھي نابعة من الفكرة ) ج- 3(القطعة الواحدة كالستائر ، أما الفكرة 

االحمر و ھى االصفرو السابقة باستخدام االلوان بشكل صریح
د استوحت الفكرة قو واللبنى على خلفیة داكنة من اللون الكحلى ،

من الفكرة السابقة أیضا بإختزال ألوان التصمیم ) د  - 3(التصمیمیة 
 للون الوردى فى أغلب عناصر التصمیم مع درجات األصفر

اللبنى مع إضافة تأثیرات جدیدة فى الخلفیة موزعة بشكل منحنى و
الحلزونیة فى و أكدت على الحركة الناتجة من األشكال المنحنیة

استخدام اللون الكحلى فى ) ھـ  - 3(نالحظ فى الفكرة التصمیم ،و
وسط التصمیم وكذلك كظالل لألشكال مما أعطى األحساس بالبروز 
فى العمل الفنى مع خلفیة من االون البیج علیھا تأثیرات متدرجة 

  .أعطت قیمة فنیة وجمالیة للعمل الفنى 
  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

  
  

    
  أحزمة خصر من جنوب أفریقیا  اكوفانجو -تصمیم سالل   مالى - بمبارا –لى شكل ظبىأغطیة للرأس ع

    
  )أ -3(الفكرة التصمیمیة       )3(الفكرة التصمیمیة 

    
  )ج -3(الفكرة التصمیمیة   )ب -3(الفكرة التصمیمیة 
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  )ھـ -3(الفكرة التصمیمیة   )د -3(الفكرة التصمیمیة 

  : نموذج التوظیف 

    
كقطعة من الجزء الخلفى ) ج - 3(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  لفستان سھرة
كتصمیم طباعة قطعة ) ب  - 3(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  .واحدة وھى أقمشة ستائر
  ):4(الفكرة التصمیمیة 

  :التحلیل الفنى 
استلھمت الباحثة عناصر ھذا التصمیم من عناصر الفن           

دوات جمع األعشاب وما تحملھ من زخارف على األفریقى وھى أ
فقامت بتوزیع عناصر التكوین بشكل متماثل ومتزن , ھیئة طیور 

فنالحظ فى ھذا , إلیجاد عالقات فنیة جمیلة بین الشكل واألرضیة 
العمل الفنى الترابط بین الشكل واألرضیة وھما الموضوع األساسى 

) أ - 4(ففى الفكرة , للتصمیم والخلفیة التى تساعد على وضوحھ
قامت بتوزیع عناصر التكوین بشكل أضاف التماسك بین عناصر 

العمل الفنى واستخدمت تدرجات اللون األزرق مع اللون الروز مع 
وجود ظالل بتأثیرات األقالم الخشبیة لتضیف لمسة یدویة جمیلة 

فھى مستوحاة من )  ب - 4( للعمل الفنى ، أما الفكرة التصمیمیة 
لسابقة لتناسب تصمیم القطعة الواحدة وھو المعلق الجدارى الفكرة ا

وقد صممت الخلفیة مع األشكال بطریقة الكاروه مما زاد التماسك 

بین الشكل واألرضیة فى العمل الفنى وتم استخدام اللون األسود مما 
أضاف اإلحساس بحدود عناصر التصمیم مع استخدام تأثیرات 

تم توزیع عناصر ) ج - 4(رة الحاسب االلى ،ونالحظ فى الفك
التصمیم بشكل جدید مع استخدام عناصر من األشكال األدمیة فى 

الفن األفریقى بشكل أفقى فى الجزء السفلى من التصمیم لتعطى 
إحساس باإلتزان فى العمل الفنى مع استخدام تدرجات لونیة فى 

جمیع عناصر التصمیم بشكل متكرر من اللون األزرق ودرجات 
تم و اللون االحمر واالبیض واالسود فى الكنار ،و لطوبىاللون ا

نجد و توظیفھا فى قطعة مالبس للسیدات واإلیشارب المكمل معھ
تم توزیع عناصر التصمیم بشكل أفقى مع استخدام ) د  - 4(الفكرة 

مجموعة لونیة جدیدة وھى درجات اللون الھافان مع اللون األخضر 
تم توظیف ھذه الفكرة ككنار و الزیتى على خلفیة برتقالى غامق

  لفستان سھرة یناسب تصمیم طباعة القطعة الواحدة
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  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

  
  

  جنوب نیجیریا, أدوات جمع األعشاب   جنوب نیجیریا , أدوات جمع األعشاب 

    
  )أ -4(الفكرة التصمیمیة   )4(الفكرة التصمیمیة 

    
  )ج -4(الفكرة التصمیمیة   )ب -4(الفكرة التصمیمیة 

  
  )د -4(الفكرة التصمیمیة 
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  : نموذج التوظیف 

    
كقطعة من الجزء الخلفى ) د - 4(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  لفستان سھرة  
كقطعة من الجزء األمامى ) ج - 4(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  .اإلیشارب المكمل لھو لفستان سھرة 
  ):5(الفكرة التصمیمیة 

  :التحلیل الفنى 
اعتمدت الفكرة التصمیمیة فى ھذا العمل الفنى على عناصر من أھم 

حیث قامت , عناصر الفن األفریقى وھى األقنعة واألجسام األدمیة 
دمجھا مع العناصر الزخرفیة و الباحثة بتجرید ھذه العناصر

الھندسیة لھذا الفن لتناسب تصمیم طباعة القطعة الواحدة ، ففى 
استخدمت الباحثة مجموعة لونیة تناسب ) أ  - 6(كرة التصمیمیة الف

األخضر الفاتح   –األحمر - األصفر –ھى األزرق و مالبس األطفال
  .حیث تم توظیف الفكرة التصمیمیة كتیشرت لألطفال 

  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 
    

  أقنعة  حقائب مطرزة من یوربا

    
  )أ  – 6(كرة التصمیمیة الف  )6(الفكرة التصمیمیة 

  : نموذج التوظیف 

  

  
  
  
  

  
  كتى شیرت لألطفال) أ - 6(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 
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  ):6(الفكرة التصمیمیة 
  :التحلیل الفنى 

استلھمت الدارسة عناصر ھذه الفكرة التصمیمیة من أشھر عناصر 
الفن األفریقى وھى األقنعة حیث قامت الباحثة بالدمج بینھا وبین 
العناصر الزخرفیة النباتیة للفن األفریقى وإیجاد عالقات فنیة بینھا 

توزیعھا بشكل متقابل و لتناسب تصمیم طباعة القطعة الواحدة
نالحظ فى و لتعطى إحساس بالحركة الدینامیكیة فى التصمیم ،

استخدمت تدرجات من اللون األحمر إلى ) أ  - 6( الفكرة التصمیمیة 
البرتقالى مع تحدید و األخضرو ن األزرقاللون الذھبى مع اللو

األشكال بشكل مركز باللون األسود فى الجزء السفلى من التصمیم 

مما أكد على اإلحساس بالثبات واإلتزان فى العمل الفنى ، وفى 
استخدمت مجموعة من األلوان الھادئة ) ب –6(الفكرة التصمیمیة 

البترولى على و األخضر الفاتحو النبیتىو من درجات اللون البنى
لقد استخدمت الباحثة الظالل و خلفیة داكنة من اللون األسود

لألشكال من درجات األلوان لتبرز التصمیم وكذلك أسلوب الرش 
بإمكانیات الحاسب األلى باللون البنى والذھبى مع إستخدام إضاءات 
باللون األبیض مما ساعد على إثراء الفكرة التصمیمیة ولقد تم 

  .مل الفنى كمالبس سھرة ألقمشة السیدات توظیف الع
  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

      

  ماسیبیا - أقنعة   المغربو زخارف على قدور من الجزائر  باسونج - أقنعة 

  
  

  )أ  -6(الفكرة التصمیمیة   )6(الفكرة التصمیمیة 
  : نموذج التوظیف 

    
كتصمیم طباعة القطعة ) ب - 6(ة التصمیمیة تم توظیف الفكر  )ب  -6(الفكرة التصمیمیة 

  الواحدة كأقمشة مالبس السیدات
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  ):7(الفكرة التصمیمیة 
  :التحلیل الفنى 

اعتمدت فكرة ھذا التصمیم على رمز من رموز الفن األفریقى وھو 
الفیل مع مزجھا مع العناصر الزخرفیة النباتیة حیث تم تردید ھذه 

االتجاه ویضفى المزید من العناصر بشكل متدرج لیؤكد على 
نالحظ ان ) أ  - 7(ففى الفكرة التصمیمیة , اإلیقاع فى العمل الفنى 

تناسب و الباحثة استخدمت مجموعة لونیة تالئم فكرة التصمیم
الغرض من توظیفھ فى مالبس األطفال حیث استخدمت اللون 

صریح مع و األحمر بشكل مبسطو األخضرو األصفر مع األزرق
زخرفیة فى الجزء السفلى من التصمیم لتزید من إتزان تكرار وحدة 
لقد أدى تكرار الوحدة الزخرفیة فى الجانب األیسر من و العمل الفنى

التصمیم إلى إضافة الحركة الدینامیكیة فى العمل الفنى مما زاد 
فھى مستوحاه من الفكرة ) ب  – 7(ثراءه ، أما الفكرة التصمیمیة 
فة الفیل بدرجات لونیة مختلفة مع السابقة حیث استخدمت موتی

التحویر فى شكل الزخارف النباتیة لتالئم فكرة التصمیم وتضفى 
المزید من الحركة الدینامیكیة فى التصمیم ، ونالحظ فى الفكرة 

توزیع عناصر التصمیم بشكل متماثل مع ) ج  - 7(التصمیمیة 
فى درجات استخدام تضاد فى األلوان بین األلوان الباردة والمتمثلة 

 اللون األزرق مع األلوان الدافئة المتمثلة فى درجات اللون األحمر
 أكد على التراكبو ھذا التضاد أبرز عناصر التصمیمو األصفرو
  .العمق فى العمل الفنى مما زاد من القیمة الجمالیة للتصمیم و

  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

      
  نیجیریا –زخارف على مراوح 

    
  )أ  -7(الفكرة التصمیمیة   )7(الفكرة التصمیمیة 

    
  )ج  -7(الفكرة التصمیمیة   )ب  -7(الفكرة التصمیمیة 
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  :نموذج التوظیف 

 
كتصمیم ) أ - 7(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 
 )تى شیرت (طباعة القطعة الواحدة كـ 

 
كتصمیم ) ب - 7(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  احدة  لمالبس األطفالطباعة القطعة الو

 
كتصمیم ) ج - 7(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  طباعة القطعة الواحدة  لمالبس السیدات
  ):8(الفكرة التصمیمیة 

استلھمت الباحثة عناصر ھذا العمل الفنى من الزخارف الھندسیة 
والنباتیة للفن األفریقى مع عنصر الدروع  وقامت بتردیدھا بشكل 

وحدة زخارف السالل بأحجام مختلفة فى اتجاھات أفقى مع تكرار 
اإلیقاع ، ففى الفكرة و مختلفة لتعطى العمل الفنى المزید من الحركة

استخدمت الباحثة مجموعة لونیة متجانسة من ) أ  – 8(التصمیمیة 
درجات اللون األزرق مع اللون البرتقالى ونالحظ توزیع العناصر 

ً ، أما الفكرة  بشكل مائل ومن أسفل إلى أعلى وفى اتجاه أكثر تشعبا
فقد استخدمت الباحثة مجموعة لونیة متجانسة ) ب  - 8(التصمیمیة 

من درجات األزرق واألخضر على خلفیة داكنة من اللون األخضر 
الغامق مع استخدام ظالل باللون البرتقالى الذى أعطى بروز 

لناتجة لألشكال كما أضفى إضاءة على العمل الفنى بجانب اإلضاءة ا
فضال على استخدام تأثیرات , من الرش باللون األخضر الفاتح 

ضوئیة بالحاسب االلى زاد من القیمة الجمالیة للتصمیم ، وفى 
قامت الباحثة بإعادة صیاغة العمل الفنى ) ج  - 8(الفكرة التصمیمیة 

بتوزیع عناصره بطریقة مختلفة مع استخدام ألوان ناصعة كدرجات 
األخضر على خلفیة داكنة من و البنىو لبرتقالىاللون األصفر وا

زاد من القیمة و ھذا التباین اللونى أثرى العمل الفنى,اللون الكحلى 
مع إضافة رش باللون األبیض أعطى إضاءة , الفنیة لھ و الجمالیة

 .قد تم توظیف ھذا العمل الفنى كمعلق جدارى و فى التصمیم
  :العناصر المستخدمة فى التصمیم 

    
  كینیا - دروع لرقصات الطقوس   السودان -زخارف على األبنیة 
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  )أ  -8(الفكرة التصمیمیة   )8(الفكرة التصمیمیة 

    
  )ج  -8(الفكرة التصمیمیة   )ب  -8(الفكرة التصمیمیة 

  : نموذج التوظیف 

    
كتصمیم ) ب - 8(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  .ستائر طباعة القطعة الواحدة كـأقمشة
كتصمیم طباعة ) ج - 8(تم توظیف الفكرة التصمیمیة 

  .القطعة الواحدة كمعلق جدارى 
Results 

 :أثبتت الدراسة أن
دراسة الفن األفریقى تحمل في طیاتھا طابع فنى خاص  - 1

وھویة متفردة تثري المجاالت البحثیة والدراسات الفنیة 
 .التطبیقیة

رموز الفن األفریقى أكدت كونھا ثریة الدراسة الفنیة التحلیلة ل - 2
بالقیم التعبیریة التى تعكس ھویة المجتمع المنبثقة منھ والتي 
یمكن االستفادة منھا في إثراء مجال تصمیم طباعة 

 .المنسوجات عامة
رموز الفن األفریقى ثریة بما تحملھ من قیم جمالیة وتشكیلیة  - 3

سوجات یمكن االستفادة منھا فى إثراء تصمیم طباعة من
 .القطعة الواحدة بشكل خاص

للحاسب اآللى دور محورى وفعال ال یمكن االستغناء عنھ  - 4
في الدراسات واألبحاث لما یتیحھ من إمكانیات یمكن 

  .االستفادة منھا في مجال التصمیم 
) تصمیمات 8(تم ابتكار مجموعة من األفكار التصمیمیة  - 5

یاتھ المتنوعھ باستخدام الحاسب اآللى مع االستفادة من إمكان
فى ابتكار عدد من األفكار التصمیمیة المشتقة من 

تنوعت فى ) فكرة تصمیمیة  25( التصمیمات السابقة 
مقترحاتھا التطبیقیة بین أقمشة المالبس وأقمشة التأثیث سواء 

ً شكلیة وفنیة  المعلقات أو أقمشة الستائر لتعطى أبعادا
 .معاصرة

Recommendations 
  :الباحثة توصى 

وما تحملھ ,بضرورة االھتمام بدراسة فنون الشعوب األصیلة  - 1
ً على ثرائھا بالقیم التشكیلیة  من قیم ثقافیة ومجتمعیة فضال

 .والذى بدوره یثرى من تراثنا الفنى 
استلھام قیم تشكیلیة جدیدة من الفنون اإلفریقیة التى تشمل  - 2

إلنسانیة مما عدة مجاالت مختلفة من نواحي المعرفة والعلوم ا
 .یعمل على إثراء مجال التصمیم الطباعى 

زیادة االھتمام باستخدام الحاسب اآللى في مجال التصمیم  - 3
  .طباعة المنسوجات بصفة عامة و الطباعى
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