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Abstract   Keywords 

ت الحیاة الواقعیة فى أفریقیا من حرارة و عمل و مجھود و تتجسد فى ألوان الفنون األفریقیة لھا دالال 
الفن األفریقى ممیز دائما عن . ومبھرة و أحیانا فى نمط غیر تقلیدي فى تكوینات األجسام و األشكال، 

اطة الفنون األخرى بألوانھ المبھرة و الدفء فى التعبیر عن موضوع العمل الفنى كما أنھ فن یتمیز بالبس
و بتجریداتھ و نجد أن الفن األفریقى كان لھ تأثیر كبیر على فنون العصر الحدیث و المعاصر فكثیر من 
الفنانین مثل بیكاسو و جوجان و براك و فان جوخ و كل ھذه األسماء الكبیرة أخذت من الفنون األفریقیة 

و تم إختیار المعلقات النسجیة  األصول فى أعمالھم الفنیة وخاصة المدرسة السریالیة و التكعیبیة .
لتطبیق ھذا الفن ألن ھذه الصناعة إحدى أنواع الصناعات النسجیة المرتبطة أرتباطا كبیرا بالفن و 
التكنولوجیا فھى من أكثر الصناعات إظھارا لعادات الشعوب و تقالیدھا و ذلك من خالل التصمیمات 

الشعوب المختلفة كما أنھا وسیلة ھامة للتعرف على  التى یمكننا من خاللھا التعرف على عادات و تقالید
أنھ فى ظل توجھ الدولة حالیا إلى افریقیا فأن ھذا البحث  : ة البحثمشكل حضارات األمم المختلفة .

 سوف یعمل على إثراء الفن األفریقى و أبتكار تصمیمات مستوحاة منھ  لتسویقھا عالمیا و محلیا .
تجمیع األلوان الممیزة  للفن األفریقى بدجاتھا و الفن األفریقى . دراسة مبسطة عن أھداف البحث:

أبتكار تصمیمات تصلح كمعلقات نسجیة و.المتنوعة كمجموعات لونیة لتكون مرجع للعدید من الباحثین 
أھمیة  Hand Tuftمستوحاة من بعض وحدات الفن األفریقى و رموزه لتنفیذھا بأسلوب التفت الیدوى 

إثراء و  ادة من وحدات و ألوان الفن األفریقى في أبتكار تصمیمات لمعلقات نسجیة .األستف  : البحث
دعم توجیھات الدولة نحد توطید و  صناعة المنسوجات بأستخدام وحدات و ألوان الفن األفریقى .

    العالقات مع الدول األفریقیة .
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Introduction  
تختلف الفنون األفریقیة عن الفنون فى العالم بشكل كبیر فھى دائما 

الت الحیاة الواقعیة فى أفریقیا من حرارة و عمل و مجھود لھا دال
و تتجسد فى ألوان مبھرة و أحیانا فى نمط غیر تقلیدي فى تكوینات 
األجسام و األشكال ، فالفن األفریقى ممیز دائما عن الفنون األخرى 
بألوانھ المبھرة و الدفء فى التعبیر عن موضوع العمل الفنى كما 

اطة و بتجریداتھ و نجد أن الفن األفریقى كان لھ أنھ فن یتمیز بالبس
تأثیر كبیر على فنون العصر الحدیث و المعاصر فكثیر من الفنانین 
مثل بیكاسو و جوجان و براك و فان جوخ و كل ھذه األسماء 
الكبیرة أخذت من الفنون األفریقیة األصول فى أعمالھم الفنیة 

  وخاصة المدرسة السریالیة و التكعیبیة .
و تم إختیار المعلقات النسجیة لتطبیق ھذا الفن ألن ھذه الصناعة 
إحدى أنواع الصناعات النسجیة المرتبطة أرتباطا كبیرا بالفن و 
التكنولوجیا فھى من أكثر الصناعات إظھارا لعادات الشعوب و 
تقالیدھا و ذلك من خالل التصمیمات التى یمكننا من خاللھا 

الشعوب المختلفة كما أنھا وسیلة ھامة  التعرف على عادات و تقالید
  للتعرف على حضارات األمم المختلفة .

Research problem  
أنھ فى ظل توجھ الدولة حالیا إلى افریقیا فأن ھذا البحث سوف 
یعمل على إثراء الفن األفریقى و أبتكار تصمیمات مستوحاة منھ  

  لتسویقھا عالمیا و محلیا .
Objective  

 دراسة مبسطة عن الفن األفریقى . . 1

تجمیع األلوان الممیزة  للفن األفریقى بدجاتھا المتنوعة  . 2
 .كمجموعات لونیة لتكون مرجع للعدید من الباحثین 

أبتكار تصمیمات تصلح كمعلقات نسجیة مستوحاة من بعض  . 3
وحدات الفن األفریقى و رموزه لتنفیذھا بأسلوب التفت 

 Hand Tuftالیدوى 
Significance 

األستفادة من وحدات و ألوان الفن األفریقى في أبتكار  . 1
 تصمیمات لمعلقات نسجیة .

إثراء صناعة المنسوجات بأستخدام وحدات و ألوان الفن  . 2
 األفریقى .

طید العالقات مع الدول دعم توجیھات الدولة نحد تو . 3
 .األفریقیة
Hypotheses  

وع فى أستخدام الزخارف و الرموز األفریقیة و الدمج التن -1
 بینھما یثرى الشكل الجمالى للمنتج .

استخدام عناصر و ألوان الفن االفریقى یزید من معدالت  -2
 التصدیر خاصة للدول األفریقیة .

 Theoretical Framework 
 

أھتمام المفكرین و علماء یحتل الفن األفریقى حیزا كبیرا من 
األنثربولوجیا و ومجتمعات وسط وغرب أفریقیا فقد بلغت فنونھم 
درجة عالیة من الدقة و المھارة و الحس الفنى و القدرة الخالقة 
على التعبیر، لقد كان یغلب على الفن األفریقى األیجاز و التحدید 
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 فى األعمال و إسقاط ما ھو تفصیلى فھو یتمیز بالبساطة و
الوضوح و أیضا من ممیزاتھ عدم التقید بالنسب فظھر الفن 
األفریقى بشكل یعبر عن الروح و بدایة الجسد و لھذا وصل إلى 

 أعماق كل من رآه فى اى عمل فنى یخض ھذا الفن . 
  وھناك قبائل تعتبر مواطن الفنون في أفریقیا و منھا : 

ساحل  –غانا  -وتوج –غینیا  -غینیا بیساو –فولتا العلیا  –مالى  
زائیر  –الجابون  –تشاد  –الكامیرون  –نیجیریا و النیجر  –العاج 

  زامبیا. –أنجوال  -الكنغو –
و كان یلعب الشكل فى الفنون األفریقیة دورا ھاما یعبر عن ثالثة 
إتجاھات فى الشكل إما أن یأتي معبرا بصورة مباشرة عن الطبیعة 

ما یخدم المعتقدات او أن أو أن یأتي مصحوبا ببعض التحریف ب
  یجمع العمل الفنى الواحد بین األسلوبین.

أما بالنسبة للرمز فقد ظھر تأثیره المباشر فى الفن األفریقى كما 
أنھ ربط بین اإلنسان و العالم غیر المرئى و قد نشأت عالقة 
وطیدة بین الشكل و الرمز لدى الفنان حیث كان الشكل لدیھ بمثابة 

راضھ و تعبیراتھ حیث تمكن الفنان من التعبیر أداة طوعھا ألغ
) یوضح بعض 1و جدول ( عن االمھ و آمالھ من خالل الرمز

 .الوحدات و الموز المستخدمة فى الفن األفریقى 
 ) یوضح الوحدات و الرموز فى الفن األفریقى و داللتھا 1جدول (

  الرمز التعبیر
األفعى : ھناك أسطورة تفید 

ربع أعمدة بأن الحیة أقامت أ
فى أركان األرض لرفع و 
تشیید السماء و التفت حولھا 

لتعمل على تماسكھا.                                            
 

سیوف الحرب : كان ھذا 
الرمز یعبر عن الشجاعة و 
كانت السیوف المتقاطعة 

شعارا حینھا لكثیر من الدول .                                 
 

الید : تعبر عن ما یمكن تحقیقھ 
عبر المجھود الشخصى و 

  لیس ما یعطیھ القدر.
 

الفیل : جمیعھم رموز للسلطة 
  الشرعیة 

  

 
كان یعبر عن الحروب النسر : 

أما ألرسال رسائل أستفزاز أو 
  .لألحتفال بالنصر

 
  یعبر عن الحكمة و األبداع .

  
  یعبر عن السالم و األنسجام .

  
  عن الیقظة و الفطنة .یعبر 

  

یعبر عن التربیة وحمایة 
  الوالدین .

  
 

یعبرالمشط الخشبى عن 
الصفات األنثویة من نظافة و 
الجمال و أیضا الحب و الحنان 

.   
یعبر عن الحب و األخالص و 
الترابط و أیضا القمر و النجم 

.  
 

یعبر عن خلود النفس البشریة 
.  

 
على یعبر التمساح عن القدرة 

  التكیف .

 
  یعبرعن العظمة و القیادة .

 
  یعبرالرمز عن التحمل .

 
یعبر الرمز عن المن و 

  السالمة .

 
یعبر الرمزعن الحكمة و 

  المعرفة .

 
یعبر الرمز عن العزیمة و 

  األلتزام .

 
یعبر الرمز عن الحب واألمن 

  و األمان .

 
یرمز الرمز الى السالم و 

  المصالحة .

 
عبر الرمز عن المعرفة و ی

  التعلم مدى الحیاة .

 
  یعبر الرمز عن قوة الحب .
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األسلوب المیكانیكى المستخدم فى الدراسة التطبیقیة لتنفیذ 
  المعلقات النسجیة :

قد تنوعت اسالیب األنتاج فمنھا االسالیب الیدویة و منھا األسالیب 
و قد أستخدمت الباحثة من األسالیب المیكانیكیة أسلوب المیكانیكیة 

  فى التنفیذ . Hand tuftingالتفت الیدوى 
  الجھاز المستخدم : 

مسدس التفت الیدوى یعمل بضغط الھواء لصنع السجاد و 
یتم أستخدام المسدس فى ملء الجزء  وھویستوعب الخیط بداخلھ 

فیذ و كلما أردنا وبرة المراد شغلھ بالخیط المراد أستخدامھ فى التن
أطول تتم زیادة دفع الھواء عن طریق التحكم فى صمام الھواء مع 
ضبط الجھاز على قوة الدفع للمسافة المطلوبة و یتم عمل ظھر 

  و فى الوجھ األخر تظھر وبرة الخیط . 1/1المنسوج السادة 
  طریقة التجھیز :

د بطبقة ترفع السجادة بعد عملیة النسج و یلصق بظھر السجا -1
  لیتم تثبیت العراوى .1/1من قماش تركیبھ النسجى 

یتم قص الوبرة من وجھ السجادة حسب التصمیم اذا كان  -2
بالتصمیم الوبرة فیھا مستویة أو التصمیم بھ أجزاء غائرة  و بارزة  
و تتم عملیة قص الوبرة بعد لصق السجادة بالقماش الخارجى من 

  الظھر .
  : الدراسة  التطبیقیة

  ینشق الجزء العملى للبحث إلى :
تجمیع األلوان الممیزة للفن األفریقى بدرجاتھا المتنوعة  -1

 كمجموعات لونیة لكون مرجع للعدید من الباحثین .

أبتكار تصمیمات تصلح كمعلقات نسجیة مستوحاه من بعض  -2
 وحدات الفن األفریقى و رموزه .

  
الفنون األخرى كان الفن األفریقى یختلف عن باقى أما اللون فقد 

بألوانھ المبھرة و الجریئة فكانت األلوان تلعب دورا ھاما فى 
  رمزیة الفن األفریقى 

  فكان اللون األحمر من األلوان القویة  التى تنتشر فى
أعمال الفن األفریقى  فكان یستخدم فى  التھدید لألعداء و 

 یعبر عن الخطر و الجرأة  
 لنقاء و الصفاء واألمل أما اللون األبیض فكان  یعبر عن ا

 یستخدم لیوضح طبیعة األلھة الھادئة 
  و كان اللون األخضر یعبر عن الخصوبة لألرض و الحیاة

 الجدیدة و النضارة و اإلشراق  
  و الذھبى و األصفر یعبران عن غنى األرض و یحث على

 الدفء
   و اللون األزرق یدل على الرجولة و الھدوء و التأمل 
 ود یعبر عن القوة و الشر أما اللون األس 
  و الرمادى كان یعبر عن األمان و األستقرار و السلطة

)8.( 
و قد تم تجمیع المجموعات اللونیة للفن األفریقى كما ھو موضح 

  ) :1فى شكل (

 

  
  ) یوضح المجموعات اللونیة الخاصة بالفن األفریقى1شكل (

قات نسجیة التصمیمات المستوحاة من الفن األفریقى ألنتاج معل
  معاصرة :

  التصمیم األول:
  

   
  ) یوضح التصمیم األول1شكل (
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ظھر في التصمیم المرأة األفریقیة حاملة إناء مرتدیة زى ذو 
زخارف أفریقیة و تقلدت بحلى تعبر عن البیئة الخاصة بھم و تأتى 
فى الخلفیة للمرأة بعض النساء العامالت أیضا و على الجھة 

الفن األفریقى بالموسیقى و كل ھذا یظھر على األخرى یظھر تأثر 
  خلفیة صحراویة تظھر فیھا النخیل لتعبر عن البیئة األفریقیة .

  تحلیل التصمیم :
یتمیز التصمیم بالعناصر و األلوان القویة و یبدو فیھا الحركة و 
النشاط واضح لما فیھا من العمل و المجھود سواء للمرأة و النساء 

  قى و الحركة فى الجانب األخر.العامالت و الموسی
أعتمدت الباحثة على عدة تحلیل األلوان المستخدمة فى التصمیم : 

ألوان فى التصمیم منھا : اللون األحمر بدرجاتھ و ھنا یعبر عن 
الحركة و الحیویة و النشاط و اللون األخضر لیعبر عن األشراق و 

ر عن الرمال و الحیاة الجدیدة و العمل أما اللون األصفر فكان یعب
الشمس فیعبر عن الغنى و یحث على الدفء أما البنى فكان یعبر 

  عن البشرة السمراء الممیزة لقارة أفریقیا.
  التصمیم الثانى :

  
  یوضح التصمیم الثانى )2شكل (

  تحلیل التصمیم :
تم األستعانة بقبائل أفریقیة و كان فوق األقنعة رمز سیوف 

شجاعة و أیضا الرمز األخر یعبر الحرب و كانت تعبر عن ال
عن الحب و النقاء و أیضا تم أستخدام رمز الكف لیعبر عن ما 
یمكن تحقیقھ من خالل المجھود الشخصى و النسر لیعبر عن 
  الحروب و األحتفال بالنصر و المشط الخشبى لیعبر عن الحب .

تم استخدام الوان تحلیل األلوان المستخدمة فى التصمیم :
رجاتھ  لتعبر عن الحیاة الجدیدة و اللون البنى و األخضر بد

األسود و البرتقالى لتعبر  االلوان جمیعھا عن مجموعة من 
التعبیرات منھا القوة و الشر و الشجاعة متمثلة فى سیوف 

  الحرب .
  التصمیم الثالث:

 
 ) یوضح التصمیم الثالث3شكل (
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  تحلیل التصمیم :
تصمیمات و تجمیعھا بجانب أستخدمت الباحثة نظام عمل عدة 

بعضھا لتكوین تصمیم واحد فكانت من ضمن التصمیمات منھا 
رموز و رسوم أفریقیة و تم األستعانة أیضا برمز االمشط 
الخشبى لیدل على الصفات األنثویة من نظافة و الجمال و أیضا 
الحب و الحنان و أیضا استخدام رمز األفعى فكان ھناك 

أقامت أربع أعمدة فى أركان األرض  أسطورة تفید بأن الحیة
لرفع و تشیید السماء و التفت حولھا لتعمل على تماسكھا.                                            

.  
تم األستعانة بعدد من  تحلیل األلوان المستخدمة فى التصمیم :

األلوان القویة و الجریئة و المختلفة منھا األبیض و األخضر و 
  األحمر و األزرق و األصفر. األسود و
Results 

یمكن األستفادة من وحدات الفن األفریقى في أبتكار  -1
  تصمیمات حدیثة  ذات قیم جمالیة و أستخدامھا كمعلقات نسجیة .

أستخدام ألوان مختلفة باستخدام نفس التصمیم  ساعد على  -2
یساعد على الحصول على العدید من التأثیرات الجمالیة مما 

  ارضاء جمیع االذواق .
فى تنفیذ   Hand tuftingاستخدام طریقة التفت الیدوى -3

التصمیمات و إمكانیة عمل طریقة الغائر و البارز لتجسیم و 
 توضیح بعض العناصر عن غیرھا .

Recommendations  : 
البد من األستفادة من الحضارات القدیمة و الفنون العالمیة   -1
لمختلفة في أبتكار تصمیمات حدیثة تناسب األـجاھات الحدیثة ا

  للسوق  .
توظیف تصمیم المنسوجات في دعم العالقات الخارجیة مع  -2

  الدول األخرى .
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