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 القيم الجمالية لرموز الفن االفريقي وتوظيفيا في التصميم الداخمي لممنشأت السياحية
The aesthetic values of African art to use in the interior design of tourist 

facilities 

 م.د/ ىالة صالح حامد 

 الممخص
ولكف بطريقتو الخاصة ، فالفف موىبة وىبيا  التشكيمي ىو دائما مرآة لعصره، ينقؿ مايراه دائما مف أحداث ،يعد الفناف 

والفنوف ىى لغة إستخدميا اإلنساف لترجمة التعبير الذى يرد فى  الخالؽ لإلنساف ولكف بدرجات تختمؼ مف الفرد واألخر،
 .ذاتو الجوىرية

جوخ  و جوجاف ، و براؾ ، و فاففعؿ معظـ كبار الفنانيف أمثاؿ سيزار ومونييو  لؾبيكاسو بالفف اإلفريقي وكذ تأثر الفناف 
أف الفف اإلفريقي فف متميز بذاتو  واجمع ىؤالء الفنانيف عمي المدرسة السريالية و التكعيبية وظير ىذا التأثير بوضوح في ، 

و منذ آالؼ السنيف قبؿ فريقية كشفت عف بساطة التعامؿ مع األشياء والطبيعة ولو طابعو الخاص، فالمنحوتات واألقنعة اإل
الفناف اإلفريقي دائما  يحاوؿ  حيث،  كانت البدايات مع فنوف الكيوؼ فى تاسيمى و أكاكوس و المناطؽ الجبمية الميالد فقد

يعطي معنًا  أف الفف اإلفريقي ىو فف رمزي  د، ومف المتفؽ عميو بيف الدارسيف والنقاد عمىيصنع ىذه األشياء ببساطة وتجر 
، يعد الفف االفريقي فف يعتمد عمي اعادة تشكيؿ وبناء ورسـ العماؿ فنية قاـ بيا مجموعة مف مختمؼ المناطؽ عميقًا وكبيراً 

 والقبائؿ االفريقية .
عمى العناصر أو األشكاؿ التي تقدـ لو  الطبيعة إال إنو ال ينسخيا أو يقمدىا بدقة بؿ أنو يركزمف  يستميـ الفناف اإلفريقي  

المساعدة عمى اإلبداع الوظيفي والتعبير الشكمي النقي الذي ينسجـ مع تطمعاتو النمطية التي يرتبط بيا، إنو يعتمد عمى 
 .العفوية اإلبداعية ضمف إطار موضوع محدد ومف خالؿ طقوس عقدية ومتوجيًا إلى ىيئات وأشكاؿ أخذىا عف أسالفو

يمكف االستفادة مف ىذا الفف المميز والذي يزخر بالموروث التشكيمي في استمياـ قيـ جمالية لمرموز االفريقية  في عمؿ  
وخاصة في المنشأت السياحية مما يعمؿ عمي تنمية وتنشيط السياحة تصميمات ابتكارية جديدة في مجاؿ التصميـ الداخمي 

 .فريقي داخؿ منشأتنا السياحيةبأتاحة الفرصة لالنتقاؿ الي االجواء اال

 

Abstract  
The artist is a mirror of his age, always moving events, in his own way, art is a gift given by 

the Creator to man, but to varying degrees from one to other. Arts are the language used by 

man to translate the expression which is contained in its intrinsic essence. 

Picasso influenced the African art as well as the work of most of the greatest artists such as 

Cesar, Monier ,Gujan, Brac and Van Gogh, showed this influence clearly in the school of 

Surrealism and Cubism. These artists gathered  that African art is a distinctive art of its own 

with its own characte, African sculptures and masks revealed the simplicity of dealing with 

things and nature and thousands of years ago BC was the beginnings with the arts of caves in 

Tasili and Akakos and mountainous areas, where the African artist always tries to make these 

things simply and abstraction. Scholars and critics agreed that African art is a symbolic art 

that gives us deep and great. It is depends on the reconstruction, construction and drawing of 

works of art by a group of different regions and African tribes.  

The African artist is inspired by nature but does not copy or imitate it accurately. Rather, it 

focuses on the elements or forms that provide him with the help of functional creativity and 
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pure formality that is consistent with his typical aspirations. He relies on spontaneous 

spontaneity within a specific theme and ritual to the bodies and forms taken from his 

predecessors. 

 This distinctive art, which is rich in plastic heritage can be used to inspire aesthetic values of 

African symbols in interior design, especially in tourist facilities, which promotes the 

development of tourism by allowing the opportunity to move into the African environment 

within our tourist facilities. 

 : مقدمة
يعد التصميـ الداخمي تخصصا فنيا وعمميا يحتاج فيو المصمـ الي طاقة فكرية وذىنية ومعرفية متكاممة تدفعو ليضع     

افكاره وتصميماتو وفقا لمنظومة متوازنة بيف القيـ الجمالية والوظيفية ، وىو في ذلؾ يواجو صراعا بيف االتجاه الي المحاكاة 
 خالؿ ذاتيتو الثقافية وىويتو الحضارية . والقدرة عمي االبداع ،  يتحدد مف

 ابداعو في مدي استفادتو مف المعطيات وترجمتيا الي تصميمات تفي بكافة المتطمبات الوظيفية والجمالية .ويتمثؿ جوىر  
تمياـ بالموروث التشكيمي مف خالؿ العديد مف المفردات والرموز التي  يمكف االستفادة منيا في اس يزخر الفف االفريقي   

قيـ جمالية لعمؿ تصميمات ابتكارية جديدة في مجاؿ التصميـ الداخمي وخاصة في المنشأت السياحية مما يعمؿ عمي تنمية 
 وتنشيط السياحة بأتاحة الفرصة لالنتقاؿ الي االجواء االفريقي داخؿ منشأتنا السياحية.

 :مشكمة البحث
الزاخرة بالموروث التشكيمي مف خالؿ الرموز التي تمثؿ قوة السحر والعقيدة يعد الفف االفريقي مف الفنوف الحضاربة     

ضرورة دراسة وتحميؿ ىذه الرموز  في الدينية لدييـ ولذلؾ اصبح الرمز طابعا اساسيا في اعماليـ لذلؾ تكمف مشكمة البحث
 .  ممنشأت السياحيةلالستفادة منيا في اثراء مجاؿ التصميـ الداخمي وتوظيفيا في وضع تصميمات  تصمح ل

 :اىمية البحث
لموقوؼ عمي مدي تأثيرىا عمي مجاؿ التصميـ  التعرؼ عمي جماليات الفف االفريقي مف خالؿ دراسة وتحميؿ رموزه    

 .  الداخمي وبما يحقؽ المتطمبات التصميمية لممنشأت السياحية

 :اىداف البحث
 اثراء مجاؿ تصميـ التصميـ الداخمي لممنشأت السياحية.االستفادة مف دراسة وتحميؿ رموز الفف االفريقي في   

 :مصطمحات البحث
ويرتبط بعالقة  .ىو صورة تعبر عف شيء مجرد أي أنو يشير إلى فكرة أو معنى مف المعاني : symbol الرمز اصطالحيا

 الذي يرمز إليوطبيعية مع ما يرمز إليو تقـو عمى التشابو بيف محتوى الرموز وخصائصو وبيف المعنى المجرد 
نشأ الفف األفريقي مف العديد مف االشكاؿ واالنماط، مع القميؿ مف التأثير مف خارج   :African Art  الفن األفريقى

أفريقيا، معظـ ىذا الفف تأثر باألشكاؿ التقميدية والقواعد الجمالية التي صدرت شفويا كما انيا صدرت بشكؿ مكتوب، برز 
يد )غالبا مايكوف التجريد ذو قيمة في أفريقيا( حيث انيا كانت ذات قيمة في أفريقيا قبؿ التأثير مف النحت وفف األداء والتجر 

 الثقافة الغربية واف يصبح ىذا التأثير جادا في تأثيره
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 :منيج البحث
 لموصوؿ الي اىداؼ البحث يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي 

 االطار النظري لمبحث: 
 دراسة وتحميؿ رموز الفف االفريقي   -
 دراسة مدي تأثير ىذه الرموز عمي التصميـ الداخمي   -
 التعرؼ عمي مدي امكانية استمياـ تصميمات تصمح لممنشأت السياحية مستمدة مف رموز الفف االفريقي  . -

 :حدود البحث
 يقتصر البحث عمى :

 .قديماتشمؿ دراسة لرموز الفف اإلفريقي  و : حدود زمانية
 عاصرة مستمدة مف رموز الفف اإلفريقي.م التصميـ الداخمي لممنشأت السياحية بتصميميات: تختص بإثراء حدود موضوعية

 :منيجية البحث
 التحميمي ( -الوصفي تعتمد الدراسة في ىذا البحث عمي المنيج )          

 وتكوف خطواتو كالتالى:

 النظري: أوال :اإلطار
 .فة عامة وباالخص فى غرب افريقياالفف االفريقي بصنظرة تاريخية فى  -
 تصنيؼ لبعض الرموز االفريقية فى مع توصيفيا وتحميميا.. -
  لبعص االعماؿ القائمة عمي فكر وفمسفة الفف االفريقي ورموزه دراسة تحميمية  -

 
 :اجراءات البحث

 .ريقيبفكر وفمسفة رموز الفف االف تحميؿ لبعض االعماؿ المصممة -
 .مف رموز ومعتقدات الفف االفريقي تصميمات مقترحة ومستميمة عمؿ -

 
 الفن االفريقي اتتعريف

"الفف االفريقي مصطمح يعنى بو فنوف القارة االفريقية كميا عمى اتساعيا بما فييا شماليا وجنوبيا وشرقيا وغربيا بؿ   
كالفنوف المصرية القديمة ،واالسالمية والقبطية والعربية او وقديميا وحديثيا وأيضا بما تشممو مف فنوف عرقية ودينية متميزة 

 ( 45منى محمد / ص   (فنوف العرؽ السامى وفنوف العرؽ الزنجى وغيرىا".
الفف الزنجى االفريقي اساسو فى افريقيا االستوائية ومعظـ امثمتو الباقية حديثة االصؿ اذ لـ تستطع االعماؿ الفنية "  

اسموبو ينتقؿ مف الطبيعو المطمقة الى التشكيؿ المطمؽ ومف القسوة الى ، تقمبات الجو اإلستوائي طويالاالفريقية احتماؿ 
الرقة الخالصة مثؿ اقنعة الطقوس والتعاويذ ،كما انتجت اعماؿ رائعة مف العاج والبرونز فى بنيف بنيجيريا . ونرى مظاىر 

 (  75) حممى عبدالجواد / ص  ". مبسطة وصريحةالشكاؿ ىندسية  وقوة فى ىذا الفف مف خالؿ استخدامال
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"اقرب المصطمحات صوابا لوصؼ الفنوف التى تنتمى إلييا منطقتى وسط وغرب افريقا ىو مصطمح )الفف االفريقي    
 لما ليذا المصطمح مف شمولية يجمع فييا بيف فنوف الزنوج السود وبيف كونيا فنوف زنوج افريقيا تحديدا دوف غيرىا الزنجى(

 ( 26منى محمد / ص   (،وىى الفنوف التى ينتمى إلييا فنوف وسط وغرب افريقيا".
الفناف االفريقى ال ييتـ بقضية الضوء والظؿ والنسب، ألنو فنة ال يحاور الشكؿ بقدر ما ىو يحاوؿ اف يبدع ويبنى "    

لذلؾ الفف االفريقي فف رمزى وتوحى دائما ىذة الرمزية بمعاف عميقة وكبيرة لدى  ، شيئا لو عالقة بالرمزية والتعبير البسيط
االفارقة ،فمف خالؿ ىذه الرموز يحاوؿ الفناف االفريقي بأف يتقمص أرواح االجداد واالستعانة بمعتقداتيـ وافكارىـ ونقميا 

والقواعد الجمالية التي صدرت شفويا كما انيا  كما اف الفف االفريقي تأثر معظمو باألشكاؿ التقميدية، لألجياؿ القادمة
                                                    ( 16) نت /  .صدرت بشكؿ مكتوب، نتيجة لذلؾ برز فف النحت وفف األداء والتجريد فى تبسيط ورمزية اعماليـ الفنية

وطقوس ترتبط بالديف وتتصؿ بو عمى نحو ثابت ومعروؼ  الفف االفريقي ىو فف يعود الى اعتبارات معيشية ،وشعائر"   
ليا عالقو باألساطير والسحر والروحانية وعبادة األسالؼ  مف خالؿ معتقدات تتجسد وتتشكؿ فى صورة رموز منحوتة ،

يعتبر فف والفف االفريقي ، ،وىذه الرموز متمثمو فى األقنعة والتماثيؿ وغيرىا والتى تحولت الى طواطـ تمثؿ أرواح وآلية
فيو فف يبحث عف روح الموجودات بدال مف مادتيا ، ة يحاكى الطبيعة مف زاوية جديدة تجريدى المظير لكنو فى الحقيق

 (  119) رانيا أحمد / ص  .،ويبحث عف حركتيا المتمثمة فى ايقاعاتيا بدال مف ثباتيا المحدد بأشكالو الظاىرة

 االثار والفنون االفريقية :
الفف االفريقي دورا ىاما فى تشكيؿ ثقافة وتاريخ العالـ ،واالعتقاد الثابت ىو بأف افريقيا ىى ميد تاريخ  لعب تاريخ    

  .البشرية ،وترجع أصوؿ تاريخ الفف االفريقي لمدة طويمة قبؿ التاريخ المسجؿ وتوابعيا محفوظة عمى مر الزماف
عدد كبير مف المنحوتات والتماثيؿ والرسوـ ب بدا ة آثارًا فنية تأنحاء القار  خمفت بعض القبائؿ اإلفريقية المتفرقة في    

المصورة عمى الجدراف أو الصخور المستوية، ويعود أقدـ ما عثر عميو منيا في إفريقية المدارية إلى القرف الثالث لمميالد، 
ء متنوعة مف التيجاف عمى بعض األدوات الفنية، وعمى أجزا احيث عثر في بعض مكامف القصدير الحالية في نيجيري

عمى بعض المقاعد  ا، كما عثر في الجنوب الغربي مف نيجيريNokوالتماثيؿ والمقاعد الحجرية التي تعود إلى حضارة نوؾ 
المصنوعة مف الكوارتزيت، والتماثيؿ الحجرية، وبعض األدوات البرونزية التي تعود إلى ما بيف القرنيف الثامف والعاشر 

مى الضفة اليسرى مف نير النيجر وفي شمالي إفريقية آثار ومخمفات حضارية كثيرة كالتماثيؿ لمميالد، واكتشفت ع
المصنوعة مف الطيف التي تشبو التماثيؿ المكتشفة في مناطؽ غربي إفريقية، وعثر في المنطقة الممتدة بيف بحيرة تشاد 

برونز تعود إلى المدة الواقعة بيف القرنيف العاشر روف عمى مواقع أثرية فييا قطع مف الطيف المشوي واليماونيجيرية والك
 .والسادس عشر لمميالد

وأكثر اآلثار والمخمفات القديمة المعروفة حتى اليـو في إفريقية ىي التماثيؿ واآلثار المحفورة عمى الخشب، أو المنحوتة     
اروف أشجارًا بعينيا، وينتزعوف لحاءىا قبؿ في الحجر، أو الفخاريات المعروفة في غربي القارة خاصة، وكاف الفنانوف يخت

الحفر عمييا، ويستعمموف لذلؾ أدوات متنوعة األحجاـ والقياسات واألشكاؿ، واستعمؿ الفنانوف الذيف قاموا بصنع التماثيؿ 
ؽ عمى التمثاؿ الطينية الجمود الجافة، وأنواعًا خاصة مف أوراؽ األشجار لزيادة نعومة جسـ التمثاؿ بإمرار ىذا الجمد أو الور 

 أو يجؼ، واستعمموا العاج في ىذه الصناعة أيضًا. يحرؽقبؿ أف 

 فن العمارة
مبابوي(. أما بقية أنحاء القارة فكانت منازليا يلـ ُتْكشؼ األبنية الحجرية القديمة في إفريقية إال في جنوبي القارة )ز        

الجمدية. ويعّد الفخار مادة أساسية في بناء بيوت المناطؽ تبنى مف األخشاب وبعض المواد الفخارية أو الطينية أو 
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يا الخارجية المدارية، والخيزراف في المناطؽ االستوائية. وتمتاز ىذه المنازؿ ببساطتيا، مع شيء مف التنوع في أشكال
طعة وحيدة، وقد أربع مجموعات رئيسية: فيناؾ نموذج تكوف فيو الجدراف والسقوؼ مؤلفة مف ق ت الي ومظاىرىا، وقد صنف

تتخذ المنازؿ شكاًل مستطياًل أو مربعًا، وقد تكوف مشيدة فوؽ أربعة أعمدة مرفوعة، في المناطؽ الرطبة أو الزراعية، وتبنى 
ىذه المنازؿ عادة عمى نحو دائري، وبسقوؼ مخروطية الشكؿ، أو عمى ىيئة مكعبات، وبسقوؼ مستوية، كما في المناطؽ 

اطؽ شعب دوغوف بمالي، وقد تتعدد طبقات ىذه المنازؿ في المدف التجارية التي نشأت في القروف السودانية الجافة أو من
الوسطى مثؿ مدف جينو وكانو وتمبكتو، كما ظيرت أنواع أخرى مف المنازؿ أو األبنية العسكرية المحمية مف اليجمات 

س حجرية وترابية، فضاًل عف وجود كثير مف القرى المعادية، وذلؾ بإحاطتيا بأسوار دفاعية وخنادؽ عميقة وعريضة ومتاري
 والمدف المحاطة بأسوار لمحراسة والدفاع ولمنع الغرباء مف الدخوؿ إلييا، وقد انتشر ىذا الطراز في مناطؽ الغابوف خاصة.

لباميكمة في أما القصور الممكية فقد امتازت باتساعيا وزخرفتيا ورسوميا الجدارية الممونة، وأىميا قصور زعماء ا     
الكمروف، كما اتصفت األبنية الدينية بتواضعيا وبساطتيا عند الجماعات غير اإلسالمية، وكثيرًا ما كانت االجتماعات 
الدينية تعقد في العراء. أما العواصـ فكانت في أغمب األحياف قرى كبيرة، تختفي وتتيدـ مع انقراض الساللة المالكة التي 

آثارًا محددة، مما يجعؿ مف العسير تحديد مواقعيا بعد اندثارىا، كما وجدت بعض المدف الميمة  أنشأتيا، مف دوف أف تخمؼ
، كما في بعض المدف النيجيرية التي أقامتيا قبائؿ اليوروبا التي سكف  التي نشأت مبكرة، واستمرت في تطورىا حتى اليـو

 تبع في بنائيا وتأسيسيا مخطط واضح ومميز.زعماؤىا القالع والحصوف والقصور وتحيط بيا مدينة صغيرة ال يُ 
وكانت الرسـو في إفريقية في عصور ما قبؿ التاريخ تصّور عمى الصخور أو الواجيات الحجرية الممساء كما في جباؿ     

تيبستي وىضاب جنوبي الصحراء الكبرى، واستمر ىذا األسموب في الرسـ حتى أواخر القرف التاسع عشر، إذ استخدمتو 
البوشمف في جنوبي القارة، في حيف استخدـ الدانش والفيري في ساحؿ العاج والبيديوغو في غينية واإليبو في نيجيرية  قبائؿ

الجدراف لرسـ الموحات المتنوعة، كما استخدمت قبائؿ الماغبيتوس جمود الحيوانات لرسـ ىذه الموحات، وقمما تستخدـ سقوؼ 
 (15/ الموسعة العربية .) المنازؿ ليذا الغرض

 

 عناصر الفن االفريقي:
بالرغـ مف بساطتو اال انو معقد ألنو يقـو عمى خمس عناصر اساسية ،وىى بمثابة خيوط مشتركة ،مف خالليا ييدؼ "  

الفف االفريقي الى مساعدة الناس عمى فيـ معتقداتيـ الثقافية والدينية واالجتماعية مف خالؿ تصاميـ فريدة مف نوعيا عمى 
الفنية ومف ثـ ينعكس ذلؾ عمى النظـ العقائدية ،واألفكار والقيـ لدى المجتمعات االفريقية المختمفة فتعمؿ عمى اعماليـ 

 -وىي : تشجيع االجياؿ الشابة عمى اعتمادىا عمى تمؾ النظـ
السبب يتـ ليس فقط الرضاء العيف ولكف أيضا لدعـ القيـ الدينية ،وليذا  استخداـ شكؿ االنساف فى العمؿ الفنى ، .1

 (.1كما في الصورة رقـ )  اء شخصية االنساف االىمية القصوىاعط

 
 نحت خشبي يمثل زوجين من االجداد ( 1صورة رقم ) 
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البريؽ والممعاف ،حيث يتـ صقؿ المنحوتات االفريقية ، فاالسطح الخشنو تنـ عف عدـ الرعاية بيا ،اما االسطح  .2
 .(2صورة رقـ )  االفارقة المصقولة فيى جذابة ،وذلؾ وفقا إلعتقاد

 
 تمثال منحوت يرمز لالم ويتضح فيو البريق والممعان ) ساحل العاج (( 2صورة رقم )

 
تتميز اعماليـ الفنية بالنظرة اليادئو الباردة ونجدىا فى المنحوتات االفريقية ويبدو انيا تدؿ عمى السيطرة عمى انفسيـ  .3

 .(3ـ ) كما في الصورة رقوالكرامة واحتراـ الذات 

 
 في حوض الكونغو تمثال خشبي لسيدة تحمل أنية  من منطقة لوبا ( 3صورة رقم ) 

 
نضارة الشباب وحيويتو والطاقة والقوة والنشاط والخصوبة تمؾ الصفات التى تشع مف االعماؿ الفنية االفريقية   .4

ابداعاتو فيو ال يريد تصوير اى وبخاصة المنحوتات حيث تشير الى اف الفناف االفريقي تشرب ىذه الصفات فى 
الموىبو الفناف االفريقي  يممؾحيث . (  13) نت /   .مشاعر سمبية وانما يريد تعزيز المواقؼ االيجابية بيذه الصفات

ربما لـ يكف واعيا ليذه الموىبة  ،اوجد ىذا النوع مف الفنوف المميزة الحسية حتى الدرجة القصوى ،والتى لوالىا ما 
 . ،ومف ثـ بصورة شاممة فى خدمة مجموعة طقوس فطرية وعفوية ميا بصورة وكاف يستعم

ويقصد بو المواد المستخدمة فى التوازف ونسبيا والتنسيؽ بينيا لصنع قطعو فنية ،فى حيف اف  التماثؿ والتوازف ، .5
التماثيؿ الصغيرة مف العناصر المذكورة سابقا تركز عمى الشفافية والديف واالخالؽ والقيـ الجمالية، "ونرى فى 

منحوتات ايفى،سواء التى تشكمت مف الطيف اـ الحجر او البرونز تجمع بيف الواقعية والمثالية ،وبمرونة تشكيميا ونبؿ 
 .(  146،  143) محمد عطية / ص .تعبيرىا وكثيرا ما ترسـ عمى وجوىيا عالمات طولية
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 : اىم الرموز االفريقية ودالالتيا
 تعريف الرمز : 

 :معجم المصطمحات المغوية  يعرف الرمز في 
نما باإليحاء أو بوجود عالمة "     الرمز يعني كؿ ما يحؿ محؿ شيء أخر في الداللة عميو ال بطريؽ المطابقة التامة وا 

فاألصؿ في وضع الرموز أف  ،عنى شيئا ممموسا يحؿ محؿ المجرد عرضية أو متعارؼ عمييا ،عادة يكوف الرمز بيذا الم
ف لكؿ منيا عالمة دالة عمى "معقوؿ" أو "متصور" يندرج ضمف حدود إلدراؾ مف المحسوسات وىو بذلؾ يعكس إدراكا تكو 

شعوريا يتفؽ ورغبة اإلنساف في اختيار نوع الرمز .وحدد الرمز فى المعاجـ الفرنسية الكبرى عمى انو )شكؿ او رسـ او 
 (  193. ) عمى عزت /ص اشارة يحمؿ معنى اصطالحيا(

"يعرؼ بعض العمماء الرمز )عمى انو عالمة تعنى شيئا ما ،ومفيوما ما محددا ،جوىره غير واضح بالنسبة لألمي ،الف     
ولموىمة االولى ،غير  اختزاؿ التعبير فى ىذه الحالة يصؿ الى درجة تكوف فييا العالقة مع النموذج االصمى االوؿ ،

ولكف بشكؿ مستقؿ  قة ليس اختصارا او تبسيطا لمنموذج االصمى الواقعى ،المنظورة،يظير الرمز فى بعض الحاالت المتفر 
 (  1) عمى ثويبي / صعف عالـ االشياء كرموز المفاىيـ المجردة(.

وانما ىى عممية استخداـ صورة محدده لمتعبير عف افكار مجردة  الرمزية ليست مجرد استبداؿ شيء بشيء ،     
 ( 39)تشارلز / ص  وعواطؼ".

قصد بالرمز الشكؿ الذى يدؿ عمى شئ ما لو وجود قائـ بذاتو يمثمو ويحؿ محمو، ولمرمز عذة معانى فيو اما يدؿ عمى وي   
غيره،كما تدؿ المعانى المجردة عمى المور الحسية)مثؿ االعداد(او مثؿ ما تدؿ االمور الحسية عمى المعاني المتصورة. 

 (  189ص ) محسف عطية /  ".الةكداللة الصولجاف الى الممؾ والميزاف الى العد
فيتـ رؤية الموقؼ بطريقة غير مباشرة ،اف العممية  الرموز ماىى اال ترجمة لصورة ذىنية تحمؿ معمومات عف موقؼ ما،   

 (  47) محمد أحمد / ص  ."الرمزية ىى ضرورة حتمية لمتواصؿ والفيـ بإتجاه االخريف او باتجاه العالـ المحيط
فو دائرة المعارؼ البريطانية ، ىوعبارة      عمى شيء مرئي يمثؿ لمذىف شيئًا غير مرئي ، العالقة  تطمؽالرمز كما ُتعرِّ

 (  39) محمد فتوح / ص .بينيـ متشابو

 الرمز الفني : 
وينمو عمى مر العصور ىو تعبير عف االبعاد التاريخية التى يحمميا االبداع الشعبي،واف الرمز يقبؿ التراكـ الثقافى الرمز   

لذلؾ فإف ابتداع رمز جديد اليقضي  الى جانب اف الرمز فى طبيعتو الجمالية يقبؿ التفاعؿ مع التطور الحضاري الثقافى ،
عمى ماكاف قبمو وال يصبح الرمز القديـ مجيوال ،وانما يحتفظ بقيمتو باعتباره حالة تشكيمية عبرت عف فكرة محورية تدور 

ية ىى مجموعة مف الخطوط وااللواف واالشكاؿ مرسومو بمواد بوالرموز الشع نفعالية والثقافية واالجتماعية.حوؿ الدوافع اال
  ".سيمة وميسرة يقصد بيا غاية جمالية فى تزييف البيوت والحوانيت واالوانى والجسد

 الرموز االفريقية:
 الرمز االفريقي. اسباب و عوامؿ ظيور 
 الرموز االفريقية. انواع 
 انماط رموز منطقة غرب افريقيا. 

لذلؾ الفف االفريقي  الفناف االفريقي بالبساطة و التجريد ومصدره دائما يكوف مف الطبيعة التى حولو، الفف لدي يتميز   
يتميز برمزيتو حوؿ االشياء التى تعطى معنا عميقا لممتمقى ،ونالحظ فى الفف االفريقي انو الييتـ بقضية الظؿ والنور فيور 
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المجتمع يعتقد   .بذلؾ الييتـ بالشكؿ بقدر ما ىو ميتـ برمزية ذلؾ العمؿ الذى يحاوؿ اف يبدعو بشكؿ بسيط ومجرد ورمزى
األفريقى بالعالـ الغيبى الذى يتحكـ فيو قوى خارقة لمطبيعة تسيطر عمى مقدارتيـ ونشاطاتيـ بدرجات وأشكاؿ مختمفة ، وأف 

نما يخضع لمتقبؿ واإليماف الكامؿ بكؿ ما فيو مف ىذا العالـ الغيبى عالـ غير عادى ال  يخضع لمنطؽ أو عقؿ وا 
 متناقضات ومف الصعب أف تتخيؿ المجتمعات األفريقية القديمة بدوف اعتقاد فى أى مف أنواع األرواح التى تساعد أو تعوؽ

قات الخارقة لمطبيعة ويظير التطبيؽ أعماليـ راضيف بالسحر سموكا وطريقا لمتعبير عف ذلؾ االعتقاد فى أنواع القوى والطا
لممفاىيـ الدينية وأف األعماؿ الفنية لديو ،إنما ىى أداة ووسيمة ، إلشباع حاجاتو النفسية وعمى ىذا األساس نشأ المفيوـ 

وف أف الدينى واالجتماعى فارتباط الديف والفف عند المجتمعات القديمة يكوناف عالقة قوية ، مما جعؿ األنثروبولوجييف يؤكد
أصوؿ الفف نابعة مف المجاؿ الدينى والسحرى. وتمثؿ الرموز وما تحتويو مف أفكار ومعاف ، الركائز التى يعتمد عمييا 

 (  139) محسف عطية / ص .االتصاؿ والتفاعؿ االنسانى
،واالشارات يعبر الفف االفريقي عف ىوية جماعية اوال ثـ ىوية شخصية فيو نتاج لفكر ومعتقدات المجتمع ككؿ     

 والرموز تحمؿ معاف خاصة العضاء مجتمعات محددة. تعبر عف طقوسيـ وسحرىـ وحياتيـ اليومية ومايؤمنوف بو .
معينو،ومع استخدلـ الرسـو الرمزية ، معانى االشكاؿ الطبيعية بيدؼ تثبيت  وتجريد يوجد فى الفف االفريقي اتجاه لتحوير  
  ( 25/ جويؿ ) ريبكا .وتتنوع ىذه االشكاؿ وتتكرر فى الفف االفريقيدى ىذا لسيادة االشكاؿ اليندسية ،ؤ ي

فمكؿ عمؿ فني رمزا يحمؿ العديد مف المعاني  عماؿ الفنية لمقبائؿ االفريقية ،لالعنصرا اساسيا لذلؾ يعد الرمز االفريقي 
 المختمفة التي توضح انفعاالتيـ النفسية والمؤثرات الطبيعية مف حوليـ .

 عوامل ظيور الرموز االفريقية الفنية : 
 الطقوس (  –التقاليد  –عوامؿ اجتماعية ) العادات  -
 ديانة الطوطـ(  –عوامؿ دينية ) عبادة االسالؼ  -
 السحر ( –عوامؿ ثقافية ) االسطورة  -

 التقاليد ( –العادات  –اوال: العوامل االجتماعية ) الطقوس 
مجموعة حركات سموكية متكررة يتفؽ عمييا أبناء المجتمع  بأنيااالجتماعية  العادات عمماء االنثروبولوجيايعرؼ "    

لذلؾ نشاىد  .وتكوف عمى أنواع وأشكاؿ مختمفة تتناسب والغاية التي دفعت الفاعؿ االجتماعي أو الجماعة لمقياـ بيا
االجتماعية السائدة في  لعادات والتقاليدالطقوس في التصرفات السحرية والدينية وفي بقية أنواع التصرفات التي تقرىا ا

بأف الطقوس تحؿ محؿ الديف في معظـ النظريات والكتابات االنثروبولوجية طالما أف المقصود بيا  )ويؤكد العمماء  المجتمع
  (  14) نت /   .(ىو التصرفات الرمزية المتعمقة باألشياء والكائنات المقدسة لمشعوب البدائية

عند االفريقي وىذه الطقوس تكوف بمناسبة انتقاؿ الفرد  في دورة الحياةالفف دورا ىاما فى طقوس العبور او المرور  يمعب   
كؿ ىذه االحداث يخضع فييا الفرد  ،الحكماء،البموغ ،او الجنائز لمشيوخ  المولدمف مرحمة فى حياتو الى مرحمو اخرى مثؿ 

التى تعمؿ يقوموف بصنع االعماؿ الفنية والرموز واالفراد يعرضوف لمقوى الروحية،وبالتالى ، لعممية تغير الحاؿ او الوضع
 والتي تنحتحوتات ترمز لألمومة ،نىناؾ مومثاؿ عمى ذلؾ، عمى مساعدتيـ فى طقوس العبور وتعزيز القيـ المجتمعية.

الوقت نقطة اتصاؿ بالشفاعو الروحية، مساعدة النساء االتى يواجيف صعوبو فى الحمؿ كما انيا تكوف فى نفس يدؼ ب
   p27)     (christa-/ .لالـ ويوضح فييا مدي التأثيرات الفسيولوجية لمحمؿ وتكوف ىذه المنحوتات عمى شكؿ تمثاؿ 

قبيمة  يوجد لدياألسالؼ، و وتبجيؿ معظـ االحتفاالت الطقوسية في غرب إفريقيا عمى فقرات خاّصة بإطعاـ كما تحتوي    
اإليفي واألكاف واألشانتي تقدير خاص لما ُيسمى )كرسي األسالؼ(، وىو ال يستعمؿ لمجموس فقط، لكف لو داللة رمزية 
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يستخدـ فى و يقدس بعد مماتو،  والذي جد كرسيو الخاص بو فى حياتو، فينحت لكؿ ، لألسالؼ والرؤساء في األسرة
 .(  4رة رقـ ) والموضح في الصو  الطقوس إلستحضار روح االسالؼ

 

 
 والحبال والصباغ، كرسي لمسمف من تنزانيا )تقع شرق افريقيا غرب نيجيريا( مصنوع من الخشب وجمود الحيوانات والخرز،  (4الصورة رقم )

 يكون لخدمة السمف او الجد صاحب الكرسي والرأس الصغير المنحوت فى قمة الكرسي،

  كرسي األسالف:
، حيث ُيحتفؿ بكراسي األسالؼ العظماء )يعتقدوف Adae قبيمة األكاف ميرجاف خاص بكرسي األسالؼ يسمونو يوجد عند

أف موت الجد عمى ىذا الكرسي يجعؿ لو مكانًا خاصًا في ىيكؿ األسالؼ(، حيث تسّود الكراسي, وتجعؿ في بيت الكراسي 
( أو شػجرة األومنيا Funtumia africanaًا مف شػجرة )الخاص بالرؤساء. وكؿ رئيس لقبيمة األكاف ينحت لنفسو كرسيّ 

(Alstonia bonei وعندما يموت، يوضع عمى كرسّيو ثـ يغسؿ قبؿ دفنو، ثـ يحفظ الكرسّي في مكاف آمف حتى يأتي ،)
 (  78قراءات افريقية / ص  (.ميعاد طقوس التسويد

 العادات والتقاليد : 
وتمثؿ العادات النشاط او السموؾ البشري مف طقوس او  يعود اليو مرار وتكرارا ،وىى مايعتاده االنساف،اى العادات    

تقاليد تستمد فى اغمب االحياف مف فكر او عقيدة المجتمع وتدخؿ العادات فى كثير مف مناحى الحياة ،مثؿ الفف والترفيو 
ماعة ما حيث تتعمميا شفييا مف الجماعو والعادات والتقاليد االجتماعية انماط سموكية تختص بج  والعالقات بيف الناس.

السابقو مثؿ تقميد او احتفاؿ بعيد معيف،والفرؽ بيف العادات والتقاليد اف التقاليد تنشا مف تقميد جيؿ لجيؿ سبقو فى شتى 
روابط والتقاليد تؤدى وظيفة اجتماعية بانيا تقوى ال المجاالت وبالحذافير اما العادات فال يشترط فييا النقؿ الحرفى ،

االجتماعية والوحدة ،وتحيي المناسبات واالعياد او الفولكمور ،وقد تكوف العادات والتقاليد ضارة بالمجتمع مثؿ اود البنات او 
  ( 17نت /  )  .الذىاب لمعرافيف والمنجميف

 وىناك عدة سياقات مجتمعية وظفت فييا الرموز:   
 :Housingالمسكن 

وتجعؿ مف كؿ بيت عمؿ فنى ،وتوضح ىذه الرموز  وتصاوير تحوى عالمات ورموز القبيمة ،تكسو منازؿ االفارقة رسـو 
 ايضا المكانة االجتماعية لصاحب البيت بالنسبة لمقبيمة.

ومف امثمة المنازؿ المزخرفو، "شعب كاسينا فى بوركينا فاسو والتى تقع غرب افريقيا ،فبالرغـ مف اف شعبيا يعد مف افقر 
وتزييف منازليـ بيذه الطريقو ىو جزئ مف تراثيـ الثقافى، الرجاؿ ىـ مف يشيدوف ىذه  بمد غنية ثقافيا ،الشعوب لكف ىى 
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المنازؿ ،وتزيف المنازؿ بواسطة النساء وىذا ىو التقميد المعتاد فى جميع انحاء افريقيا ،فتقوـ النساء يرسـ تمؾ الرموز 
رة وبعد ذلؾ تغمؼ الجدراف بطبقو مف الورنيش المصنوع مف قروف بواسطة االصباغ السوداء عمى الجدراف البنية المحم

الحيوانات، وتكوف المنازؿ الصغيره المزخرفو حديثا ىى لمشباب المتزوجوف ،اما المنازؿ القديمو باىتت الطالء ىى 
تضح ذلؾ في كما يزخرفية بالمونيف االبيض واالسود  لالشخاص كبار السف واالطفاؿ ، وتحوى جدراف المنازؿ رسومات 

 (.6،5الصور )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعض المنازل االفريقية من الداخل (  توضح  6,   5صور)  

فاألبواب الخشبية المحفورة لدى  مكف استخداـ الرموز كزخرفة فقط لتعزيز التصميـ بشكؿ عاـ او لتأطير صورة،ي     
كؿ منيا يقع ضمف برواز يفصؿ ىذا المنظر عف المنظر اليوربا تكوف عمى االغمب مكونو مف سمسمة مف المناظر لكف 

التالى بواسطة رموز شبكية عمى شكؿ خطوط ،وتسمى ىذه الحدود بمغة اليوربا))ايمييوفو(( وىذه الحدود تقـو بتنظيـ 
 (.7الصورة رقـ ) المناظر باسموب قصصى

 
 افريقياباب الصياد، مصدره اليوربا ،ايكيتى ونيجيريا،غرب ( 7الصورة رقم )

 :العامل الدينى:ثانيا
 وديانة الطوطـ. عبادة االسالؼ ،

 عبادة االسالف:
ينطمؽ مفيـو عبادة االرواح واالسالؼ  , معتنقو التقاليد اإلفريقية في غرب إفريقيا ألرواح األسالؼ احترامًا وتبجياًل  يكفّ    

 االحياء مف انساف وحيواف ونبات وايضا فى الجماد. ويعتقد فى العقائد البدائية مف االيماف المسبؽ بوجود روح فى كؿ 
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االفريقي اف عبادة االرواح ليا صمة بضماف حيوية وخصوبة تناسميـ بؿ وضماف وجودىـ لذا انتجت االقنعو الفناف 
. ) محسف عطية / ص ومف اجؿ تأدية الطقوس تقديس االجداد العممية ،الحياة والتماثيؿ المقدسة والرموز ،مف اجؿ اشباع 

39  ) 

 :أسس االعتقاد في األسالف   
 االعتقاد في استمرارية حياة األسالؼ وعدـ انقطاعيا بالموت.  - 1
االعتقاد في أف لألجداد عيد )وىو حماية العائمة أو القبيمة أو األسرة(، وأف ىذا العيد صار منوطًا بيـ منذ أف دخموا   - 2

 أحفادىـ مزيدًا مف القوة والحماية. في ىيكؿ األسالؼ، وىـ يعطوف
يعد األسالؼ )ضابطيف( لمحركة الروحية )غير المرئية( لممجتمع، فبتذكر الفرد منيـ لألسالؼ، وبالتزامو بقوانينيـ   - 3

 الناجزة؛ تصير حياتو أكثر ضبطًا والتزامًا. وأحكاميـ
  (  76. ) قراءات افريقية / ص أبنائيـ مرة أخرىاإليماف بتناسخ األرواح وعودة أرواح األسالؼ في أجساد   - 4

 الطوطم:
كانت الطوطمية موجودة لدى غرب الجاىمية اذ  الرمز لمقبيمة، وأحيانا يقدس باعتباره المؤسس أو الحاميالطوطـ يمثؿ      

االفكار والرموز ىى ديانة مركبة مف ،كاف لكؿ قبيمة صنـ خاص ليا عمى صورة حيواف او جزء مف انساف.الطوطمية
والطقوس تعتمد عمى العالقة بيف جماعة انسانية وموضوع طبيعي يسمى الطوطـ ،والطوطـ يمكف اف يكوف طائر او حيواف 

  (17نت /  )  .او نبات او ظاىرة طبيعية او مظير طبيعي مع اعتقاد الجماعة باالرتباط بو روحيا

 العوامل الثقافية )االسطورة والسحر(:ثالثا :
حكايات الناس واساطيرىـ التى تنقؿ مف جيؿ الى اخر وتحفظ مف الضياع بقوة ذاكرة الذيف يتوارثونيا االسطورة  تعنى 

اخرى فيى ثقافة تصويرية تحدد مكانة صاحبيا فى ناحية فيى مف ناحية تحدثنا بتاريخ الشعوب ،ومف  طبقة بعد طبقة ،
فييا الخياالت مع المواقؼ تمتزج األسطورة ايضا عمى عناصر خرافية تنطوى  . (  17) نت / . المجتمع الذى يعيش فيو

 ى العالـ الحديث بطريقة عفوية ،،غير اف ترسباتيا تظير ف تاريخ بعيد يصعب تحديده،نشاتيا الى  ترجع، الالشعورية 
،وعدـ نفوذيتو لمحياة الواقعية ، الطريقة الوحيدة فى اعتقاد المجتمعات البدائية التى تؤدى الى إبطاؿ وفعالية السحر ىى و 

 (  68. ) محسف عطية / بشرط تصديؽ االسطورة انيا حقيقية

 االسطورة االفريقية:
األسطورة االفريقية،ىى نتاج ممارسة الجماعات  والقبائؿ االفريقية وتكوف محممة بتامالت وخياالت مرتبطة بعقائد   

تكشؼ عف توافؽ ايقاعات النفس مع ايقاعات الطبيعة ،وعف الصراع بيف واالسطورة   الجماعة داخؿ المجتمع االفريقي،
 النور والظالـ ،او بيف الحؽ والباطؿ

االساطير االفريقية الطابع الدينى والنيج االخالقى وتبرز القيـ االنسانية وتظير باف ىناؾ خالقا اعظـ ليذا يغمب عمي  
والمييمف عمى كؿ مظاىر الطبيعة وبذلؾ اصبحت االسطورة ىى التاريخ  هسرا لكؿ شئونو وىو المحدث القدار الكوف ومي

 المقدس والمرجع االسمى
ويقدس ويقاـ عمى اساسو اقرابيف  يكوف فييا الرمز بطؿ االسطورة دائما، ،تناولتيا االساطير االفريقية عديدة  رموزوىناؾ 

 ومف ىذه الرموز :  مف احداث طورة وتعريؼ لما تحكيوعالمة لالسوالطقوس ومف خاللو تعرؼ االسطورة فيى تكوف بمثابة 
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ىو نوع مف الثمار يشبو البطيخ او القرع العسمى وىى ثمرة مقدسة عند بعض القبائؿ االفريقية توضع فى المعابد  اليقطين:
لالنساف او الكائنات بعد شقيا وتفريغيا وتوضع بيا القرابيف الصغيرة وكثيرا ماتـ تزيينيا بالرسـو والنقوش لتصبح صورا 

 .االخرى ،وتعتقد قبائؿ الفوف اف الكوف يشبو القرع فى شكمو المستدير
ىناؾ اسطورة افريقية مفادىا اف الحية اقامت اربع اعمدة فى اركاف االرض لرفع وتشييد السماء والتفت حوليا  االفعى:

 لتدعميا وتعمؿ عمى تماسكيا .
فيى متوافقو مع حركة الرياح وطبيعة االرض  ية فيى تمثؿ الحركة الدائبة المتوفقة،ولألفعى اثر كبير فى الثقافة االفريق

 .والضياء وتعيش فى كؿ البيئات فى البر والبحر والنير وتحت كؿ الظروؼ المناخية مف حر وبرد وفى الجباؿ والكيوؼ
االعظـ وعمى الجانبيف االلية واالرباب مف جانب يمثؿ االعتقاد الدينى عند االفريقي ىيئة المثمث عمى قمتو االلو   :السحر

وفى الوسط يكوف االنساف الذى  وعمى االخر السمؼ وعند القاعدة نجد القوى الخارقة لمطبيعة المتمثمة فى السحر وطقوسو،
 يسعى فى محاوالت دائبة لإلنسجاـ مع كؿ ىذه القوى المحيطة بو. 

حيوانات والطيور ويجب مراقبتيا والسعى لتسخيرىا واالنتفاع بقدرتيا وقوتيا التى ويؤمف االفريقي اف ىذه القوى تمتد لتشمؿ ال
 . تفوؽ قدرة االنساف وقوتو

يؤمف االفريقي باف الروح مالزمة لمجسد ماداـ حيا وتفارقو عند الموت وىذه المالزمو تجعؿ الروح تمرض كما الجسد كما 
 (  19، 11. ) حسف عبدالغفار / ص الحياة وعالجيا بالسحر األمر الذى جعؿ السحر مف ضرورات

 :بعض الرموز اإلفريقية و دالالتيا

 يعبر عن المعنى الحرفى اإلسم اإلفريقى الرمز

 
 

INKRA HENEAD   
 القائد او الرئيس

 ويعتبر سيد الرموز.

عظمػػػػػػة، الكاريزمػػػػػػا، رمػػػػػػز ال
 والقيادة

ويدؿ عمى اىميػة لعػب دور 
  القيادى. 

 

OBENAK  حذر و اليقظة، رمز  قروف الحرب. 

وىى قرف مستعممو إلصدار 
 صيحة المعركة.

 

AKOFENA  بسػػػػػػػػػالةالشػػػػػػػػجاعة و رمػػػػػػػػز لم سيؼ الحرب 
 والبطولة .

وكانػػػت السػػػيوؼ المتقاطعػػػة 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/adin.htm&usg=ALkJrhhToyOWreS7oNxuCNvxLAF6ZV4QTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/adin.htm&usg=ALkJrhhToyOWreS7oNxuCNvxLAF6ZV4QTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/adin.htm&usg=ALkJrhhToyOWreS7oNxuCNvxLAF6ZV4QTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/adin.htm&usg=ALkJrhhToyOWreS7oNxuCNvxLAF6ZV4QTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akob.htm&usg=ALkJrhgKPaSRKkBNcPue86C05YsxLq0RtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akob.htm&usg=ALkJrhgKPaSRKkBNcPue86C05YsxLq0RtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akob.htm&usg=ALkJrhgKPaSRKkBNcPue86C05YsxLq0RtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akob.htm&usg=ALkJrhgKPaSRKkBNcPue86C05YsxLq0RtA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akofena.htm&usg=ALkJrhhIumQazUYKXrwLfG5mf4FERtj99w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akofena.htm&usg=ALkJrhhIumQazUYKXrwLfG5mf4FERtj99w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akofena.htm&usg=ALkJrhhIumQazUYKXrwLfG5mf4FERtj99w
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 رموز الفن االفريقي في التصميم الداخمي :  ستخدامامثمة ال

 
 (  توضح االستميام من اشكال الحيوانات في عمل تصميمات توحي بالفن االفريقي 8لصورة رقم ) ا

مدي التأثر بالفف االفريقي في االستمياـ مف قروف وارجؿ وجمود الحيواف  بالمونيف االبيض ( 8رقـ ) توضح الصورة   
االفريقية حيث دائما يؤمف الفناف االفريقي بأف عمؿ تصميمات توحي بالبيئة  فيالضفاء الحركة والديناميكية واالسود 

 .واالنتفاع بقوتيا وقدرتيا السحر وقوتو تمتد لتشمؿ الحيوانات     التي يجب مراقبتيا لتسخيرىا 
 

 
 واستخدام فروع االشجار في تنفيذ الفكر التصميمي المستميم من الفن االفريقي ( توضح احد اجنحة النوم بأحد الفنادق  9الصورة رقم ) 

الي غابات افريقيا باشجارىا وشمسيا المشمسة والتي وضحت في استخداـ اشجار االخشاب  ( 9تنقمنا الصورة رقـ )    
اال اف والحفاظ عمي الفتحات المعمارية التي تعمؿ عمي ادخاؿ االضاءة الطبيعية لمحجرة في كافة قطع االثاث  الطبيعية 

التصميمية وافقد بعض مف القيـ الجمالية لدي  المصمـ فد افرط في استخداـ فروع االشجار مما اضفي االرتباؾ عمي الرؤية
 المتمقي .

تمثػػؿ رسػػوما شػػعبية لشػػعار 
كثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الػػػػػػػػدوؿ،وكانت 
السيوؼ ايضػا تمثػؿ شػرعية 

  الدولة.

 

OKONANAK   رعايػػػػػػػػػػػة الرحمػػػػػػػػػػػة و رمػػػػػػػػػػػز ال ساؽ الدجاجة
واالنضػػػػباط والتغذيػػػػة.ويعنى 
ايضػػػا تعويػػػد االبػػػاء لالبنػػػاء 
عمػػػػػػػػػػى االنضػػػػػػػػػػباط ولػػػػػػػػػػيس 
التػػػػػػػػػػػػدليؿ ،ويمثػػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػػوع 
المثػػػػػالى مػػػػػف االبػػػػػاء ،فيػػػػػػو 
رمز وقائي وتصحيحى لكؿ 

 ما يجرى.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akok.htm&usg=ALkJrhiT_OSu394HzHJAidZfJm241NonaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%87+%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%87&hl=ar&biw=1126&bih=602&noj=1&site=webhp&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akok.htm&usg=ALkJrhiT_OSu394HzHJAidZfJm241NonaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akok.htm&usg=ALkJrhiT_OSu394HzHJAidZfJm241NonaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2587%2B%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2587%26hl%3Dar%26biw%3D1126%26bih%3D602%26noj%3D1%26site%3Dwebhp%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&twu=1&u=http://www.adinkra.org/htmls/adinkra/akok.htm&usg=ALkJrhiT_OSu394HzHJAidZfJm241NonaA
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 ( توضح استخدام الفن االفريقي في احد غرف االطفال  10الصورة رقم ) 

 
لتجمب الطابع االفريقي بقوة وعمي وجو الخصوص تمؾ الوجوه  في ىذه الغرفة الخاصة باالطفاؿ جاءت النقوش والرموز   

واالشجار واالحجار واستخداـ الموف االصفر الممتزج بالحمرة ليجعؿ التصميـ متماسؾ ومترابط نظرا لكثرة  االفريقية
مف المبالغة  في استخداـ العديد مف عناصر الفف االفريقي التفاصيؿ الموجودة بيذه الغرفة ، اال اف التصميـ جاء بشيء 

 .( 10كما يتضح ذلؾ في الصورة رقـ )فة والتي قد تؤدي الي تشتت انتباه االطفاؿ في ىذه الغر 
 

 
 عناصر والوان الفن االفريقي ( احد غرف المعيشة والمستميمة من  11توضح الصورة رقم ) 

 
باسموب حديث يتواكب مع الفكر التصميـ المعاصر وبأستخداـ  (  11في الصورة )  جاء تصميـ منطقة المعيشة     

الضفاء الحركة والديناميكة مكمالت تصميمية مستوحاة مف عناصر الفف االفريقي  وبأستخداـ المونيف االبيض واالسود 
 الممتزجة بالوقار واالتزاف الناتج مف استخداـ الموف البني .

 واالثاث والمستنبطة من الفن االفريقي واثرىا عمي المشروع التطبيقي :المعايير التصميمية لمتصميم الداخمي 
يتـ في ىذا الجانب التطبيقي محاولة الوصوؿ الي صياغة عناصر التصميـ الداخمي مف خالؿ المعايير التصميمية لمفف 

في بيئة  المنشأت السياحية مف خالؿ تطبيؽ ىذه المعايير بمنطقة االستقباؿ الحداالفريقي بما تحممو مف موروثات ثقافية 
 .ويتـ فييا دراسة تأثير الرموز وااللواف والخامات المختمفة  ساحمية

 :) الكاونتر واالنتظار( منطقة االستقبال 
فتـ  االسياحية وزوارى وبما يتناسب مع متطمبات المنشأت استمياـ الفكر التصميمي مف ادوات ورموز الفكر االفريقي

  -:وذلؾ في –بالبيئة االفريقية بغاباتيا استخداـ االخشاب الطبيعية والتي يكثر استخداميا في الفف االفريقي والتي توحي 
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والمنفذ بفكرة خشب التمويح لوضع عدة تابموىات عميو البانوه الموجود خمفو وكذلؾ في  تنفيذ كاونتر االستقبال -
  تمثؿ وجوه افريقية

( 12يتضح في الصورة رقـ )  اكم عوارض لتعميؽ وحدات االضاءة عمييامثؿ شب الزاف خ و باستخداـاالسقف  -
. 

 
( توضح مسقط راسي مقترح لمنطقة االستقبال الحد الفنادق الساحمية والذي تم استميام التصميم الداخمي لو من رموز الفن 12صورة رقم ) 

 االفريقي
 

استخداـ  معكما تـ استخداـ الخشب في عمؿ بانوه بمنطقة االنتظار مف خشب الزاف لعمؿ االطار الخارجي ،  -
  جريد النخيؿ في عمؿ البانوه مف الداخؿ والمستخدـ بكثرة في الفف االفريقي.

باستخداـ االحجار التي يكثر وجودىا واستخداميا في الفف االفريقي والتي تضفي الدؼء  االرضياتصممت  -
 وتستحضر البيئة الطبيعية لممكاف كما انيا ترتبط ارتباطا وثيقا باالثاث القائـ عمييا 

لمختمفة بصفة عامة فجاءت الواف معبرة عف الفف االفريقي وبيئتو الطبيعية مف الموف البني ودرجاتو ا االلوان  -
وكذلؾ االبيض والبيج وكميا مستميمة مف البيئة المحيطة والتي تتناسب مع فكرة المنشأت السياحية بالمناطؽ 

 مع التأكيد عمي اف الموف مؤشر ورمز اساسي مف عناصر التصميـ ، بينما جاءت الوافالساحمية 
 

 
احد الفنادق الساحمية واالستميام من رموز ومعتقدات الفن ( توضح مسقط راسي مقترح لمنطقة االنتظار في استقبال 13صورة رقم )

 االفريقي
ال تدعو الحاجة الي القاء الضوء عميو  لتصميـ الداخمي او بالتناغـ حيفاالثاث لتبرز الوانو بالتضاد مع الواف ا 

 .( 13كما في الصورة رقـ )  
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 المستخدمة من اجمو التعبير عن فكرة العنصرمن الفن االفريقي والتي تصمح رمزيتيا في تم استحضار عدة رموز 
 كاألتي :

استخداـ اقمشة منقوشة ومستوحاة مف جمود الحيوانات مع استخداـ خامة الجمد لعمؿ التكسية الخاصة بوحدات االنتظار ، 
الحيوانات واجية الكاونتر وفي وحدات االضاءة حيث يؤمف الفناف االفريقي بقوة استخداـ انياب الحيواف في عمؿ مع 

 والطيور ودائما ما يسعي في تسخيرىا واالنتفاع منيا لذلؾ كثيرا ما يستحضرىا في اعمالو الفنية .
الكاونتر وعمي الحوائط استخداـ وحدات زخرفية مستميمة مف الرموز االفريقية مثؿ رمز القائد او الرئيس في واجية  -

 المنطقة .الخمفية لو والذي يدؿ عمي اىمية الدور القيادي ليذه 
والتي تمثؿ روح الرحمة والرعاية بمنطقة االنتظار  استخداـ رمز ساؽ الدجاجة في وحدات االضاءة الحائطية والمعمقة  -

 عنصر االضاءة بالمكاف .، كما يمثؿ رمز وقائي وتصحيحي لكؿ االخطاء وىو ما يمثمو 
والتي تمثؿ رمز اليقظة والحذر والصحوة   استخداـ رمز قروف الحرب في عمؿ وحدة اضاءة معمقة بمنطقة الكاونتر -

  وىو ما يمـز تواجده باالشخاص العامميف عمي استقباؿ الزوار .
 

 النتائج :
، لتشكيمي مف خالؿ الرموز التي تمثؿ طابعا اساسيا في اعماليـ الفنية ابالموروث   العامرةالفف االفريقي مف الفنوف  -

 .الية والوظيفية لممنشأت السياحيةلتحقيؽ المتطمبات الجم يمكف االستفادة منو في التصميـ الداخمي 
 

 :تحميل النتائج
والتي يمكف توظيفيا في مجاؿ بالعديد مف الرموز الحاممة في مضمونيا افكاره ومعتقداتو وعاداتو يزخر الفف االفريقي    

عمي زيادة االقباؿ  والرغبة في رؤية كؿ ما التصميـ الداخمي وخاصة المنشأت السياحية والتي يؤثر الفكر التصميمي ليا 
ىو جديد وغريب عف مجتمعنا المحمي  وكما يؤثر عمي الجذب السياحي عمي المستوي العالمي  لتتبع ما وصمنا اليو ومدي 

 مواكبتنا لما حولنا وقدرتنا في التعبير عنو .

 وبعد مناقشة النتائج نوصي باالتي :
 التوصيات : 

 .المختمفة بيف الشعوبمواكبة كافة الحركات والطرز المعمارية والتي مف شأنيا نقؿ الثقافات  -
الفف االفريقي ورموزه الستخداميا وتوظيفيا في مجاؿ التصميـ الداخمي  الفنوف المختمفة ومنيا ضرورة دراسة وتحميؿ -

 الرموز .اسس مستوحاة مف فكر وفمسفة ىذه لعمؿ تصميمات لممنشأت السياحية عمي 

 المراجع 
 المراجع العربية :

 .39،ص1992الييئو المصرية العامة لمكتاب، -ترجمة نسيـ ابراىيـ -الرمزية   -تشارلز تشادويؾ (1
 2008 -جيزة –دار طيبة لمطباعة  -حسف عبد الغفار،االساطير االفريقية وروائع الحواديت والحكايات الشعبية، (2
 .1975 -الييئة المصرية العامة لمكتاب -تقديـ عبد القادر رزؽ -فنوف افريقية  -حممى عبد الجواد السباعى  (3
الفكر التصميمى فى رموز الفف االفريقي كمصدر إلتجاىات تجريبية فى التصميـ الزخرفى  -رانيا أحمد رضا  (4

  2012-جامعة حمواف -كمية التربية الفنية  -غير منشورة-رسالة دكتوراه  -المعاصر
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 .منشورات قسـ الصحافة فى المتحؼ البريطانى-ترجمة جبور سمعاف  -الزخارؼ والرسـو االفريقية- ريبكا جويؿ (5
 الرمزية فى الفف والعمارة،مقاؿ  – وينىتعمى  (6
 .معجـ المصطمحات المغوية واألدبية  -عمي عزت  (7
 .1997-دار المعارؼ القاىرة -الفف والحياة االجتماعية،  -محسف محمد عطية  (8
 1984طبعة الثالثة ،المجمد االوؿ ،دار المعارؼ ،القاىرة،لالرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ا:دأحممحمد فتوح  (9

 . 21المجمد – 14الطبعة -،دائرة المعارؼ البريطانية
منى محمد محمد احمد العجري:الدالالت الرمزية والتعبيرية لمشغوالت المعدنية االفريقية كمدخؿ إلستحداث حمي  (10

 2003جامعة حمواف،-كمية التربية الفنية  لة دكتوراه غير منشورة،رسا -معدنية

 : المجالت العممية
 3العدد 2012 يناير1 مقاؿ بعنواف الديانات التقميدية في غرب إفريقيا, -مجمة قراءات افريقية    (11

 : المراجع االنجميزية
12) The art of Africa: christa Clark-the metropolitan museum of art   

 :مواقع النت
13) http://translate.google.com.eg/- 

14) http://www.annabaa.org/nbanews/62/345.htm             

15)  https://www.arab-ency.com/ar 

16) wikipedia.org/wiki 

17) http://ar.wikipedia.org/wiki 

 

 
 

http://translate.google.com.eg/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.buzzle.com/articles/5elements-of-african-
http://www.annabaa.org/nbanews/62/345.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%85



