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 الملخص:

الفن األفریقى فن متمیز بذاته وله طابعه الخاص فهو فن رمزى ویعطى معنى عمیقا وکبیرا. فهو فن یعنی باإلبداع وبناء 

 .بالرمزیة والتعبیر البسیط عند االنسان الفطریشیئاً له عالقة 

ویتمیز بالبساطة وبتجریداته، وال ننسى بأن الفن االفریقى کان له تأثیر کبیر على فنون العصر الحدیث والمعاصر، فکثیر 

ل سیزار من الفنانین مثل جوجان، وبراک، وفان غوغ وبیکاسو تأثره بالفن اإلفریقی وکذا فعل معظم کبار الفنانین أمثا

ومونییه وکلهم اجمعوا على أن الفن اإلفریقی فن متمیز بذاته وله طابعه الخاص، فالمنحوتات واألقنعة اإلفریقیة کشفت 

عن بساطة التعامل مع األشیاء والطبیعة وحیث الفنان اإلفریقی یحاول دائما صنع هذه األشیاء ببساطة وتجرد کاملین، 

نان االفریقی ال یولی اهتماماً بقضیة الضوء والظل والنسب، ألن فنه ال یحاور الشکل ومصدره فی ذلک الطبیعة األم. فالف

بقدر ما هو یحاول أن یبدع ویبنی شیئاً له عالقة بالرمزیة والتعبیر البسیط عند اإلنسان الفطری. وتعد األقنعة االفریقیة 

میالد، وقد حقق فن األقنعة االفریقیة شهرة واسعة فی التی عثر علیها من أقدم األقنعة الموجودة منذ القرن الخامس قبل ال

األوساط الفنیة ، وبّینت الدراسات ان القناع االفریقی موجود منذ قدیم الزمان، أی منذ قرابة القرن الخامس أو السادس قبل 

لدى األفارقة لتحفیز المیالد، کما أن هناک أقنعة أخرى تمثل بدایة المواسم الزراعیة ومواطن الحصاد، وهی أقنعة رائجة 

المزارعین والعمال على بذل المزید من الجهد ان اآلقنعة االفریقیة تمثل الوجه األفریقی حیث یظهر العناصر والمالمح 

االفریقیة المتکاملة التی لها عالقة بفنون افریقیا القدیمة والفنون األخرى. ویحاول الفنان من خالله أن یتقمص أرواح 

ألفکار والنصائح القدیمة وبثها لألجیال المتالحقة. ویمیل کثیر من الدارسین الى اعتبار الفن االفریقی أقدم األجداد وإبراز ا

الفنون التشکیلیة فی التاریخ، ویبرهنون على ذلک بأن بعض القبائل اإلفریقیة المتفرقة فی أنحاء القارة خلّفت آثاراً فنیة 

ل والرسوم المصورة على الجدران أو الصخور المستویة، ویعود أقدم ما عثر تتبدى فی عدد کبیر من المنحوتات والتماثی

 .علیه منها فی إفریقیة المداریة إلى القرن الثالث للمیالد

ویظّل الفّن اإلفریقی انعکاساً لصور الهوّیات ذات الصلة بقوى الطبیعة ومواجهة قوى الشر، وکذا بممارسات العیش 

 .والقنص وغیرها من األنشطة اإلنسانیة المرتبطة بجوهر الطبیعةالمتمثلة فی الِحَرف والصید 

إن الفن التشکیلی المعاصر فی إفریقیا، قد بدأ یجد مکانه بین الفنون التشکیلیة المعاصرة والممیزة. وهو فن أصیل ولیس 

دره ومرجعیاته القدیمة مهجناً دخیالً. وقد لفت أنظار المهتمین من المدارس الفنیة المختلفة. وذلک بتعدد وثراء مصا

واألصیلة والمتعددة. وله عدة خصائص بدأت تمیزه عن المدارس الفنیة الغربیة واألمریکیة قدیمها وحدیثها. فالفن 

 .اإلفریقی، یمتاز بصفاته المتعددة. وفی کلیته هو نتاج وخالصة لثقافات مختلفة ومتعددة وضاربة فی القدم
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