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وقد عّبر . ، الوجية المفضمة لألدباء والفنانين المستشرقين1830 سنة منذ استعمارىاصارت الجزائر، 
عن مكانة الجزائر بالنسبة لمرسامين - أحد أعمدة االستشراق الفرنسي - Théophile Gautierغوتييو ثيوفيل

وتداول . (1 )"إن السفر إلى الجزائر يضاىي، في أىميتو، ضرورة الحج إلى إيطاليا: "المستشرقين بقولو
الفنانون عمى زيارتيا لسنين عدة، في شكل موجات متواصمة، وانتيى المطاف بالكثير منيم إلى االستقرار 

 . فييا
خالل تمك الزيارات، وبعدىا، أنجز الفنانون العديد من الموحات التشكيمية، التي طغت عمييا صورة 

نساء  الموسومة Eugène Delacroixديالكروا  أوجينالمرأة، وكان أشير تمك الموحات، لوحة الفنان 
إنو ال توجد في العالم بأسره لوحة أجمل : " Renoirأوغست رينوار، التي قال عنيا الفنان المشيور الجزائر
 .(2 )"منيا

فيل عكست الموحة البصرية االستشراقية، فعاًل، صورة النساء الجزائريات الحقيقية،أم أنيا كانت مجرد 
 صورة متخّيمة استخدمت ألغراض غير فنية؟
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 :مراحل الفن البصري االستشراقي. أوال
يتفق أغمب الميتمين باالستشراق الفني عمى أن الحركة االستشراقية في الفن مّرت بثالث مراحل 

. لكنيم يختمفون حول األساس الذي يعتمدون عميو، ولذلك ىم ينقّسمون إلى قسمين أو فريقين: أساسية
الفريق األول يعتمد في تصنيفو عمى النشاط العسكري في منطقة الشرق والمغرب العربي، ويرى أن 

، حيث أثارت 1798 عمى مصر سنة نابميونالمرحمة األولى من االستشراق الفني تبدأ مع حممة 
وقد ركّزت األعمال االستشراقية األولى، في مجال . الرسومات المتعمقة بوصف مصر فضول الغربيين

أما المرحمة الثانية فتبدأ باحتالل . الفن البصري، عمى المناظر الحربية وحاولت تخميد انتصارات نابميون
، وخالليا ارتحل العديد من الفنانين إلى المغرب العربي، وأقاموا فيو لمدة 1830فرنسا لمجزائر سنة 

وأما المرحمة الثالثة، فيي التي فقد فييا الشرق طابعو السحري، . طويمة، وكّونوا معرفة جّيدة بالمنطقة
 أعمنت نياية 1962ومع حمول سنة . (3)والغرائبي، والقاصي، بعد أن أصبح معروفا ومدروًسا جّيدا

االستشراق الفني بعد استقالل الجزائر، وبعد أن ارتبط االستشراق في أغمب فتراتو بتمجيد وتخميد آثار 
 .المستعمر

ورغم أن . أما الفريق الثاني فيرى أصحابو أن المرحمة األولى تبدأ في فترة القرون الوسطى المسيحية
االتصال بين الغرب والشرق في ىذه الفترة كان عدائيا وحربيا بالدرجة األولى، بسبب الحروب الدينية، إال 

، فقد استعممت العديد من (4 )أن بالد المسيحية استقبمت التحف الفنية التي أبدعيا المسممون بتقدير كبير
ىذه التحف، كاألواني المزخرفة بالخطوط العربية والمكتوب فييا اسم اهلل، كأدوات أو أوعية دينية لمدم 

لكن ىذا التقدير لم يكن جماليا بالدرجة األولى، بل كان دينيا، واألمثمة . المقدس في الكاتدرائيات والكنائس
عمى ذلك كثيرة، ومنيا المثال المذكور سابقا؛ حيث لم يمنع اسم اهلل المكتوب عمى سطح أحد األوعية من 

إلى جيل األوربيين لمخطوط - كريستيحسب المستشرق -استعمالو لحفظ الدم المقدس، وذلك راجع 
أن الكتابات - سير توماس أرنولدحسب المستشرق -، وظّنيم (5)العربية وعدم قدرتيم عمى قراءتيا

 ، أو أنيا أشياء جاءت من أياموسميمانالمنقوشة عمى تمك الذخائر ىي طالسم أو كممات من أقوال النبي 

(6). 
ثم جاءت المرحمة الثانية، مرحمة النيضة األوربية، وبعد أن كان الباعث عمى االىتمام بفنون الشرق، 
في أول األمر دينيا وحربيا، في المرحمة األولى، تحّول إلى أغراض تجارية؛ أي الحصول عمى التحف 

وقد نتج ىذا االىتمام عن توطيد التجار الاّلتين صالت تجارية بالمرافئ السورية بعد أن . الثمينة الشرقية
ولم يتوقف االىتمام . رأوا في ىذه الكنوز مصدر ثراء ال يستيان بو، خاصة بعد إقبال أمراء إيطاليا عمييا

بالفنون اإلسالمية عند ىذا الحّد فقط، بل اجتذبت أعظم فناني عصر النيضة كالمصور األلماني 
، الذين اقتبسوا العناصر ليوناردو دافنشي، والمصور اإليطالي رامبرانت، والمصور اليولندي ىولباين

 .(7 )الزخرفية اإلسالمية ووّسعوا من خالليا أساليبيم الخاصة، وطّوروىا إلى ما يوائم ذوق عصر النيضة
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ومع حمول القرن الثامن عشر، جاءت المرحمة الثالثة، أو المرحمة الحديثة، وفييا تحّول االىتمام 
بالشرق إلى أغراض عممية، وذلك ألن العمماء الغربيين اكتشفوا أن العالم العربي يعّد كنًزا حضاريا ال 

نظير لو في بقاع العالم األخرى، ففيو شّيدت حضارات وثقافات، ونشأت لغات وفمسفات، وولدت عموم 
 .(8)وفنون، ونزلت شرائع وأديان

أقبل المستشرقون، في ىذه المرحمة، عمى دراسة الفنون واآلثار اإلسالمية بشغف، وأّلفوا مؤلفات في 
النواحي المختمفة من اآلثار اإلسالمية، وكان أىم ما أّلفوا فيو النقود، والنقوش، والخطوط، واآلثار 

ففي مجال النقود، أو المسكوكات والنميات اإلسالمية ظيرت أولى المؤلفات، ويمكن أن نذكر . المعمارية
، وىو بحث أطمق عميو عمماء اآلثار اسم التأليف األول في  Kehrكير جورج ياكوبفي ىذا المجال بحث 
 سنة ليبزغوىذا البحث ىو األول كذلك في عموم اآلثار اإلسالمية إذ ظير في . عمم النميات اإلسالمية

1724
(9). 

 سنة كارستن نيبور الذي ألفو وصف بالد العربثم جاء بعد ىذا البحث بحوث أخرى أىميا كتاب 
في مجموعة ذوق  وصف اآلثار اإلسالميةوكذلك الكتاب المسمى .  وأخرج ضمنو قرآنا كوفيا مزّينا1772

، وىو أول كتاب ىام يبحث في مجموعة كاممة من اآلثار 1828 سنة رينوه الذي أخرجو المؤلف بالكاس
 .(10)الفنية اإلسالمية الصغرى

وازداد اىتمام األوساط األوربية بالفنون واآلثار اإلسالمية مع مطمع القرن التاسع عشر، حيث ألف 
، وىو كتاب يتميز بحماسة لكل شيء اآلثار اإلسالمية في إسبانيا كتابو الذي عنوانو جيمس كافانا ميرفي

ومع حمول القرن العشرين، ونتيجة لوفرة األدوات اإلسالمية في دور المتاحف، زاد عدد . (11)إسالمي
المتخصصين في ميدان الفن واآلثار اإلسالمية فظير تأليف حافل، وأقيمت معارض دورية لمفن اإلسالمي 

 .(12)في الكثير من المدن العالمية
 :دوافع الفن البصري االستشراقي. ثانيا

من الواضح، بعد عرض المراحل التاريخية لمحركة االستشراقية الفنية، أن ىناك ثالثة دوافع أثارت 
لكن ىناك من المفكرين من يضيف إلى ىذه الدوافع . دينية، تاريخية، وعممية: اىتمام الغرب بالشرق

 .دافعين آخرين أساسيين؛ أوليما نزوع الرومانتيكيين نحو الشرق، وثانييما دافع التوسع االستعماري
ممخص الدافع األول أن أوربا كانت عرفت في العصر الحديث نشوء معركة نشبت بين الكالسيكيين 

كان الكالسيكيون، بزعامة الرسام . والرومانتيكيين حول مصادر اإلليام، وحول قواعد الممارسة الفنية
 ييتمون بالخطوط وحبكتيا اليندسية، وكانت مواضيعيم مستمدة من الميثولوجيات اليونانية  Davidدافيد

، بعد ترجمتو إلى لغتيم، جعمتيم ألف ليمة وليمةالقديمة، لكن قراءة الفنانين واألدباء الغربيين لكتاب 
يشعرون بأن نماذجيم مقارنة بالشرق نماذج باردة وقواعدىم جامدة عمى الرغم من وقارىا، فغّيروا اتجاىيم، 

 عن ىذا التغير في  V. Hugoفيكتور ىيغووقد عّبر . وغّيروا مصادر إلياميم في عالم الكممة والمون
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االتجاه عندما أشار إلى أن المرء كان ىيميني التفكير في عيد لويس الرابع عشر، أما اآلن، أي في وقتو، 
 .(13)فإن المرء استشراقي

، مصادر اإلليام المستشرقون صاحب كتاب فيميب جوليانىناك مجموعة من األسماء غّيرت، حسب 
، ديالكروا، وبيرون، وشاتوبريانفي عالم األدب والفنون البصرية، البعض منيا رحل إلى الشرق ك

 بيرون يعترف بأن الشاعر فيميب جوليانلكن . ىين ىنري وىيغو فيكتوروالبعض اآلخر حمم بو فقط ك
وأشعاره لم تقمب . كان لو األثر األعمق واألثر األكبر عمى القّراء الغربيين- 1806الذي زار إسبانيا عام -

 .(14 )الموازين في عالم الشعراء فحسب بل في شباب الرسامين أيًضا
 أكبر المتأثرين بالشرق، وخاصة بالجزائر التي استوحى منيا أوجين ديالكرواكان الرسام الفرنسي 

لقد بيرتو الجزائر التي توقف فييا لمدة قصيرة، وظمت إيحاءات رحمتو إلى الجزائر، رغم . أشير لوحاتو
 من بين أشير الجزائر نساءوتعد لوحتو . قصرىا، عالقة بخيالو طوال حياتو، وخّمدىا في لوحات كثيرة

 .(15 )لوحات الفنانين الغربيين عن الشرق وعن الجزائر
، وأقام فييا الفنان ثيوفيل غوتييوفقد زارىا الشاعر .  بالجزائر، افتتن بيا غيرهديالكرواوكما افتتن 

، وافتتن بيا الفنان (1859 )سنة بالساحلو (1857 )صيف في الصحراء صاحب كتابي فرومنتان
 ديالكرواويمكن القول إن ىؤالء الفنانين، أي .  الذي تعمم في الجزائر كل شيء عن الفن البصريشاسريو

، قد نجحوا، بفضل ضوء الجزائر وفتنة مناظرىا، وفرسانيا، ومظاىر الحياة فييا، فرومنتان وشاسريوو
 .(16 )وبيوتيا، وتراثيا اإلسالمي، في األخذ بمب الذوق الغربي عبر قرن كامل

ذا انتقمنا إلى الدافع الثاني؛ الذي ىو دافع التوّسع االستعماري، فإنو يمكن القول إن االستشراق،  ىذا، وا 
فقد : "واالستشراق الفني عمى وجو الخصوص، كان لو دور فعال في التخطيط الستعمار الشرق والبقاء فيو
ساند الفن الغربي الحمالت التوّسعية الغربية، ومّثل دوًرا كرييا في التمييد ليا، حيث كان الرسامون 

المستشرقون العيون التي تتجسس عمى بالد الشرق تحت غطاء السياحة وحب األسفار واالنجذاب إلى 
من حيث القيمة التوثيقية مماثمة لمصور : "وكانت رسوميم. (17 )"جمال الشرق وسحره ومناظره الغريبة

والرسم ىنا ليس ... الفوتوغرافية العتماد الرسامين عمى أسموب محاك لمواقع يرصد كل صغيرة وكبيرة
موجيا لمجميور إنما ىو لمنظام العسكري، وظيفتو النقل الدقيق لمواقع دون حذف أو زيادة لضمان وصول 

 .(18)"المعمومة
وكما استعمل الفن البصري االستشراقي لجمب المعمومة عن األىالي، فإنو استعمل أيًضا، خصوصا 

استعمل : "بعد أن أحكمت فرنسا قبضتيا عمى الجزائر، لتوطين أعداد كبيرة من الفرنسيين واألوربيين؛ فقد
الرسم في الترويج لجمال البالد المستعمرة والتشويق لسحرىا وروعة العيش فييا بالكشف عن سمائيا 

صور الرسامون المستشرقون عالما  [لقد]. الصافية وطبيعتيا الغريبة وشمسيا الحاّرة وألوانيا البيية الدافئة
 .(19)"مثاليا يغمره السكون والعزلة، يتراءى كجنة نعيم تجتذب الرومنسيين وعشاق التغريب
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 ىو أّول من أشار إلى االستشراق صاحب كتاب إدوارد سعيدىذا، ويمكن القول إن الكاتب الفمسطيني 
 .ىذا الدافع، ونّبو إليو بعدما أغفمو الباحثون

 في كتابو المذكور إلى أن يبّين أن العالقة التي تقوم في عممية التأويل لمشرق أو سعيدلقد سعى 
. معرفتو عالقة عنف ال عالقة توضيح وكشف، وأن يبّين أن التراث االستشراقي ىو تراث إمبريالي
 .وبعبارات أخرى، سعى سعيد إلى اإلمساك بحقيقة االستشراق بمحاولة فضح اإلرادة التي تتحكم فيو

 الّمذين شّددا عمى عالقة  Foucaultفوكو و Nietzscheنيتشو في ىذا المشروع من آراء سعيدلقد انطمق 
 عمى النظر إلى المعرفة االستشراق في سعيدومثميما حرص . (20)اإلرادة بالحقيقة، أو السمطة بالمعرفة

كمحظة من لحظات السمطة، فالمعرفة ليست، في نظره، محض وعي بارد بالعالم، بل ىي تكييف لمعالم، 
عادة بنائو خضاعو، وا   ال يمتفت إلى الجانب النظري في المعرفة، ويمتفت إلى جانبيا العممي، سعيدإن . وا 

أي المعرفة حين تتحرك نحو موضوعيا وتدركو باعتباره قابال لالستخدام ألغراض، ىي في غالب األحيان 
إن وجود عالقة وثيقة بين السياسة واالستشراق، أو لنضع األمر بشكل أكثر : "سعيديقول . سياسية
إن االحتمال الكبير في إمكانية استخدام األفكار المستنبطة حول الشرق من االستشراق ألغراض : احتراسا

إن الشرق الذي يتجمى : "ويقول في مكان آخر. (21)"سياسية، ىو حقيقة ىامة، لكنيا حقيقة حساسة جًدا
ىو نظام من التمثيالت مؤطر بطقم كامل من القوى التي قادت الشرق إلى مجال ... في االستشراق

ذا كان ىذا التحديد يبدو سياسيا  المعرفة الغربية، والوعي الغربي، وفي مرحمة تالية اإلمبراطورية الغربية، وا 
أكثر منو أي شيء آخر، فذلك ببساطة ألنني أؤمن بأن االستشراق كان ىو نفسو نتاجا لقوى ونشاطات 

انبعثت، ال كمينة بحثية، بل : "وبذلك يكون االستشراق، في نظر سعيد، بنية. (22)"سياسية معينة
 .(23)"كإيديولوجيا متحّزبة

، "الحقيقية" يحاول إذن أن يوّضح مشكمة العالقة بين المعرفة والسمطة، فالمعرفة االستشراقإن كتاب 
في نظره، ىي جوىريا سياسية، والخطاب االستشراقي أدى، في جميع األوقات، وظيفة تعبوية وسياسية 

ولذلك فسعيد يعترض عمى اعتبار المعرفة االستشراقية معرفة موضوعية، . خدمت السياسات االستعمارية
أي بحثية متجردة، تسمو فوق التحزبية أو اإليمان المذىبي ذي األفق الضيق؛ ألنو ال يوجد أي باحث، 

من الناحية العممية، يستطيع أن يقوم بمحو شخصيتو أو القضاء عمى إرادتو، أو أن يتحاشى أذواقو 
إنني ألشك في : "يقول سعيد تطبيقا لذلك. ومنظوره الخاص كي يضع مكان ذلك معرفة موضوعية وىمية

أن يكون ثمة ما يثير الجدال في القول، مثال، إن اإلنسان اإلنكميزي في اليند أو مصر في أواخر القرن 
التاسع عشر أولى ىذين البمدين اىتماما لم يكن في أي لحظة منفصال عن مكانتيما في ذىنو 

ذلك أنو . ومع ذلك فإن ىذا بالضبط ىو ما أقولو في ىذه الدراسة لالستشراق... كمستعمرتين بريطانيتين
إذا كان صحيحا أنو ما من إنتاج لممعرفة في العموم اإلنسانية يمكن أن يتجاىل أو أن يتبرأ من انشباك 
مؤلفو كفاعل إنساني في ظروف حياتو، فالبد أن يكون صحيحا أيًضا أنو بالنسبة لألوربي أو األمريكي 
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وىي، أنو يواجو الشرق "الذي يدرس الشرق ال يمكن أن يكون ثمة تبرؤ من الظروف الرئيسية لواقعو ىو؛ 
 .(24)"بوصفو أوربيا أو أمريكيا أواًل، ثم فرًدا، ثانيا

 بقدر ما كان تحميال نقديا لمسمطة في استخداميا لممعرفة بغرض توطيد موقعيا، االستشراقإن كتاب 
كان تحميال لمسيطرة عمى الشرق؛ وذلك ألن استشراق المستشرقين لم يكن، في نظر سعيد، عبارة عن 

شبكة من المعرفة والقوة فقط، بل كان أيًضا، وأساسا، عمما لإلدماج واإلدراج، ففي تحميل سعيد لصيرورة 
االستشراق، وحركتو، ونشاطو، يظير ىذا النشاط بمثابة قوة تمارس ال بغرض معرفة اآلخر، أو الشرقي، 

وبالفعل، وتبعا لسعيد، . ولكن بغرض السيطرة عميو، ومن ثم يصبح االستشراق يعني اإلخضاع والترويض
اتخذنا من أواخر القرن الثامن عشر نقطة لالنطالق محددة تحديًدا تقريبيا، فإن االستشراق يمكن أن : "فإذا

جازة - يناقش ويحمل بوصفو المؤسسة المشتركة لمتعامل مع الشرق التعامل معو بإصدار تقريرات حولو، وا 
قرارىا، وبوصفو، وتدريسو، واستبنائو، وامتالك السيادة عميو  .(25 )"اآلراء فيو وا 

 :مكانة النساء الجزائريات في الفن البصري االستشراقي. ثالثا
اىتم االستشراق الفني، في جانبو البصري، بأغمب مظاىر الحياة الواقعية لألىالي، من شخصيات، 
ومالمح الحضارة، والحياة اليومية، والسموكيات، ومعالم البيئة، واألسواق، ومشاىد الطرب، والعمارة، 

، والبحث عن مكامن الجمال أثرا ...وكان البراز مظاىر الحياة الواقعية، بعيًدا عن تمك المتخيمة: "واألزياء
كبيًرا في تمّيز لوحات الفنانين المستشرقين بالدقة والثراء والوضوح والتجديد، كما شّكمت تمك الموضوعات 

طالالت عمى قراءة تاريخنا وواقعنا الشرقي بشكل بصري  .(26)"اإلبداعية سجاّلّ وثائقيا وفنّيا، وا 
لكن من بين جميع مواضيع التصوير االستشراقي، فإن موضوع المرأة ىو بالتأكيد الموضوع الطاغي، 

 .واألكثر جذًبا وشعبية لدى الفنانين المستشرقين، حتى ليمكن القول إن الشرق اختزل لدييم في المرأة
والناظر إلى صور النساء الشرقيات عموًما، والجزائريات خصوًصا، يالحظ أن الفنانين المستشرقين 
رّكزوا في لوحاتيم عمى رسم أشياء معينة ومحددة تتكرر باستمرار في أغمب لوحاتيم، مما يدّل عمى أن 

وبالفعل، فإن أغمب الموحات تقّدميا . الرؤية التشكيمية الغربية كّونت صورة نمطية عن المرأة الشرقية
كامرأة متحررة من القيود األخالقية، وذلك من خالل تصويرىا عارية، وتجريدىا من المباس الذي يسترىا، 

وقد ظيرت ىذه الصورة . (27 )وكأنما الشرق جّنة لمحب، ومكان تتوفر فيو حرية جنسية ال تتوفر في الغرب
أوليفر النمطية ال في عالم الفنون البصرية فحسب، بل في فنون األدب أيًضا، فقد كتب المؤلف االيرلندي 

لقد أخبروني أنو ليس في الشرق : "، إلى أحد أصدقائو رسالة يقول فييا1774-1730 غولدسميث
كما أخبروني أيًضا أن نساء الشرق ىّن أكثر نساء األرض تجاوًبا في "... الحريم"بل ىناك ... حفالت

عالم يغّص : " يصف عالم الحياة الشرقية بأنوتوماس موركما كتب الكاتب اإلنكميزي . (28)"عالقات الغرام
كما يغّص . بنساء ذوات عيون واسعة سوداء، يممؤىا الحب والرغبة، لكنين قابعات في أسر رجال أشرار

 .(29 )"بالوالئم الفاخرة، والحرير والمجوىرات والعطور والرقص واألشعار
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والحقيقة أن تقديم المرأة الشرقية، أو المرأة المسممة، بيذه الطريقة ىو خاطئ تماما وغير واقعي، ذلك 
أن جسد المرأة لدى المسممين لو قدسية خاصة؛ فمن المستحيل أن تتعرى المسممة أو تكون موديال 

ونظًرا إلى ذلك، وحسب الوثائق والشيادات، فإن الرسامين المستشرقين لجأوا إلى بدائل . لمرسامين الغربيين
. أخرى، فاعتمدوا عمى موديالت نسائية غربية أو نماذج مّزيفة، وبعضيم قام بتصويرىا في مراسم غربية

كل رّسامي الجزائر تأسفوا لصعوبة إيجاد إناث بين : "، فإنMarion Vidal-Buéبوي ماريون فيدالوحسب 
 كريستالوتبعا ل. (30)"وكان رسم الييوديات أىون عمييم بكثير في المجتمع الجزائري. المسممات

، فإن أغمب الصور المزعومة لنساء جزائريات، التي تحفل بيا لوحات الفنانين Christelle Taraudتارو
المستشرقين، ىي لنساء ييوديات قدمن من أوربا خالل االحتالل الفرنسي، وانخرطن في ممارسة 

 .(31)البغاء
 وانتيج الفنانون المستشرقون أساليب أخرى لتقديم النساء الجزائريات بيذا الشكل المشين، فقد لجأوا إلى 
فن بصري آخر أكثر واقعية و خداعا، ىو فن التصوير الفوتوغرافي، وأصدروا بطاقات بريدية تمّثل نشاء 

والحقيقة أن جزًءا من تمك الصور ىو لبنات ىوى ييوديات وأوربيات، كما . جزائريات عاريات الصدور
أسمفنا، أما الصور التي لنساء جزائريات حقيقيات فقد أخذت باإلكراه، حسب شيادة المصور الفوتوغرافي 

، الذي كان يجبر بالقوة، وبمعونة العسكر الفرنسيين، النساء Marc Garanger غارونجار ماركالكولونيالي 
 .(32 )الجزائريات عمى الكشف عن وجوىين وأجسادىن

إن أغمب ما تّم تمثيمو أو تصويره بخصوص النساء الجزائريات في الفن البصري االستشراقي ىو 
 النساء في الحّمامات وىن عاريات، إما في الحمامات العامة أو عمى ماستحما: مشاىد االستحمام 

، 1926 التي رسميا سنة  Marius De Buzoبوزو ماريوس ديضفاف الوديان تحت الشالالت، مثل لوحة 
، ال نادية قجالوىي مشاىد ، في الحقيقة وفي نظر . وتظير فييا جزائريات عاريات داخل حمام بخاري

تعيش في مجتمع محافظ ال يسمح حتى بالكشف عن وجييا، كما : "تعكس الواقع؛ ذلك أن المرأة المسممة
أن الوديان والشالالت ليست األماكن اآلمنة التي يمكن أن تتجرد فييا من ثيابيا وتضطجع بالطريقة التي 

 . (33)"تضطجع بيا األوربيات عمى شواطئ البحر
إن مشاىد االستحمام الشييرة التي رسميا الفنانون المستشرقون لمنساء الجزائريات المسممات ىي من 

 سنة اسطنبول، زوجة السفير اإلنكميزي في  Lady Montagueمونتاغ الميديوبالفعل، فقد أشارت . خياليم
، الذي اشتير برسم مشاىد االستحمام،  Ingresآنغر في رسائميا المشيورة التي وجيتيا إلى الفنان 1717

إلى أن بعض النساء الغربيات، في تمك الفترة، الالتي سمحت لين الفرصة، خالل اإلرساليات، الدخول 
إلى حمامات المسممات، نّبين الفنانين إلى أن أعماليم الفنية ال تتطابق مع الواقع، وأن النساء لم تكّن 

لكن الفنانين لم ييتموا لتمك . عاريات تماما داخل الحمامات، التي كانت تعّج باألطفال الصغار
طالق العنان لخياليم الماجن  .(34)المالحظات، واستمروا في تجاىميا وا 
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أن يحذو الرسامون الجزائريون حذوىم، ونحن ال نجد تفسيًرا لمشاىد : "نادية قجالوالغريب، تقول 
أنيسة واالجابة عمى تساؤليا تأتينا من . (35)" مثالنساء في الشالل كموحة محمد راسمالعري التي أنجزىا 

 محمد راسم، صاحبة الدراسة القّيمة عن تاريخ التصوير في الجزائر، التي تفّسر ىذه الظاىرة بكون بوعياد
 إتيان، و Prosper Ricardبروسبار ريكارقد تتممذ، منذ صغره، عمى يد عمماء وفنانين مستشرقين مثل 

، الذين أّطروه تأطيًرا جماليا غربًيا، فجاء فنو،  Georges Marçaisمارسيو جورج، و Etienne Dinetدينيو
 الذي يدين معمريوالشيء نفسو يمكن أن يقال عن الفنان . نتيجة ليذا التأطير، مقّمدا لمفن االستشراقي

أما . وليذا ال نجد لديو أدنى نقد لمتصوير االستشراقي.  Léon Carréكاريو ليونبالكثير في تكوينو لمرسام 
، شقيق عمر راسمالفنان الوحيد الذي رفض آنذاك الفن البصري االستشراقي ومعو النظام الكولونيالي فيو 

، فقد شّق لنفسو طريقة في الرسم تعتمد عمى الخط العربي وتستميم من الثقافة العربية محمد راسم
 في تكوين جيل من الفنانين عمل عمى إعادة االعتبار لمفنون اإلسالمية عمر راسموقد نجح . اإلسالمية

، عمى خالف عمر راسملقد كان ىدف مدرسة . محي الدين بوطالب، ودباغ مصطفى ومحمد تماممثل 
، بعث التراث اإلسالمي الجزائري باالعتراض عمى الحركة االستشراقية التي كان يحاول محمدمدرسة أخيو 

إسالمي، من جية، وتوحيد الفنانين الجزائريين الشباب وحمايتيم، من -أصحابيا طمس كل ما ىو عربي
 كان ينظر إلى الفن كوسيمة لمقاومة عمر راسم، إن عياد أنيسةويمكن القول، تبعا ل. جية أخرى

 .(36)االستعمار، وشحن النفس باألخالق
بعد مشاىد االستحمام تأتي مشاىد استعراض النساء الجزائريات يتعاطين التدخين بالنارجيمة وىن 

ولم يقتصر األمر عمى النساء فقط بل شمل الرجال . أثوابا فاخرة شّفافةمستمقيات، حالمات، وقد ارتدين 
والمقصود من وراء ذلك ىو ترسيخ . أيًضا، ولوحات المستشرقين تعّج بمشاىد الحّشاشين وتدخين الحشيش

وىذه العالقة . فكرة خاطئة، ىي أن عالم النساء الشرقيات ىو عالم حسي يغمره السكون، والعزلة، والجمود
بين الحشيش والمرأة، أو بين الحشيش والحب خمقيا، في الحقيقة، الرومنسيون الغربيون في البداية، ثم 

ويمكن أن نذكر من بين الذين رّوجوا ليذه العالقة األدباء . انتقمت بعد ذلك إلى المستشرقين
؛ الذين انتفضوا ضد الحداثة والعمم والنزعة العقمية  Baudelaire، وبودلير  Nerval، ونرفال Gauthierغوتييو

التي طغت عمى الحضارة الغربية، وراحوا يبّشرون بعوالم جديدة لمحالمين، أو بجنة الحشاشين، حيث ال 
يروسي، أي عالم بال اعتبارات أخالقية  .(37)قيود وال رقابة، ويصّورون العالم الشرقي كعالم شاعري، وا 

، C.B. Klunzinger( 1878)كمونزنغر والحقيقة، خالفا لموصف السائد، أن المرأة الشرقية، تبعا لشيادة 
ال تقضي حياتيا تدخن وىي مستمقية عمى األرائك ومرتدية الحمي الذىبية واألحجار الكريمة، بينما يحيط 

دارة (38)بيا العبيد من كل جانب ، بل ىي تقضييا، وخصوًصا الريفيات، في المعاناة من أعباء الفقر وا 
 .شؤون المنزل وتنشئة األطفال
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ىذه ىي، إذن، وباختصار، صورة النساء الجزائريات في لوحات وأعمال الفنانين المستشرقين، أو في 
والسؤال الذي . مخالفة لمواقع- كما رأينا–الفنون البصرية االستشراقية خالل الفترة الكولونيالية، وىي صورة 

 ما ىو مبّرر ىذا التزييف؟ ولماذا البحث عن صورة مناقضة لمواقع؟: يطرح نفسو بعد ىذا
 :أسباب التمثيل الزائف لمنساء الجزائريات في الفن االستشراقي. رابعا

 الذي فّسر الصورة إدوارد سعيدلقد اىتم العديد من الدارسين، باإلجابة عمى ىذا السؤال، ومنيم 
المتخيمة التي صنعيا االستشراق عن المرأة الشرقية وتمثيميا تمثيال زائفا في الفن البصري االستشراقي 

بكونيا تدخل ضمن إستراتيجية الييمنة اإلمبريالية عمى الشرق؛ فمقد استحوذ المستشرقون، في نظره، عمى 
الحياة الخاصة لممرأة الشرقية ليصّوروا الشرق نفسو كامرأة؛ أي كشيء أدنى، وسمبي، ونسوي، ولّذي، 

وبدون منطق، وفوضوي؛ وباختصار، كشيء يمكن الييمنة عميو، وىذا في مقابل الييمنة الذكورية التي 
تشير إلى الغرب، أي أن الغرض من تصور المستشرقين باعتباره حّيزا أو مجااًل نسويا ىو، في النياية، 

 .(39 )لتبرير ىيمنة اإلمبرياليين الغربيين عمى المجتمعات العربية
 في دراستيا القّيمة عن الوظائف األساسية نادية قجالوغير بعيد عن ىذا التأويل اإليديولوجي، ترى 

لمرسم االستشراقي أن السبب وراء استعراض النساء الجزائريات في الفن البصري االستشراقي وىن في 
يكمن في ترسيخ فكرة اقتحام األبواب الفوالذية، فالجيش الفرنسي اقتحم : "بيوتين متجردات من لباسين

األسوار الجزائرية واستحوذ عمى البالد، والرسامون اقتحموا أسوار العرض والحشمة التي ضربيا المجتمع 
المسمم عمى المرأة المكنونة بين الجدران الصّماء كالدرة الثمينة وجّردوىا من ثيابيا واستعرضوىا كغنيمة 

 .(40)"حرب لتعزيز فكرة القير والسبي وانتياك الحرمة ولو بانتياج التحايل والتمفيق
 صاحبة الدراسة التحميمية السيميولوجية لصورة المرأة الجزائرية في الفن االستشراقي يمينة منخرفيسأما 

نساء فترى أن إبراز الفن البصري االستشراقي لممرأة الجزائرية، كما يظير من خالل لوحة  (2012)
 ألف ليمة وليمةإلثبات األسطورة الشرقية التي نسجيا الغرب من خالل حكايات : "، ىوديالكروا لالجزائر

رمز : "وتستنتج أن الضوء القميل المنبعث من الخارج في الموحة ىو. (41)"بأن المرأة سجينة الحرم الشرقي
لمنجاة القادم من طرف الرجل الغربي الذي صورتو األسطورة الشرقية عمى أنو الرجل الذي يأتي لينقذ 

 .(42)"المرأة من العنف الذي يمارسو الرجل الشرقي عمييا
تصورات الرحالة : أنصاف حقائق محجبة" صاحبة الكتاب المشيور  Judy Mabroمابرو جوديوأما 

فترى أن تصوير النساء الشرقيات ونساء شمال إفريقيا شبو " الغربيين عن النساء في الشرق األوسط
عاريات، وشيوانيات، وغبيات كان نتاًجا لجممة من األسباب؛ أوليا أن الفنانين المستشرقين اىتموا بين، 

وثانييا، أنيم في بمدانيم كانوا . (43)وبوصفين موضوعات جنسية ،ألن مثل ىذه الموضوعات تبيع جيًدا
ممنوعين من تجاوز حدود معينة وخصوصا في موضوع عري المرأة األوربية، بينما كان يسمح ليم خارج 

إن الخمفية الغربية كانت تمّكن ىؤالء الرسامين من رسم : "بمدانيم، أي خارج أوربا، بتجاوز ىذه الحدود
أشياء ما كان ليم أن يرسموىا عمى خمفيات وطنية دون تبعات وخيمة، ذلك أن فتاة شبو عارية ومثيرة 
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ىي أمر غريب ومدىش، أما الفتاة ذاتيا  ["التجربة البورجوازية" في بيترغييقول ]عمى عتبة في الجزائر 
من مصمحة : "وثالث ىذه األسباب أن. (44 )"وفي الوضع ذاتو عمى عتبة في باريس فيي أمر فاحش وقذر

ورابعيا، أن ىذا . (45 )"الفاتحين أن يصّوروا ضحاياىم بأبشع صورة، كيما يبّرروا وحشيتيم وظمميم
: التصوير كان نتاجا لممركزية العنصرية ولإليمان بتفوق العنصر األوربي؛ أي النظرة الذكورية إلى العالم

نظرة غالبا ما نجد فييا النساء وسكان البمدان األخرى وقد تم تصويرىن ومعاممتين كأطفال بحاجة إلى "
وخامسيا، . (46)"إمبراطورية نظًرا لضعفيم وبراءتيم وقصورىم/الحماية والرعاية التي توفرىا سمطة ذكورية

أن تصوير النساء عاريات كان دعوة من الفنانين المستشرقين لين لمخروج سافرات، ومحاولة منيم  لدّك 
 .(47 )النظام االجتماعي تحت ستار تحرير النساء من ربقة رجالين

إضافة إلى ما سبق، ىناك العديد من اآلراء والمواقف والقراءات األخرى التي اىتمت ببيان أسباب 
تزييف الصورة الحقيقية لمنساء الجزائريات في الفن البصري االستشراقي خالل الفترة الكولونيالية، لكن ال 

 لموحة آسيا جباريتسع المجال لبسطيا في ىذه الدراسة الوجيزة، منيا، عمى سبيل المثال، قراءة األديبة 
 .في مخدعين نساء الجزائر في عمميا األدبي المشيور ديالكروا لمفنان نساء الجزائر

في األخير، يّتضح لنا أن صورة النساء الجزائريات في الفن البصري االستشراقي خالل الفترة 
الكولونيالية نادًرا ما كانت متطابقة مع الواقع، وأن ما تم تمثيمو من لوحات المستشرقين ىو اختراع غربي؛ 
أي أن النساء الجزائريات، رغم احتاللين المركز في الفن البصري االستشراقي، إال أنين كّن غائبات في 

 .ىذا الفن
كما يتضح لنا أن اختزال الفن االستشراقي لمنساء الجزائريات في مشاىد شيوانية داخل مخادعين 

 .وخارجيا لعب دوًرا خطيرا في إستراتيجية الييمنة اإلمبريالية عمى المجتمعات العربية والمسممة
لكن، ورغم ىذه السمبيات البّينة، يمكن أن نسجل لمفن البصري االستشراقي في الجزائر خالل الفترة 
الكولونيالية بعض المالحظات اإليجابية، منيا أن الحركة الفنية االستشراقية في الجزائر ساىمت، بفضل 

ثراء الحركة الفنية ومنيا، أيًضا، . تصويرىا لجمال الجزائر ومناظرىا الخالبة، في تجديد الصورة البصرية وا 
أن فنانييا، رغم عدم قبول أعماليم الفضائحية، ساىموا، بشكل بصري، في التعريف بالثقافة الوطنية، 
وتسجيل أغمب مظاىر الحياة، ولوال ذلك اإلسيام ما كنا سننجح، ربما، في استكشاف تراثنا ومعالم 

 .حضارتنا
ىذا، وال يفوتنا أن نشير، أيًضا، إلى نقطة إيجابية أخرى، وأخيرة، وىي أنو رغم الدور الذي لعبو 

الرسامون المستشرقون في الييمنة عمى الجزائر خالل العيد االستعماري، إال أن البعض منيم أبدى موقفا 
محترما بشكل خاص لممجتمع األىمي، وعّبر بوضوح عن مناىضتو لالستعمار، أو عمى األقل لم ينظر 

، الذي  Fromentinفرومنتانويمكن أن نذكر في ىذا المجال الرسام . بعين الرضا لممؤسسة االستعمارية
 .(48)عّبر في نصين مشيورين لو ألفيما خالل إقامتو في الجزائر، عن ذّمو لالستعمار واالستيطان
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 بابموولم تنحصر إدانة االستعمار الفرنسي في ىذا الرسام فقط، بل قام أيًضا الفنان اإلسباني الكبير 
 بإدانة الفن البصري االستشراقي باعتباره فنا استعماريا، وحاول إعادة االعتبار  Pablo Picassoبيكاسو

لنساء الجزائر، والثورة الجزائرية مشتعمة، في مجموعة من الموحات والتخطيطات التي رسميا بين سنتي 
 المجاىدات الاّلتي شاركن في معركة جميالت الجزائر أي حامالت النار وحممت اسم 1955 و1954

لكنو، من جية أخرى، اقتفى أثر . (49)الجزائر، ودافعن عن بمدىن وشرفين، وصرن رمزا لممقاومة لنضال
 ومجاىداتيا عاريات، ومن ىنا تركت أثرا سمبيا لدى جميالت الجزائرالمستشرقين عندما رسم في لوحاتو 
 . أغمب الجزائريين، وطواىا النسيان
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