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االستغراب في الفن  وعقدة تقميد المغموب لمغالب   - 1
إّف الولوج في الحديث عف االستغراب في الفف وعقدة تقميد المغموب لمغالب سيكوف سابقا ألوانو إف لـ 

والحقيقة أف ىذا المصطمح تختمؼ تعريفاتو  باختالؼ وجيات النظر  نتوّقؼ أوال  عند مفيـو االستغراب
ذا بدأنا بالتعريؼ الظاىر يمكننا أف ،في وظائفو الواقعية مع انو في الظاىر يبدو مضادا لالستشراؽ  وا 

أوربا الغربية )العمـ الذي يختص بدراسة الغرب " الذي يرى أنو طالب محيبس الوائمي الدكتور نورد تعريؼ
.. مف جميع النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية (والشرقية والواليات المتحدة وروسيا

 .(1)"وطمب عمومو

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  سم  ، جمع خاصx 195 130 زيت عمى قماشة الرسم 1955 فيفري 11 باريس XIII  (اقتباسا عن دوالكروا)نساء الجزائر لمرسام بيكاسو 

وىذا التعريؼ ىو معكوس التعريؼ الشائع لالستشراؽ الذي يعني حسب القاموس الفرنسي الّشامؿ 
ـّ بشكؿ  معرفة أفكار وفمسفة وآداب الّشرقييف  بانتياج معرفة المغات الشرقّية بحيث يسمى كؿ شخص  ييت

 وكذلؾ كؿ باحث يسعى إلى دراسة وتفيـ ،(2)خاّص باستقصاء وترجمة المخطوطات الّشرقّية مستشرقا
 .(3) ألبيرت ديتريتشالشرؽ حسب تعريؼ المستشرؽ األلماني 
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ىذا ظاىريا لكف إذا تمعنا في  وظيفة االستشراؽ وأىدافو  يتجمى لنا أف األنظمة االستعمارية الغربية 
انتيجت في تخطيطيا الستعمار العالـ العربي اإلسالمي الجاسوسية وسبر القدرات الدفاعية، وكاف 
المستشرقوف بطبيعة الحاؿ مف ضمف األدوات الفّعالة التي وّظفت وساىمت بإسياب في تحقيؽ ىذه 

وقد ساند الفّف الغربي الحمالت التوّسعية الغربية، ومّثؿ دورا كرييا في التمييد ليا، حيث كاف . الغاية
الرّساموف المستشرقوف العيوف التي تجوس بالد الشرؽ وتحت غطاء السياحة وحب األسفار واالنجذاب 
إلى  جماؿ الشرؽ وسحره ومناظره الغريبة، كانت رسوميـ مشّبعة بالتفاصيؿ التي تعرض بدّقة متناىية 
الجغرافيا السياسية واالقتصادية وتعايف التقاليد والسموؾ واألوضاع االجتماعية والثقافية واإلدارية وتسبر 

 وكانت مف حيث القيمة التوثيقية مماثمة لمصور الفوتوغرافية العتماد الرّساميف عمى (4).القدرات الدفاعية
والرسـ ىنا ليس موّجيا . أسموب محاؾ لمواقع يرصد كّؿ صغيرة وكبيرة لكشؼ أسرار الضعؼ والقوة

لمجميور إّنما ىو لمنظاـ العسكري، وظيفتو النقؿ الدقيؽ لمواقع دوف حذؼ أو زيادة لضماف وصوؿ 
. المعمومة

وكاف الرّساموف يجوبوف بالد الشرؽ ويقيموف فييا لفترات طويمة يتسّنى ليـ خالليا معاشرة األىالي 
ـّ يعودوف برصيد مف المعمومات المطموبة(5)والتعّرؼ عمييـ عف قرب، والولوج إلى ذىنّياتيـ .  ث

ىذا قبيؿ استعمار دوؿ الشرؽ وبعد سقوط ىذه الدوؿ وظؼ الرسـ االستشراقي في الدراسات 
السوسيولوجية لتطوير المنيج االحتاللي كما وظؼ في الترويج لالستيطاف بتمثيؿ جماؿ الشرؽ وسحره 

   ليمة وليمةألفبأسموب رومانسي  يوقظ في المتمقي الغربي الحنيف إلى ما تشبعت بو طفولتو مف حكايا 
  . حيث القصور والشالالت والحسناوات الكاسيات العارياتشهرزادويسافر بو إلى عالـ شبيو بعالـ األميرة 

خطاب ال يعكس الواقع بؿ يصّور أنواعا "نو ألذلؾ يعرؼ االستشراؽ مف حيث الّداللة المفيومّية عمى 
. إّنو إعادة خمؽ لآلخر عمى صعيد الّتصّور والّتمثيؿ. مف الّتمثيؿ، حيث تختفي القّوة والمؤّسسة والمصمحة

ويمكف الكشؼ عف خبايا الفكر الغربي مف خالؿ فحص ىذا الخطاب باعتبار االستشراؽ موضوع 
 .(6)معرفة

وحيف .  االستشراؽ اىتـ بدراسة الشرؽ في حدود ما يخدـ مصمحة الغربأفونفيـ مف كؿ ما تقدـ 
نقارف بيف االستشراؽ واالستغراب نتساءؿ إف كاف االستغراب قد اىتـ أيضا بدراسة الغرب في حدود ما 

  في كتابوحسن حنفي المفكر يخدـ مصمحة الشرؽ؟ ونتساءؿ إف كانت غايات االستغراب التي أوردىا
عمى ورؽ   أنيا مجرد حبرأـ في الفصؿ المتعمؽ بالمركزية األوربية قد تحققت في الواقع عمم اإلستغراب
  .وغالؼ جذاب

وتتمخص تمؾ الغايات حسبو في القضاء عمى المركزية األوروبية وحصر ثقافة الغرب في حدودىا 
 مع توسعاتو االستعمارية والقضاء عمى أسطورة الثقافة العالمية التي توحد الغرب، انتشارىاالطبيعية بعد 

فالفف فنو، والثقافة ثقافتو، والعمـو . باعتبارىا الثقافة التي ينبغي عمى الشعوب تبنييا كي تواكب الحداثة
مع أف الثقافات بطبيعتيا متنوعة، . عمومو، والحياة أساليبو، والعمارة طرازه، والعمراف نمطو، والحقيقة رؤيتو
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عادة التوازف لمثقافة اإلنسانية بتعديؿ الكفة الراجحة لموعي األوروبي . وال توجد ثقافة أـ، وثقافات وليدة وا 
عادة كتابة تاريخ العالـ بموضوعية وحياد  والكفة المرجوحة لموعي الالأوروبي وتصحيح المفاىيـ السائدة وا 
عادة صياغة فمسفات التاريخ  ينصفاف  كؿ الحضارات البشرية بإبراز مدى مساىمتيا في تاريخ العالـ، وا 

األوروبي في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر خاصة والتي صاغت التاريخ كمو وفؽ ما يخدـ الحضارة 
 (7).الغربية 

 أفإف المتمعف في ىذه الغايات  يدرؾ بسيولة  أنيا أقرب إلى التنظير منيا إلى التطبيؽ الميداني ذلؾ 
الغرب يسير بخطوات عمالقة في كؿ المجاالت العممية والفنية واالقتصادية والفارؽ يتسع يوميا ويتساءؿ 

كيؼ السبيؿ إلى المحاؽ بالغرب " االستشراؽ واالستغراب واالستعراب" في مقالو الطيب بن حمودة
ومسايرتو ونحف نعتمد عميو في تحصيؿ المأكؿ والممبس والدواء والسالح والتكنولوجيا والفف وما إلى ذلؾ 

  .(8)؟وكيؼ يمكف التخمص مف  ىيمنة مركزيتو العالمية
ما تنـ عف عقدة تأثر  تنـ عف وعي بالتفوؽ الحضاري الغربي بقدر إف ىذه التساؤالت المحبطة ال

المغموب بالغالب ويجب أف ال ننسى أف االستغراب جاء إثر صدمة استعمارية انيـز فييا الشرؽ أماـ 
الغرب، فيو ينطمؽ مف النظرة الدونية لمذات قصد الوصوؿ إلى إثبات الذات وبالتالي فيو يحمؿ بذور 

. فشمو في فحواه
:  الذي يرى أنوالشارف الدكتور ولعؿ ىذا ما يفسر التعاريؼ المشخصة لظاىرة االستغراب كتعريؼ

ظاىرة نفسية واجتماعية وثقافية معاصرة، يتميز األفراد الذيف يجسدونيا بالميؿ نحو الغرب والتعمؽ بو "
عمى إثر الصدمة الحضارية - نشأت في المجتمعات غير الغربيةػ سواء أكانت إسالمية أـ ال. ومحاكاتو

 .(9)"التي أصابتيا قبيؿ االستعمار وخاللو

نو إ في تعريفو لالستغراب إلى أبعد مف ذلؾ حيث يقوؿ عبد العظيم نصر المشيخصويذىب الشيخ 
عممية التيويد الفكرية التي يمارسيا المثقؼ العربي إزاء ثقافتو وقضايا أمتو، بحيث : يعني التغريب وىو"

 (الحداثيوف) وىذا النمط مف التيويد الذي سار عميو! يكوف الغرب بمحاسنو ومساوئو قدوة لو في كؿ شيء
ما ىو إال نقمة نوعية وكمية في العقمية العربية نحو ما نسميو بالتقدـ والتطور العممي والثقافي الذي يتبجح 

 .(10) "بو الغرب، ويفتخر بو عمى العرب والمسمميف
نزعُ  المشرقي لعباءتو الدينية والثقافية والمسانية والتراثية  " ىو الطيب آيت حمودةوالتغريب  كما يشرحو 

بعد االقتناع بالموروث الحضاري الغربي، فيقع اإلبداؿ والتغيير، فبدؿ نقد اآلخر، يتحوؿ النقد إلى الذات 
المرتينة فيصبح اإلستغراب بأداء سمبي، تظير فيو التبعية لمغرب جمية في التفكير والمعاممة  واألخذ 

 .(11)" الغرب مالذا وقدوة في أمور الدنياواتخاذبأساليب العمؿ وأنماط الحكـ المدني، 
وىذا التقميد الناجـ عف عقدة النقص تجاه الغالب تحدث عنو العالمة ابف خمدوف في مقدمتو حيث عقد 

: يقوؿ فيو" فصال في أف المغموب مولع أبدا باالقتداء بالغالب في شعاره وزيو ونحمتو وسائر أحوالو وعوائده
والسبب في ذلؾ أف النفس أبدا تعتقد الكماؿ في مف غمبيا وانقادت إليو إّما لنظره بالكماؿ بما وفر عندىا "
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 غالطت بذلؾ مف تعظيمو أو لما تغالط بو مف أّف انقيادىا ليس لغمب طبيعي إنما ىو لكماؿ الغالب فإذا
واتصؿ ليا اعتقادا فانتحمت جميع مذاىب الغالب وتشّبيت بو، وذلؾ ىو االقتداء أو لما تراه، واهلل أعمـ 

نما ىو بما انتحمتو مف العوائد والمذاىب تغالط  أيضا  مف أف غمب الغالب ليا ليس بعصبية أو قوة بأس وا 
ولذلؾ ترى المغموب يتشبو أبدا بالغالب في ممبسو ومركبو وسالحو في . بذلؾ عف الغمب وىذا راجع لؤلوؿ

 .(12)"اتخاذىا وأشكاليا، بؿ وفي سائر أحوالو
وتسميما بيذه الحقيقة ندرؾ أف االستغراب ليس العممية العكسية لالستشراؽ بؿ ىو تحصيؿ حاصؿ 

وىو بذرة خّمفيا ، لممنيج االستعماري الذي طمس شخصيات الشعوب المستعمرة وافقدىا ثقتيا بنفسيا
 ويمكننا القوؿ أنو مثمما وظؼ .الغرب وراءه في الدوؿ التي نالت حريتيا كي يجنى ثمارىا بعد فترة

االستشراؽ في تطوير المنيج االحتاللي وظؼ االستغراب كأداة بديمة لضماف استمرار التبعية لمغرب بعد 
وبالتالي فإف االستغراب ال يعاكس االستشراؽ بؿ يتممو ويكّممو واالثناف يصباف .تحرر الشعوب المستعمرة 

 .في مصمحة الغرب

من ممارسات االستغراب الفني في الجزائر  -  2
حيف نتحدث عف مؤيدي االستغراب أو التغريب في الفف التشكيمي الجزائري لف نحدد أسماء فنية بعينيا 

 ممارسات شائعة تندرج ضمف الفكر التغريبي بمفيومو المحصور في حدود التبعية والتقميد  إلىإنما نتطرؽ
وما يوحد ىذه الممارسات كونيا تندرج ضمف فمسفة نظرية البرناسية أو الفف لمفف الالدينية التي .األعمى 

 مف أىـ النظريات المضاّدة لنظرية االنعكاس ذلؾ أّنيا تقـو أساسا عمى فكرة وجوب بتر الصمة بيف تعد
الفف والمجتمع وبزغت أفكارىا إلى الوجود في مطمع القرف التاسع عشر بفرنسا كنوع مف اليروب مف 

 حيث أغفؿ الفنانوف مطالب عصرىـ وأىمموا األىداؼ االجتماعية واألخالقية وانشغموا ،الواقع  وتبعاتو
وتحّث البرناسية عمى تخميص الفف مف النفعية والغائية وتحريره مف  .بخمؽ فف ىو صورة الترؼ في ذاتو

بمعنى أنيا نظرية قائمة عمى فمسفة ال دينية تنبذ القديـ  أي ارتباط فكري أو فمسفي أو ديني أو أخالقي،
وتناقض أيضا . المؤيدة لوظيفة الفف االجتماعية التنويرية واإلصالحية وتناقض النظرية االنعكاسية

المذىب الرومانسي الذي يعتبر الفف وسيمة لمتعبير عف الذات، مصّرة أف الفف يجب أف يكوف ىدفا في حد 
. ذاتو يستأثر عمى أي ىدؼ آخر، أي أف يكوف الفف مطموبا لذاتو

دوف  والكاتب يكتب ليكتب، والمسرحي يعرض لمعرض، فالرساـ في البرناسية يرسـ ألجؿ الرسـ،
ولّما كثر نقاد البرناسية انطوت عمى نفسيا وضيؽ عمييا الخناؽ لكّنيا . االكتراث لممضموف أو الموضوع

وبالتالي  .تركت بذور ديمومتيا  لتتوارث مذاىب الحداثة وما بعدىا أفكارىا، لذلؾ تعتبر أّما لمفف الحديث
فإف الحداثيوف مف الفنانيف التشكيمييف الجزائرييف الذيف توارثوا أفكار البرناسية وتشبعوا بيا يصروف عمى 
فرض فف يناقض القيـ والمبادئ السائدة في المجتمع الجزائري المسمـ المحافظ إذ يكفي أنيا أفكار منافية 

لمديف تنبذ القديـ واألصيؿ كي ندرؾ أنيا تصب في مصب ىيمنة الثقافة الغربية التي استبحرت في 
. الضالؿ واإللحاد
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ونحف نعمـ أف ثمف استقالؿ الجزائر كاف باىظا جدا وكانت معركة بيف الصميب واليالؿ وبالتالي فإنو 
 بقايا الثقافة الغربية االستعمارية مستحكمة في الشعب الجزائري عمى غرار الشعوب مف العار أف تظؿ

مف المؤسؼ أّنيا قد تغمغمت في جذور حركاتنا التقدمية : "عفيف بهنسييقوؿ الدكتور . العربية األخرى
ا لـ نستطع حتى اآلف التحرر مف سيطرتيا، فإّف ذلؾ يتطّمب وال شؾ البحث باىتماـ عف مصادر فوأفّ 

الثقافة العربية وأبعادىا لبناء شخصية جديدة، تستطيع أف تحّؿ محّؿ الشخصية المستوردة في عصرنا 
 .(13)"الجديد الذي يقـو عمى التطور السريع بتأثير المعجزات العممية الخارقة

كما أّكد أّف التخمؼ الفني الذي يتخبط فيو الفناف العربي يتجّمى في مدى انفصالو عف فّنو األصيؿ 
 وأشار (14).ومحاولتو التافية تقميد المذاىب واألساليب الفردية التي ذاعت شيرتيا في أوروبا تقميدا مشينا

إلى مدى خطورة النزعة التغريبية التي كاف دعاتيا مف أبناء البالد العربية وقادتيا ومفكرييا، مف أمثاؿ 
 طه)و الذي سحرتو باريس وظّؿ طيمة حياتو يدافع بحماس عف الثقافة الفرنسية (الخديوي إسماعيل)

مستقبؿ الثقافة " الذي حاوؿ أف يفصؿ تاريخ الثقافة المصرية عف الشرؽ ويربطو بالغرب في كتابو (حسين
الذي كاف مف أشّد دعاة الفف الغربي ومناصريو عف طريؽ جمعية  (محمود خميل)، والفناف "في مصر

 .(15) محبي الفنوف الجميمة
والحقيقة أّنو يجدر بحركة االستغراب أف تسعى إلى اكتساب العمـ والمعرفة واالطالع عمى تطور الفف 

وقد شرح أحد الكتاب العرب أّف مف  .واالبداع في األمصار الغربية المتقدمة، بدؿ النقؿ واالستيراد والتبعية
يمارس التقنية الغربية في الفف اعتقادا منو أّنو يرقى بمستوى فنو سيبقى خاضعا لموىـ ويفترض بالفنانيف 

 ثـ إّف ىذا التقميد األعمى ينتج أعماال .(16)العرب أف ال يوظفوا التقنية الغربية إاّل بما يغني ىويتيـ القومية
فنية يصعب عمى المتمّقي العربي تذوقيا لبعدىا عف ثقافتو، فيي ال تعني لو شيئا سواء مف حيث 

الموضوع أو الشكؿ أو القيـ العاطفية أو الجمالية أو التاريخية أو الدينية، وتتكّوف بيذا وال شؾ ىوة بيف 
ولعّؿ . الموحة والجميور المثقؼ نراىا تتسع أكثر عند العامة لتمنع أي انجذاب أو تفاعؿ مع مضمونيا

  .ىذا ىو أحد األسباب الرئيسية في ركود سوؽ الفف في الجزائر
كما أّف ىذا التقميد يذيب شخصية الفناف ويحوؿ دوف بروز ىويتو ويجرد عممو الفني مف طابعو القومي 

عمى . وانتمائو الحضاري، ويصبغو بصبغة توحده مع غيره مف األعماؿ الفنية تحت شعار العولمة الثقافية
أّف  العولمة تيدؼ في جوىرىا إلى محو الفارؽ بيف الشعوب العريقة والشعوب المستحدثة العمراف التي ال 

وبما أّف الفنوف الشعبية تعد معيارا لعراقة الشعوب تؤّكد استبحار أىميا في . تاريخ وال أصوؿ حضارية ليا
، فاألجدر بالفناف التشكيمي أف ينيؿ مف فنو الموروث (17)الحضارة آنفا لرسوخيا بالتكرار وطوؿ األمد

 .ويسعى جادا إلى تأصيؿ إنجازاتو الفنية، لمصمود في خضـ الزخـ الفكري والثقافي الذي يفرضو العصر
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 م ، رسم زيتي، متحف لوفر1834لمرسام أوجان دوالكروا ،  (نساء الجزائر)

برز مظاىر تجميات التغريب في الفف التشكيمي الجزائري غزارة العري بكؿ أشكالو في أولعؿ مف 
المنتوجات الفنية إذ بات مف المألوؼ مشاىدة تكوينات معقدة تعتمد عمى توظيؼ أجزاء مف جسد المرأة 

العاري كعناصر أساسية سواء كاف األسموب تكعيبيا أو نصؼ تجريدي أو تعبيريا أو حتى تشبيييا محاكيا 
ويتقبؿ الكؿ حضور المحظورات ويتفقوف عمى إماطة لثاـ الحياء والحشمة باسـ التحرر والحداثة وتذوؽ 
 الجماؿ وما إلى ذلؾ مف المصطمحات المنافية لديننا وتقاليدنا وعاداتنا وكؿ ما يؤسس ليويتنا وشخصيتنا

 في محاولة بائسة ،ويساند النقاد والمحمموف الجزائريوف ىذا العبث ويبجمونو في شروح ال تزيده سوى قبحا
 المستميمة مف لوحة بيكاسو في قراءتيا لموحة آسيا جبار ونذكر عمى سبيؿ المثاؿ ما كتبتو ،لتجميمو

 في تكويف تكعيبي تبجحوالتي جرد فييا نساء الجزائر مف لباسيف واستعرضيف ب، دوالكروا ؿنساء الجزائر
 ، مف صورة نساء الحـر الخاضعاتالمرأة الجزائرية وىو يحرر بيكاسو:ف إ حيث قالت،ال نعرؼ مغزاه

شد فتكا أفكاف شرحيا . "كاف يمثؿ المجاىدات الجزائريات الممقبات بحامالت النار إباف معركة الجزائر
 تمسخ بكرامة أف نفسو حيث يفضؿ القارئ لو ظمت تمؾ النسوة مجيوالت عمى بيكاسوبعزتنا مف عمؿ 

 المرأة الجزائرية كانت كالدرة الثمينة المخبأة خمؼ الجدراف الصماء لمعمارة أف ذلؾ األرض،مجاىداتنا 
،  في لوحتو مقتحما عرض المجتمع الجزائري في صورة مزيفةدوالكرواالتقميدية ومع ذلؾ استعرضيا 

حصؿ عمييا بالتحايؿ حيث اعتمد عمى  نموذج يتمثؿ في صديقتو األوروبية التي رسميا في وضعيات 
 بأشغاليفحرما جزائريا وكانت النساء يقمف  نو زارأ وكاف قد شرح ،مختمفة لمحصوؿ عمى النساء الثالث

 ليزيد بيكاسواليومية ولـ يرىف قط بتمؾ الصورة التي صورىا والتي تظيرىف يتعاطيف التدخيف ثـ جاء 
 ممتينا رمز العرض الجزائري، ثـ جاء ، الحشمة والعفةأسوارالطيف بمة بتجريدىف مف ثيابيف مخترقا 

 عمما أف المرأة لـ تشارؾ ، لصورة المجاىدة الجزائريةتدنيسيا كؿ الحدود بالتي تجاوزت آسيا جبار تحميؿ
 إنما لمتحرر مف قير االستعمار الفرنسي واسترجاع ،في حرب التحرير لمتحرر مف عادات وتقاليد المجتمع

 في طبقتنا  سمومومدى تغمغؿو ندرؾ وخامة التغريب نتأمؿ ىذا التحميؿوحيف . كرامة الشعب الجزائري
.  المثقفة 
كما أف التغريب قد ال يتجمى أحيانا بمثؿ ىذا الشكؿ المفضوح المجاىر باالستيانة بالمثؿ والقيـ بؿ ب

 يعتقد الفناف ، ففي التجريدية مثال كثيرا مانجده مندسا في فمسفة الفناف واعتقاده عمى الرغـ مف تكتـ عممو
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أنو يتسامي عف التقميد ويتجاوز   عالقة تربطيا بالواقعآي مف األشكاؿوىو يتجنب المحاكاة مجردا 
 مستصغرا ومستيينا بإعادة تمثيؿ أي عنصر مألوؼ مف الطبيعة ،المحاكاة لبموغ مرتبة االختالؽ واإلبداع

وىذه في الحقيقة فمسفة غربية ممحدة تعتقد في قدرة الفناف عمى الخمؽ استنادا إلى النظرية الشكمية وبالنظر 
 خوفا مف تقميد خمؽ اهلل وشتاف بيف المحاكاةإلى فمسفة الفف اإلسالمي نالحظ أف الفناف المسمـ يتجنب 

ومف الشائع عند أساتذة وطمبة مدارس الفنوف بالجزائر . االعتقاديف رغـ أف التجريد ىو واحد في النياية
االعتقاد أف األسموب األكاديمي يكبؿ اإلبداع وأف مذاىب الحداثة وما بعد الحداثة تحرره وتوجو االنتقادات 

لفنوف الموروثة دوف التحقيؽ في مصدر تمؾ ا إلى وينظر بنوع مف االحتقار ،لكؿ متمسؾ بيذا األسموب
. الحداثة وأىدافيا

وأحيانا نجد ممارسات ال يمكف وصفيا بغير التغريب عند رساميف يشيد ليـ الكؿ بالتمسؾ باألصالة 
مما يؤكد أف فاعميتو قد تغمغمت في عمؽ الطبقة المثقفة عمى اختالؼ توجياتيا مف حيث ال نشعر ونأخذ 

 المشيود لو بالنضاؿ الفني مف خالؿ األعماؿ التي تستعيد ذكريات محمد راسمعمى سبيؿ المثاؿ الفناف 
عبارات تحث عمى الجياد عمما انو كرس فنو كي  الزمف الجميؿ لمقصبة قبيؿ االستعمار والتي تتضمف

يثبت لمعالـ أف لمجزائر حضارتيا العريقة وفنيا األصيؿ، ومع ذلؾ نجده أحيانا يستعرض أجساد النسوة 
 ، في مشاىد ال تمت لمواقع بصمة،ممف تحت الشالالتحالجزائريات في الصالونات الغربية وىف يست

باستعماؿ عنصر العري وجماؿ ، ليصب في نفس مصب المستشرقيف الذيف كانوا يروجوف لالستيطاف
.  وتؤكد فكرة السبي وانتياؾ العرض الجزائري، ليمة وليمةألؼالطبيعة في مشاىد رومانسية تذكر بعالـ 
.  والرساموف اخترقوا جدراف الحريـ،فالجنود الفرنسيوف اخترقوا أسوار المحروسة

   أنصار تأصيل الفن التشكيمي الجزائري- 3
وىناؾ العديد مف الفنانيف الجزائرييف الذيف أدركوا أىمية إثبات الذات والمحافظة عمى الشخصية 

 جماعة)الرسـو التقميدية منيال لموضوعاتيـ، نذكر مف بينيـ  الوطنية والروح القومية  فاتخذوا مف
 الذيف ضّمنوا لوحاتيـ أشكاال ورموزا مف التصوير الشعبي المستعمؿ في السجاد والخضاب (18)(األوشام

 والوشـ والفخار وما إلى ذلؾ، وسعوا مف خالؿ ما قدموه لممتمقي إلى إثبات أّف ىذه الرموز السحرية ىي

، (19)وقرروا توظيؼ القوى المبدعة الناجعة ضد أتباع الوضاعة والسطحية الجمالية" أقوى مف القنابؿ"
، واجتيد البعض في البحث عف أساليب محمد تماممثؿ وانقطع بعض الرّساميف لمرسـ التصغيري 

 وىناؾ مف اتخذ (20)الهاشمي عامرمستحدثة  في إنجاز المنمنمة اإلسالمية ونذكر عمى رأسيـ الرساـ 
 واعتمد عدد مف الرساميف عمى لغة تشكيمية بميغة .مف أنواع الخط العربي منيال لموضوعات لوحاتو

الوصؼ ليترجـ العادات والتقاليد ويدّوف التراث والتاريخ في أعماؿ واقعية جميمة تسافر بالمتمقي إلى 
ب ممف يلكّف أنصار التغر. زياني وتمارس سحرىا فيو بقدرتيا عمى مخاطبة الوجداف مثؿ الرساـ ،الماضي

انبيروا  بثقافة الغرب سواء كانوا أساتذة  في الفف أـ جميورا متذوقا  أـ نقادا نراىـ ينفروف مف ىذه 
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األعماؿ الفنية ويستيينوف بقيمتيا الجمالية والفنية والتاريخية، بحجة  اعتماد أصحابيا عمى أساليب فنية  
. قد تخّطاىا العصر ال تساير الموضة

ثباتا أنو باإلمكاف توظيؼ التقنية الغربية في حدود ما يثبت اليوية الثقافية  ومسايرة لمعصر وا 
والحضارية لمفف الجزائري ابتكر بعض الفنانيف أساليب جديرة بالدراسة واالىتماـ نذكر مف بينيـ الفناف 

 الذي اجتيد في تذليؿ الخامات إلنتاج تحؼ فنية تثير الدىشة وتسحر األلباب مف حيث عزيز عياشين
براعة التركيب ودقة التنفيذ وقوة التعبير ونجده يستعمؿ تارة األكريميؾ وطورا عجينة الرمؿ بطابع يتميز 

.  بالوحدة والتنوع  اليائؿ في الجزء وىي خاصية مستقاة مف الفف اإلسالمي 
ونراه يرتب األشكاؿ المأخوذة مف التراث المادي كالعناصر المعمارية والزخارؼ والرموز المستعممة في 

السجاد والوشـ والخط العربي بطريقة تجعؿ المتمقي يجوؿ ببصره في أنحاء الموحة ليكتشؼ في كؿ مرة 
شكال جديدا لـ ينتبو إليو مف قبؿ  مما يثير شغفو  بتتبع الخطوط الالمنتيية لمدة قد تطوؿ دوف الشعور 
بالممؿ  كما اختار لنفسو  زخرفة فريدة مف نوعيا تكاد تكوف البصمة الخاصة بيذا الفناف ال نجدىا في 

. أعماؿ فنية أخرى ال تقميدية وال معاصرة
كثر فييا تفككات الموف األمغر وتدرجات البني بتناغـ مع توأما األلواف فيي اقرب إلى ألواف البيئة التي 

تتخممو لمسات مف الموف الفاتح القريب مف األبيض في منحنيات ظمية ،الزرقة الضاربة إلى البنفسجي 
 ال يضع األلواف عزيزومف الواضح أف الفناف . وتالعب مدىش بالظؿ والنور يكسب العمؿ إضاءة سحرية

 وتجنبا ألي بيرجة في األلواف عمى ،دوف معالجة وضبط لدرجاتيا مسبقا حرصا عمى ارتياح عيف المتمقي
.  عكس الطريقة المتبعة في المنمنمات والتصوير اإلسالمي المتسـ بصفاء األلواف وبيائيا 

 الذي اتخذ أسموبا فريدا لنفسو يعزز ويؤكد مواكبة الفف اإلسالمي  كور نور الدينونذكر أيضا الفناف 
لمفف التشكيمي المعاصر، يقـو أساسا عمى فكرة وجوب استغالؿ ثراء وتنوع الفف اإلسالمي وتوظيؼ 

عناصره التشكيمية  في إنتاج فف معاصر متميز يعكس اليوية ويثبت الذات ويحمؿ رسالة تنويرية يعييا 
 ومنح أعمالو الفنية بعدا حضاريا .. المتمقي في حدود النظرية االنعكاسية بعيدا عف أفكار دعاة  البرناسية 
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تاريخيا وىوية فنية مف خالؿ  توظيؼ الفنوف األصيمة الموروثة في الموحة التشكيمية وعمى رأسيا الخط 
وبيذا  أصبح مجاؿ البحث والدراسة لمتوصؿ إلى الشكؿ النيائي لموحة  عنده أوسع مقارنة .  العربي

بمعنى أف الرمز الشعبي . التي انحصر اىتماميا في دراسة  الرموز الشعبيةمجموعة األوشامبأسموب 
تفؽ معيا في اليدؼ وىو ضرورة تأصيؿ الفف التشكيمي بالنيؿ يالذي اعتمدت عميو ىذه المجموعة التي 

مف الموروث الشعبي، يعتبر مجرد عنصر بسيط مف العناصر اليائمة التي يزخربيا تراثنا العربي 
  وأما التراث .األمازيغي ،فالوشـ كتابة شعبية يكتنفيا الغموض تتطمب إلماما بالثقافة الشعبية لحؿ شيفرتيا

اإلسالمي فيو أغنى وأوسع حيث  استثمر في عناصره التشكيمية  واعتمد عمييا في تكويف أعمالو الفنية، 
وىذا ما منحيا سمة الثراء والتنوع في الجزئيات والتفاصيؿ مع المحافظة عمى الوحدة في الشكؿ العاـ مما 

سيؿ لو اتخاذ أسموب فريد لنفسو وطابع متميز يسيؿ عمى المتمقي التعرؼ عمى صاحب الموحة مف 
 وىذه الخاصية موجودة في الفف اإلسالمي الذي جمع ميارات الصناع مف مختمؼ .الوىمة األولى

األمصار والحضارات وطبعيا بطابع واحد ،بحيث إذا قارنا بيف قطعة خزؼ أندلسية وقطعة نسيج تركية 
ومنمنمة فارسية نالحظ اختالفا كبيرا في الجزئيات ومع ذلؾ فإف األمر ال يتطمب أي مجيود لتصنيفيا 

  .كميا ضمف الفف اإلسالمي

واعتمد عمى الخط باعتباره عنصرا أساسيا لعدة أسباب عمى رأسيا منح الموحة التجريدية رسالة بصرية 
واضحة ومفيومة  يعييا المتمقي دوف عناء، باإلضافة إلى توظيفو لعناصر تشكيمية مستوحاة مف الحضارة 

العربية اإلسالمية  بطريقة  تقـو أساسا عمى البحث في التكويف حيث أولى عناية فائقة لعممية البناء 
وتوزيع العناصر التشكيمية في فضاء الموحة بأسموب فني معاصر يكسر قيود الطابع التقميدي أو 

الكالسيكي يعتمد عمى خطوط بناء متقاطعة قوية وصمبة تقسـ الموحة إلى مساحات محددة متوازنة تشعر 
المتمقي بالراحة  دوف استخداـ التناظر والتقابؿ وتحتؿ النصوص تمؾ المساحات بالتكيؼ معيا، ويتـ 

اختيار نوع الخط وحجمو وشكمو العاـ بما يتالءـ مع شكؿ المساحة وموقعيا في الموحة وأستعمؿ أحيانا 
الخط الميف مع الصمب وىي طريقة ميزت العديد مف الموحات، وحسب ما تقتضيو طبيعة التكويف لجأ مف 
حيف إلى آخر إلى كسر صالبة الخط الكوفي وتوظيفو بطريقة عصرية  تنتج جماليات مستحدثة، ذلؾ أّف 

ما يميز الخط العربي كونو يحافظ عمى جمالو أو يزداد جماال  رغـ التعديالت التي تدخؿ عميو وكـ 
 ".الخط العربي أينما ظير بير:" يصدؽ ما يقاؿ عميو

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 
 لوحة لمرساـ عزيز عياشيف ، تقنية مستحدثة

 مقتنياتو الخاصة (مزج الموف بخامات اخرى كالرمؿ والغراء)

 االستغراب  بعيد كؿ البعد عمى أف يصب في مصمحة الشرؽ  وفي النياية البّد مف التأكيد أفّ :الخاتمة
ألنو وليد  صدمة استعمارية وعقدة تأثر المغموب بالغالب  كما يصب االستشراؽ في مصمحة الغرب،

انطمؽ مف نظرية دونية لمذات في محاولة بائسة إلثبات الذات حامال بذور فشمو بداخمو مقدما خدمة جميمة 
 .لمغرب بالمساىمة في تحقيؽ االنصيار الذاتي لممثقؼ الشرقي في ثقافة الغرب 

 بالفّناف الجزائري أف يوّظؼ تقنيات الفف الغربي كغنيمة حرب ويستغّميا في ترسيخ الشخصية وحري
براز الروح القومية واالنتماء الحضاري والديني مف خالؿ انتقائو لموضوعات تحفظ ىويتو  الوطنية وا 

،  بؿ يتخذ مف  فنو  "الرسـ ألجؿ الرسـ" وأف ال ينحرؼ عف مسؤوليتو التاريخية متحججا  بشعار. وتغنييا
وسيمة لمتعبير عف األفكار البّناءة والقيـ والمبادئ الراسخة، وأف يتجّنب الوقوع في  فّخ التقميد واالنبيار 
بالثقافة الغربية والتبعية ليا، مما يفقده وال شّؾ ثقتو بنفسو وأف يعتقد بضرورة تأصيؿ فّنو إلثبات الذات 

.  دوف التخمؼ عف مواكبة العصر  والصمود أماـ سيؿ العولمة الجارؼ
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