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 داءــــــــــــــــاإله
 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

تبعهم  جمعين ومنصحبه أله ووعلى آ ة سيدنا محمد النبي الكريموصلى هللا على  الشفاع

 د:حسان الى يوم الدين وبعبإ

 حمر العين طاوس.مي الحنونة الغالية و العزيزة إلى أ

 م ازددتم علما "فكلما تعلمتلموا "قوموا فتع :مي التي قالت لنا يوما أ

 ي الصبورمجاهد محمدمن تشققت يداه في سبيل رعايتي أب لىإ

 خواتيوأغلى كنز وهبه هللا لي إخوتي و أ لى سندي في الحياةإ

 ،نبيلة ،ربيعة  خديجة ،ع الرحمان ،صدام حسين ،ابو جهاد،ع الباسط  ،" ع القادر

 فضيلة ".

عبد  ،سحاق ودادس ثابت إيونسرتي وقرة عيني و جواهر البيت"إلى كل صغار إ

 ،سيل،أية بشرى ، آدعاء ،جميلة ياسمين،مصعب  ،سماعيل، محمد إمصطفى ،الوهاب

 .مين "، أسالف ،سند،مارية

 شبلي زهرة .  ،ختي ورفيقتي وزميلتي في الدراسةبهلول فتيحةإلى أ

 ذي ساعدني كثيرا في بحثي هذا شكراالمشرف سعيد دبالجي ال ستاذألاإلى 

 حسين بصديق ". ،عز الدين غالم ،دقائي " حمزة يحياويصإلى أعز أ

 .ساتذة وطلبة و عمال قسم الفنون بجامعة مستغانم إلى أ

 هدي هذا العمل المتواضع .كل هؤالء و هؤالء ألى إ

 ن يكون بحثنا هذاأرجو أن تكون فيه الفائدة .و أ خالصا لوجه هللا



 

 

 

 انــــرفــــــــع و رـــــــــشك
 

قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل إنقلبتم على ال رسول : " وما محمد إ ىقال تعال

 .قبيه فلن يضر هللا شيئا وسيجزي هللا الشاكرين عقابكم ومن بنقلب على عأ

الحمد العمل فله  اذه إلنجازى فضله وشكره أن أعاننا شكر هللا سبحانه و تعالى علبداية أ

 خرا.آ و والأ

مقدمتهم استاذي ه الفترة وفي الى الذين مدوا لي يد المساعدة خالل هذاتقدم بجزيل الشكر 

 يدخر جهدا في مساعدتي .الفاضل والمشرف سعيد دبالجي الذي لم 

كنت اجلس معه الساعات الطوال اقرا عليه و ال يجد في  ذالك حرجا.                       

يه فله من هللا اجر ومني كل و يقوي عزيمتي علوكان يحثني على البحث ويرغبني فيه 

 ظه هللا ومتعه هللا بالصحة و العافية و نفع بعلومه.تقدير حف

مستغانم وعلى راسهم معالي الدكتور مصطفى بلحاكم  كما اشكر القائمين على جامعة

 مدير الجامعة .

و سعادة العمداء الدكتور بن يشو الجياللي عميد الكلية  محمد عبد االله رئيس القسم و 

 الستاذ الناصر.ا

 ووفقهم لكل خير لما يبذالنه من اهتمام بصالبة كلية االداب و الفنون التشكيلية .

كما نتقدم بالشكر و العرفان للدكتور المحترم الهاشمي عامر عبد الصدوق بالبشيرو 

 الدكتورة قجال نادية .

 . الى كل الذين حملوا سراج العلم

 و الفالح...لينيروا لنا درب النجاح 

حتى نكون في المستقبل حماة للغة القران.



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 ةــــمقدم
 

 مقدمة:

م الدائ طورأثبت لنا العلم الصفة األساسية للمجتمع اإلنساني وهي الت         

قسيم تبل قوالمستمر ويكون ذلك نتيجة إدراك اإلنسان لما يحيط به لفترة بعيدة 

 من وقواعد تمكنهم المجتمع إلى طبقات، وكذلك المفكرون يبحثون عن مناهج

 إدراك معرفة الحقيقة الخالية من الغموض وااللتباسات.

كومية حعنصر البشرية يعود إلى مليون سنة تقريبا فأول اتحادات   -        

 مدنية ظهرت قبل خمسة آالف سنة وعلى هذا األساس ترى أن هذا التباعد

غبات مشالمرحلة بالالزمني للمراحل التاريخية لحياة اإلنسان وقد سميت هذه ا

 البدائية.

 يط بهم،لقد اتصفالقرن العشرين بتباين نظرات فنانين إلى الوجود المح -    

كن ولعل أحد األساليب الجوهرية لهذه الظاهرة هو اتساع الوجود الذي أم

ن ال شريلحواس اإلنسان وعقله أن يطول، ومن هنا يتأكد أن الفن في القرن الع

ت ددة بل نجده يموج بنزعات متعددة متقاربة، فتميتميز بسمات ظاهرة مح

 تيارات الفنون االجتماعية والفردية وأخر للفنون التجريدية.

لها ية وتحويلذا يعتبر الفن شكل من أشكال التعبير عن حاجات الفرد الذات -     

ع ألعمال مجسدة في صور، أشكال، رسومات، فالفن هو إنتاج وتطبيق وإبدا

 بتكرم، فعندما يصبح الفنان مبدع، "فن"كل مجال تحتاج إلى وهو كل هواية و

ظن يين ما ه أذو األفكار الغريبة عن التقليد، فالفنان غالبا ما يكون سابقا لعصر

عتبر يقع بقية الناس أنه شبيه بذلك المجنون نظرا لتميز أفكاره.لكنه في الوا

عد ضارة والقاأذكى الناس وأكثرهم خياال وإحساسا، الفنان هو ركيزة الح

ن الكافئ لقاطرة التطور، فدخوله في أي مجال عملي أو علمي قد يحوله م

 العالم المعقول إلى العالم الغير معقول.

يمر التشكيل العربي بحالة من التعقيد الزمني والمكاني من خالل  -    

المؤثرات التي صاحبت التكون، وفي هذه التراكمية الزمنية، والخبرات 

تي قدمها الفنانين كالتجارب فردية انعكست كمشهد عام، ومنجز فني والرؤى ال



 ةــــمقدم
 

متصل بالتراث الفني لكل بلدوالتجارب اإلنسانية في العالم، وموكبا لما يدور 

خاصة في تقديم ثورة المعلومات وسهولة االتصال. وذلك فإن طبيعة الفن 

الجزائري المعاصر، متصل بمرجعيات عديدة ممتدة من فنون حضارة 

 الجزائر قديما ومرورا بالفن اإلسالمي، فضال عن الفن األوروبي حديثا.

ألولى فإذا اعتبرنا أن الفن التشكيلي صنف من صفوف األدب مادته ا -      

ات واألصباغ والفرشاة فإن لوحات الفنانين الجزائريين صاغت مئات الصفح

مائه انتالشعب و التشكيلية التي برعوا فيها من واقع الحياة اليومية وتاريخ

قد فن، وأحالمه تلك الصفحات الخالدة التي انتزعت إعجاب خبراء الفن العربي

 باغ،دمصطفى بن صاغ هذا األدب أسماء تشكيلية جزائرية المعة منها الرواد 

موسى بوردين، رشيد عالق، نور وفناني عصرنا الحديث محمد راسم... 

 ل كلعدسات كاميرات راحت تسج ........وقد تحولت أيديهم إلىالدين شقران 

 ماتراه العين من حياة يومية، إذ هدفنا في هذه.

إن  ليةالموجز ليس طموح بل ربما أن يكون مرتكزا لدراسات أرقى مستقب      

 سومجزائرنا غنية منذ العصور القديمة الغابرة بإرثها الفني مرورا بالر

 والنقوش الرائعة.

 الذيالتجريدي هو جزء من إرثنا الثقافي وومن هذا المنطق فإن الفن      

لتي ل ايختزل األفكار ويشكلها بألوان ويمتاز بقدرة الفنان على رسم األشكا

صلي األ يتخيلها سواء من الواقع أو الخيال في شكل جديد ال يتشابه مع الشكل

 في الرسم النهائي ولدراسة الموضوع نطرح اإلشكالية اآلتية:

 ؟لجزائريماواقع التجريد في الفن ا -نية لفن التجريد؟ ما هي القيم الف -   

 ي؟على الفن التجريدعبد القادر قرماز وفيما تكمن تأثيرات أعمال  -   

معتمدين على خطة البحث التالية التي تضمنت مقدمة وثالث فصول    

وخاتمة، حيث تناولنا في الفصل األول الفن التشكيلي الجزائري والفصل الثاني 



 ةــــمقدم
 

يد والفن الحديث، أما الفصل الثالث فقد قمنا بدراسة تحليلية ألعمال الفنان التجر

 عبدالقادر قرماز. 

 

 



 دخلم
 

 :مدخل

 أخرى، فنية أنواع إلى تتفرع الفنون أنواع أحد وهو قديما يعرف التشكيلي الفن

 التي الوسائط اختلفت مهما المحسوس البصري الدوق على النوع ويركز هذا

 الزماني والفن التشكيلي الفن بين التفريق ويجب نتاج،عملية اإل في تستخدم

 صفة تحمل الزمانية أن حيث والموسيقى، الرقص والشعر على يقتصر لذيا

 من مجموعة إلى التشكيلي الفن واحد، يسعى آن في الزمانية و التشكيلية

 الحالية، الفنون أنواع من  لكل التفكيرية المساحة ويعطي التعبيرية األهداف

 والنحت والتصوير  كالرسم الجميلة الفنون أنواع على أنواع علىاقتصر  ثحي

 أمثال الفنية الحرفية والمهارات التطبيقية الفنون أنواع قديما واشتقت والعمارة،

 من القدم يتكون منذ التشكيلي الفن كان والنجارة، والتصميم والحياكة، الخزف

 ألف 32 قبل والصخور الكهوف في يمارس النوع هذا وكان والتلوين، الرسم

 من الجنوبي الجزء في الموجودة واسكو كهوف في ذلك وظهر .ماضية سنة

و الصفراء والسوداء  الحمراء باأللوان على رسومات العثور وتم فرنسا،

 توجد بشرية لشخصيات لوحات العثور على تم كما وغزالن، وخيول ألبقار

 وظهر ونفرتيتي، رمسيس الثاني، معابد في وتحديدا القديمة، مصر مقابر في

 إلى وانتشرت الفسيفساء، رسم خالل من بعد ما في اليونانية البالد في الفن

 كانت المخطوطات النهضة عصر الثامن، القرن خالل والبيزنطيين الرومان،

خالل  الرهبان قبل من تصنع التي التشكيلية الفنون أنواع إحدى المزخرفة

 واشتهر للفن، األوروبية القارة مساهمة رفع في كذل وساهم الوسطى، العصور

 جيوتو :مثل الطليان الفنانين من العديد )عشر الثالث القرن ( هذه الفترة في

 العديد ذلك بعد وظهر عشر، السادس القرن لفيبداية دافينشي، رفائي وليوناردو



 دخلم
 

 من ةالشمالي األجزاء في المدارس وأثرت إيطاليا التشكيلي في الفن مدارس من

 بيتر والهولندي نإيك، يانفا البلجيكي من المنطقة كل هذه من ابرز إذ أوروبا،

 .هولباين هانز واأللماني األكبر، بروغل

 الفنانين من ظهورمجموعة عشر السابع القرن شهد المتقدمة العصور

 لكتابل المخصصة بلوحاته مبرانت واشتهر الهولندية، من البالد التشكيليين

 الحياة من الداخلية المشاهد في تخصص فيرمير الذي فنانوال المقدس،

 يثح عشر السابع القرن اخر آو الباروك في عصر ذلك بعد وظهر الهولندية،

 اإلضاءة خالل استخدام من التشكيلي الفن في كثيرا تطورا العصر شهد

 في يةبدأت االنطباع عشر التاسع القرن وخالل الشاملة، والبصرية الدرامية

 وجستأ مونييه، و كلود مثل الفرنسيين الفنانين من مجموعة قبل من رالظهو

ذلك و تشكيلية، لوحات لصناعة جديدة طرقا جلبوا حيث سيزان، وبول رينوار،

 .العصرية الحياة من الواقعية المشاهد على االعتماد

 اإلبداعات مختلف على البصري الفن مصطلح طلق في التشكيلي الفن أما

 إليها الناظر إلى نثير حيث وغيرها، الفنية اللوحات ومنها االتييمكنرؤيته

 جدا شائعة الفنية األشكال هذه وتعد سيئا، أو كان جيدا سواء ما، شعورا

 ميكو السيرا تشمل التي الزخرفية البصرية، والفنون الفنون بين ومن ومتنوعة

  .)1(المجوهرات وغيرها وصنع الداخلي والتصميم األثاث

 أنواع من نوه هو التشكيل  :التشكيلي فالفن أخرى جهة من أما جهة من هذا

 جديد وبتشكيل جديدة بطريقة مصاغ الواقع من شيء كل يعتمد حيث  الفن،

                                                             
1shelleyEsaak (1-4-2018) « what are visual arts 

www.thoughtco.Retrieved 06-08-2018 Edited. 



 دخلم
 

 رؤيته باستخدام واقعه و محيطه من رسومات التشكيلي يستوحي الفنان وفريد،

 نتاجا أعطوا الذين الفنانين من العديد ظهر مر السنين وعلى الخاص، ومنهجه

 الفنية أعمالهم صياغة في اطرقا مختلفة اعتمدو هم ولكن عظيما، تشكيليا

 في الفنانين اختالف تحدد مواضع فنية مدارس ظهور إلى أدى مما ومعالجتها

 .أعمالهم



 

 

 

 

 الفصل األول: 

 الفن التشكيلي الجزائري



الجزائري الفصل األول                                       الفن التشكيلي  

 

 :تمهيد

لفن ر اواشته لقد ظهر الفن التشكيلي منذ السنين... لمعرفة الواقع الحياتي

 في التشكيلي خالل عصور الفن المختلفة لمئات السنين كلغة بطريقة تعتمد

يلية، كمصدر ومرجع لألفكار الفنية التشك «الطبيعة الخارجية »األساس على 

صف وكتقليد ثابت وموروث تقاس جودة األعمال الفنية باالقتراب منه و تو

 بالضحالة كلما ابتعدت عنه.

قات أو ترى أن هذا التباعد الزمني للمراحل التاريخية كان وعلى هذا األساس

ه هذ وضع األساس لمستقبل التطور المادي والروحي لحياة اإلنسان وقد سميت

 المرحلة بالمشاعيات البدائية.

 ثرتعإن األسس التاريخية لدراسة المجتمع البدائي تعتمد على النصب التي 

 يرة من منطقتنا األرضية.عليها التقنيات األثرية في المناطق كث

ول ئي األبداإن هذه المجتمعات األثرية تعطينا الشيء الكثير عن حياة اإلنسان ال

ى إل لقد تميزت حياة اإلنسان البدائي بأنها ذات مستوى واطئ جدا بالنسبة

 تطور القوى اإلنتاجية.



الجزائري الفصل األول                                       الفن التشكيلي  

 

د قغربي لن ا" فالفن التشكيلي عند الغرب كانت االتجاهات الفنية الحديثة في الف

ار بل في جميع أقط أثرت في طبيعة العمل الفني ليس في دول الخليج فحسب

ة وصارت مصادر مهمة للفنانين التشكيليين العرب، ومراجعالوطن العربي،

ر نقدية ألعمال الفنانين العرب خالل نصف قرن من الزمان تكشف عن تأثي

 (1)خ أعماله". الفنان العربي بالفنان الغربي  فحسب بل بتقليد واستنسا

دة ر ع" الفن التشكيلي هو أحد أنواع الفنون البصرية التي تصور الجمال عب

أشكال، سواء كانت رسومات، نقوشات ومنحوتات، تتطلب مهارة وتقنية 

عالمية في صناعتها، حيث يعد المسرح الذي تعرض من خالله المواهب 

 (2).البشرية"

ة ا فأول اتحادات حكومية مدينعنصر البشرية يعود إلى مليون سنة تقريب

 .ظهرت قبل خمسة آالف سنة 

 

 -توزيعمحمد حسن جودي، من أعالم الفن التشكيلي في الخليج العربي، دار صفاء للنشر وال -1

 عمان الطبعة 

  12هـ صفحة 1420 –م 2000األولى 

2-  "reetrieved 23/10/2018 oughtca.comwww.lh?   what are the visyal 

eduted. ". 

 



الجزائري الفصل األول                                       الفن التشكيلي  

 

يث حن، لذا عرفت الفنون التشكيلية عند اإلنسان قبل عشرات اآلالف من السني

صور الجسد البشري برسومات وتماثيل واتسمت بالبدائية والبساطة، 

واقتصرت على الشكل الخارجي بعد األعضاء البارزة في الجسم أوجد 

 قيةوبا مميزا في التصوير التشكيلي، فأظهروا الطبالمصريون القدماء أسل

 االجتماعية في أعمالهم.

، واحتلت رسوماتهم المساحة األكبر في تزيين كل من القصور، المعابد -

الجت عها بواقعيتها،  حيث أن االمقابر، واشتهرت اللوحات الرومانية في أوروب

، راتاتخلقه من تأثيقضايا حياتهم اليومية، واتسمت باستخدام األلوان، وم

ساحة ملى عوينسب للرومان، ابتكار المنظور الفني القائم على إيجاد بعد ثنائي 

مسطحة، وفي العصور الوسطى برز الفن البيزنطي الذي خالف الكنيسة 

، بتحريف الشكل اإلنساني الذي ساد تصويره تصويرا وصفيا دقيقا من قبل

 (1)فنون آنذاك. وبات هذا الفن يحظى بقيمة مرموقة بين ال

تعرف الفنون التشكيلية بأنها تملك الفنون التي تصور الحالة الشعورية  -

لإلنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويحقق اإلمتاع النظري لمشاهده، 

وذلك عن طريق تطوير األلوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا 

رة جدا من الفنون كالنحت، التشكيلية لألشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبي

والرسم، والتصوير وباإلضافة إلى الفنون التطبيقية الفنية  باإلبداع  والجمال 

 (2)الشكلي. 

 24p 25p www.syrbook.gov.sy، 21، 10أ ب د لدار فلمز: " تاريخ الرسم" صفحات   -1

  13( " لفن التشكيلي ونظرية التواصل"، ص 2017 لزرق نور الهدى، قشي مريم) -2
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 : الفن التشكيلي1

 شخصيطلق مصطلح الفن التشكيلي رؤيتها ومنها اللوحات الفنية لتحفيز ال 

ن من خالل تجربة بصرية، حيث تثير لدى الناظر إليها شعورا ما سواء كا

لفنون ين ابجيدا أو سيئا، وتعد هذه األشكال الفنية شائعة  جدا ومتنوعة، ومن 

خلي، لداالبصرية الفنون الزخرفية التي تشمل السيراميك  واألثاث والتصميم ا

 ومنع المجوهرات 

 (1)وغيرها. 

ي لتشكيلن اومن أهم األشكال الفن التشكيلي فتوجد أربعة أشكال فنية رئيسية للف

التصوير، الرسم أو ما يعرف بالتصوير الزيتي، أو الفن البصري وهي:

 (2) ن المعماري، كما أن هناك مدارس الفن التشكيلي متعددة .النحت، الف

 

1-shellegesaak ( 1-4-2018) what are th visual arte  

2018 Edited-10-, retrived 06www.thoughtco.com     

2-  2018 -10-visual arts, theory of the betrieved 06 ooedi.comwww.encycl

Edited 
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 المدرسة الواقعية:* 

كون يما عند حديثنا عن الفن التشكيلي نستطيع أن نميز األسلوب الواقعي، عند

ية عناقريب من الممارسة العملية والمألوف، بحيث يركز هذا األسلوب على ال

ي ل الفنلعماهنية لحياة المجتمع الذي ينتج منه التامة بالصيغة الموضوعية، والذ

كي يحمل وجهة نظر جديدة وسليمة سواء كانت وجهة نظر سياسية، أم 

 اجتماعية أم أخالقية، وحتى فلسفية المعتمدة على متطلبات واحتياطات

 (1).الجماعات والطبقات العريضة في المجتمع

ة م الغربي حركة فنيوفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهد العال

 -شكال ومضمونا –ثورية، موضوعية في وصفها لإلنسان وللطليعة. معادية

 (2).للمثالية والتقاليد المهيمنة في الفن واألدب واألعراف االجتماعية

لذا انتهجرواد األسلوب الواقعي نهج تصوير واقعي دون تغيير أو مجاملة، 

ية المجردة.فالواقعية كما يفهمها فاقتصرت أعمالهم على رسم المناظر الطبيع

" ال تقتصر على تصوير الحياة اليومية بل تتنازل أيضا بيهرغوستاف كو"

القضايا الحياتية وليدة األزمات والتناقضات االجتماعية، ذلك أن المصدر 

م، وما تمثله 1848المباشر للواقعية في التصوير يرتبط بالتجربة السياسية لعام 

 خيبة أمال الديمقراطيين والشعور العام باليأس بعد استيالءمن إخفاق للثورة و

 (3)نابليون. 

  44: معجم المصطلحات الفنية ص .كمال عبيد  -1

نان، ت، لبأمهز محمود: التيارات الفنية المعاصرة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيرو  -2

 .51ص 1996، 1الطبعة 

 .55نفس  المرجع ص  -3
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ر صوياقع بأمانه وموضعية وتقدم الموضوعات الحياتية على التوهي تنقل الو

 الطبقةر والتاريخي واالستعارة وتقدم الريفيين والشغيلة على اآللهة واألساطي

 االرستقراطية، وحتى المناظر الطبيعية المتمثلة في أعمال مصوري هذه

  ورهوتقاليده، ألن ما تصل من أشكال الرفض لثقافة المجتمعالمرحلة هي شك

 يبدو صيغة بديلة

 (1)لحياة المدينة الصناعية ومناقضة لها. 

 لواقعاأن الواقعية تجسيدا لما ندركه ونشاهده ورفض لتخطي كوربيه كما يرى 

 (2)مؤكدا أن جوهر الواقعية هو نفيه للمثال.

 .56أمهز محمود: التيارات الفنية المعاصرة، مرجع سابق ص  -1

 .51نفس المرجع ، ص  -2

 م(1877-1819غوستاف كوربريه )



الجزائري الفصل األول                                       الفن التشكيلي  

 

لنظر الى دفعت الفنان إلى تخطي الترتيب التقليدي لألنواع الفنية وحثه ع حيث

 (1)إلى الحياة مباشرة كي يسجل مختلف مظاهرها من دون أحكام مسبقة.

وفيه يتجه الفنان إلى تسجيل الطبيعة تسجيال حرفيا يراعي فيه دقة النقل 

صل الطبيعي، والنسب واألبعاد، ويخرج العمل الفني في النهاية شبيها باأل

 (2)وقريبا إلى حد كبير من المظهر الفوتوغرافي. 

 

 

 .51نفس المرجع ، ص  -1

 .136محمود البسيوني :  أصول التربية الفنية، دار المعارف، مصر ص  -2

 ( بمتحف درسدن1849لوحة الفنان كوربيه كسار والحجارة  )ا
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 المدرسة االنطباعية:* 

 موالشلقد إنطاق االنطباعيون من المدرسة الواقعية تحقيقا لموضوعية أكثر 

 (1)ليلهم  العلمي للطبيعة لكنهم وصلوا إلى الذاتية.استنادا إلى تح

ي حيث يتسم األسلوب االنطباعي بالتخلي عن التضليل، إذا يبرز العمق ف

لرسم ابح األبعاد الثالثية عن طريق درجات متفاوتة من اللون القاتم، هكذا يص

 (2)ة.بيعمن الطبيعة وإنما خدعة يتم عن طريقا إعادة عرض التـأثير العام للط

ن ومن هذا المنطلق ألغى الرسام االنطباعي قيمة الخطوط على حساب اللو

د فظهرت العناصر التي يرسمونها وكأنها متداخلة بال حدود فاصلة، وأرا

ان االنطباعيون أيضا أن يجسدوا الضوء في لوحاتهم وهو بالنسبة لهم ألو

ذي سود الالطيف الشمسي التي امتزجت مع بعضها بعض وليس فيها اللون األ

 ( 3)يمثل بالنسبة لهم األلوان.

حيث تحليل الظواهر الضوئية قادهم إلى تقنية جديدة، فقد حددوا ألوان 

بألوان المنشور الضوئي وشرعوا يضعون في حسابهم قوانين  palleteالبالية

األلوان المكملة، وحيث اكتشفوا أن مزجها يؤدي إلى أن يقضي بعضها على 

 ( 4)هم الخاصة بضربات قليلة ولمسات خفيفة. بعض استعملوا ألوان

 .77أمهز محمود: التيارات الفنية المعاصرة، نفس المرجع، ص  -1

ة، بغداد، ، تر: سامي خشبة، مر: مصطفي حبيب، دار الشؤون الثقافية العام2ريد، هربرت: معنى الفن، ط   -2

 .204، ص 1986

 .41ت، ص لثقافية، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروالشاروني، صبحي: الفن التّأثيري، السلسلة ا -3

بغداد،  النشرومولز،جيب، أي وفرانك آيغر: مئة عام من الرسم الحديث، تر: فخري خليل، دار المأون للتجربة  -4

 .121، ص 1988
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بدأ الفنانون بالتحول من المنهج 

الوصفي المجرد للطبيعة إلى استخدام 

يرات، كان الضوء وما يخلقه من تأث

أحد أبرز الفنانين الذين  كلود مونييه

 قادوا هذا التغيير.

" فاللون البني الذي بقى يمثل 

الهولنديين المصير ومعنى الحياة، 

فموته يعني موت عامل للحضارات 

اإلنسانية، لذا فهم رمبرانت هذا اللون على هذا األساس وهي سمة أسلوبية 

وبريقها هي سمة  اظارة األلوان وتدريجاتهيتسم بها الفنان رامبرانت، وأن ن

 )(واالنطباعيون.  مونييه أسلوبية يتصف بها الفنان 

 

 .192، ص 1972مونر توماس، التطور في الفنون، ث: محمد أبو دره ، الهيئة المصريية للتأليف و النشر،  -1

 (1926-1840)كلود مونييه

 الغسق في البندقية كلود مونييه االستنساخ الحديثة قماش يطبع المشهد صور لوحات فنية 
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وتحديدا أسلوب من أساليب ال يشمل فقط سمات الشكل المحسوس والمعنى 

 (1)ك، بل يشمل أيضا سمات المواد ) التقنية( وطرق األداء.المدر

 المدرسة الرمزية:* 

ان اعتمدت على الترميز في الرسم، واالبتعاد على تصوير الطبيعة، حيث ك

ة كلمفالترميز واضحا من خالل طرق التعبير في الرسم واأللوان المستخدمة، 

 لمجهولة مثلما أنفي الصيغة المناسبة للتعبير عن الحقائق ا"الرمز" 

 ميناألسطورة تمثل إشعارات من المظاهر الطبيعية، من أجل أن تعكس العال

 (2)الداخلي والخارجي. 

، قمرباإلضافة إلى رموز أخرى مثل الحيوانات، أو الفلكية مثل الشمس وال 

كما حرص الفنان على تضمين الكثير من تلك الرموز في بعض األعمال 

مقاربة ألسلوب التصوير اإلسالمي من حيث كم  والتي جاءت معظمها لحد

 التفاصيل المصورة واحتشاد فضاء اللوحة بها في تنوع لوني وخطي  فني

. ومن عالي األداء .... يعمل من جهة على دمج المتلقي في المشهد المصور..

 جهة أخرى يعمل على حفظ توازن المساحات بين التفاصيل لما يحميها من

 ( 3) اء واالزدحام عند المتلقي.االزدحام أو اإليح

 

داثة، ن الحأحمد عباس علي، المعالجات األسلوبية والتقنية في الرسم التكعبي وأثرها في فنو -1

 .11األردن، عمان، الرضوان للنشر والتوزيع، ص 

 .2013أفريل  2صالح بيصار، مقال بصحيفة القاهرة  -2

، 2002 ( 28دد )ء العليمنية، مجلة اليمنية السياحية، صنعاالمقالح عبد الكريم، التجربة التشكيلية ا -3

 .58ص 
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 أسرار الرمزية:* 

تعمقت ) الرمزية( في اإليحاء للكشف 

عن الغموض الذي يكتشف الحياة 

الداخلية للعمل الفني التي تتحول فيها 

األشياء واألحداث والشخوص إلى 

 حاالت خاصة من الرموز المرئية

كيل، أو الرموز السيما في فنون التش

السمعية األخرى في فنون الكتابة 

 الدرامية على

سبيل المثال، كما في مسرحية الكاتب  

الموسوعة : )في داخل البيت وهي تقدم معادلة فنية من موريس ماترلنك" "

 (1) نمط خاص لما يجري في داخل روح اإلنسان(.

م خداشياء باستكما تعتبر المدرسة الرمزية مدرسة اهتمت بتصوير رمزية األ

وخصوصا من خالل " روزييتي"األلوان، وظهر ذلك جليا في أعمال الفنان

ف ، هد" بياتريس"وهيلوحة رمزية لوفاة زوجته  لوحة باتريس المقدسة"،"

 فيها إلى تصوير رمزية صعودها إلى السماء بانتقاء ألوان تعطي معاني

 .واضحة ورمزية

 

اشرون نجلة، ، دراسة تحليلية في تاريخ الفن المعاصر، دار دعقيل مهدي يوسف، أقنعة الحداثة  -1

 30، ص 2010وموزعون، المملكة األردنية الهاشمية عمان، الطبعة األولى، 

 دانتى گابريل روستي رسم  بيتا بيتاريس
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" جيمس وسلر"،"شافان"، "غوستاف ومن أهم الفنانين الرمزيين 

 (1).مورو"

 المدرسة التعبيرية:* 

ا واءنه ذلك شأن الخبز سيكاد الفن أن يكون ضرورة من ضروريات الحياة، شأ

بسواء، ويتميز وجود اإلنسان عن وجود الحيوان إال بالفكر، والخيال 

 (2).واإلبداع

اعات نطبلذا فإن فكرة التعبيرية هي أن الفن ينبغي أن ال يتقيد بتسجيل اإل 

 (3) الروحية.المرئية بل عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم 

 

 

 

 

 

 

 

 30، المرجع السابق، ص بتصرف -1

 9م، ص 2002، 2ثورة عكاش، الفن والحياة، دار الشروق، القاهرة، ط  -2

مون المأ باونس، آالن: الفن األوروبي الحديث، تر: فخري خليل، مر: جبر إبراهيم جبر، دار -3

 136-135، ص 1990للتجربة والنشر، بغداد 

(1834-1903جيمس وسلر) (1898-1826غوستاف مورو)  (18241898دي شافان ) 
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ية واجاألشكال وبيان ازد وكذلك بمعنى آخر قد قامت هذه المدرسة على تحريق

ية مالالعناصر كالجسد، والنفس، والروح، والمادة، وقد ظهرت في أوروبا الش

 (1)أسلوبه في لوحاته. " فان كوخ" وبرزت مع انتهاج الفنان 

 

 

 

  63" سمات شخصية المسن الموهوب في الفن التشكيلي،ص  2016سهيلة بشير،   -1

 (مواقع التواصل) "لوحة "ليلية النجوم" لـ"فان جوخ
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لموقف ا اة الحديثة الناجمة عن هذا السلوك وهذفالتعبيرية إذن هي تلك الظاهر

 ( " 1)المتشدد من الواقع بهدف تغيره.

ية ضوعإن الحركة التعبيرية ال تحاول أن تصور أو تشرح حقائق الطبيعة المو

ر شاعوال أي فكرة مجردة قائمة على تلك الحقائق لكنها تحاول أن تجسد الم

 (2)الذاتية للفنان".

الية لجماوشخصيته دورا في إثراء وتحديد مكامن التجربة  إذ يكون لذات الفنان

 الهبحيث ال يقتصر التناظر على تقريب صورة األسلوب، أو التعبير من فكر 

زج وإنما يغدو األسلوب أو التعبير هو ذاته شخصية صاحبة وهو أحد التما

 (3)تختلط فيها تلقائية  األسلوب والذات المضرورة له. 

تحليل وال الفنان الذي يتمتع بمقدرة داخلية محصنة بالمعرفةذلك بما أن أسلوب 

 قلهيويرتبط بمقومات الوعي لألزمة فإن هذا األسلوب أو التعبير يمكن أن 

 (4) الناس اآلخرون.

ج لنموذاعلى التعبيرية: "أن التعبيرية هي تلك هربرت ريد كما ورد في مقولة 

 ى اإلطالق ظاهرة عصريةمن الفن، لتجسيد المشاعر الذاتية للفنان وعل

 فردية".

 

 120أمهز محمود: مرجع سابق، ص  -1

 .204ريد، هربرت، مرجع يابق، ص  -2

 لكتاب،، طرابلس:، دار العربي ل2بتصرف، المسعدي، عبد السالم: األسلوب واألسلوبية، ط  -3

 66، ص 1977 

 مأمونلمعاصر، دار النيومايو: يساره: قصة الفن الحديث: ت رمسيس يونان سلسلة الفكر ا -4

 .1222ص  1978للترجمة والنشر، 
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 (1)فشاءت التعبيرية أن تطلق العنان للتعبير عن مشاعر اإلنسان.

وبذلك فالفنان الذي يسعى إلى االستنباط وجعل الالمرئي  مرئي واستنباط 

أشكال جديدة من أجل إكساب عمله الفني قيمة ذاتية  كاألسلوب وطريقة 

بأن األسلوب الفني هو  "كروتشيه"أكده الفيلسوف والعالم  معالجته، وهو ما

مرادف للشكل "والتعبير" باعتبار أن الشكل قوة مركزية مقيدة تعطي للعمل 

الفني داللة حقيقية، وفي الحصول على واقع لألسلوب الفني، يرتقي إلى 

فنان مستوى الترابط بين العوامل التي تعد العمل الفني محطة لها وبين أداة  ال

الخالصة على اعتبار أن الفنان هو سبيلها 

الفعال وليس  ألن العمل الفني له شكل يتحكم 

 .أنظر اللوحة " الصرخة"( 2) .في بنائه

 

 

 

، دار 1إسماعيل عز الدين: الفن واإلنسان، ط  -1

 .113، ص 1974القلم، بيروت، 
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للفنان النرويجي إدوارد الصرخة (05الشكل رقم ) 

 1910-1893مونش في الفترة ما بين 
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و أكما أن التعبيرية هي مذهب الفن المستهدف إلى التعبير عن المشاعر، 

، أما كاةالعواطف، والحاالت الذهنية في نفسية الفنان وأنها ترفض مبدأ المحا

 (1)المذهب التعبيري فهو أكثر مذهب فني متأثر بالذاتية.

 التجريدية: * 

فة ختلمنشرها بطرق  تعتمد على تجريد الحقائق واألشياء من طبيعتها، وإعادة

 (2)عن الواقع، أي أن رؤية الفنان خاضعة لخياله.

 المفهوم السيميوطيقي للفن التشكيلي:  -2

المصطلح  السيميوطيقي فإن الصورة تنطوي تحت نوع أعم يطلق عليه 

  Iconicity األيقونة مصطلح

على  وهو يمثل العالمات التي تكون فيه العالقة بين الدال والمرجع القائمة

 المشابهة والتماثل.

 .136م، ص 2013أ.د.محمد زينهم: تاريخ الفن الحديث والمعاصر، دار المنذر،  -1

2-smuelMccoy(15-3-2018)    Important schools of plastic Arts you should 

www.senajeternaslund.comread about  
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 نيف الفنون: تص-3

 ركةلقد صنفت الفنون الجميلة من قبل الفالسفة والجماليين على أساس الح

 والحواس وغيرها، حيث صنفت إلى الفن الكالمي المعروف بالشعر والنثر

والفن التصويري الذي يختص بالتعبير عن الجمال بطرق حسية، وتصنف 

 (1)الفنون البصرية إلى: 

 فنون تشكيلية  -

 فنون تصويرية  -

 فنزن محركة األحاسيس  -

 فنون مركبة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

  67- 63، سمات شخصية المسن الموهوب في الفن التشكيلي، ص 2016سهيلة بشير  -1

: 8080biskra.dz-www.dspace.univ 
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وبية ألورا أن التشكيل في العصر الحديث بدأ في الجزائر بالتعاليم والمناهج 

ائر لجزعلى يد الفنانين الفرنسيين بصفة عامة، وقد خلف االحتالاللفرنسي با

نزعة ال األجواء المالئمة لنشر الثقافة الفردية بكل خلفياتها السياسية ذات

لفني ام، حتى يتمكن من اختراق  التراث 1830الكولونيالية بالقوة منذ عام 

لى إحضارية والتاريخية التي تمتد الجزائري المتأجل والمتفرد بجذوره ال

 أسحق جذور  التاريخ مثل:

 (1) جداريات الطاسيلي، الفنون البربرية، وتقاليد الفنون اإلسالمية.

 ابضفالجزائر تصنف من البلدان العريقة في الحضارة وهي تعتبر القلب الن

ة للمغرب الكبير فقد تأثرت بنفس المعطيات الحضارية للبلدات المغاربي

صة جارتيها تونس والمغرب، فالجزائر قد عرفت على مر العصور وخا

 حضارات متعددة منها:

ها الحضارات التي نشأت وترعرعت في أرض الجزائر، ومنها التي جلبتها مع

 ( 2) جحافل الغزاة مثل الرومان، والوندال، والبزنطيين.

 

يع، التوزوسسة الوطنية للنشر إبراهيم مردوخ: الحركة التشكيلية المعاصرة في الجزائر، المؤ-1

 16، ص1978الجزائر 

 12( ص 80-70وزارة الثقافة، الفن التشكيلي الجزائري عشرية )  -2
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ل م كفإن الفن التشكيلي الحديث دخل إلى الجزائر عن طريق االحتالل ومن ث

مية ليواالتأثير الغربي قد بدأ يتسلط وينبسط على جوانب متزايدة من الحياة 

 (1)ن االندالع األولي لفن الرسم يتحقق وينظم.فشرع ضرب م

يمتد جذور الفنون في شمال إفريقيا إلى عصور ما قبل التاريخ حيث تبدأ 

أصوله انطالقا من مصدرين من الفن الطاسيلي، والبربري، ومامرت به 

ر السكان الجزائر قبل الفتح اإلسالمي من خمسة أمم عظيمة، وهم البرب

 (2). الرومان قيون، ثملفيناألصليين للمنطقة وا

 

 

 

 

 

 

 . 70، ص 1981شربل داغر، فنون عربية، دار وسط، لندن،  -1

 10/2متاحف الجزائر، سلسلة الفن والثقافة، الجزء الخامس ص  -2

 سلييمثلرسوماتصخورالطا
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س جناوأثناء الفتح اإلسالمي مرورا بالوجود التركي العثماني، كل هذه األ

بيرا كرا القديمة التي أثرت تأثي والثقافات مرت بشمال إفريقيا مهد الحضارات

 في الفنون والصناعات التقليدية.

( 1)وهكذا انتشرت هذه الصناعة شيء فشيء إلى أن وصت إلى منطقة الهقار.

 غربمشكلة عنصرا من عناصر الثقافة اإلنسانية للمجتمعات القروية في الم

 (2)ل.الكبير، في ذلك العصر كان اختراع الزخرفة أكثر بروزا من األشكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .10متاحف الجزائر، المرجع السابق ص -1

 .14نفس المرجع، ص -2
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 ظهور اللوحة المسندية: -4

كل ي الشف)المسندية( هذه األساليب والمفردات التي تناولت اللوحة المحمولة 

والمضمون والتي أشاعت التشخيص ورسم الوجوه اآلدمية رغم التحرج من 

 جالرالملصق بالواقع الذي أثار جدال كبيرا من  الرسم الشخصي، ومن الرسم

 الدين  واإلصالحيين في الوطن العربي عموما أمثال:

 لذينرجال الفكر ا محمد عبده، الرافعي والطهطاوي،، جمال الدين األفغاني

 نطه حسي) صاحب مبدأ حرية المرأة(  قاسم أمينلهم توجه استشراقي مثل 

لى فن إاس جدل أدى إلى تغير نسبي في نظرة الن)األب الجاهلي.....الخ( فهذا ال

امة ي عالتصوير، والصور الفوتوغرافية بإنشاء مراكز للفنون في الوطن العرب

والجزائر خاصة، أشرف عليها مستشرقون كما أسلفنا الذكر، ومن 

 (1))تعاظم عدد المنشغلين في الرسم والتصوير(نتائجها

ن من ليييم األول من الفنانين التشكيكان التأثر بالفن الغربي من نصيب الزع

م عن ة إليهقعيهواة الفن الواقعي في بداية القرن الماضي، وقد انتقلت تقاليد الوا

قرب كم أنه وجد في الرسم االنطباعي  هو األ(2)طريق المستشرقين الفنانين.

ن مة وكالعااإلى الذوق والتكوين الثقافي والنفسي للفنان وهو الفن األقرب لفهم 

 (3)مسنودا بدراسة الرواد في كليات الغرب.

 

 .22محمد أبو رزيق: من التأسيس إلى الحداثة في الفن العربي المعاصر:ص -1

 24حسين جودي: الحركة التشكيلية العربية المعاصرة، ص  -2

 43محمد أبو رزيق: من التأسيس إلى الحداثة في الفن العربي المعاصر، ص  -3
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 لة:مدرسة الفنون الجمي -5

ع موقتشرف المدرسة الوطنية بالجزائر العاصمة على حديقة الحرية، وهذا ال

ها يزيدها جماال ورونقا، وهي مبنية على طراز حديث، والداخل إلى أرجاء

 في يحس بالجمال والذوق، فهناك قاعات عمل وساحات نظيفة مزدانة بالنحوت

وكل  اءة الكافية،كل جانب، وهناك قاعات عمل واسعة تمتاز بالتهوية واإلض

 (2)ما فيها يعطينا اإلحساس بالجمال والذوق المرهف الحساس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إبراهيم مردوخ: مسيرة الفن التشكيلي في الجزائر  -1

 57الحركة ص : ابراهيم مردوخ -2
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، م في حي البحرية بالقصبة السفلى1880وقد تأسست هذه المدرسة في سنة 

 حول إلى مدرسة للفنون، وكانت أقسامهاوأنشئت أول مرة في مسجد قديم 

م ولم تكن 1953وقتئذ متفرقة هنا وهناك، ولم تنتقل إلى المبنى الحالي إال في 

ها، صيتالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة أثناء االحتالل الفرنسي تتمتع بشخ

 واستقاللها، بل كانت تعتبر مدرسة 

 اريس.جهوية تمهيدية للمدرسة  العليا للفنون التي بب

م ما أنشأ ) الدبلووبعد االستقالل حاولت أن تستقل، واستطاعت ذلك عند

 ناءالجميلة( ونسبة الطلبة الجزائريين في هذه المدرسة أثالوطني للفنون

ي فاالحتالل كانت قليلة بل كانت شبه معدومة ألن المدرسة كانت مقتصرة 

عية  لوضال  انقلبت أغلبيتها على أبناء المعمرين األوروبيين، وبعد االستقال

 (1)شبه معدومة. نوصارت نسبة األوروبيي

وهي école des beaux Artsمدرسة الفنون الجميلة  في فرنسا بالفرنسية:  

م مدرسة تقوم بتدريس التخصصات الفنية مثل الرسم الفني، والرسم والنحت 

والطباعة الحجرية، والتصوير، والتصوير الشكلي، يقع مقرها في باريس 

مدرسة،  جول كاردينال مازارانم حيث أسس 1648بفرنسا، يعود تاريخها إلى 

بحت مدرسة الفنون عشر وبداية القرن العشرين، أصخالل نهاية القرن التاسع 

 (2)الجميلة تقوم بتدريس الفن المعماري.

، لمسانمحمد الخالدي، أثر المستشرقين الفكري والفني في الجزائر مجلة األثير، جامعة ت -1

 278الجزائر، 

2-“Paul Andreu french architect and enguneermosthynoted for 

hisnumerousairportdesinghs .structure.net   2015سبتمبر  13بتاريخ . 
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 إنشاء المراسم والمدارس الفنية: -

ن كا في عشرينات القرن الماضي لم يكن عدد الفنانين الجزائريين غزيرا بل

رفات والمحت(1) م(.1888لسبب راجع باألساس إلى عدد المراسم )قلة قليلة، وا

 ليمالخاصة التي أنشأها الفنانون الفرنسيون والتي تحولت إلى مراكز لتع

 (2) الفنانين أنفسهم.

سجل ن يومنها فيال عبد اللطيف والتي كان يسيرها المستعمرون لم تكن تقبل أ

وف عتمرين، وذلك بسبب الظربها الجزائريون بل كانت تقتصر على بناء الم

 (3) الصعبة التي كان يعيشها الشعب طوال فترة االحتالل.

كن إال توالتي لم 1920وبإنشاء مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة سنة 

بها،  حقةامتدادا للمدرسة العليا للفنون الجميلة بباريس، حيث كانت تعتبر مل

ق إلحياء النخبة منهم وااللتحا ودورها يقتصر في تهيئة وتحضير الطلبة

 (4) بالمدرسة األصلية بباريس إلتمام دراسة الفنون التشكيلية.

 

 

 .32ابراهيم مردوخ، الحركة التشكيلية المعاصرة، بالجزائر، ص -1

 .18محمد أبو رزيق، من التأسيس  إلى الحداثة في الفن التشكيلي العربي المعاصر ص  -2

 .32المرجع نفسة ص  -3

 لمسان،تمحمد الخالدي، اثر المستشرقين الفكري والفني في الجزائر، مجلة األثير، جامعة  -4

 .278الجزائر، ص 
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 للوحاتاسم رفهكذا تظهر هذه القلة القليلة من الفنانين التشكيلين المختصين في 

ة يد فنيقالتالتشكيلية وذلك حسب التقاليد األوروبية المتداولة في ذلك الوقت ) 

أزواو معمري، عبد الحليم همش، بوكرش، عبد ذكر من بينهم: غربية( ن

 (1)الرحمان ساحولي، بن سليمان....

اليد لتقهؤالء الفنانين الرواد شكلوا النواة األولى لنمط فني جديد قوامه ا

لي يما الغربية، متأثرين بالمفاهيم الكولونيالية  تأثرا واضحا وسنتطرق في

 "على سبيل المثال.أزواو، وهمش"للتجربة اإٌلستشراقية لكل من 

 أزواو معمري: -

ي أن طبيعإال أحد الذين تتلمذوا على يد المستشرقين فكان من ال معمريلم يكن 

 الءيعطوه طرائقهم ورؤيتهم وقوانينهم في فن الرسم والنحت والتصوير لهؤ

 (2) التالميذ.

 

 

 

 

 

 

 المعاصرة، مجلة العربي. محمد عبد الكريم، جذور الحركة التشكيلية الجزائرية -1

 .230زينات البيطار: االستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي، ص  -2
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 ائل معاألو هو أحد األمثلة الدالة على تماهي الفنانينمعمري والفنان الجزائري 

( lyouteyالجنرال ليوتي) هذا االتجاه، ولذلك لم يكن مستغربا  أن يصطحبه 

نه ل المغرب وقد أخذه ليوتي معه عن قصد ألضمن فريقه التقني عندما احت

 أوجينكان ينوي تنظيم الفنون في المغرب، التي رسمها وصورها 

 (1)دوالكروا.

ريقة الط ومعرفته األكيدة بقدرته على تمثل بالفنان معمريولوال ثقة الجنرال 

 العربية في الفن لما غامر في أخذه معه.

قد يين، فائروال للفنانين التشكيلين الجزمن منطقة القبائل انحدر معمري ممثال أ

ه شاطامتهن التدريس في بداياته، إال أن رغبته في احتراف الفن، وتطوير ن

 الفني جعلته يصبح فيما بعد رساما مشهورا، ومدرسا للرسم في فاس.

ضيع موابفكان أسلوبه واقعيا مبسطا بعيدا عن المحاكاة والنقل الحرفي فاهتم 

 (2)رى والفالحين والحياة االعتيادية في الجزائر.المناظر، فرسم الق

 

 .27محمد أبو رزيق: من التأسيس إلى الحداثة في الفن التشكيلي العربي المعاصر ص  -1

 .141حسين جودي: الحركة التشكيلية العربية المعاصرة، ص   -2
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 عبد الكريم همش:  -

م ، ثل العشريناتولد في تلمسان، ودرس الفن في مدرسة الفنون الجميلة خال

 انبسافر إلى باريس ليستكمل دراسته وظل هناك بعد تخرجه محترفا الفن بج

جريء  الكريم همششغله لمنصب أستاذ في الرسم بباريس، وأسلوب عبد 

وسريع في التخطيط، فكانت أعمال األولى تنم عن وله بالفن األوروبي 

 درسةها من أستاذه بمالتقنيات التي استقا همشاإلستشراقي خاصة، إذا وظف 

 (.Leon cavyليون كوفي )الفنون 

 Les aplats) مضيفا لها طريقة التلوين بالمسطحات المتداخلة 

cloisonnées)   وألوانه الباردة، لينقل بأسلوبه واقع الحياة في تلمسان مسقط

رأسه، أين جسد شوارعها وأسواقها وأطفالها في لوحات أكثر شاعرية 

 (1)وبنائية.

ب لوحاته من األسلوب الوحشي على خطى اإلستشراقي واقتران اسمه تقتر

المن حيث األسلوب وال في اإلقامة في (  Narguis ciron)باالستشراقي

( Auteur de ka féte) تلمسان ويالحظ هذا في لوحتيهما الموسومتين

 marché) بجوار حفل "لنركيه"، لوحة همش، شوق من نواحي تلمسان، 

rons de tlemcendans les envi.) 

 

 .10متاحف الجزائر، سلسلة الفن والثقافة، الجزائر الخامس ص  -1
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وقد أدخل هؤالء إلى الثقافة الجزائرية 

التعبير الفنية وكذا تقنياته الخاصة  التي 

شكلت التصوير المسندي، هذه 

التجارب لم تجد لها مكان لها إال على 

لم هامش التيار االستشراقي الفرنسي  ف

يجد هؤالء خيارا أخر في مثل هيمنة 

التشكيل الكولونيالي الذي شكل 

مرجعيتهم القصرية رغم التمركز الذي 

 كانوا يمارسونه، 

لكن أنصار المستشرقين الرواد 

ر يإتيان ديني وليون كالمتأخرين منهم: 

وصالوناتهم والدروس الفنية لألهالي الذين قدر لهم ارتياد  و ماريوس....

الفنو، كلها أسباب أدت إلى ظهور أساليب المدارس الغربية في مدارس 

 الجزائر. 

 

 

 

 

 (1929-1861إتيان دينيه)
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 مراحله: 6

 : 1830أ/ الحركة التشكيلية في الجزائر قبل 

دأ تمتد جذور الفنون في شمال إفريقيا إلى عصور ما قبل التاريخ حيث تب

أصوله انطالقا من مصدرين من الفن الطاسيلي والبربري، وما مرت به 

 ائر مثل: الفتح اإلسالمي من خمس أمم عظيمة، وهم البربر السكانالجز

 .األصليين للمنطقة والفينيقيون، ثم الرومان، فالوندال، البيزنطيون

اس جنوأثناء الفتح اإلسالمي مرورا بالوجود التركي العثماني، كل هذه األ 

 فالحةالتي جاءت بالالمرحلة النيوتيلية والثقافات مرت بشمال إفريقيا هي 

وتربية المواشي كما أدخلت الطرق الفنية في صناعة الخزف المزخرف، 

ر، وهكذا انتشرت هذه الصناعة شيئا فشيئا إلى أن وصلت إلى منطقة الهقا

رب مشكلة عنصر من عناصر الثقافة  األساسية للمجتمعات الفردية في المغ

 الكبير.

بل اإلنسان وذلك منذ ق في الجزائر كان لفن التصوير اهتمام كبير أيضا من

خالل العصور والحضارات المتعددة التي نشأت وترعرعت على القدم، من

أرض الجزائر، منها التي حملتها معها جحافل الغزاة ومن خالل هذا عبر عن 
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تفاصيل حياته اليومية، وصراعه مع الظروف الطبيعية القاسية، وكان ذلك من 

في  " ناجر"سيلي في منطقة الطاسيليخالل الرسومات البدائية الموجودة بالطا

الهقار، والتي يعودتاريخها إلى أكثر من ثمانية أالف سنة قبل الميالد، وتعتبر 

منطقة الطاسيلي في مراحل أخرى لتسجل عالمه ومايحيط به من حيوانات 

 عديدة.

 الجزائر فترة االستعمار: ة في التشكيلي ب/ الحركة

نمات منمرقيمثل الر تيارين رئيسين: تيار شلقد عرف الفن التشكيلي في الجزائ

 فنانينة ال، والذي جاء نتيجة ثقاففرنسي وتيار ذو تأثير غربيو الفن االسالمي 

 هم على البالد العربية، منذ بداية القرن التاسع عشر متجهين نحو موضوع

ليلة ولة بسحر الشرق المتمثل في المرأة شهرزاد وتطلعا منهم المحاكاة ألف لي

يفتح  ثيرتناغم المفهم بالحكايات الرائعة واألساطير العربية والغموض المالم

ان لفنجذور الفضول ويرسله إلى مداره الروحي واإلنساني، وهذا ما افتقده ا

رع تسااألوروبي في بيئته المفعمة بالتحوالت الجديدة، والتطور المادي الم

 (1) الوتيرة في خضم من ذراعيات الثورة الصناعية.

 

 

 12، ص80و 70تشكيلي الجزائري عشرية وزارة الثقافة، الفن ال .1
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وهي  1962إلى سنة  1830كانت الجزائر طيلة الفترة الطويلة الممتدة من 

فترة االحتالل األجنبي الذي حاول طمس الحضارة الجزائرية، كما حاول أيضا 

نشر حضارته وفنونه، وذلك بطرق كثيرة ومتنوعة منها: تأسيس مراسيم 

ومدارس للفنون الجميلة تعمل على تعليم أصول التصوير على أسلوب 

المدارس الغربية، وتخرج من هذه المدارس الكثيرة من الفنانين الفرنسيين من 

 أبناء المعمرين وبعض الرسامين الجزائريين القالئل.

 ى بناءعل وانتشرت على أيديهم الفنية الغربية الجميلة، وعملت إدارة المستعمر

حف خاصة بالفنون الجميلة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة، متا

 ية بمالفناقسنطينة، وهران، بجاية، وتركت  هذه المتاحف أثرا بالغا في الحياة 

ن انيتحتويه من فنيات ذات األسلوب الفني الغربي، ويالحظ أن أساليب الفن

لى إاسع عشر الجزائريين األوائل في الفترة الممتدة من نهاية القرن الت

 الخمسينات من القرن العشرين تسود بينهم أساليب المدارس التشخيصية،

 وخاصة أسلوب المدرسة الواقعية.

 الحركة التشكيلية بالجزائر قبل االستقالل: /ج

لم تتعرف الساحة الفنية التشكيلية بالجزائر طوال الفترة االستعمارية من 

القليل من أسماء الفنانين، فقد كان م إال على العلى النذر 1962م إلى 1830

الجزائريون غائبين عن الساحة الفنية التشكيلية بحيث كانت الساحة حكرا على 

 (1)أبناء األوروبيين من معمرين وغيرهم. 

 12، ص80و 70تشكيلي الجزائري عشرية وزارة الثقافة، الفن ال .1
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 وهي فترة( 1962-1830كما حاول االحتالل األجنبي في الفترة مابين ) 

 االحتالل األجنبي، طمس الحضارة الجزائرية ونشر حضارته وفنونه بطرق

 كثيرة ومتنوعة: تأسيس مراسم ومدارس للفنون الجميلة تعمل على تعليم

 ثيرأصول التصوير على أسلوب المدارس الغربية، تخرج من هذه المدارس الك

ن ن الجزائرييمن الفنانين الفرنسيين من أبناء المعمرين وبعض الرسامي

ف تاحمالقالئل، وانتشرت أيديهم الغربية، وعملت إدارة المستعمر على بناء 

، خاصة بالفنون الجميلة في المدن الكبرى، كالجزائر العاصمة، قسنطينة

ءها  تواوهران، بجاية، وتركت هذه المتاحف أثرا بالغا في الحياة الفنية إلح

ي ل فأساليب الجزائريين األوائ على فنيات ذات أسلوب غربي، كما نالحظ أن

(، تسود 20( إلى الخمسينيات من القرن )19الفترة الممتدة بين نهاية القرن )

 بينهم أساليب المدارس الشخصية، وخاصة األسلوب الواقعي.
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الوسط الفني مجموعة  ( عرف1962-1920وفي الفترة الممتدة من )  .3

 من الفنانين الكبار منهم الفنان:

تخرج على يد الكثير من الفنانين  2011 -1915  عبد الرحمان ساحولي

محمد زميرلي، أحمد بن سليمان، عبد القادر وكذلك الفنانين نذكر منهم: 

وبرز أيضا في هاته الفترة فنان عفوي  فراح، ميلود كرش، باية محي الدين،

 المغرم بالرسم. محسن بن عبورةأخر هو 

 

، المشاركة في  ساحوليالرسام عبد الرحمانبدأ  1920وابتداء من سنة 

المعارض الفنية، ويعمل كرسام مزخرف، تخرج من مدرسة الفنون الجميلة 

محي الدين( لوحة باية   10الشكل رقم )   
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بالجزائر، وكان يميل إلى فن المراسم الفرنسية المنتشرة بالجزائر في ذلك 

رسامين الواقعيين بالجزائر، وهو يرسم الوقت، ويعد ساحولي من أعظم ال

بكفاءة عالية،  ويستعمل األلوان استعماال غنائيا مناظر الساحل الجزائري 

 متقنا، وال يزال وفيا ألسلوبه الواقعي حتى اليوم.

( ظهرت 20وفي الفترة الممتدة ما بين الثالثينيات واألربعينيات من القرن )

محمد زائريين نذكر منهم كل من إلى الوجود مجموعة من الرسامين الج

 زميرلي، أحمد بن سليمان، عبد القادر فراح، ميلود بن كرش، باية محي

 الدين.

م 1935في عالم الفن التشكيلي ابتداء من محمد زميرلي لقد برز الرسام 

مناظر ال وتكون فنيا بمدرسة الفنون الجميلة بالجزائر، لقد كان مغرما بتصوير

 الجزائرية الخالبة.

كما ظهر  فيرشا فيل، فقد تتلمذ على يد الرسام البلجيكيأحمد بن سليمان أما 

، وقد عاش معظم حياته 1940سنة عبد القادر فراح على الساحة الفنية الفنان 

في المنهج مابين فرنسا وإنجلترا، وهو يعمل مصمما لمالبس وديكورات 
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عمل العديد من المسرح، ويعتبر من أكبر المصممين العالميين، وقد قام ب

 الديكورات للمسرحيات العالمية لشكسبير في أرقى المسارح اللندنية.

الفن  ، دخلت عالمفاطمةواسمها األول باية لمع إسم الفنانة  1947وفي سنة 

ل تقوم بعم 13التشكيلي عن طريق الصدفة فقد كانت وهي صبية ال تتجاوز 

و الفترة فنان آخر وهرسوم زخرفية تميل إلى الفطرية. وقد ظهر في نفس 

 الذي يتميز بأسلوب فطري.حسن بن عبورة 

ذه والمالحظة العامة التي تظهر واضحة هي أن الفنانين الجزائريين في ه

ة الفترة أي في النصف األول من القرن العشرين قد ساد بينهم بصفة عام

ئر األسلوب الواقعي، فقد كانوا يرسمون مختلف المناظر الطبيعية بالجزا

 لحياة الشعبية الجزائرية بأسلوب واقعي متأثرين في ذلك بالفنانينوا

يين روبالمستشرقين وباألسلوب السائد آنذاك بين الفنانين الفرنسيين واأّلو

سلوب بأ الموجودين بالجزائر كما أن القليل من هؤالء الرسامين كانوا يرسمون

 (1) باية، حسن بن عبورة

م التي حصلت فيها الجزائر على 1962إلى  1950وفي الفترة الممتدة من سنة 

استقاللها الوطني ظهرت مجموعة ال بأس بها من الرسامين الجزائريين الذين 
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محمد تمام، عبد هللا بن عنتر، كانوا يعيشون أغلبهم في فرنسا وهم كل من 

عبد القادر قرماز، محمد إسياخم،محمدخدة، محمد بوزيد، بشير يلس، علي 

بن عنتر  عبد هللاالفنان أحمد قارة، محمد الواعيل، خوجة، مصلي شكري،

الذي يميل أسلوبه إلى مختلف المناظر الطبيعية، كما ال ننسى مجموعة من 

بوغرارة بله، بن الفنانين الذين برزوا قبل االستقالل وعرفوا بالساحة الفنية 

محمد قدور، بن ساحل عبد الكريم، بن منصور، بن سليمان محمد، برك  نور 

بن منصور عبد هللا، بن سمان محمد، محي الدين بوطالب، رفقة الفنان ، هللا

 الخ.محمد تمام.....

 

ابراهيم مردوخ، المرجع السابق، 

 83مسيرة الفن التشكيلي ص 

 

 

 

 

 للفنان عبد القادر قرماز/ الجزائر
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 للفنان علي خوجة

  

 

 

 

 

 

  

 

 عبد هللا بن عنتر للفنان   

 

 

 

 

من الفنانين المخضرمين الذين عاشوا وعاصروا الفترة ااٌلستعمارية  وهناك فئة

ثم فترة االستقالل، وبرزوا في الفترة األخيرة من الحكم االستعماري للجزائر، 

من القرن العشرين، وقد أصبحوا هؤالء رواد الفن  60مابين الثالثينيات إلى 
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ساحة الفنية بداية التشكيلي الجزائري بحيث أنهم قد فرضوا أنفسهم على ال

االستقالل كما أنهم عملوا على نشر الثقافة الفنية التشكيلية في األجيال األولى 

محمد تمام، محمد إسياخم، محمد  بعد االستقالل ونذكر من بين هؤالء كل من:

 الخ.خدة، بشير يلس....

وهم من بين  الفنانين المخضرمين الذين عايشوا الفترتين االستعمار 

 الل.واالستق

 

 

 

 

 

 

 

 

 .14-13( مرجع نفسه ص 80 – 70الفن التشكيلي الجزائري عشرية)  -1

 للفنان محمد إسياخم
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 الحركة التشكيلية بالجزائر بعد االستقالل:  /د

بعد رحيل االستعمار الفرنسي شهدت الجزائر رحيال وهجرة جماعية 

ما مين لألوروبيين الساكنين بالجزائر، نزوح للفنانين الفرنسيين واألوروبي

 في بروز مجموعة من الفنانين المعاصرين لألوروبيين والمتأثرينتسبب 

هي وبمختلف األساليب المدارس الفنية، وقد عرفت هذه الفترة عدة محطات: 

 ات،محطة فجر االستقالل، وبناء الدولة الجزائرية ومحطة فترة الثمانيني

 (1)(.20ومحطة فترة التسعينيات وبداية القرن )

ى الجزائر، ولم تعرف البالد وقتها مدرسة فنية وبزغت شمس الحرية عل

ي  أبالمعنى المعروف ، فكانوا الفنانون الجزائريون يعدون على األصابع 

ا في خذوقليلون متفرقين هنا وهناك، يوجد اغلبهم في فرنسا وبعد االستقالل ا

طريق للعودة في الوطن، مما بدأت مجموعات من الرسامين من مختلف 

 (2)لم. أكاديميات العا

بدأوا يأخذون طرق العودة في الممارسة التشكيلية في صلب الثقافة الجزائرية، 

وأعطت بصمتها لمجموعة من الفنون الجميلة بالجزائر، والمدارس الجهوية 

التي ساهمت بشدة في تخرج دفاعات واكتشاف عديد المواهب، وتطورت عن 

 ت والمعارض فيها. طريق االحتكاك بالفنانين الكبار وأقامت الصالونا

 98 ص 1966يناير  11محمد شيعة، من مفهوم اللوحة وعن اللغة التشكيلية جريدة العلم  -1

 بتصرف 109مقاسات النور، محمد عبد الكريم اوزغلة، صفحة -2
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. 

فقد درس الفن بمدرسة  محمد إسياخمأما

عمر راسم  الفنون الجميلة بالجزائر على يد

أسلوبه يتميز في فن المنضمات غير ان 

محمد بشبه التجريد وينتمي إلى نفس فترة 

الذي يمتاز بأسلوبه التجريدي المتميز،  خده

وهو يستوحي رسومه التجريدية من الحرف العربية ومن األشكال الرمزية 

لألوشام، وهو فنان عصامي كون نفسه بنفسه، وقد هاجر إلى باريس في فترة 

 (1)االحتالل  ثم عاد بعد االستقالل.

 

 84ابراهيم مردوخ: مسيرة الفن التشكيلي في الجزائر، ص -1

 محمد إسياخم

 "بعنوان "القََصبة - -لوحة محمد إيسياخم 
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الحظ ن نأوال يفوتنا أثناء تعرفنا لهذه الفترة التي سبقت االستقالل الوطني 

فنون ال انعدام المهتمين بالنحت من الفنانين التشكيلين الجزائريين وانسالخ

، وثةالمحلية المور التشكيلية عن صناعة البناء انسالخا شبه كلي للصنائع

 (1).وعلى رأسها البناء، التصوير، النحت، النقش

،ألغراض فنية بحتة بعيدة عن 1830وقد كان وجودهم في هذه الفترة 

ة حملاألغراض العسكرية التي كانت المقصد األساسي للرسامين المصاحبين لل

 العسكرية 

 )عنوانها "الشاويات" )أو المرأة الشاوية الجزائرية -لوحة لمحمد إيسياخم 

بدون  -لوحتان غير مكتملتان لمحمد إيسياخم 

عنوان
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 (2)الفرنسية. 

 

 

 

 

 

 

 

عن المعذبين من قبل االستعمار  -لمحمد إيسياخم لوحة غير مكتملة 

الفرنسي
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 يق.تشكيلية في العمارة الجزائرية بين النظرية والتطبقجال نادية: وظيفة الفنون ال -1

2-Ltraduction du francais en arabe par fatimazaamam 
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محي الدين باية لفت أنظار المهتمين بالفن في باريس الفنانة م 1947وفي عام 

 سنة. 15وأقامت أول معارضها وهي تتجاوز بيكاسوا التي التقت 

ون أو رسامون في حركة التشكيل الجزائري انخرط فنان م1950وفي عام 

 بشير يلس....الخومحمد خدة 

مما كان لهم  دورا وحضورا قويا، وكان لهم فضل رفع هذه الحركة 

فظهر كالتجريد وشبه التجريد "التسطعية"، باالتجاهات وأساليب فنية جديدة، 

الفن االستشراقي الجديد الذي كان أكثر صدقا وواقعية في المشاعر 

األحاسيس واألفكار الجديدة، حيث اتخذوا مواقف جديدة من بينها، تكوين و

جماليات تلخص وتجمع بين االرث العربي االسالمي والفن التجريدي 

 (1)األوروبي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوزر حبيبة : مكانة الفن التشكيلي الجزائري.-د-1

 من بين أعمال الفن اإلستشراقي 
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يها ( التي حصلت ف1962إلى سنة  1956و في الفترة الممتدة من سنة )

 الجزائر على استقاللها الوطني ظهرت مجموعة ال بأس بها من الرسامين

ادر الق عبدالجزائريين الذين كانوا يعيشون في أغلبهم في فرنسا، وهم كل من 

ى قرماز، محمد تمام، أمحمد إسياخم،محمد خدة، محمد بوزيد،بشير يلس،عل

 خوجة، مصلي شكري، أحمد قارة، محمد الوعيل.

لى لوب إالذي يميل أس عبد القادر قرمازهذه الفترة نذكر الفنان و من فناني 

 از.قرمينتمي إلى نفس األسلوب مع لفنان عبد هللا بن عنتر التجريد، و ا

بالجزائر العاصمة عرفت الساحة الفنية ظهور جمعية  م1979فبراير  16وفي 

 الجمعية الوطنية للفنون التطبيقية".جديدة تحت اسم "

 

 

 

 

 

 

 من أعمال الفنان الجزائرية بايه محي الدين 
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ة الفنون اإلسالمية من زخرفة ومنمنمات وكان الهدف من هذه الجمعيضمن 

رض معاتعميم وتطوير الفنون اإلسالمية والفنون التطبيقية والمشاركة في ال

 ". علي كربوشالجماعية الوطنية والدولية  ويرأسها حاليا "

 إطار في هذا ما يخص االتحادات و الجمعيات، أما الجماعات الفنية التي تتكتل

 زمالة أو تقارب في األسلوب معين ومن أبرزهم:

 جماعة األوشام:

 1967مارس  17ظهرت بعد االستقالل الذي أعطى ديناميكية جديدة وكان في 

 يوم عرض أعمال تسعة فنانين من بينهم

 ريق، وكان الدخول إلى العاملية عن ط"دينيس مارتينز"،"باية محي الدين"

 ائرعت رجوع بعض الفنانين في تاريخ الجزالرموز التقليدية والعالمية دف

وبحثوا عن أصول شعبه وطريقة عيشهم استخلصوا إلى الرموز أو الرمز 

ساحة ال الذي منه جاءت كرد فعل لبقايا االستعمار والفن االستشراقي الذي عم

الفنية ولم يخل المكان لظهور تعبيرات وتطلعت فنية أخرى فجاءت 

 (1) وروث االستعماري بالرفض والسخط منه.للرد على الم "أوشام"مجموعة
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 جماعة الحضور: 

ل بولم تكن هذه الجماعة إال حركة فنية معينة  ،1987سبتمبر 10تشكل في 

جه تركت المجال مفتوح لكل الحركات األخرى وعملت من أجل االهتمام المو

ذبة تذبملى اإلبداع وتنويع القدرات الفنية بطريقة عفوية مما جعل أعمالها إ

 وبدون استمرارية في عرض األعمال التي تلتها. 

 Group essebaghineجماعة الصياغين: 

ذوق واالسم يعني كل البعد عن المرجعيات التي تتعلق بال 2001تأسست عام 

 ان لهمكين أفراد من الفنانين الذ واالستهالك وتذللت كل هذه الفترات والسنوات

م عالمالدور في إعطاء االستمرارية للفن في الجزائر وهذا كان في العشرية 

لك ذغم الهوية الجزائرية، وابتعدت فئة الشعب عن الهوية الحقيقية لألمة ور

 (1) بةلصعبقى العديد من الفنانين ينشطون في الساحة الفنية رغم تلك الظروف ا
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 لتدريسلهم ثم ظهرت فئة من الفنانين الشباب الذين تلقوا إعدادا أكاديميا يؤهل

 لفناوالممارسة الفنية، ومن هؤالء من سمح لنا باإلطالع مما هو جديد في 

 .التشكيلي المعاصر

 رواد الفن التشكيلي في الجزائر:  -7

 باغف من صنوف األدب مادته األلوان واألصإذا اعتبرنا الفن التشكيلي صن

 ليةوالفرشاة فإن لوحات الفنانين الجزائريين صاغت مئات الصفحات التشكي

 مه تلكحالالتي برعوا فيها من واقع الحياة اليومية وتاريخ الشعب وانتمائه وأ

 (1) الصفحات الخالدة التي انتزعت إعجاب خبراء الفن الغربيين.

 

 

 

 

 2013-04-08طني األول حول الفنون التشكيلية في الملتقى الو-1
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 رواد الحركة التشكيلية الحديثة بالجزائر: -8

 م( 1946أ/ موسى بوردين: ) 

عاش تتميز بالكثير من الحساسية والتي تصور طابع المموسى لوحات الفنان 

يث ومحيطها في الحياة اليومية في أعراس وزيارات وأحادالمرأة"  لحياة"

ان ن كجانبية في الجلسات النسائية الراصد لحياة اإلجتماعية بشكل جيد ولك

 كثير الذي يجده في حياته اليوميةموضوع المرأة شغله الشاغل لل

 ت/ نور الدين شقران:

شاهدنا مجموعة من أعماله بالرياض ضمن 

المعرض الفني الذي أقيم بمناسبة األسبوع 

الثقافي الجزائري بالرياض، وتتميز ريشته 

بأنها باحثة، عن التراث والزخرفة التي 

بها الزرابي، والتي تحمل العديد من تمثل 

 نور الدين شقرانة من الكف إلى العين، وربما الرموز بداي
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حكي خالل أسطورة الخير والشر بين بني البشر إسالمية  أو حتى وثنية ترموز

 لزهر كحالللفنان 

 م(1945: ) حكارث/ الفنان لزهر 

ز رمووهو فنان تشكيلي فقد قدم أعماال حديثة مستلهمة من الثقافة بعالمات 

ذا هوهي العنصر األهم من أعماله، ويعتبر حارسة الذاكرة وبحضور المرأة 

ز لي تميلتاتمثل أفضل ما جادت به قريحته وبا الفن أن هذه األعمال بإمكانها أن

 مرحلة حاسمة لبحث دام عدة سنوات ساهمت في بروز مواهب خالقة.
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 م(1946ج/ الفنانة زهرة سالل: )

ها انبجقدمت الفنانة التشكيلية شخصية أبدعت باستعمالها خامات متعددة ومن 

ات ت ذوعة من اللوحاتقدم مجموعتها الرائعة التي ميزت مسيرتها الفنية مجم

ب مواضع مختلفة السيما القصص كل عام حدة وشبابها طفولتها ومدن الجنو

 محند.وقصائد الشاعر إسياخم وعائشة مع تخليدها لذكرى الفنان 

 

 

 

 الفنانة زهرة سالل
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 م(1947ح/ رشيد جمعي: ) 

 شفافيةلل الطبيعة في بناء اختزالي ةيعمل الفنان على التركيب  الرمزي بمحاكا

وئي من الزجاج المضيء والمنشور وهو يمزج بين فني واالنعكاس الض

لون ا بالتصوير الواقعي والتجريد لمناظر واقعية... ويؤطر لوحاته، بإحاطته

خارجي قد يكون من صميم العمل عموما وقد حاول هنا تحديد مجال رؤية 

معي جيد المتاعب للعمل وأال يرهق المشاهد بكثرة التفاصيل كما أن الفنان رش

عض الثقافة الشعبية باختزاالت لبعضالرموز الشعبية كالحة وكذلك بيجسد 

ية ليدالشخوص مثل المنشدين وفرق األفراح واالهتمام بتفاصيل األزياء التق

 حتيةبعض األعمال النجمعي" للرجال  والنساء وكما هو معروف فإن للفنان "

 بالبرنز.
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 م( 1949يد ) لج/ صفية زو

لى تغوص في التفاصيل وتعمل عيد زولعن الفنانة  البناء المعماري للوحة

ة قيقمشروعها في توثيق بعض الموروثات حيث تنقل لنا اللوحة التفاصيل الد

لمرأة ك لفي الثبات كما نراه في األسواق الشعبية والتجمع النسائي وزي الحاي

ارة مي العء فالجزائرية فالفنانة ال تغفل تفاصيل األبواب والساللم وألوان الطال

ل ها تميوانالقديمة والحديثة وعمارة القصبة التي تخشى اندثارها يوما ومعظم أل

 (1)للبرودة تواصل على مطاردة الحلم ومقارعة الذكريات. 
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 م(1936ز/محمد صالح هيون: ) 

ة لشعبيفي تبني المفردة ا "شقران"مع الفنان "هيون"يلتقي الفنان التشكيلي 

غطي ي تئعة حيث الزخارف اإلسالمية واإلقليمية التفي تشكيالته الفنية الرا

 ايةاألبواب والجدران ومالبس النساء وكذلك األسطورة الشعبية داخل الحك

 الجزائرية.

 من أعمال  زوليخة رديزة
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 (1955س/ العربي أرزقي: )

يطوف حول الحداثة في الفن والبحث أرزقي التجريد ضمن مشروع الفنان 

عات المباشرة وإنما إعطاء تعي الخطاب البصري حول الحاجة إلى الموضو

 (1)غة البصرية.لالمتلقي مساحة من البحث ماهية ال
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 الفصل الثاني: 

 التجريد والفن الحديث
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 التجريد في الفن الحديث: -1

 اسع عشرالت الفن الحديث هو مصطلح عام أستخدم للداللة على اإلنتاج الفني منذ أواخر القرن

 وحتى سبعينات القرن العشرين.

، قدم 1867في ربيع عام"آالنباونيس":بدء تاريخ الفن الحديث سنقدم ما كتب لتحديد موعد 

بباريس، " الصالون" صورة إلى محكمة ( 1832-1883مانيه" )  دار"إدوشاب يدعى 

لى إفرفضت كما رفضت مئات الصور وغيرها، رفع القانون المرفوضون الناقمون إلتماسا 

رات ح أن يكون هناك شيء من الظلم في قرا، الذي رج" نابوليون الثالث" اإلمبراطور 

 "صالونالمحكمين وسمح بتنظيم معرض خاص بالرسوم والمنحوتات المرفوضة، أطلق عليه

لفن اريخ الذي كان نقطة تحول في تاريخ الفن وتحدد بفضله أنسب موعد لبدء تا المرفوضات"

(1.)الحديث
 

 :زد.محمودأمهكر ما كتب لنا ولتحديد زمن بدء توضح هذا الفن الحديث البد لنا من ذ

ال إساسية ه األ) من المتعارف عليه أن الفن الحديث يبدأ مع االنطباعية وإن لم تتوضح منطلقات

 (.لىفي بداية القرن العشرين، بل في السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية األو
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اء نظر وإن أهم مميزات الفن الحديث هي حصول الفنان على حريته، وغياب وصاية الفنانين

ولة هاز الد، وجلهم واالبتعاد على سلطة الكنيسة والملوك واألمراء والطبقة المهيمنة اقتصاديا

لتي االشخصية والجماعية  وظهور األساليب المختلفة الخاصة بكل فنان، وتولي المعارض

المختلطة الواسعة "الصالون" حكرا على معارض  "صالون المرفوضات"كانت وقبل 

التعبيرية،  االنطباعية، الوحشية،السنوية، فظهر العديد من المدارس الفنية المختلفة مثل: 

 السيريالية، الدرائية، الباوهاوس، الفن البصري، الفن الحركي والتجريد.

ا مو كل والتجريد هالتجريدي و الواقعي، لفن الحديث في أسلوبين أساسيين هما: كما صنف ا

الرسم  مناهجهو الصفة العامة الشاملة ل) التجريد( يتخلى عن الواقعية، يود الباحث أن يذكر

 ت بشكلقصديا والتي تمثل)عقلية( الحديث بمعنى تحليل وتركيب المعطيات الحسية في بنى 

 (2)رسة التجريدية.خاص في ماعرف بالمد

 

 

 

 

 

 .123المرجع نفسه، ص -2
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 الفن التجريدي:* 

 أحيانا ريدينوع من أنواع فن القرن العشرين ينبذ الموضوع المحدد المعالم، يسمى الفن التج

ن لفنافن الالهدف، كما يعرف الفن التجريدي بأنه إزالة مالمح األشياء التي يرسمها ا

صورة بياء المالمح عند الرسم، أو يقوم بتجريد مالمح األش التجريدي وقد يبقي الفنان بعض

ب على يغل كاملة فتبقى األشكال واأللوان والحجوم فقط، وعلى الرغم من طابع البساطة الذي

ينا تعين علص وياللوحات التجريدية إال أنه يتعين على الفنان أن يحيط بأعمال التجريد والتلخي

ال من ل بدة التجريدية أن نحس بالخطوط واأللوان واألشكاأيضا، عند مساهمة األعمال الفني

صوات ع األمحاولة فهمها، إذ تتناغم األعمال التجريدية بألوانها وخطوطها وأشكالها كإيقا

من  العديد على الجميلة التي نستمتع بها مثل تغريد العصافير، والشبكة العنكبوتية التي تحتوي

 األعمال التجريدية.

ة إعادا من جهة أخرى فالفن التجريدي وكل ما هو محيط  بنا عن واقعه، وهذا من جهة أم

ين نين الذلفناصياغته برؤية فنية جديدة فيها تتجلى حس الفنان باللون والحركة والخيال وكل ا

 جريدية،تنية عالجوا األسلوب االنطباعي والتعبيري والرمزي نراهم غالبا  ما ينهوا بأعمال ف

: ول غوغانبلم جريدية متقدمة بالفن في وقتنا الحالي مقولة الفيلسوف والعاوحالة المدرسة الت

ك م عن ذللناجاالفن التجريدي استخلص من الطبيعة بالتأمل أمامها وأمعن التفكير جيدا بالخلق 

 .ونيكوالس خوان ميرو، كاندنسكي، موندلايرأهم الفنانين: 
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، Non Objectifالالموضوعي، figuratifNonالفن الالصوريالفن التجريدي  كذلك هو 

 ة بلوهو تيار فني عالمي معاصر تأكد مابين حربين ولم يكن ظاهرة واحدة وأهداف واحد

يشال مقول يالعكس كان في الشمول واإلنتشار عالميا بحيث أن تنوع أشكال التعبير يجسد كما 

 (1)".إحدى خصائص التصوير التجريدي األشد تمييزاسوفور"

ول ث تتحالفنية باألصل الطبيعي، ورؤيته من زاوية هندسية، حي التجريدية المدرسةاهتمت 

ون المناظر إلى مجرد مثلثات ومربعات ودوائر، وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما تك

بقصاصات الورق المتراكمة أو بقطاعات من الصخور أو أشكال السحب، أي مجرد قطع 

الصة خمن  اشرة، وإن كانت تحمل في طياتها شيئاإيقاعية مترابطة ليست لها دالئل بصرية مب

ة ال موجزأشك التجربة التشكيلية التي مر بها الفنان، وعموما فإن األشياء والتعبير عنها في

 عنيت"تجريد" تحمل في داخلها خبرات فنية، التي أثارت وجدان الفنان التجريدي، وكلمة

 ال التيألشكلكروي تجريد لعدد كبير من االتخلص من كل آثار الواقع واالرتباط به، فالجسم ا

 ي بمعانيوح تحمل هذا الطابع: كالتفاحة والشمس وكرة اللعب وما إلى ذلك، فالشكل الواحد قد

 .ءمتعددة، فيبدو للمشاهد أكثر ثرا

 

 

 

، 2 طبنان، ينظر: د. محمود أمهز، التيارات الفنية المعاصرة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت، ل -1

 213، ص2009
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اصة ما خركة وال تهتم المدرسة التجريدية باألشكال الساكنة فقط، ولكن أيضا باألشكال المتح

ها، علي تحدثه بتأثير الضوء، كما في ظالل أوراق األشجار التي يبعثه ضوء الشمس الموجه

 حيث تظهر الظالل كمساحات متكررة تحصر فراغات ضوئية فاتحة، وال تبدوا األوراق

حد هو أوسكيانكاندا الطبيعي عندما تكون ظالال، بل يشكل تجريدي، وقد نجح الفنان بشكله

طه فناني التجريدية، العالميين في بث الروح في مربعاته ومستطيالته ودوائره وخطو

 اضحا فيذا وهالمستقيمة أو المنحنية، بإعطائها لونا معينا وترتيبها وفق نظام معين ويبدوا 

 م.1914ي رسمها عام والت"تكوين" لوحته 

ة البارع اماتكان التطور األخر في تاريخ الفن في اتجاه بزوغ التيارات التجريدية، واالستخد

ت للخدمات ومحاوالت االستقالل عن العالم الواقعي، على اعتباراته مصدر للموضوعا

 تجريديةلت اأفقية، وهكذا توصل-واألفكار وتنشأ النظريات عن الطاقة الدرامية للخطوط الرأس

ريجيا، لقد واقع تدن الإلى النتيجة النهائية لتنقية العالم الظاهري، كبداية لقطع الرابطة بين الفنا

ن يستخدم أعماله في التصوير باألعمال الموسيقية وكا( 1944-1866سكي ) انفاسيليكاندشبه 

 شف لديهتك ى أناأللوان واألشكال المجردة وكأنها أنغام، وفي ذلك المجال تطورات تجارية إل

 إمكانية االستغناء عن األشكال الطبيعية.
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 يمثل إحدى لوحات كاندسكي

كاندسكيلوحة )تكوين( يمثل   
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 عالميا:أ/ 

بمفهومه عم إرادة القوة اعتبار الجسدي  م( 1900-م1844"نيتشه") كان قد أعاد الفيلسوف 

-م1878)  " ماليفيتشفي مقابل الروحي، ووجه قوة اإلرادة اإلبداعية نحو جمالية الجسد أما 

  هالذي تميز بفنه غير الشخصي البسيط وغير المزخرف، فقد أراد تصوير ماال يرام( 1935

 لقد عبر الفنان عن رغبته من أجل خلق األشكال الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سود لماليفيتش عام لوحة المربع األ

1915 

The Knifegrinder, 1912 
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 عربيا:ب/ 

ومن أشهر الفنانين التجريديين في مصر الفنان 

وقد أكد على ذلك المعنى الناقد محسن عطيه 

حين كتب في مقالته بعنوان صالح بيصارالفني 

" إلى مرافئ الدمشة: من شفرات التجريدمن "

 محسن عطيهبين قلة قليلة من فنانين، ظل الفنان 

مخلصا للوحة التجريد، من بداية السبعينيات من 

القرن العشرين وحتى األن مؤكد على أن اللغة 

تجريدية قادرة على  البصرية بما تحمل من رموز وخطوط وألوان وتراكيب، تبدو في شفرات

أن تنقلنا إلى مرافئ الهشة، ومنافذ الحلم، خاصة وأعماله فيها من رحيق األشياء وسحر 

األزمنة، واألمكنة، بل وبقايا عناصر من روح الحياة ووشوشات النور للظلمة وهمس 

ة الموجودات، على الرغم من التلخيص الشديد واإليجاز االختزال.لقد بزغت معالم أسلوبه فتر

وامتدت بمزيج من التعبيرية والتجريدية مع ومضات رمزية منذ  م(1976-1972) التسعينيات

إشتراكه في معارض جماعة للدعوة لألخر التي أٌقامت معضم معارفها في قاعات أتيلية 

 .القاهرة بوسط البد

 

 

 الفنان محسن عطيه
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ه إلى هذا االتجامحسن عطية على نيل الزمالك فقد عمق إكستراوفي معرض الذي أقيم بقاعة 

حد أن أصبح عالمة من عالمات فنية يناسب بالنغمات اللونية أشبه بدرجات السلم الموسيقي 

على اعتبار أن المذهب التجريدي  في الرسم، يسعى إلى البحث عن جوهر األشياء والتعبير 

عنها  في أشكال موجزة تحمل داخلها الخبرات الفنية... أشكال رمزية تعانق األسطورة ... 

والرمز هو الصيغة المناسبة للتعبير عن الحقائق المجهولة مثلما أن األسطورة تمثل خاصة 

 استعارات من المظاهر الطبيعية، من أجل أن تعكس العالمين الداخلي والخارجي.

 

 إحدى لوحات الفنان محسن عطيه
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 التجريد بالمعنى الفني:* 

يد" "تجرذا نظرنا لتعريب كلمةكمصطلح جوهري في قلب الفن المعاصر، فإالتجريدية تقع 

ب يقول أنها تعني التعرية من الثيا 99ص م 1938 طبعة عام"مخطار الصحاح" نجد أن 

ام لألمر أي حد فيه.وفي معجم العربي األساسي طبعة ع"وتجرد" التعري، )والتجريد( 

: جرد تجرد، األمر أو الشيء ) في الفلسفة والفن( انتزع عنصرا من 238م ص 1989

ها شخيصره والتفت إليه وحدد دون غيره، أو استخرج ذهنيا الماهية بقطع النظر عن تعناص

نى الخارجي واألصل في عملية التجريد الذهني يرجع إلى قدرة العقل على استخالص مع

 األشياء الموضوعية المحسوسة من ظواهرها الالمتناهية.

ة لطالقلي يتضمن كلمة الحرية الذ "والتجريدية منسوبة إلى الفن وهو اتجاه حديث معاصر 

ته إرادفي التفكير والتصوير والتعبير، ولعل أحب األعمال إلى الفنان ما يفعله طوعا ب

 (1)".واختياره استجابة لنزوعه الطبيعي للحرية

كما أنه ال يعتمد على المحاكاة لموضوع معين، وفي المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافي 

تعبير مرتجل غير ذي وحدة أو " التعبيرية المجردة" "  2 ص"ثروت عكاشة" للدكتور 

موضوع كما يعتلج في النفس أو يعتمل في الفؤاد، يجمع ما يتوفر للفنان من عناصر تجريدية 

دون االلتزام بشيء ما،  ومراعى فيه ما يكون له من تأثير في المشاهد، ومن 

 (2)نسكي".افاسيليكاندرواده

 157م، ص 1984القيم الجمالية، درا المعارف، االسكندرية،  –محمد عزيز نظمي سالم  -1

إدارة  –امة للمكتبات أكتوبر اإلدارة الع 7دكتور دينا أحمد نفادي، فلسفة التجريد في الفن الحديث، منشورات جامعة  -2

 .41م ص 2008 1المطبوعات والنشر، ط 
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 ويقول الناقد أسعد عرابي:

يتهم للنقل والتشبيه، كان أفالطون يشارك العرب كراه 

وكان يحتقر الفنون في عصره ألنها تعتمد على التقاليد، 

فالموضوع الفني بالنسبة إليه ماهو إال  نسخة مادية 

وفق عالم المثل المتعلقة،تستعيد نموذجها األعلى في 

المصطلح العربي، وبالتالي فاألثر الفني ماهو إال 

 سوس.انعكاس ناقص لعالم المعقول في عالم المح

اية بد فيوإن المصطلح األشد أمانة وصالحية والذي كان يلح عليه الفنانون التجريديون )

 " concrete" هو القرن( 

اهيتها وم التشكيليةاأن الفن المحدد أو المؤكد ذلك أن هذا التعبير باإلمس خصوصية المادة

 (1)الصرفة وبكراتها" 

 يف: انتضاره.التجريد لغة: التعرية من الثياب، وتجريد الس

 (.116التجريد: التشذيب، والتجريد: التعري ) ابن منظور، جمال الدين بن مكرم: ص 

 (2) (.84) تجرد: خلع، نزع، محرر(  ) مراد جولي: ص 

 .41المرجع نفسه، ص  -1

 (.22ص  6/20: 4العدد /24مجلة جامعة بابل ) العلوم اإلنسانية/المجلد -2

 أسعد عرابي
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عد عرابيسالشكل رقم )( لوحة ألم كلثوم للفنان أ  

 الشكل رقم ) ( بعض من أعمال الفنان أسعد عرابي
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التجريد األديان التي وجهت إلى  لقد كان اإلسالم من

وسبقته الحضارة اإلسالمية االتجاهات الفنية 

المعاصرة، في صرف الناس عن الملموسات إلى ما 

هو أعم، وهو االتجاه الموصل إلى هللا الواحد، الذي 

 (1)هو كل شيء ال يشبه أي شيء..... 

التجريد هو أكثر أنماط الفن الحديث والذي يثير 

إلى أن الموسيقى ال تحاكي الطبيعة  أنصاره دائما

لكنها تصل إلى مشاعر الماليين وأن األشكال المرئية 

 (2) يمكنها بالمثل أن تتوجه إلى أحاسيس وتصل إلى بدايتها بحكم الفطرة.

 ل يجعلهبالفن ال يعكس المرئي، "أحد رواد التجريدية بأن بول كلي وهذا ما أكده الفنان 

أو  ن أشياءماتنا اختفاء معالم كل أثر يثير إلى ما تعودنا رؤيته في حيالتجريد يعني ".مرئيا...

شياء ق األأشخاص، وعندما يلجأ الفنان إلى التجريد، سنجده يستبدل المعالم المميزة لحقائ

 وصافبأخرى تدعونا إلى تأملنا إلى هيئة مجموعة من األلوان واألشياء وغير ذلك من أ

 (3)نقلها. ء أوا عليها تبعا لقيم شأن لها بتمثيل حقيقة األشيااألشكال الطبيعية، ويكون حكمن

هو صورة عن الواقع كما يراه العقل، ال بتسجيل اللمحة الخاطفة التي تقدمها " التجريد" 

الصورة التقليدية، بل تصور الواقع في طبيعته الجوهرية كشيئ معقد ومستمر ومتشابك 

 للعالقات المركبة.

 116م( ص 2006 -هـ 1427) 3أسرار الفن التشكيلي، نشر توزيع طباعة القاهرة، ط د محمد البيوني، -1

 .149 صم، 2000، 1مخطار العطار، أفاق الفن التشكيلي على مشارف القرن الواحد والعشرون، دار الشروق ط-2

م 2005، 1ر، طللنش طارق مراد، التجريدية والفن التشكيلي، موسوعة المدارس الفنية للرسم، جميع الحقوق محفوظة-3

 .42دار الراتب الجامعية، ص 

 بول كلي
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كاله ي أشففي الفن هو لفظ يطلق على طراز ابتعد فيه الفنان عن تمثيل الطبيعة  "التجريد"

كار واستخالص الجوهر في الشكل الطبيعي وعرضه بشكل جديد، وذلك من خالل مفاهيم وأف

كن ي يموالوسائل والغايات الت تنطوي على نظرة جوهرية كاملة نحو مستقبل محدد األهداف

 (1)أن نحصل به على أرقى المنجزات في مجال الفن.

 الفن التجريدي:* 

 منها:للفن التجريديهناك عدة تعريفات 

فن هو نوع من أنواع فن القرن العشرين ينبذ الموضوع المحدد المعالم، يسمى ال -

 التجريدي أحيانا فن الالهدف.

قات الصورة المألوفة، وبنى أشكاال جديدة على عالهو الفن الذي تخلى نهائيا عن  -

 خالصة أحيانا قد ال يكون لها إرتكاز على الواقع المؤلوف.

أو   figuratif Nonإن ماعرف بالفن التجريدي، أو الالصوري -

ة ، هو تيار فني عالمي، كان قد ظهر في الغرب مع بدايNonobjectifالالموضوعي

نية، الثا الحربين، وتكرس من ثم بعد الحرب العالميةالقرن العشرين، وتأكد فيما بين 

 حيث بلغ قمة إزدهارها في السنوات األولى من الخمسينات.

ا يقول ، كموبقى بعد ذلك الفن التجريدي ظاهرة مميزة للنشاط الفني في عالمنا المعاصر -

 ميشال 
 (2)".احدى خصائص التصوير التجريدي األشد تمييزاسوفور"  -

دخل يدة، ر عن تبدل عميق في المفاهيم الفنية، في ظروف اجتماعية جديفالتجريد المعب -

غ درجة ثم بل مع نهاية القرن التاسع عشر، ومنباالنطباعية في السياق العالم لتطور فني بدأ 

ضاء للف متقدمة جدا مع التكعيبية التي كان لها دور أساسي في تخطي المفاهيم التقليدية

 يدة.س جدد عصر النهضة، وفي إعادة بناء فضاء اللوحة على أساالتشكيلي كما كان متبعا عن

 

 

 

ـ ه1429، )1مان، طعد.بالسم محمد، الفن التشكيلي: قراءة سيميائية في اتساق الرسم، دار محدالوي للنشر والتوزيع، -1

 .128م( ص 2008 -

2-M.seuphor, L’art abstrait, paris, 1971, p 15. 
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ي التكعيبية ويعاصرها في مراحله األولى، قيمة هذا التطور العام، قد يشكل التجريد، وهو يل

حيث تكرس بعد ذلك، في أنماط مختلفة من أشكال التعبير الفني التي لم يكن يجمع بينها أحيانا 

  né plasticismeكالتشكيلية المحدثة  سوى غياب الصورة المستمدة من العالم المرئي:

 والتفويقية constructivismeا، والبناءويةفي هولند De stijlوحركة دوستيل

suprématisme....إضافة إلى التعبيرية كاندنسكي وما شهده العالم الغربي، بعد ،في روسيا

الحرب العالمية الثانية من حركات فنية اختارت طريق التجريد أو كانت على صلة مباشرة به 

والفن   Action painting، والتصوير العقالني أو التحريكيcobraكجماعة كوبرا 

 .Art cimétiqueوالفن الحركي  Opartالبصري 

يصبح ية لهو الفن الذي تتعرى فيه األشكال من صورتها الطبيعية وتتخلى عن مظاهرها العفو

 (1)فنا تخلص به صفاته الجمالية من الصور الحسية على اختالف أنواعها.

و يلي أأنه مصطلح خاص بالفن الالتمثوقد عرفت دائرة المعارف البريطانية التجريد على 

 يمكن أنوخر، الالتشخيصي وهذا النوع من الفن الذي ال يحاكي الطبيعة وال يمثلها بشكل أو بآ

كون ن يأليطلق على أنواع الفنون التي ال تهدف إلى محاكاة الشكل الطبيعي بل التي تهدف 

هذا  عرف التصوير الحديث فقد الفن من أجل ذاته وليس  مشابهة بالواقع المرئي.وفي قاموس

 (2).النوع من الفن تحت مصطلح الفن التجريدي أو الطراز الغير ممثل لمظاهر الطبيعة

 بأنه مصطلح يعارض) الملموس( في الطبيعة ويطلق )التجريد( علىسعيد علوشييعرفه 

 مايكونسيميائية ضعيفة، أو على ماال يشتمل على سمات.

ره و شعوأعلى أنه )اتجاه حديث يقوم على تصوير فكرة الفنان الفلسفة واإلجتماعويعرف في 

و أسية تصويرا ال يعتمد على محاكاة لموضوع معين، مع استخدام األلوان واألشكال الهند

 األنغام الموسيقية(.

 

 15المرجع السابق، ص  -1

 .45د.أحمد، فلسفة التجريد في الفن الحديث، المرجع سابق ص -2
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 اد والكتاب والفنانين عن فلسفة التجريد التعبيرية:أراء بعض النق -2

ليس هناك " كاندسكي:هناك بعض اآلراء التي ترتبط بفلسفة التجريدية التعبيرية، فمثال يقول 

ير عن لتعباهو في ذلك يؤكد على حرية الرؤية وحرية ".وإلزاما في الفن ألن الفن دائما حرا

 تملي في الفن. الفنان محددا موقفه من بعض القواعد التي

د من الواضح أن اختيار الموضوع أو الشيء المرسوم هو أحسكي:" انكاندويقول كذلك 

 لروحعناصر التناغم التشكيلي التي يجب أن تحدد أساسا من خالل تناظرها مع ذبابات ا

، األولى الميةوترجع أهميته إلى بحوثه في فلسفة الفن التي نشرها قبل الحرب الع". اإلنسانية

 ويصوغ األشكال واأللوان ذاتها، وبدونضرورة باطنة، هو يتحدث عن فن ينبعث من ف

نة لكاماالرجوع إلى الصورة المادية، أي صورة الطبيعة رموزا موضوعية تعبر عن العاطفة 

ورج جء به وكذلك ماجا، الفن تركيز للطبيعة"  أونريه دي بلزاك"في قلب اإلنسان، كما يقول 

 ان أن ينير قلب اإلنسان"مهمة الفن" أن صاند

خط، ، الإن الفنان في العصر الحديثاليملك سوى مواده الخمسة وهي النقطةبول كلي: " يرى

 المساحة، الظل، النور، اللون."

وان األلفهو يرى أن الخيال الحر هو الذي يلعب الدور الرئيسي في لوحاته فيضع لمساته ب

و نوان فهالع له تمثل عنده الموضوع أو النص أما والخطوط ثم يليها العنوان فاللوحة بالنسبة

 للتجميل.

 :و دوستيل  سكيانندريانوكاندالفن التجريدي بتصور مو -3

جاه ته تيمثل موندريان، كاندسكي توجهين متناقضين في الفن والفلسفة يعكس كل منهما رؤي

رة لصويقدم ا المادة والروح، ويعود سبب إختيارموندريانوكاندسكي إلى أن دراسة فنيهما

ح ة والرولمادواضحة لمفهوم التجريد في التصوير الغربي والعالقة بين الذاتية والعالم بين ا

 باإلضافة إلى أفكارهما تشكل أساسا في التفكير المعماري.
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 سكيفاسيلي) نالفن التجريدي بتصور كاندا

 هـ( :1977-م1866

"عندما يتجاوز اإلنسان إحساسات الفرح واأللم 

 (1)ب......."والرع

اشتق كاندسكي تشكيالته من خيراته الشخصية 

وخياالته، وأخذت طابعا ميتافيزيقيا وصادرة من العقل 

الباطن وتوهماته، كما يعد من أهم المنظرين 

والمؤسسين للفن التجريدي، ومن أهم الذين شكلوا هذا 

االتجاه الفني، باعتباره من طالئع الحركة  التجريدية 

كيلي الحديث، وذلك من خالل تعامله واشتغاالته الفنية في التعامل مع اللون في الفن التش

، وذلك من )فانغر(والخط والمساحة واختزال األشكال بصورة مجردة، تأثر كانداسكي ب 

حيث المؤثرات واألصوات الموسيقية التي انعكست على شخصيته الفنية، مما أثر على أسلوبه 

نائية شكل اللوحة، بصورة تكاد أشبه باألنغام الموسيقية التي الفني من خالل التعامل مع ب

 .139مولر، جي أي، ليغلر، فرانك صتتراقص، كما يراه 

وأصبح للون أثاره على اللوحة من حيث االنسجام والتضاد واالنعكاس بعضها عن البعض 

التي  تنشئها األخر، وذلك من حيث تمزيق اللوحة إلى شظايا معتمدة على أحاسيس وانفعاالته 

طاقاته الروحانية، لتكون مساحات متعددة ولتعكس على اللون بشكل متفجر، مما يؤدي إلى 

صراعات بين األلوان لتصل إلى نماذج من اللون المحرر بطاقاته التعبيرية، إذ قال 

ركز كانداسكيعلى اللون في رسومه، اللون الذي رآه عنصرا محررا بطاقته )باونيس(: 

 لخاصة.التعبيرية ا

1-Kaninsky, Du spiriturl dans la peinture, traduction par pierre valboudt 1969. 
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  :بيت موندريانPiet Mondrian(1872-

1944) 

يعد موندريان من أبرز الفنانين والمؤسسين للفكر 

التجريدي الهندسي في مجال الفن التشكيلي الحديث، 

 رسام هولندي. 

صائص الشكل واللون فهو أول من قام بكشف خ

الطبيعي معتبرا بأن األشكال تتحول وتبقي الحقيقة الدائمة، فتمثلت أعماله بصفة التجريد 

الخالص، ومن أهم األشكال التي استخدمها، مساحات 

األحمر،األزرق، المربع الملونة باأللوان األساسية )

 وأحيانا يضيف إليهما األبيض واألسود والرصاصي.األصفر( 

 ي الرسمريد فبدايته كانت انطباعية إال أنه ترك هذا االتجاه، متجها للتجموندريانن ونجد أ 

 لى الخطإوصل بالتدريج، حيث بدأ يجرد األشياء ويبسطها بقدر اإلمكان بعيدا عن الحقيقة، فيت

عالقات ي الفالمستقيم بنوعيه: األفقي والعمودي هو ممكن التشكيل وتحقيق التوازن والتكافؤ 

 ة وكما أيضا يعبر عن النقاء الجوهري.البصري

جرد ممن خالل تنظيمه على سطح اللوحة، وقيامه باختزال الشيء وجعله موندريانإذ أن  

سي، إذ لهندإشارات من الخطوط واإليقاعات، يبين لنا بأنه اتجه نحو تأسيس الفن التجريدي ا

اس ها مقيم، إنه كتلة بكم) إن الفن هروب من الفوضى، إنه حركة محسوبة باألرقاريد: قال 

 (1).85ريد هربرت: ص معين، انها تلقائية المادة وفوضاها تبحث عن إيقاع الحياة(. 

 

 

 .2301-2300، ص 2016: 4، العدد 24مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد -1

(1944-1872الفنان الهولندي بيت موندريان)  
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 :نيكوالس دوستايلNicolas distale 

رغ، في سان بترسبو 1914ولد نيكوالس دوستايل عام 

في جزر األنتيب، كان رسام  1955وتوفي في عام 

فرنسي من أصل روسي، كان ابن الجنرال في جيش 

إلى بروكسل بعد وفاة والده  1922القيصر، انتقل عام 

ليعيش في ملجأ للمهاجرين الروس هناك، ولكنه هرب 

من الملجأ فتبناه أحد األثرياء وكان من أصل روسي 

لكالسيكي في أكاديمية الفنون أيضا، أمن له دراسة الفن ا

ثم  رامبرانت، فيرمير، وسيغرزفي هذا الوقت زار هولندا حيث تعرف بأعمال  بروكسيل،في 

 سيزان وماتيس وبراك وسوتين.سافؤ إلى باريس حيث تعرف بأعماله 

ل عمل كمساعد في محترف رسام زخرفي واستمر ينتق 1935بروكسيل عام عندما عاد إلى 

سخ نفرنسا وإيطاليا والجزائر في فقر مدقع وقد أمن معيشته من رسم  من بروكسيل إلى

ي فالمعروضة في متحف اللوفر، أمضى الخدمة العسكرية "شاردان وديالكروا" اللوحات 

ياة حيرسم لوحات نيس الفرقة األجنبية وسافر إلى تونس، وبعد تسريحه استقر في مدينة 

 صورة جانبين.ساكنة وأشخاصا مثل 

ت بدأبراك، في معرض الفن التجريدي، وارتبط بصداقة قوية مع  1943اته عام عرض لوح

ر اللوحات وقع تاج 1946شهراته تتسع وأخذ النقاد وتجار اللوحات يهتمون بأعماله، وفي عام 

 عقدا حصريا معه ليبيع لوحاته. لويس كار

نسية نسية الفرحصل على الج 1948بدأ يرسم لوحات كبيرة الحجم، وفي عام  1947وفي عام 

 1950وتركيب  1946والرقص  1946الحياة القاسية ، رسم لوحات تجريدية رائعة مثل 

 .1949شارع غوغي 

(19141955-وستايل) نيكوالس د  
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س باإلضافة إلى الرسم بدأ يصمم نقوشا بحماسقوف باريس رسم رائعته  1952وفي عام 

ب كما صنع رسوما لكت رينيشار،لوحة منقوشة لديوان قصائد  14شديد فصنع سلسلة من 

 (.1945لبيار لوكير )رى بضمنها كتاب أخ

" اية مثلاهتم بلعبة كرة القدم ورسم مشاهد لهذه اللعبة بأحجام كبيرة للغ 1952وفي عام 

 العبوا كرة قدم كبار".

إلى جزر األنتيب ليعيش وحيدا في محترف بقرب البحر،  1954في عام دوستايلسافر

ة سن 12، خالل أقل من 1955مارس وأصيب هناك بانهيار عصبي دفعة إلى االنتحار في 

ولوحات  ونقوشلوحة زيتية  1060أعماال كثيرة، ويذكر كتالوج أعماله حوالي  دوستايلأنتج 

أقيم أول معرض  1956محفورة على الخشب وطبعات حجرية ولوحة كوالج، في عام 

 عام روتردامألعماله بعد وفاته في متحف الفنون الحديثة في باريس، ثم تبعه معرض في 

 .1972ثم في الواليات المتحدة  عام ، 1966ومعرض في زيوريخ عام  ،1956

 القيم الفنية لفن التجريد:  -4

اليات ل جميعتبر هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن القوة الشاملة في كل شيء وذلك من خال /1

 مبنية على روابط بين عناصر بنائية خالصة.

 كل أخر.ه بشمكن أن يحقق المحتوى النفسي لإلنسان وتكثيفالفنان بإبداعه أسلوب التجريد ي/2

 األبعادة  وهو فكر يكشف عن عالقات جمالية وقيم تشكيلية وإبداعية جديدة تلتقي مع الرؤي/3

 والمفاهيم الفكرية المعاصرة.

 ها يشكلبساس يعتبر هذا الفن ذا إمكانيات فعالة فهو ال يهدف إلى نقل الطبيعة ولكن اإلح /4

 ل عنتعمقا من خالل الحس الرمزي وليس الحس الحدسي، أي يهدف إلى استقالل الشك أكثر

 "ة: مظاهر ومواطن الجمال في الطبيعة واستخدام أساليب إبداع أخرى، كما تقول الحكم

 اإلبداع بدون تخطيط يسمى فن".
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 يحقق التوازن والتناسق واالنسجام والوحدةبين الروح والعقل. /5

ي ية تلتقبداعكر العصر وفلسفته واكتشاف عالقات جمالية جديدة وقيم تشكيلية إالتعبير عن ف/6

 مباشرة مع المفاهيم الفكرية الحديثة.

ري وجوه ايجاد حلول فنية مبتكرة تعالج قضايا الشكل والمضمون وتقوم على مفهوم شامل /7

 لتحقيق ذلك االنسجام في الوحدة الفنية المراد الوصول إليها.

 (1)حاسيس.ل األة القيم السكونية والتي تمثلها في هذا الفن وهي حقيقة هامة في تمثيله صف  /8

 األسلوبية في المدرسة التجريدية:  -5

ن ين الذهبازن يعد التجريد من أهم األساليب الفنية التي استوعبت االتجاه العقلي محققة التو

ه دائما فبين صحافة والخيال ولكن الفن التجريدي لم يسر في الطريق الذهني نفس

 جريديتتوضح أساليب مختلفة في الفن التجريدي وإن المذهب التدولونيوعبقرية موندريان

 عماليكشف طريقته باتجاهين محاذيين أحدهما طراز التجريد الموسيقي  كما نشاهد في أ

 كاندسكي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .55دكتور دينا احمد نفادي، فلسلفة التجريد في الفن الحديث ص -1
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واحدة  غاية وكالهما يهدفان إلى موندريانأما األخر فهو الطراز المعماري كما هو في أعمال 

ألسلوب افي حدود الرؤية التصويرية التجريدية المستقلة فإن (1)رغم تنوع األسلوب بينها.

ة  التجريدي لم يعمل على تفتيت صورة العالم الخارجي وإنما كشف عن حقيقة الجوهري

زن ن التوالة ما أطلق العنان لهذا المزيج اللوني العيني والفطري وإيصاله إلى حاتصويرا حينم

 ى منالمعبر عن ذلك االنسجام الخارجي والعضوي أي الكوني والذاتي وذلك بعدد ال يحص

 (2).جريديينالت األساليب والتقنيات الفنية التي تعمل في حدود األحوال المزاجية لدى الفنانين

ييد دائما إلى تخطي الصورة والتمثيل الصوري  رافضا المحاكاة، والتقويسعى الفنان 

واسطة باقع بالمنظور أو الطبيعة التي كانت التيارات الفنية السابقة تدعو ويمكن تخطي الو

ي عن جريدإشارات ورموز تحكي المعاني الكامنة خلق األشياء وبحسب طبيعة العمل الفني الت

 (3)احات واألشكال الهندسية المتتالية.طريق الخطوط واأللوان والمس

هد حيث التقشف والزصوفية الفن" حيث يمثل األسلوب التجريدي من الوجهة الفلسفية "

عري ذلك بت يتم والتسامي إلى مثالية األشياء بالنفاذ باختزال أجزاء الشيء ومن الوجهة الفنية

ية ال أو بالحد من عضواألشكال من صورها الطبيعة والعضوية بحيث يصبح التجريد كام

 (4)أسلوبا رمزيا.التجريدي نسبي ويمكن أن يغدو األسلوب تجريد األشكال وهنا 

 

 

 

 

 

 .175حسن محمد حسن: مذاهب الفن المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، بيروت، ص   -1

روحة صرة، أطالرؤية المعاالخزاعي، عبد السادة عبد الصاحب فنجان: الرسم التجريدي بين النظرة اإلسالمية و -2

 .167، ص 1997دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 

 .214أمهز محمود: مرجع سابق، ص  -3

 .158نيوماير، سارة: قصة الفن الحديث، ت:رمسيس يونان، سلسلة الفن المعاصر بيروت ص -4
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 تيارات الفن التجريدي األولى: -6

  التجريد العاطفي: /1

 لبنيويةاامة تعددت أشكال التجريد التعبيرية وتنوعت  وتميزت بالعفوية والتلقائية أو بالصر

 اللى عبتقصية اللون والشكل، معتمدا كاندسكيمنذ ظهوره في السنوات األولى، لذا حاول 

 األشكال المجردة.بل التمثيل الصوري 

نه لم يعد والذي كان ف 1910عام لم يكن ليصل مثل هذه النتائج منذ كاندسكيغير أن الفنان 

ديد باإلمكان اعتباره مطابقا للتمثيل الصوري البورجوازي، فكان على صلة بالفن الج

ءة لمضاوالتيارات المعاصرة وتعرف على بعض االنطباعيين، وجارهم في استخدام األلوان ا

ه وقت نفسفي الويبعده المضمون العاطفي  ألوان الطيف، والتدرجات اللونسيات يعبر عن هذا 

ألزرق، رس اعن التكعيبيين الذين انحصروا في اللونية األحادية، والذي شارك في تأسيس الفا

ن وقد تخطى مظاهر األشياء وتجنب محاكاة العالم المرئي، وذهب بعيدا في مجال الف

جال الالموضوعي، وبقيت لوحته في حاالت كثيرة ذات مناخ عاطفي تأثيري، وفي ذلك الم

 (1)تجاربه إلى أن تكشف لديه إمكانية االستغناء عن األشكال الطبيعية.تطورت 

اءت والتي هي نوع من التكعيبية، جNéo-plasticismeإال أن ظهرت التشكيلية المحدثة 

ه االتجا ل منلتقرر االتجاه الذهني الهندسي المستخلص من التكعيبية ويعتبر أخر اتجاه لتنتق

 العالم نظيمتشخيصي، فالتكعيبية قد مهدت في برامجها إلعادة تالتشخيصي إلى االتجاه غير ال

ال إحقق المرئي المصور لظهور فن ال موضوعي أكثر عقالنية ولكن الصورة النموذجية لم تت

قصى والذي وصل بمبدأ التجريد إلى أpietmondreianبيت موندريانمع الفنان الهولندي 

 درجات المنطق.

 

 .143، ص 2006الفن الحديث، عالم الكتب، القاهرة، محسن عطية، اتجاهات في -1
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 ، وأعجبوحشيةقد انتقل من الواقعية األكاديمية إلى االنطباعية البيت موندريانوكان الفنان 

 عالمبالتكعيبية التحليلية وتوصل أخيرا إلى التجريد وموندريان ينطلق من اختزال ال

قيم وال ة مبسطة من المساحات الهندسيةالموضوعي ليصل إلى نموذج أساسي بني وفاقا لهيكل

 اللونية.

يبية لدى التكع ، فانطلق في مبادئ األمر من اختزال البنى التأليفية1914وتؤكد أعماله من سنة 

 دايةوعمد بعد ذلك إلى تقسيم اللوحة إلى مساحات صغيرة مستطيلة أو مربعة ليصل مع ب

 الم.العشرينات إلى اكتشاف الشكل الخاص لإلنسان والع

كوينات ترغم أن هدفه كان التوصل إلى  (1)أسلوبه باسم التشكيلية الحديثة. موندريانوصف 

ح مسطحة يغلب عليها الطابع الهندسي ويطالب كي يحرر اإلنسان من فرديته، بأن يصب

صية محيطنا المادي ذا جمال صاف سليم وعملي ، وأن يكون مجرد انعكاس لمشاعرنا الشخ

ن نقية، ألن اللب أيضا بجمالية مبنية على العالقات الصرفة للخطوط واأللوااألنانية، وهو يطا

صافية وال )تقابل األفقي والرأسي هو معادلة( وألن) العالقات الصافية والعناصر البنيوية

 وحدها كفيلة ببلوغ الجمال الخالص.

لى قط عفقاء ويسعى إليه يقضي بتخطي ظواهر األشياء، واإلب موندريانفالتجريد كما يفهمه 

كل الصورة الجوهرية الالمتغيرة، أي الصورة المثالية، حيث ال وجود عمليا سوى للش

د ذاته ن بحالهندسي الممثل بمساحة ال تحمل سوى لونية محددة وخطوط أفقية ورأسية، ألن الف

 وجه من وجوه ظاهرة أكثر شموال. 

 

 

 

 H.L.C.Jalle. Mondrian, paris,1970راجع:  -1
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لى إبيعة وصل في عمله الفني إلى التقشف واالختزال الكبير، وتحويل الطموندريانن فالفنا

 رياضيات تشكيلية( تعبير تشكيلي لعالقات محددة ) 

باإلشتراك مع T.vanDoesburgتيوفاندوسبرغاصدر ، 1917في عام حركة دوستيل: 

تي هولندية اللشرح آراء مؤسسي هذه الحركة الموندريان وبارت فان درلك مجلة دوستيل

 حملت االسم نفسه.

 النزعة التجريدية المعاصرة في الجزائر: -7

ت سارامضمن سياق األحداث التي تكلمنا عنها بدأ ضروريا تنظيم ندوات وتأليف كتب تتبع 

لجمهور ااطة وتاريخ الفنون الجميلة الحديثة، والمعاصرة في الجزائر، وبحثنا هذا يستهدف إح

فاصيل تضيح ئريين وأعمالهم التي أنتجت منذ العشرينات في محاولة لتوعلما بالفنانين الجزا

 خصوصيات البلد.

ترناه ا اخمع األخذ في االعتبار تداول أربعة أجيال من الفنانين خالل هذه الفترة، فإن م

دور وعرضة، مرتبط بشدة بالتساؤالت واإلشكاليات التي برزت خالل القرن نتيجة عالقة 

 ة في الفن.الثقافة األوروبي
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 مواضيع التجريد في الجزائر: -8

نت ا كامومن أهم ماشهدته الساحة الفنية الجزائرية بعد خروج االستعمار الفرنسي بعد  "

نين ى الفناة لدالحياة تكاد تنعدم في الساحة الفنية الجزائرية مع معنويات وتطلعات فنية محيط

نوا في ن كافي الجزائر العاصمة وضواحيها والذي استطاع البعض من بين أهم الفنانين الظهور

لتي اوهبتهم ل بمأيام االستعمار وأيام الثورة التحريرية منشغلين بمحاربة العدو بمختلف الوسائ

 .كانت وليدة الروح والطموح والرغبة، وهي وسيلة الرسم والتعبير الفني التشكيلي

لثورة االع د استطاعوا دعم ومساندة اندفابدعوا وأخلصوا في عملهم وتعبيرهم عن مواقفهم وق

لعالم، ابوع وتقويتها وإيصال صداها إلى المناطق الداخلية ولذلك البلدان المجاورة، وحتى ر

يجي لتدرفلم تكن األعمال الفنية في الجزائر وقتها أعمال قوية وكثيرة فبدأت بالتحسن ا

فن عادة الوا إفي هذه الفترة وحاول والمستمر خاصة بعد االستقالل قد برز العديد من الفنانين

فنانين م الالتشكيلي الجزائري إلى الواجهة واستقطاب المعجبين به والمشاهدين، ومن بين أه

 (1)عبد القادر قرمازحقبة مابعد االستعمار الفنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبد الحميد بن باديس، كلية تريكي عمر، زالط توفيق، واقع التجريد في الجزائر اسياخم ومحمد خدة نموذجا، جامعة -1

 .41، 40، 39، ص 2018، 2017األدب العربي والفنون قسم الفنون البصرية تخصص نقد الفن التشكيلي، 



 

 

 

 

 

 : الفصل الثالث

 قراءة تحليلية في أعمال الفنان



 الفصل الثالث                                                    قراءة في أعمال الفنان
 

 

 سيرته الذاتية: -1

-05-13بمعسكر الجزائر في يوم عبد القادر قرماز ولد 

لمراهقة في وهران، وكان مبكرا م عاش طفولته وسن ا1919

على الهدايا والترتيبات الفنية، ألنه سيكون غدا رساما، 

شاعرا، ناقدا للفن كان تلميذا في المدرسة العليا للفنون الجميلة 

 Ecol des Beauxم( 1940م إلى 1937بوهران عام ) 

Artsd'oran1996.. توفي في باريس بفرنساعام 

لوحة جزائرية ام الجزائري كان الشخصية التاريخية للرس

جيل،  1930النصف الثاني من القرن العشرين، ويعتبر ممثل الحركة التجريدية الحديثة عام 

في فرنسا واستقباله من طرف التجريد الغنائي كان معترف به كفنان ومدافع كبير عن 

وباريس،  الجماهير المعجبون بالنقد والتعلق به، كانت أعماله متصلة مع الجزائر، وهران،

أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا، الشرق وكذلك اتصالهبالمجموعات الخاصة: )متاحف كثيرة( 

 األوسط.

منظمة  م(1961-م1941في وهران )كولين، أحد مؤسسي معرض مارتن روبرت كما يعتبر 

 بيكاسو إلى برناند بوفيه،الرسم في فرنسا من بانوراما حيث شارك كذلك في  1941عام كير 

ث شارك الكثير من المعارض  الجماعية، ومن هنا يحاول الفنان إعطاء فرصة للمشاهد حي

 (.2)عن ما تحتاج روحه وإذله حق اإلبداع مثلما يفعل الفنان 
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سام كان ر حيث قبل أن يكون قادرا على تكريس نفسه تماما للفن: المهنعمل العديد من 

وية اق حيمع أسوموضوعات تقليدية ساما مجازيا ذو ...... كان في البداية رالرسائل، صحافي

ياة باإلضافة إلى حبالضوء وشوارع وتراسات مقهى، لكن أيضا تصميمات داخلية مغمورة 

 ن أجلم بالتشابه والواقعية التزال، ومع ذلك، في جميع المواضيع فهو غير مهتم للغاية 

 .sanstitreإمتياز الجو والشعر كما يوجد في كتاب 

كما كانت له عالقة مع التجريد الغنائي، على الرغم  (3)القادر الغنائي مصور تجريدي  عبد -

في مجلة مفترق الطرق بأنه هو واحد من أفضل  الباريسي فرانك إدغار، مما قاله الناقد 

بعيدة عن الواقع السريع إلنشاء الهياكل الفنان عبد القادر مالئمة لهذا اإلتجاه، كانت أشكال 

واألفقية التي ال تزال تثير إلى حد بعيد عن الطبيعة وربما عن بعض العناصر  العمودية

رسم الضوء وصمت األشياء لالمعمارية للمدن والمنازل التي رسمها من قبل ، كمل يعمل على 

 الشيء الحقيقي.

 .يتميز بأسلوب خاصعبد القادر قرمازكان

 أهم أعمال عبد القادر قرماز: -2

نيا، قد كان الذي تتبناه أسلوبا فاإلتجاه التجريدي أن Guermazقرماز  يدرك المتتبع ألعمال

 ارجه.األراء التي كان ينشرها في الجزائر العاصمة، داخل الوطن وخمن  موازيا لجملة 

 بينالي مينتونم: 1951* في عام 

د عببمبادرة من  م: 1959ديسمبر  13هذه األبواب في  SesaleGallery* افتتاح معرض 

 آرت ويكو.وهو رسام ذهب إلى بن منصور هللا 

 م: لوحة تجريدية كبيرة للمجلس العام مستغانم.1961* في عام 

لذا سوف يعمل معارض   Quaidutou ure 26مستقر في باريس  Guermazكان الفنان 

 (.1963-1962) عاما  35الجديد لمدة  روبرت مارتن جماعية في معرض 

ة العودة إلى أراضيهم وجذورهم الخاص ين دوماي، ماري حاكل: معرض  1963* في عام 

 رسامين للمغرب الكبير(. )عشرة ناألوروبيي
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تكتظ  رمازقكما يمكنه األن مواجهة مثله العليا وتجربته في الرسم هكذا فإن أعمال الفنان 

 للرسامين المغاربيين.ديكس في معرض محمد خدة، بنانتور، بوكيتون بأعمال 

 الرسام الجزائري.الفنون ديكور  : متحف1964* في عام 

 بالمغرب العربي.ستة رسامين مغربين : معرض الرسامين في العالم 1966في * 

 على اتصال بالجزائر  Guermazقرماز كان الفنان 

 الرسامون الجزائريون.: متحف الفنون الجميلة بالجزائر 1963* في عام 

 ، الجزائر unapالمعارض التجارية  (:1964-1974* )

 Jeamsènacجان سيناك من إخراج  Galerie 54: معرض 1964*في عام 

 صمة.: لمعرض في الرسم الجزائري المعاصر لقصر الثقافة بالجزائر العا1986* في عام 

ن في في أوائل السبعينات القرن العشري قرماز ( : صالون باريس، استمر 1962-1972* )

 تأكيد وجود في صالونات باريس.

 أسابيع موسيقية، أورليانز.: 1967* في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 (.4): عرض أعماله في لوكسمبورغ البرتقالي بصحبة ستة فنانين شباب 1971* في عام 

 .1973في باريس عام   Entre mondeيتم عرضها األن بشكل دائم في معرض 

                                                             
4Guermaz par donatoRadoni paris 1992 Interviw de 
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 : تمت دعوته للمشاركة في الفنون البصرية بطوكيو.1972* في عان 

 معرض الدولي للفنون بطهران.: ال1974* في عام 

 الفن العربي المعاصر بتونس : معرض 1980* في عام 

نفس لعام كان يخلق كارتون مطار لندن المعرض الدولي :كان حاضر في 1981في عام * 

 الرياض

 أم الجزائر ألوان الجنوب : فيبلنوف سورلوت متحف جاجاك 2003* في عام 

 الجزائر رسامو اليومكوزموبوليس نانت: باريس إسباس معرض 

 : باريس إسباس أوتيويل مقارنات.2004* في عام 

 تحية.: مايو: المركز الثقافي الجزائري: 2009* في عام 

 " رسام الصمت والنور" : من أكتوبر إلى نوفمبر 2009* في عام 

*2010 : Mairie du 1ere arrdt. 

 

 

الح القوية أي الموسيقى وذوقه خاصة ذو اللوحة المزدوجة والمص قرماز عبد القادرالرسام  -

 البيانوا والكتابة ، أن يتحدى في خطواته االنفرادية، فهو ال ينتمي إلى أي مدرسة أو إتجاه .

كان يعتمد على الدقة في لمسات األلوان والعملية اإلبداعية للفنان التفكير، يعكس الصورة  -

ديدها أثناء التنزه أو على مقعد في الحديقة الذهنية الدقيقة، السرعة في أعماله والتي قد تم تح

إن النية تستحق اإلدراك، نفقات الطاقة قرماز الصغيرة بالقرب من منزله، لذلك يقول الفنان 

كان عند تصميم لوحاته والتي تتطلب أن يسمح لنفسه قرماز الالزمة للتفكير فإن الفنان 

وإلهام موضوع بحث في ته التجريدية لوحابالتوقف مؤقتا لمتعة خالصة من اللوحة، إذ كانت 

العديد من المقاالت، مثل لوحاته التصويرية مثل: اإلسترخاء والراحة يتم تجاهلها بشكل غير 

 عادل من قبل النقاد المعاصرين.

فبصراحة حتى لو كنا نميل إلى رؤية لحاء الشجر هنا، أو جناح الفراشة هنا،  أو الكثبان  -

رة أو حفنة من األرض، أو كومة من جذور الثلج أو عجينة من الرملية أو كومة من الحجا

 الخيال هو الذي يخلق التشابه في هذه األعمال.المنازل التي شهدا إلى حد بعيد، فإن 
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قاع ي إيفي بعض األحيان هذه اللوحات تثير إلى نفسها: ترتيبا وشعرها كما هو الحال ف -

 في هذه اللوحة 1962لى للرسام عام الملخص، والذي هو أحد أعمال التجريدية األو

لة ذات ستطيللمتحف الوطني للفنون الجميلة فنون الجزائر العاصمة في األشكال المربعة والم

 داراجاألحجام وألوان مختلفة أزرق أحمر بني ورمادي، متقاربة ومركبة في واجهة تثير 

 ة.و تركيبة مجردمطليا، هذا من جهة أما من جهة أخرى، نعتقد انه ال يوجد موضوع أ

سفل كما ، امتدت العموديات أل1965وفي كتاب أخر بدون عنوان يرجع تاريخيا إلى عام  -  

 يلة ذاتمستطهو في الرسم البياني لتسجيل االهتزازات الزلزالية تأتي األشكال الدائرية وال

 األلوان المتخلفة إضافة إلى أسود وأبيض لوضع مالحظاتها السعيدة في المجموعة.

تصبح  ، تكون أشكال مخففة وتفقد الخطوط العريضة لها،1970وفي لوحات السبعينيات  -  

 جام.إلنسمتقلبة، وغير مادية من الجو، وهي العنصر الجوي والمائي الذي يبدو أنه ينسق ا

 

اك ن أن هنا أظهذه اللوحات ليس لها طابع باطني ولكن يمكننا التحدث مع اللوحة بالتأمل، لذ -

رون ك أخنواع من الفنانين: هناك الذين يثيرون التأمل، والبعض يفكر ومازال هناثالثة أ

 ية.يذوقون الطعام لكن نتكلم عن الذين يثيرون التعجب فقط في مواجهة األعمال الفن

رسام جزائري من الصمت والنور، كان واحد من أعظم الفنانين الجزائريين في  قرماز  -

لوحيد الذي أصبح جزءا من " مدرسة باريس والتي هي عصره، وهو الرسام الجزائري ا

مجموعة من الفنانين من باريس وخارجها أتوا باريس بعد أن جذبتهم الحركات الفنية الجديدة 

والتي ظهرت فيها في بداية القرن العشرين ويقصد بها اإلهتمام بحركة البحث والتجريب من 

 (.5)المدرسة التجريدية...." 

هائلة  عرفةالتصويرية للتجريد الغنائي، ثم أكثر فأكثر دقة توليفية من م ارتبط بالحركة -

 بالمادة والمزيد من األبحاث الدقيقة عن الضوء.

 تدريجيا كغوص في روحانية النعمة واالرتفاع العمق. قرماز تظهر لوحة  -

تالكه امب ليس بالنسبة للمعجبين رساما فقط بل سيكون سيد الفكر، ذو الكرم العظيم قرماز-

 موهبة مجنونة سيد الفن.
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 تحليل لوحة " الشاطئ" للفنان عبد القادر قرماز 

 

 بطاقة فنية:

  :الشاطئ اسم اللوحة 

  :عبد القادر قرماز  اسم الفنانGuermaz 

  :م1977 تاريخ اللوحة 

  :قماش  نوع الحامل 

  :ألوان زيتية  التقنية المستعملة 

  :سم  35×24القياسات 

 

 

وهي  ،" عبد القادر قرماز"ي عبارة عن لوحة فنية للفنان التشكيلي الجزائري العمل الفن -

على قطعة قماش ذات مرسومة بألوان زيتية ،عبارة عن لوحة تجريبية في قمة الروعة

 ( سم.35×24بعد)

في لوحته الفنية هذه العالقة بين الفن والجمال أي الجانب الجمالي قرماز يبين الفنان  -      

 التجريدي.الحسي و بنوعيه 

وأمواجه الزرقاء مع رماله وإنعكاس ضوء الشمس مظالت، الشاطئ تمثل لنا مشهد  -      

 مخيمات صيفية، كراسي، بحر.....

واللون األزرق الفاتح الذي  السكينة والصمتإستعمل األلوان الباردة كاألزرق إلظهار  -     

ين بينه وبين األلوان السابقة وليعطي بعدا ثالث يميل إلى البياض على خلفية اللوحة إلعطاء تبا

داخل العمل الفني على الرغم من إستخدام الفنان لتقنية الرسم ببعدين، وكذلك تعامله مع الواقع 

له. واللون األصفر المواتي للون الرمال،  تجسد الحالة النفسيةيكون بواسطة األلوان التي 

 .السكونلذلك إعطاء اللوحة نوعا من 
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والتي تختلف عن مشاعر  أحاسيسه المرهفةلقد جسد الفنان في لوحته هذه مجموعة من  -

 المتلقي.
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كان الفنان يضع نفسه على مسافة بعيدة عما يرسمه، في نغمات محايدة مع القليل من  -    

م عدم ثباته، وغيابه للحرارة والشعور بعدالخطوط العريضة للعالم، يقدم لنا ضربات بسبب 

 .األمان

نجد في الواجهة األولى أرض مسطحة بها رمال وعليها مقاعد وكراسي، نساء عارية   -   

ورجال، فهذه األشياء أصبحت عارية أمامنا إطارات بسيطة، لم تعد تعرفها بعد فنحن نعلم أن 

 هناك شيئا حقيقيا وراء هذه الشبكات التي هي بشكل عام.

 إمضاء الفنانعبد القادر قرماز.ها السفلي كما أن اللوحة تحمل على يمين -  
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 تحليل لوحة "اآلخر" أو  "أنا آخر"   للفنان   عبد القادر قرماز 

 بطاقة فنية:

  :اآلخر أو أنا آخر إسم اللوحة 

  :عبد القادر قرماز  اسم الفنانGuermaz 

  :م1993 تاريخ اللوحة 

  :قماش  نوع الحامل 

  :ألوان زيتية  التقنية المستعملة 

  :سم 50×61القياسات 

 

هي لفنان التشكيلي الجزائري عبد القادر قرماز، و العمل الفني عبارة عن لوحة فنية لـ -  

عبارة  عن لوحة تجريدية في قمة بهاؤها و عظمتها مرسومة بألوان زيتية على قطعة قماش، 

 ( سم.50×61ذات )

للوحة المزدوجة والمصالح القوية ذو االرسام قرماز تمثل لنا هذه اللوحة مشهدا يصور  -     

، مقعد في الحديقة الصغيرة "ذوقه للموسيقى وخاصة آلة البيانو ومدى تعلقه بالكتابة " 

 المجاورة بالقرب من منزله أثناء تنزهه.

 كانت أعماله تتناول الحواس والروح والخيال. -    

نتيجة الناتجة على عكس بعض الدقة في لماسته لأللوان، والعملية اإلبداعية للفنان وال -  

 الرسامين والفنانين الذين يعتمدون في بعض األحيان على الصدفة في أعمالهم.

نالحظ من الجهة األمامية في المقدمة أرض على سقف مسطح وعلى يمينها كرسي مقعد  -    

ي ذو شكل مختلف، وفي األمام نجد كذلك مقعدان، شجيرات ذات اللون األسود واألخضر والبن

في الجهة الثانية من خلفية اللوحة على رصيف واحد، فالمناظر الطبيعية التي ال يمكن تحديدها 

 الفنان عبد القادر قرماز.بدقة عند 
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 Guermazاثنين من العراة تبرز في هذه اللوحة بأن الشعب مجهول الهوية الصغيرة فالفنان 

كان اليعرف شيء عن المنظور وقياساته أو يحتقر بشكل رائع الذي اليعمل كمعلم، كما لو 

األشكال، فالتأثيرات المرئية ال تترجم لهذا المنظور على انطباع مقدم من أشكال وخطوط 

التعليم في فراغ أو انطالق مثل تلك المناظر الطبيعية التي تنشأ ال يفهمها المشاهد، كيف تبدو 

لخلفية أقرب وأكثر من عنصر آخر مرئيا في الواجهة كعنصر موجود في الواجهة الثانية ا

 األولى المقدمة، لكن يبدو أن هذا األمر يستغرق وقتا طويال لشرحه.

التفكير ونية أما في المنازل فال يوجد شيء عارض وأن رسامته األولى للوحة هي  -      

 اإلدراك.

األسود، األبيض، البني لون إستعمل األلوان الباردة كاألزرق، البرتقالي والرماديات،  -

 الخشب داللة على الصمت والسكون.

العديد من الالفتات البالستيكية والتي تظهر بشكل متكرر في جميع قرماز يصنع  -      

 أعماله.

 كانت أعماله جد معقدة. -      

بعمله  في لوحته مجموعة من نفقات الطاقة الالزمة للتفكيرعبد القادر لقد جسد الفنان  -      

أي إلهامه في إختيار الشكل، وذلك كان عندما يقوم بتصميم عمل تتطلب لوحته أو عمله أن 

بحث يسمح لنفسه بالتوقف مؤقتا متعة خالصة من اللوحة، لذا كانت لوحته من موضوع 

 وإلهام.



 

 

 

 

 

 

 خاتمة



 خــــاتمة

 

 خاتمة:

على حد مقولة ي في يد الجماعة اإلنسانية في صراعها للبقاء" سالح سحر"الفن أداة أو 

تقول: أن الفن أداة للسمو بالمجتمع وإمتاعه وإقناعه وخدمته وهو جزء من ثقافة أرسنت فيشر 

أي أمة من األمم حتى الثقافة اإلسالمية عرفت فنونا كثيرة تطورت بين الشعوب المعمورة وقد 

الفكرية  ساهم الفنان الجزائري في إطار بصماته على العديد من األعمال في شتى المجاالت

 صانعا بذلك ملحمة ثقافية مخلدة تاركا إرثا موروثا تتناوله األجيال.

 فالفنون رغم تعددها وتشعبها تبقى دليال على ثقافة مجتمع ما في بيئة ما .  -   

 



 

 

 الملخص: 

لقد أصبح الفن بمثابة المرآة العاكسة لإلنسان من حيث األهمية البالغة في حياة األفراد         

جتمعات، لذا تعددت الفنون وتنوعت وشملت الكثير من المجاالت كيف ال؟   والفن لغة والم

تخطيطية تحول من لغة ذات رمز وداللة إلى لغة مستقلة، سبقت الكالم والنطق لتعبر عن 

اإلنسان البدائي كما أنه ساهم في إبراز الثورة التحريرية الجزائرية وساعدها على القيام بدولة 

ك بفضل مجموعة من الفنانات والفنانين الجزائرين الذين قدموا رسائل فنية تصف مستقلة وذل

على عبد القادر قرماز الذي إعتمد في الكثير من أعماله الواقع الجزائري ومن بينهم الفنان 

 أسلوب التجريد.

 )التجريد، الفن التشكيلي الجزائري، عبد القادر قرماز( الكلمات المفتاحية: 

Résumé: 

    L'art est devenu le miroir de l'être humain en termes d'importance cruciale 

dans la vie des individus et des sociétés. Les arts sont donc nombreux et variés 

et englobent de nombreux domaines. Comment ne pas? L'art est un langage 

graphique transformé d'un langage symbolique en un langage indépendant, qui 

précédait la parole et la prononciation pour exprimer l'homme primitif. Abdul 

QadirQarmaz, qui s'est largement appuyé sur la méthode de l'abstraction. 

Mots-clés: (Abstraction, Art algérien, Abdelkader Kermaz 
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