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 مقدمة

ية والغربية  ن المتتبع للفن المعاصر والحديث في بالدنا وسائر البلدان العربإ   
اوح بين التكعيب تر   ،يالحظ هيمنة الفن التجريدي بأساليب متفاوتة في درجة التجريد

نتشار هذه النزعة وال شك أن ا .والمستقبلية والتعبيرية والوحشية إلى التجريدية التامة
تي تعتمد ير الالالتصويرية التي  سيطرت على الساحة الفنية  مقارنة بمذاهب التصو 

تى االنطباعي نواعه: الكالسيكي والرومانسي والواقعي وحعلى الفن التشبيهي بكل أ
.والطبيعي وفن الطبيعة الصامتة له أسبابه وعوامله وفلسفته  

قة ، لكن ومن المعروف أن الفن يتأثر ويؤثر في المجتمع حسب ثقافة كل منط     
سفة التي تدعو القطيعة مع التصوير واالقتناع بالفلحد تجليات لتجريدي هو أالفن ا

النفس بتعاد به واالإلى قطع صلة الفن بالمجتمع والقطيعة مع قضاياه ومشاغل
سفية اللصيقة لكن بانتشار هذه النزعة التجريدية والرؤية الفل لممارسة فن للمتعة .

ديان  شورا  باسم األكل األديان وتعتبرها ق التي تنبذ  بالتجريد المشبعة بالثيوصوفيا
شكيلية كيف  تلقفها رواد الحركة لت المزعومة والحقيقةأفي بحثها عن الجوهر 

عا في ؟ هل وقيقونتان محمد خدة ومحمد إسياخمية في الجزائر وتحديدا األالتجريد
؟   لسفة الغربيةعرفت منحى فلسفي مغاير للف عندهما ن التجريديةالتبعية التامة أم أ

رت على جيل في الجزائر وكيف أث الرائدة  ماهي مميزات المدرسة التجريديةوبالتالي 
ة الراهنة لدراسة النزعة التجريدي انموذج مناسب اليوم ؟ من هنا كان البد من اختيار

 يار على أستاذناالفن التجريدي الغربي والجزائري فوقع االخت  و مقارنة أسلوبه برواد
 ن التجريديبقسم الفنون البصرية جامعة مستغانم  الفنان البارز والمقتدر في الف

. سليمان شريف  

 صلين خصصنا الفصل األولفضوح اإلشكالية عمدنا إلى خطة من وبعد و     
ربعة مباحث وهي  التجريدية لغة واصطالحا، للمدرسة التجريدية وقسمناه إلى أ



ممهدات النزعة التجريدية و التجريدية نشأتها وتطورها وروادها و التجريدية بين 
ل الثاني فهو موسوم بالنزعة التجريدية وأما الفص. الفلسفة الغربية واألصول الجزائرية 

ث األول ، وهو مقسم إلى ثالثة مباحث المبحان شريف انموذجا لجزائر سليمفي ا
وخصصنا المبحث الثاني للنزعة ، تطرقنا فيه للنزعة التجريدية عند الفنان إسياخم 

ج المختار أي ذوالمبحث الثالث تطرقنا فيه لألنمو  خدة التجريدية عند الفنان محمد 
 تضم نتائج البحث . وخلصنا إلى خاتمة،ن الفنان شريف سليما

والمنهج التحليلي ، واقتضت طبيعة الدراسة توظيف المنهج التاريخي الوصفي     
ال تكتمل و   ال بعضها بعض،  وهي مناهج يكموالمنهج الجمالي، والمنهج المقارن 

 الدراسة التاريخية النقدية  بغياب أحدها .هذه 

فلسفية للتجريد بين الغرب والجزائر وتهدف الدراسة إلى توضيح الفرق بين الرؤى ال   
، أو على وأثر ثورة التحرير في هذه الرؤى التي تأسست عليها المدرسة التجريدية 

براز م وأساليبهم . كما تهدف إلى إفن التجريدي قواعد فنهلقل أسس عليها رواد ااأل
 والتأكيد .الفن التجريدي الغربي تأثيره في في عالقته بالماسونية و   الفكر الثيوصوفي

 .سبق الفن التجريدي الغربي في الالتصوير التطبيقي  أن الفن اإلسالمي الزخرفي
المعاصر  األكاديمينان التجريدي فالهدف إلى تسليط الضوء على أعمال  كما ت

 األستاذ شريف سليمان  وأستاذ التصميم والتصوير في قسم الفنون بجامعة مستغانم
دي المعاصر وتقدم قراءة أعالم الفن التجري دوينوهي دراسة مقارنة تساهم في ت

أستاذاتنا في بحثنا وهي دراسات   وهذا باالعتماد على دراسات محورية ألسلوبه 
قجال نادية واالستاذة هني فاطمة واألستاذة الدكتورة  الفاضالت   الدكتورة المشرفة 

ات الفنية مخبر الجماليات البصرية في الممارس ـ وهي من ثمراتكحلي عمارة 
 الجزائرية  جامعة مستغانم .



التي ضيقت علينا مجال البحث  91ومن الصعوبات التي واجهتنا جائحة كوفيد 
الميداني  واضطرتنا للتواصل مع األستاذة المشرفة عن بعد واستكمال جمع المادة 

 من المواقع االلكترونية , ومع ذلك كانت تجربة مفيدة , 

على التوفيق ، والشكر مجددا  لألستاذة المشرفة حفظها هللا  والحمد  هلل       
 وجازاها عنا كل خير .
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 لغة واصطالحا ةالتجريدي : أوال 

 التجريد لغة :

: التعرية من الثياب وتجريد السيف: "في لسان العرب ،  التجريدعند ابن منظور
 1"انتضاؤه .. والتجريد التشذيُب.

 وفي معجم المعاني الجامع :

اَلِح : َنْزُع ِساَلِحهِ  َتْجِريُدهُ "  َرْتَها َجَرَدتِ ،  ِمَن السِ   الَفاِرُس َسْيَفُه : َسلَّهُ  َجَردَ و  الطََّماِطَم : َقشَّ
 ِمْن ِثَياِبِه : َعرَّاُه ِمْنَها َجَرَدهُ ،  الِجْلَد : َنَزَع َشْعَرهُ  َجَردَ ،  الَجزَّاُر ِجْلَد الَكْبِش : َنَزَعهُ  َجَردَ 
عليها من النبات وَأتى عليه فلم اأَلرَض: َأكل ما  الجرادُ  وَجَردَ  َجْرداء األرَض: صي رها جَرد

القوَم: سَألهم  َجَردَ ،  القطَن: َحَلجه َجَردُ ،  القحُط اأَلرَض: َأذهب نباَتها وَجَردَ  ُيبق منه شيئا  
ما في المخَزن َأو الحانوت: َأحَصى ما فيه من البضائع  َجَردَ ـ فمنعوه َأو أَعَطْوه كارهين

َمها  2"وَقوَّ

:" َعَمِليٌَّة ِفْكِريٌَّة َيْعِزُل فيها اإِلْنساُن ِصَفة  َأو َعالَقة  ري فيشمل كل  وأما التجريد بمعناه الفك
َعْزال  ِذْهِني ا  َوَيْحُصُر فيها التَّْفكيَر"  الرياضيات مثال علم تجريدي ويعرف على أنه "عزل 

 3صفة أو عالقة عزال ذهنيًّا، وقصر االعتبار عليها، َأو ما يترتب على ذلك"

 التجريد اصطالحا : 

"استخالص الجوهر من الشكل  يف بهنسي مصطلح التجريد في أنهيلخص عف 
" الحقيقي 

1 
                                                           

  1 ابن منظور ،  لسان العرب ،  صادر بيروت لبنان 
معجم المعاني الجامع معجم عربي عربي    

  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF/2  

  3 المرجع نفسه

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF/
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نبذ يالذي ي والالتشبيه ي الالتصوير االتجاه  "في الفن التشكيلي يقصد بالتجريدية  و
المحاكاة و أساليب النقل المعهودة القديمة القائمة على مراعاة الشبه والنسب والمنظور 

سواء باألشكال المألوفة  المرئية الموجودة في الواقع  الفن التشكيليقطع صلة ي التشريح وو 
 2"التشكيلية   مناهض للفصاحة مبهم  تعبير , فهي  كانت جمادا أو حية

أيضا إلى المعنى نفسه أي  "ويشير محمود أمهز في كتابه "الفن التشكيلي الُمعاصر
ورية  Figurationالالتصوير  بقوله أنه " رفض الصورة باإلنجليزية  ، والت مثيلية الص 

، ورفض التقيُّد بالمنظور أو الطبيعة التي    Representation Figurationباإلنجليزية 
 ".غوص فيهابات ضروري ا  االبتعاد عنها، أو السيطرة عليها بوساطة إشارات بدال  من ال

 
وتشرح  الدكتورة كحلي عمارة أن  ـالتجريد "هو تحريف الواقع الطبيعي واختزاله أشكاال       

رمزية تترجم ما يراه الفنان في باطنه تحديدا ، إذ تقتطع عين الفنان ما تريده من المشاهد 
ي ، وتعمل على تركيبه على نحو تقضي فيه على  المتشابه وتعوضه بما هو  غير تشبيه

التاريخ كله  لفن التصوير الحديث ،وسعيه للتحرر من نزعة  كما جاء عند ميرلونوبي أن "
 .3"الخداع وكذا المتالك أبعاده الخاصة ، كل ذلك ذو داللة ميتافيزيقية 

ولكن هناك فرق بين التجريد والتحوير فالتحويريختزل الشكل لكنه  يبقي على المعالم   
ا ُمَضلِ ال  األساسية التي ترمز للشكل الحقيقي وبالتالي "  كان مصطلح الفن التجريدي أساس 

ر، لكنه اليزال ملحوظ ا، أو يعني الفن غير  ألنه يمكن أن يعني الفن ذا المضمون المتحوِ 
الحرب    تمام ا وغير الهادف. ومهما يكن من أمر، فقد اسُتْعِمل المصطلح في نهايةالرمزي 

                                                                                                                                                                                     
  1 بهنسي هفيف الفن في اوروبا في عصر النهضة حتى اليوم دار رائد اللبناني  بيروت 2892 ص 623

  2  قجال نادية دروس  مدارس الفن التشكيلي  ماستر 2 قسم الفنون جامعة مستغانم 2128م

الية في نماذج تجريدية عند الفنان محمد خدة" بحث مقدم عمارة كحلي، املوضوع الجمالي في ضوء املنهج الفينومينولوجي "مقاربة جم -3 

 66.ص.8002-8002لنيل درجة الدكتوراه في نظرية األدب ،  جامعة وهران ، قسم األدب واللغات وآدابها ،  سنة  املناقشة :
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بصورة أولية مرادف ا لمعنى الفن الخالي تمام ا من المادة أو الموضوع  م5491العالمية الثانية 
 1"مدار الرسم

": تخليص الشكل الطبيعي من تفاصيله الجزئي ة، والتجريد بمفهومه الشامل هو   
 .2واالكتفاء باألشكال الُمعب رة عن الفكرة الجوهري ة للشيء الُمراد رسمه"

والتجريد هو االبتعاد عن المظهر بحثا عن الجوهر وهو ما عبر عنه الفنان الروسي  
 3 بول كليقول " على حد الالمرئي مرئيا  "جعللمحاولة  "فيبالضرورة الداخلية "كاندينسكي 

قطع ذهنية ت ممارسة  أسلوب جديد  يكتنفه الغموض ، وكأنه هي يةوعليه فالتجريد 
عن هاجس المحاكاة أو االستناد على عناصر العالم الواقعي ، فهو يتناقض مع  بصرال

 4.ةواالنطباعي ةأو الواقعي ةالكالسيكي لواقعية المألوفة سواء فيالتصورات اإلبداعية ا

ة صياغته برؤية فنية جديدة فيها تجريد كل ما هو محيط بنا عن واقعه، وا عاد" وهو
 5"تجلى حس الفنان باللون والحركة والخيالي

مالمح  المعالم لتجريد ومهما تعددت تعاريف الفن  التجريدي فإنها تتفق أنه   
 الخارجية للواقع وتصوريها بذهنية الفنان ذاته .

                                                           

 المدرسة التجريدية المعرفة    1 

  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D
8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9  

ة جامعة بغدا العلوان فاروق محمود  الدين" التجريد  في فنون العرب قبل اإلسالم رسالو ماجستير كلية الفنون الجميل 

  28812م ص 211
جلة جامعة ينظر سها سلوم و سلوم شعيرة  إشكالية الالموضوعية المعادل الهندسي في تجريدية كاندنسكي الغنائية م 

  3دمشق للعلوم الهندسية المجلد 28 العدد 2   2126م ص 336
 .080، ص 8002محمد حسن ، مذاهب الفن املعاصر ، مكتبة الفنون التشكيلية ، هال للنشر والتوزيع ، سنة  -4 

المدرسة التجريدية  المعرفة    -  
  5   المدرسة التجريدية  ، المعرفة

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 لتجريدية ممهدات  النزعة ا : ثانيا

 ممهدات  التخلي عن المحاكاةتطور العلوم البصرية و أ : 

. راسخ التشكيلي الفن تطور على بالرسم الخاصة والتقنية العلوم تطور تأثير إن      
 إلى عشر التاسع القرن  في تطوره ثم الفوتوغرافي التصوير اختراع أدى ، ذلك إلى باإلضافة

  .الواقع تصوير من الرسم تحرير

 يولوجيةالفز  البصريات أحرزت ، عشر التاسع القرن  من الثاني النصف في ، وهكذا     
 في مرحلتين تميز وهي(. 5249-5285) هيلمهولز فون  األلماني قيادة تحت كبير ا تقدم ا
ا" الضوء أشعة تنتج ، العين مستوى  على: الرؤية  شبكية في األعصاب تنقلها ثم" انطباع 
 المعرفة بهذه الفنانين بعض تأثرف ".أحاسيس" أنها على تظهر حيث الدماغ إلى العين

 1.الجديدة

 عترفثم ا . عليهم الطبيعة أحدثته الذي" االنطباع" نقل بالفعل" االنطباعيون " حاولو      
 بموضوعية قماش على الطبيعة تجسيد محاولة المجدي غير من بأنه اآلخرون  الرسامون 

 ليست إنها. للغاية معقدة وتبدو الخلق عملية" صفو لتعكير" تأتي" األحاسيس" ألن. كاملة
 إلى تؤدي عصبية آليات تتضمن ولكنها ، واأللوان األشكال لمعلومات بسيط ا سلبي ا تسجيال  
 الطبيعة تأثيرات نسخ من أكثر االستبطان نتائج تقديم حول أكثر األمر سيكون . أخرى  نتائج
 2.بأمانة

 هذا تأثير بسرعة ، الرسم في التجريد رائد ،( 5418-5285) كوبكا فرانتيشك أدرك  
 تقليد أنه على إليه ُينظر كان الحين ذلك حتى ، الفن من الغرض على للرؤية الجديد المفهوم

                                                           
1 Art abstrait op cit 
2 idem 
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 بالجانب Kupkaكوبكا   يهتم. رؤيته في أولوية اآلن الرسام" أحاسيس" أصبحت. للطبيعة
 ذات ، الضوء أحاسيس في نفكر أن لنا األنسب من يبدو لذلك" :لأللوان الفيزيائي النفسي
 1. "ذهنية حاالت فينا تثير ألنها ، فيها ونشكك ، والقيمة المختلف الطابع

 ، والصوت الضوء من لكل الموجية الطبيعة فهم وهو ، آخر علمي مجال في التقدم إن   
ا يفتح  يتم. الملون  الضوء إلسقاط ألدوات الباحثين تطوير إلى يؤدي إنه. جديدة آفاق ا أيض 

 الموسيقى" هذه مخترعي أحد ، ريمنجتون  واالس كتب. الموسيقية المرافقة مع هذه استخدام
 في:"5241 عام في ،"( والضوء الصوت" اآلن تسمى التي ،" اللونية الموسيقى" )"الملونة
 2"فقط اللون  استخدام تم ، الرسم

إن الفن االنطباعي يعتبر تجارب بصرية اساسها العمل على تفكيك اللون  النقي القزحي    
ع متجاورة مثل البيكسال على قماشة الرسم  على لوح الرسم ونقلها في بقإلى درجات لونية 

ن كان لها تمثل التاثيرات الوقتية لالضاءة فيدرك المشاهد إتتألأل للعين  ومن خال هذه البقع
لهذا  نبذ  ومشعة.  كما تبدو اإلضاءة عبرها مبهرة,  صبحا مثال  أمرا الوقت عص

في  بيئة في الهواء الطلق ، وتمثيل االنطباعيون الرسم في المرسم وخرجوا لنقل الطبيعة
ل به بالشمس  وبالتالي والوقت يستد،  مرور الوقت مذكرة ب تتغير بسرعة  عجالة من أمرها 

نطباعات الهاربة  في لحظات هاربة على شكل ضربات اال باعيون في التقاطيسرع االنط
التي تظهر  اإلضاءة يرون  لكن األشياءن و ريعة بالفرشاة او باستعمال السكين  وهم ال ير س

 3. األشياءبها 

وحات االنطباعية في البداية محافظة على الموضوع وتضاهي الة التصوير في لكانت ال  
ن وقع المبالغون في االنطباعية عبر الضربات المختلجة تمثيل المشاهد الغنية بالضوء لك

                                                           
1 Art abstrait op cit 
2 idem 
3 idem 
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تكوين متذبذب  ففقدوا الموضوع وانحرفوا إلى خطوط البناء وصالبتها  إهمالللفرشاة في 
 1إلى التجريد وانحرف التكوين   فقدت فيه االشكال

  بزوغ التجريدية من رحم التكعيبية  ب:  

تعتبر التكعيبية التحليلية في ثورتها على المنظور ورؤيتها الفنية الهندسية األم التي      
أحدثت قطيعة مع األسلوب التشبيهي  وأنجبت  للفن الحديث  االتجاه التجريدي وشبه 

 الموضوع أزالتالتجريدي وأساليب الالتصوير التي  اهملت المحاكاة والمضمون و 

ية في العصر الحديث، ولدت في فرنسا بعد الوحشية  ردا عليها   فالتكعيبية أكبر ثورة فن 
وعلى االتجاه التعبيري، حيث دعت  إلى التحرر من الشكل مثلما تحررت الوحشية من 
األلوان الطبيعية .  حتى أن رائد الوحشية  هنري ماتيس الذي رفض في البداية أعمال جورج 

ه انقلب إلى مؤيد ومجرب  للتكعيبية بعد فترة غير براك رائد التكعيبية في لجنة تحكيم لوحات
 .2طويلة  

الجديد  في  م  محدثة ثورة فنية بأسلوبها 5498و نشأت المدرسة التكعيبية  في      
استيعاب  الرؤية،  بحيث ال يتم نقل ما تشاهده العين المقيدة بعلم البصريات و المنظور  بل 

بمعنى ان الرسام التكعيبي ال . المعنية بالرسم  األشياءعن الصورة الكامنة في الذهن يتم نقل 
يرى بالعين المجردة العالم المحيط به  بل يرى  بعقله وفكره ويدرج المعلومات والمفهوم الذي 

ا وهذا احدث تغييرا جوهره ا أو ما يظنون أنه جوهره يملكه عن تلك األشياء  وبهذا  ينقلون 

                                                           
  1  قجال نادية دروس في الفن الحديث   المرجع السابق 

م  8992للنشر والتوزيع، عمان األردن،موجز في تاريخ الفن، مكتبة المجمع العربي  نجم عبد الشهيب،ينظر :   -2  
 589صفحة  ،الطبعة األولى،  ه 5984/
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مع رؤية العالم الموروثة من غير مسبوقة لى قطيعة إأدى  في الفن التصويري و جذريا 
 .1عصر النهضة

ما تراه العين مرتبط بنقطة النظر   بحكم أن المنظور  التكعيبية في فلسفتها نبذت    
 إلى أن تنتهي إلى نقطة في األفق البعيد ،  واالشياء كلما تبتعد تبدو وكانها تصغر .الواحدة

األشياء التي تتراءى  في أحجام الطبيعية التغيراتوهذه  فعال في الحقيقة . مع انها ال تصغر
فالعالم المحيط بنا موجود في ثالثة  .خداعا ووهما وفق المنظور يعتبرها التكعيبيون  لنا 

ابعاد أي في فضاء والعين المجردة ال تدرك هذا الفضاء سوى عبر مستو يترجم فيه العمق 
 2. بفيزيائية الضوء وطبيعة العين البشرية بعالقات هندسية مرتبطة

لمذاهب السابقة للتكعيبية كالواقعية والرومانسية واالنطباعية والطبيعية والرسامون في ا 
  مثل والمحاكاة ينقلون لنا   التي تقوم على المنظور والتشبيه والكالسيكية والنيو كالسيكية 
 .مستوية مطابقة لما تراه عين االنسان صورة  الثية االبعاد فياآللة الفوتوغرافية مشاهد  ث

عين . و ع ال تصغر حين تبتعداقوهذا يعتبره التكعيبيون خداعا ووهما الن االشياء في الو 
ال  تدرك البعد الثالث بطبيعتها ال  االنسان  ة في تطاعت ان ترى مكعبا من جهاته الستالسوا 
 3آن واحد.

البعد الثالث بمنظور جديد ال يعتمد على ما تراه لي قرر التكعيبيون التعبير عن اوبالت 
العين في لقطة واحدة أنما  بتركيب صور ذهنية متعددة في تكوين معقد يسمح بفحص 
الشيء الواحد من عدة اوجه في اآلن نفسه ويكسب اللوحة طابع الديناميكية والحركة وكأن 

 4المشاهد يطوف حول الشيء دون ان يتحرك

                                                           

 .94، الطبعة األولى ، صفحة 5421موريس سيروال، الفن التكعيبي، منشورات عويدات، بيروت باريس،  -1 
  2 ينظر قجال نادية دروي  الفن الحديث   جذع مشترك قسم الفنون جامعة مستغانم 2128 

  3 المرجع نفسه
  4 المرجع نفسه
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ت التكعيبية في التجسد  عبر  بواكير االعمال التكعيبية التي م أخذ 5498ذ نوم   
تجلى فيها  التأثر بأسلوب الفنان بول سيزان الذي تفرد بدوره بين االنطباعيين باسلوب جديد 

بالتحرر من المفاهيم التقليدية   رفضه االنطباعيون انفسهم   وهكذا تبلور االتجاه التكعيبي 
دة ، مأخوذة  عن الطبيعة   لكن بدون  نقلها طبق االصل  ، للتصوير وابتكار نماذج جدي

 1وبدون استعمال المنظور 
فكانت المواضيع عبارة عن أشياء من الطبيعية  يقوم الرسام التكعيبي باختزالها   إلى   

 .2مساحات هندسية بسيطة، "

والتي تمثل  م5492وكمثال على ذلك لوحة الفنان براك منازل وشجرة التي انجزها سنة  
مجموعة من االحجام الهندسية المتراكمة يتقدمها جذع شجرة ببناء مائل يتقاطع معها   
ويندمج في حبكة هندسية تتخللها مساحات من الظالل تنتشر بتناغم بين االمغر واألخضر 

الرمادي  في أحادية  لونية  .

 

 

 

 

 

 
 م5492جورج براك منازل وشجرة   

                                                           
 ينظر التكعيبية جماليات الرسم والتلوين  1 

  http://selkattan.blogspot.com/2015_03_30_archive.html  

 .589ص  المرجع السابق ينظر نجم عبد الشهيب ،-2 

http://selkattan.blogspot.com/2015_03_30_archive.html
http://selkattan.blogspot.com/2015_03_30_archive.html
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وراح رائد المدرسة التكعيبية بيكاسو رفقة صديقه جورج براك يطوران دراساتهما        
التجريبية  في  مجال التكعيبية  إلى ان توصال إلى ما يعرف بالتكعيبية التحليلية والتي 

التفتيت والتبسيط عبر   هذاو  .م 5458و  5459تعتبر اما للتجريدية وهذا بين عامي     
العناصر التشكيلية إلى  تفكك وم تكوين اللوحة على أشكال هندسية والتحليل وبالتالي يق

مكعبات ثم تجمع في اشكال مغايرة للواقع مع التالعب بالظالل والنور والكتل والفراغات 
ء في نفس الوقت للشي أوجهمكن المتلقي من مشاهدة عدة ي مما .  للحصول على الحركية

تم االبتعاد عن االلوان النقية وصارت اللوحات بالوان احادية حوله. كما  تحرك ويدوري وكأنه
 ورماديات ملونة 

متداخلة واشكال  يك العناصر واألشكال إلى مكعباتالتفتيت وتفكمن   كثارغير أن اإل
مما جعل   معقدة  أدت إلى اختفاء مالمح العناصر المعنية بالرسمندسية متقاطعة ه

في الكثير من اللوحات يصعب تماما على المتلقي فهم التكعيبية تنحرف إلى التجريد  و 
جورج على سبيل المثال لوحة  ذكرعلى العنوان فقط ويمكننا ان ن معناها  ويقتصر المعنى

 م .5455المنجزة بتقنية البوشوار سنة المغترب  براك

 
 م5455جورج براك" المغترب" او البرتغالي  
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انحراف التكعيبية نحو التجريد فتبنوا طريقة جديدة  ومع أن رواد التكعيبية انتبهوا إلى 
هي الطريقة التوليفية التي تستعمل الكوالج  وتضيف قصاصات الورق والقماش المطبوع 
بحثا عن مالمح المحاكاة الضائعة في التحليلية غير انهم  فتحوا بابا للتجريد وشبه التجريد 

ر وبداية القطيعة مع التصوير في الفن لم يغلق إلى يومنا هذا بل وكان بوابة الالتصوي
 1الحديث والمعاصر.

 وروادها  وتطورها نشأتها  التجريدية   :ثالثا

 أ: نشأة التجريدية وتطورها 

ية وانحرف التجريد الكامل جاء بالتدريج حيث بدأ التخلي عن المحاكاة مع التكعيب إن     
اليد تاريخية عريقة في على تقحيث بدأ التمرد " عيبية التحليلية كإلى التجريد شبه الكلي مع الت

."الثقافة الغربية كانت تعدُّ الفن نوع ا من اإليضاح الراقي  

وع الذي الموض  تأخذ بعين االعتبار المضمون و األعمال الفنية معايير تقييم  وكانت    
ر في بداية القرن في التغيُّ المعايير هذه  وبدأت  أي الرسالة البصرية الواضحة. اللوحة تمثله

 العشرين الميالدي.

 فا في حد ذاته يمارس للمتعة وينفر من وبرسوخ افكار فلسفة الفن للفن صار الفن هد   
التقاليد والدين والتاريخ و يهمل المضمون ومن هنا جاءت التكعيبية ممهدة للزوال الكلي 

يسمى الفن ولهذا"   2المحدد المعالم.  للموضوع  وتلتها التجريدية  التي نبذت الموضوع 
 3".التجريدي أحيان ا فن الالهدف

المواصفات  أناقتناعا ـ بأن تعتِ م أو تشوِ ه الموضوع. آنذاك للتقنية الفنانون سمح  و    
 . .الرسمية للرسم ممتعة بحد ذاتها

                                                           
  1 ينظر قجال نادية   دروس الفن الحديث  م س 

  2 ينظر المرجع نفسه 
  3 المدرسة التجريدية  المرجع السابق
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تماما    م  انحرف بعض الفنانين انحرافا كليا صوب التجريد التام وتخلوا 5459ومنذ عام  
 موضوع الصورة ألجل األشكال المجرَّدة. عن 

 وقام الفن كامل التجريد  على نظريتين مختلفتين متضادتين  واحدة روحية والثانية مادية   

زيمير ماليفيتش وبييت الروحيون بريادة كل من  فاسيلي كاندينسكي وكافأما 
العالم  محاكاةروح مباشرة، وأن بإمكانها تحريك الالتجريدية بأن  فيعتقدون  الهولندي موندريان

 .1المادي قد يعوق قدرتهم في نقل الرسائل العاطفية بصورة مباشرة وقوية.

الفنانين البنائيين في  أول مرة في أعمالالتي تجسدت   الماديةبينما رفض اتباع النظرية  
أسلوب الحكاية  وعلى رأسهم أليسيتسكي وألكسندر رودشينكو،م 5451حوالي سنة روسيا 

على حرصوا قد و ،  .األشكال واأللوان واألنماط.وانشغلوا ب .والشعر أو التجارب العاطفية
 قصد األشكال الهندسية المسطحة واأللوان غير المعدلة والمسعى المجهول نحو فنهم

 2.لعصر الجديد وقاعدته العلميةل التشكيل اإليجابي 

أنجزها بدون عنوان  مع أول لوحة مائية تجريدية  م  5459و ظهر التجريد الكلي  في عام 
الواقع يحاكي أو يشير إلى عنصر  وهي لوحة خالية من أي  ،فاسيلي كاندينسكي الفنان 

بقع لونية موزعة  محددا المرئي المألوف، فال شجر  وال بيوت، وال شخوص بل وال شيء 
تعطي إحساسا عاما باالنسجام.  يقول كاندنسكي) إن الواقع ونقل الواقع ورسمه ال مجال له 

 3في لوحاتي، إنه يشوهها(

   راجون" فقد أشار إلى تاريخ أسبق لظهور مالمح التجريدية  "ميشيل الفني والناقد وأما المؤرخ
 ذا الليتوانيفذكر   ، فرنسا في شهرة أقل أخرى  سالئف ب واستشهد  ،   كاندينسكي أي قبل 

                                                           

  1 - ينظر  المدرسة التجريدية المرجع السابق 
  2 ينظر المرجع نفسه 

 .428، ص 4221رجاء غارودي ،وعود اإلسالمية ، الدار العالية ، بيروت -3 
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 5491 عام حوالي التجريدية الحركة بدأ الذي ،" Čiurlionisسيورليونس  "روسيال صلاأل
 أو كوبكا فرانتيشيك" ، و  5459 عام عام ومن" في روسيني بارانوف فالديميرو " 5498
ا التجريد على العثور يمكنكما شرح أنه  . "فروندليتش أوتو  بدأت التي األعمال في أيض 

 1 "كلينت أف هيلما" السويدية للفنانة 5491 عام حوالي

" فإن  أول لوحة  مائية تجريدية لكاندينسكي لم تنجز عام برويل فيليب جان وحسب " 
 المتحف في محفوظة وهي ، 5451 عام حوالي تاريخها  تحديد يمكن م  إنما 5459
ا ُيفترض ، ذلك ومع. باريس في الحديث للفن الوطني  اتاريخ 5451 عام يكون  أن أيض 

 2ضوعا أي تاريخا غير حقيقي مو 
 

 3".ويلهايلم ورنجر   التجريد بوصفه معطى جماليا ألول مرة معكما ترسخ  مفهوم    
وعرف التجريد على انه" تحصيل حاصل لقلق داخلي كبير لدى اإلنسان تسببت فيه ظواهر 

 ،.4العالم الخارجي"

 

ول ، بمع كل من   التجريدية  يةفترة الحاسمة في بداال،  5451و 5459وتعد فترة ما بين 
  وملفيتش ". ، موندريان كلي ،  ودلوني  و

 و  قسمت مراحل الفن التجريدي  إلى فترتين :

الحركة التي قام بها كانديسكي في  وهي 5451إلى  5459الفترة األولى تبدأ من عام 
 عن الروحية في الفن . هألمانيا وميونيخ  والتي بدأت بظهور كتاب

                                                           
1 Art abstrait    
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait 
 
2  

  3- عمارة كحلي، املرجع السابق  ص.66
 .املرجع نفسه الصفحة نفسها   -4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait
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موندريان في مجلة الطراز دي استيل  منذ أن نشر  5458أما الفترة الثانية  تبدأ سنة 
 .1 بالتشكيلية الحديثةوصفها   ووجهات نظره  حول التجريدية والتي  تصوره  في هولندا 

 و التجريد) بعنوان عمال   ميونيخ في Worringer "وورينجر فيلهلم" نشر ، 5498 عام في
 األلم عليها يهيمن ذهنية حالة: بالفن المرتبط" التعاطف " مفهوم عر ف حيث ،(  التعاطف

 2.التجريد إلى الميل خالل من الفن مجال في ينعكس الذي والشعور بالضيق والقلق

 هذا: التجريدي الفن ظهور شك بال هو األلماني الثقافي المجال في الرسم تطور إن    
 "ادولف هلزل مثل فنانين يشمل ، "ليبس تيودور" وتوقعه ، وورينجر أكده الذي" الميل"

Adolf Hoelzel  وهرمن اوبريست Hermann Obrist   وهنري فال دوفلدHenry Van 
de Velde "واوغست هندلAugust Endell "3 

ا مالحظة الميل إلى النزعة التجريدية ويمكن      حيث ، فيينا في االنفصاليين بين أيض 
" كولومون  مع سيما وال ، 5491 عام من الساحة على مؤقت ا الهندسية األشكال استحوذت

 Alfred Roller."4 وألفرد ورلر Koloman Moser موزر

 

 ، بادرت إلى التمرد على قواعد الرسم األكاديمي  التي هي الوحشية  كانت ، ذلك ومع   
 األشياء فقدت كيف إلى ألمحت والتي ، من االنبوب مباشرة دون مزج   النقي اللون  انتصارو 

                                                           

 802ص عمارة كحلي، املرجع السابق   1 
2 Art abstrait op cit  
3 idem 
4 idem 
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 إلى الشكل استقالل انضم هكذا. التكعيبية إلى ذلك بعد سيؤدي ما وهو ، الحقيقي مظهرها
 5459.1 عام في اللون  استقالل

 التكعيبي بالبحث مبال   غير ظل ،الفارس األزرق  مجموعة احتكرته الذي ، كاندينسكي فقط
 بيت"أو التفوق  أجل من "ماليفيتش" فعل كما ،" يدية ر تج حركة" تشكيل بفكرة هكاهل يثقل ولم

 2."النيوكالسيسيزم"   أجل من "موندريان

 دون  ، أماكن عدة في تقريب ا الوقت نفس في التجريد نشأ" ، 5458 و 5491 عامي بينو   
 أف هيلما" عمل هو ذلك على مثاال. "روربيرج كارل "الناقد يتذكر ،" ذلك الفنانون  يعرف أن

 ، أوروبا وغرب وسط في الوقت ذلك في الحداثية الحركات مع اتصال أي دون  " :كلينت
 التجريدية أعمالها أول السويدية الفنانة هذه رسمت ، والثيوصوفي الروحي اإللهام خالل ومن

 3."5491. بالفعل الموجودة

و ويتضح من خالل ما تقدم عرضه شيء من التذبذب في تحديد التاريخ الحقيقي لميالد    
فقد  ،ك نبذ  ومهما يكن من امر المختلفة التي تدور في فل التجريد في الفن نظرا للتجارب

ونشير هنا إلى   المتحدة الواليات في تدريجيا  انتشر أثبت التجريد حضوره في أوروبا ومنها 
 سبيل على روج الذيالمصور  التاجر صاحب قاعة العرض  "ستيجليتز ألفريد" مساهمة 

 الفن تجاركذا مساهمة   ، " دوف آرثر ألعمال  رائد الفن التجريدي في أمريكا " المثال
 معرض أول كان 4. "جانيس سيدني أو كاستيلي ليو ، شتاين" عائلة مثل التحف وجامعي
 المعرض) Armory Show معرض ، 5451 عام في نيويورك في الحديث للفن رئيسي

                                                           
1 Art abstrait op cit  
2 idem 
3 idem 
4 idem 
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 هناك مستقال   الفن هذا أصبح. العام الرأي على كبير تأثير له وكان ،( الحديث للفن الدولي
 Synchromism.1 ، أمريكية فنية حركة أول مع

 : التجريدية  بعض أبرز رواد  : ب

 5-الفنان فاسيلي  كاندينسكي 

م 5459نة بإنجازه ألول  عمل تجريدي بشكل كامل كما ذكرنا سرائد التجريدية  يعتبر     

من عائلة  ،5211بموسكو  ديسمبر عام  شهر  من  الرابع  ولد فاسيلي كاندنسكي في  
العزف على البيانو األلمانية من جدته كما تلقى دروسا في  ثرية ومثقفة. تعلم في صغره 

 ذلك في واستمر ، موسكو كلية في القانون  دراسة بدأ ، 5221 عام في ، و والرسم والتشيل
 ، 5241 عام في التدريس كرسي على بالحصول األمر تعلق عندما ولكن. أطروحته حتى
معرض لالنطباعيين ببعد اعجابه    للفن نفسه لتكريس القانونية مهنته عن االبتعاد قرر

 .كان قد أقيم في السنة نفسها  وسكوالفرنسيين في م

المواد األساسية في الفنون التشكيلية و قواعد  تعلمف ، الرسم لتعلم ميونيخ إلى ذهب وهكذا . 
 وشبه وما إلى ذلك وكذا تقنيات الفن االنطباعي   من تشريح وقياسات ونسب األكاديميالفن 

االلوان وعالقتها حيث درس " فون شتك  فرانز"و "أنتون آزبي"كل   من إشراف عمل تحت و 
حتى  5249والفن الجديد )وهي حركٌة فنيٌة واكبت أعوام  بالضوء وفق المنهج االنطباعي 

 .والفانتازيا الخصب  الخيال كشفت بواكير أعماله عن ، و ( 5459

    وتأثر في بدايته الفنية بلوحات الفنان االنطباعي كلود مونيه وموسيقى فاغنر  التي قال 
عنها " اجتاحتني اجتياحا  عفويا  كان من العمق بحيث استطعت من خاللها أن أرى  كل 
األلوان المحببة إلى قلبي بعيون روحي الهائمة في أرجاء المكان ، وأن أبصر خطوطها 

                                                           
1 Art abstrait op cit 
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المتوحشة التي أوصلتني إلى حافة الجنون من خالل حركتها وقدرتها على رسم عدد من 
  اللوحات أمام ناظري  "1

الكتائب   Phalanxم  في تأسيس مجموعة  فنية أطلق عليها اسم  5495وساهم سنة 
باإلضافة  المؤسسون . الفن في والمحافظة القديمة النظر وجهات مجموعةهذه ال  وعارضت

 تمو . هوسجن وويلهلم ، هيكر ووالديمار ، نيزكي ورولف ،هم   كاندينسكي فاسيلي إلى 
ا كاندينسكي انتخاب ا وأصبح للجمعية رئيس   استمرت.للرسم الكتائب مدرسة مدير أيض 

 2. 5499 عام وانفصلت 5491 عام وأغلقت عامين المجموعة

ا عشر اثني المجموعة نظمتو  وضمت هذه   5499 و 5495 عامي بين معرض 
 فن) Jugendstil وفناني مونيه كلود أعمال وكذلك  ، بأعضائها خاصة المعارض أعماال 

فيليكس و  Paul Signac بول سينياك  االنطباعيين بعد ما والفنانين والرموز( نوفو اآلرت
 .Henri de Toulouse-Lautrecوهنري تولوس لوراك   و Félix Vallotton فالوتون 

                                                           

ادرينا غرلنغ كاندينسكي وشونبرغ صداقة الفن والحياة  جهة الشعر     
   

 http://www.jehat.com/ar/Tashkeel/maqalat/Pages/AdreenaGerleng.html 1  
2 Phalanx  art group  

https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanx_(art_group) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanx_(art_group)
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 كاندينسكي  بواسطة ، التصويري  Jugendstil بأسلوب الكتيبة لمعرض ملصق أول

 مونتر غابرييل االلمانية االمريكية   وكانت هذه المجموعة  سببا في تعرفه على        
 5459.1 عام في انفصال حتى وناقدة الحميمية رفيقته التي تتلمذت على يديه ثم صارت 

 استقر ، 5491 عام وفي ، إفريقيا وشمال أوروبا عبرسافرا معا  و خالل هذه الفترة      
  ، صغيرة انطباعية  لوحات عن عبارة أعماله كانت ، الوقت ذلك في. واحدة لسنة باريس في

شية حو اعية والمدرسة االنطبال ن وببول جوجا االتصال في العاصمة الفرنسية  تسنى له  و  
. وفي تشبيهيالة اللون ونقائه والرسم القو  البحث في وأسلوبه   الفني تطوير عمل على ثم 

كاندينسكي في تأسيس جمعية الفنانين الجدد في ميونخ همسا 5494عام  . 

دراسة  كتابة  في أيضا بدأ وفي السنة التي رسم فيها أول لوحة تجريدية بااللوان المائية  
، وعمل  على  م5458األلمانية عام اللغة ب وصدرت « الروحانية في الفن»حول  ةنظري

األلماني فرانز  مع الفنان وصار الموسيقى، بالرسم ومقارنة التأثير النفسي لأللوان  تجريب

                                                           
1 Phalanx  art group op cit 
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شرة  دورية  ن قاما بإصدار . و «الفارس األزرق »  تعبيرية مؤثرة  تسمى  مارك رئيسا  لجماعة
عبر العصورللفن تتطرق   

 القرن  من األول العقد في التجريدي الفن في الرائد بدوره كاندينسكي اشتهروهكذا     
".ليةالداخ الضرورة" فنان جعله والذي ، الفن في الروحانيات عن وببحثه العشرين  

وأقام   مع مارك معارض للرواد العالميين في ميونخ وغيرها من المدن ، كان لها أثر كبير  
 في تطوير حركة التعبيرية األلمانية.

  كاندينسكي الفنية  ضاع جزء من أعمال  م5459األولى عام وفي عشية الحرب العالمية 
 و .مونتر برييلغارفيقته  إلى بورشته وأعماله وعهد ، موسكو إلى متوجها   ميونيخ حين غادر

 عامي يف) حياته خالل ُنشرت التي الدراسات في حتى أي أثر  لهذه األعمال  ظهري لم
 هاتترك عندما ، م حيث ظهرت مجددا 5411 عام حتىوظلت مفقودة  (.5415 و 5489

 .غابرييل مونتر بمدينة ميونيخ1

  وأثناء تواجده بروسيا نظم هناك العديد من التظاهرات  الفنية. ثم عاد مجددا الى ألمانيا 
عام 5485 وبات من المدرسين األساسيين في مدرسة الباو هاوس في فايمر، إلى أن أغلقت 
القوات النازية المدرسة عام 5411 ،و تم تجريده من الجنسية األلمانية عام 5488 ، وهاجر 
 كاندينسكي إلى ضواحي العاصمة الفرنسية  ، عديم الجنسية. لم يصبح مواطن  ا فرنسي ا حتى 

 .عام 5414 ، و استقر بها بقية عمره إلى أن  وفاته المنية  في 51 ديسمبر عام 5499

 تقلباتل  و في ظل هذه الظروف  غير المستقرة  التي مرت بها أوروبا خضعت أعماله     
 في اليساريون  الفنانون  يشتبه ، موسكو سكان من ثري ا بصفتهف  يديولوجيةإ منعطفاتو  

                                                           
1 Vassily Kandinsky Dossiers  pédagogiqueS collection du musée centre Pompidou  

  http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-kandinsky-
monographie.html 

 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-kandinsky-monographie.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky-mono/ENS-kandinsky-monographie.html
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 تشتبه ، أكتوبر ةثور  بعد السوفيتي االتحاد في عمله أثناء ولكن. البيض الروس مع تعاطفه
 ، السياسة يرانن بين عالق ا. البلشفية من أنه في ، ألمانيا في وخاصة ، الغرب في السلطات

 .ُينظر إلى فنه في أفضل األحوال على أنه انبثاق روحي متحرر من أي صدفة مادية1

 فترة خالل ، المثال سبيل علىف. الشدائد ضد التحديد وجه على نه تأسسولعل ف   
 ، المادية والراحة الوسائل نقص بسبب ، أنتج ، 5485 و 5451 عامي بين موسكوفيت

 إلى وصل. المتحف مجموعات كنوز من واحدة اليوم أصبحت التي الرسومات من سلسلة
 عن البعد كل بعيد تخصص وهو ، الجداري  الرسم بورشة إليه وُعهد ، 5488 عام باوهاوس
 1922 ، معرض صالون  ، الضخمة الزخارف بعض لبدء فرصة فاتخذ من ذلك : تخصصه

 الحديث للفن ستراسبورغ متحف مؤخر ا دخلت التي ، 5415 عام الموسيقى وقاعة ،
ارنولد  مثل ، أشخاص مع تلقائي ا ويتواصل ، الفرص ينتهز لقد عرف كيف . والمعاصر
  .2.مع التعاون  في رغب الذي ،  Arnold Schönbergشونبرغ 

                                                           
1 Vassily Kandinsky Dossiers  pédagogiqueS  op cit  
2 idem 
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 Vörös ovális (1920في اليمين لوحة لكاندينسكي  

 

 Piet Mondrianالفنان بييت موندريان -2

األشكال الهندسية أساسا للتصميم الخطوط المتعامدة و من  اتخذ الفنان التشكيلي الذي  
 على النسيج حتى  طبعت بعض تصميماته   وسواء في العمارة أو النحت أو التصوير 

   Pieter Cornelis Mondriaanهو في الحقيقة بييتر كورنلي موندريان 
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 مارس 8 في ولد ، 5458 عام من بييت موندريان  Piet Mondrian المسمى
 هولندي رسام هو ، نيويورك في 5499 فبراير 5 في وتوفي بهولندا أمرسفورت في 5288
ا ، والده التجريد، كان رواد أحد بأنه معروف ا ، مدرس  ا أيض  ا ورجال   ، كالفيني ا قس   متحمس 
 في ، العشرين سن في ، تسجيله عارض ،  األموال نقص بسبب ولكن ، ابنه شجع. للرسم
 1أمستردام في الجميلة للفنون  الملكية األكاديمية في ، 5248 عام

وزاول فيها  5248عام امستردام  في بأكاديمية ريجكاس للفنون  بيت موندريان  التحق    
 .5248عام   تكوينه الفني حتى 

رسم المناظر مهتما ب، الفنية  وفي بداياته وكان  عمل فيها مدر ساها من هتخر ج وبعد    
 الطبيعية بأسلوب قريب من االنطباعية

فتن بالتكعيبية وأسلوب بيكاسو وجورج براك   وسار على نهجهما في  5458وفي سنة    
   2باريس  

الحرب وحالت لزيارة والده المريض؛  امستردامإلى موندريان  عاد  5459 سنةفي و     
 فأنهى عددا من األعمال اللوحات  3باريس إلى  دون عودته وسيطرة النازية على فرنسا 

،  "ليو فان دويسبرغ"الفنان   سنى له لقاء تكما  .4"إيقاع البحر عامال أساسيا فيهاكان "
جديد للجمال  لفهم  متحمسين  والمعماريين والشعراء ال بعض الفنانينمع  كونا عالقة فنية و 

لغة وتبن ي  تمثيل الطبيعي والواقعي في الفن،   ونبذ  وسائل الفنيةتقنين العبر وذلك 
 واستخدام األلوان. العمودية و الخطوط األفقية قائمة على ، البحتةاألشكال الهندسية ال

                                                           
1 Piet Mondrian   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian 

idem   2  
 

 المرسال،  89:1,  8951فبراير  18 من بين أهم رواد المدرسة التجريدية” يت موندريانبب  - 3 
 https://www.almrsal.com/post/208008 - 

4 Piet Mondrian  op cit  

https://www.almrsal.com/post/208008
https://www.almrsal.com/post/208008
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، ولكن باقتصار محدد على: مباشرة من األنبوب دون إضافات ومزج  بصيغتها األولية
 1األسود والرمادي واألبيض. وتجناألزرق واألصفر؛ ر و األحم
مجموعة فنية سميت  تأسيس  م على 5451عام  بارت فان ديرليك  أثمر لقاؤه مع و  

 2أيضا  ثيوفان ديوسبورغ بمشاركة    de Stijlالنمط 
-Neo ”اللدائنية الجديدة” في نحت مصطلح ” موندريان“ويعود الفضل إلى  "  

Plasticism  سباغها على تلك المفاهيم التي كرستها دورية في  De Stijl ”دي ستيل” وا 
مت تلك 5458الخطاب الفني وقتذاك ، هي التي بدأت تصدر في أكتوبر  ” ، والتي الحقا تس 

 3"الطليعية باسمها” المجوعة الفنية
  5411هناك حتى عام واتخذ ورشة  واستقر   5454في عام إلى باريس  موندريان  وعاد 

تكوين متعامد  توظيف القائم على ، ذي اتخذه لنفسه أسلوبه التجريدي الب،  حيث انشغل  
طغى  عنصر الشكل المربع  فاتحة أو ملونة. و  خلفيةالخطوط األفقية والعمودية على من 

 . ” تكوين”  سماها التي من االعمال سلسلة  بقياسات متعددة  في 
من  ” دويسبرغ“لما اتخذ  ” دي ستيل” مجموعة ” موندريان“ فارق  5481سنة  فيو    
عن ” ارتداد” ، معتبرا ذلك بمثابة تشكيلية في لغة المجموعة ال اأساسي اعنصر ” الوتر“

شكال األ و متعامدةالخطوط العلى وفضل االستمرار في منهجه واإلصرار  األفكار السابقة. 
بأسلوبه  العالم الفني  اعتراف ب تميز وحظي صنع بها طابعه الم نقية، والتيالهندسية ال

 4في هذا النمط الفني  اإلبداعية  وقدراته   المنفرد 

                                                           
 المرجع السابق   من بين أهم رواد المدرسة التجريدية” يت موندريانبب ينظر :  -1
   

2 - Piet Mondrian op cit   
 

  3 - بيت موندريان” من بين أهم رواد المدرسة التجريدية ، المرجع السابق 

  4 ينظر المرجع نفسه 
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 1940 وبقي هناك مدة عامين لينتقل  إلى نيويورك عام 5412عام  ثم رحل إلى لندن   
مقاالت وأعمال عن  شاركهم في إصدار  يديين و مجموعة من الفنانيين التجر  وانخرط في 

  .(néoplasticisme)1.التصميم الجديد

       يقول موندريون " إن التجريد هو السبيل الوحيد لالقتراب من الحقيقة والعودة إلى 
ام قدرا عاليا من الوعي و الحدس  األصول والبدايات. لكن ذلك ال يتحقق ما لم يملك الرس 

نانه من بلوغ أعلى درجات اإليقاع والتناغم ؛ والزالت ليومنا هدا تعرض لوحات  اللذين يمك 
 الفنان الهولندي بكبريات المتاحف العالمية"2

 

 
 لوحة للفنان بييت موندريون  

                                                           
1- Piet Mondrian op cit   

  2 - بيت موندريان” من بين أهم رواد المدرسة التجريدية ، المرجع السابق 
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   5783-5391 ماليفيتشكازيمير  :1

مؤسس ويعد   كازيمير ماليفيتش  من أبرز أعالم التجريدية الهندسية    الفنان الروسي    
مشهورا منظ را فنيا  والتفوقية ، ورمزا من رموز البنائية الروسية، “حركة السوبرماتيزم أو 

 .نظرياته السوبرماتيةل ضمنه شروحا الذي ” العالم الالموضوعي“أصدر كتاب 

البساطة، مربع أو مربعات، أو مستطيالت، أحيانا مع  هندسي فائق كوينبتأسلوبه  امتاز
في القرن التاسع  فن ات ألوان أساسية قوية. كما يعتبر أحد روادبعض الخطوط المنحنية، ذ

غير اتجاهه صوب أساليب  ثم  بيهي بالرسم التشكان في  بدايته الفنية  مهتما فقد  .1 عشر
وبلغ عبرها السوبرماتية  إلى أن توصل إلى عية والمستقبلية الرمزية وما بعد االنطبامختلفة  ك

يختزل عناصر بنائه في أبسط االشكال الهندسية وهي التجريد الهندسي الذي أقصى درجات  
 .2  متقشفةألوان  والدائرة والمستطيل، المثلث والمربع و 

ضمن مدرسة  الفنية الروسية (UNOVIS) مجموعةالتفت خالل الحرب األهلية الروسية 
ل ليسيتزكي الروسية حول ماليفيتش البنائية   ةالالموضوعي الال تصويرية   لدعم النزعة   وا 
 أقام مع الفنان الروسيو  .منفعية أكثر سوبرناتزم  التجريدية الخالصة لغاية حركةعبر 

سانت بطرسبيرغ  عام  الروسي فيللفن المستقبلي   أول معرض  فالديمير تاتلين 
 3م 5451

المرب ع “ ا ماهوبلغ من التقشف مبلغا جعله يكتفي بشكل مربع مظلم في لوحة شهيرة س    
مت لتختفي مدة طويلة داوخبأها لمدة تسعة أشهر، ثم ظهرت  5451أنجزها عام  ” األسود

التي ” يرةالكلمة األخ“وهي تشبه إلى حد  كبير اللوحة من أي موضوع  خلو تخمسين عاما ! 

                                                           

 كازيمير ماليفيتش  ويكيبيديا  1 

   https://ar.wikipedia.org/wiki/ ماليفيتش_كازيمير   
 2 عدنان حسين أحمد،  الروسي كازيمير ماليفيتش مؤسس السوبرماتية األحد 21 / 1 / 2126  العرب 

   https://alarab.co.uk/ السوبرماتية-مؤسس-ماليفيتش-كازيمير-الروسي   

  3 كازيمير ماليفيتش  المرجع السابق 
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أسود على أرضية  مرب ع“خرساء ال يفقهها المتلقي ومالذي يفصح عنه  ُيطلقها الفنان لكنها 
 .بيضاء”؟. وقد تعرض هذا العمل إلى التلف  فقام بتكراره في نسخ بديلة 1

 الصارمة الهندسة لكن. الفضاء في معلقة تبدو مجردة أشكاال    ماليفيتش" لقد رسم "كاسيمير
 تتناقض " Suprematist Black Rectangle" مستطيل أسود   مثل للوحة سوبرماتية 

 2كاندينسكي ألعمال الهادئ المظهر مع حاد بشكل

” المرب ع األسود“أهمية عن  5452” مربع أبيض على أرضية بيضاء“ال تقل لوحة "   
عد واحدة من وغيرها من األعمال الفنية التي تقوم على أشكال هندسية أخرى، فهي األخرى ت

تي ُتوحي لنا أبرز النماذج السوبرماتية الروسية حيث تتجلى فيها قوة ضربات الفرشاة ال
اللوحة أيضا  بالمرب ع، عنوان اللوحة، الذي يبرز بقوة من سطحها التصويري. وقد ظلت هذه
إلى مساحة  مثارا للتهكم والسخرية شأنها دائما شأن األعمال المبتكرة الجديدة التي تحتاج

 زمنية مناسبة كي يتمث لها الناقد ويتقب لها المتلقي"3

حيث  .5451 عام في بالتفوق  مرتبطة تكون  أن يمكن التي األولى األعمال إنشاء تم    
  Victory Over the"لـ"النتصار فوق الشمس   تخطيطية وأزياء خلفية ماليفيتش صمم

Sun ، يزال ال الفنان كان ، الوقت ذلك في. بطرسبرغ سانت في عرضها تم مستقبلية أوبرا 
 التي والنحت للرسم الرئيسية المدرسة كانت التي ،للتكعيبية المستقبلية  الشديد التأثير تحت

 التفوق  ظهور على والتكعيبية المستقبلية من كل أثر ، الواقع في. الروس المستقبليون  مارسها
 4منطقي ا أمر ا التفوق  اعتبار يمكن. روسيا في

                                                           
  1 ينظر:  عدنان  حسين احمد ،  المرجع السابق  

2 Art abstrait op cit 
  3  ينظر عدنان  حسين احمد ،  المرجع السابق

4 How Suprematism Influenced Contemporary Art - Heritage of Kazimir Malevich 
https://www.widewalls.ch/magazine/suprematism-kazimir-malevich 
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تمرد ماليفيتش على تيار الواقعية االشتراكية  الذي روج له  النظام السوفييتي السابق و سبح 
ضد التيار بمعارضته وتذمره  من كبح الحرية  المفروض  من السلطات السوفياتية ، وانتهى 

به المطاف إلى السجن واعتبر   النظام الستاليني   أسلوبه  التجريدي ضربا من الفن 
البرجوازي  البعيد عن القضايا  االجتماعية الواقعية آنذاك. و لما أصر على عناده  صودر 
العديد من لوحاته التجريدية ومنع من ممارسة الفن السوبرماتي. كما لقي قدحا و استهزاء من 
طرف النقاد  نظرا   لخلوها من كل شيء جيد ونقي وصرح  الفنان والمؤرخ أليكساندر بينوا" 

 ".أن لوحات ماليفيتش تخلو من ُحب  الحياة والطبيعة في آن  معا1

     

 /  و مربع أسود       "مستطيل أسود ومثلث أزرق : سوبرماتية  لكاسيمير ال تان ضمن لوح

 

 

 

                                                           
  1 ينظر  عدنان حسين احمد الرمرجع السابق
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 :التجريدية بين الفلسفة الغربية واألصول اإلسالميةرابعا 

 و الثيوصوفياالغربية   يديةفلسفة التجر : أ

تعتبر نظرية الفن للفن الخلفية التي أدت إلى الالتصوير والمقصود بالال تصوير هو نبذ    
المحاكاة  مفردات التعبير التشكيلي الفصيح والتمرد على بالغة اللوحة الفنية والتخلي عن 
 1وبالتالي التخلي عن الموضوع وأفراغ العمل الفني من أي عناصر   تشكيلية مفهومة 

ذلك أن هذه النظرية تدعو إلى ممارسة الفن لذاته دون اي هدف اخر غير الفن اي ان    
الرسام يرسم لكي يرسم  قصد المتعة وهي نظرية ال دينية تنبذ االخالق والدين والقيم  نشأت 

لقطع صلة الفن بالمجتمع والتخلي عن البعد االخالقي والتاريخي في فرنسا تروج 
 2بالشكل على حساب المضمون وتهمل الموضوع   واإلصالحي واالنشغال

انشغل  وبالتالي فإن التجريدية ليست سوى ثمرة للبذور التي تركتها هذه النظرية حيث   
 المظاهر" تمثيل محاولة من أو تجزيئه بدال    لواقعا  الختزال  روادها بمحاوالت وتجارب 

 .الخارجي للعالم المرئية

 المرئي للواقع اإلخالص من و التحرر النموذج عن االستغناءي فلسفة تدعو إلى  هف   
 .المحاكية البالستيكية اإلبداعات التخلص من  وبالتالي

 ، الخيالي أو الواقعي أو الطبيعي العالم من أشياء أو موضوعات يمثل الفالفنان التجريدي  
 لذاتها واأللوان األشكال فقط ولكن

                                                           
  1  قجال نادية دروس في نظرية الفن ماستر 2  قسم الفنون  جامعة مستغانم 2129

  2  ينظر قجال نادية نظرية الفن للفن وأزمة التلقي في الفن التشكيلي  مجلة القلم  وهران 
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على أهمية دور الالوعي والخيال كعوامل إبداعية أساسية،  ويتم  التأكيد في الفن التجريدي"
وقد قال موريس دينيس ليلخص الشعور بين الفنانين والرمزية "يجب أن نتذكر أن الصورة، 
قبل أن تكون حصان حرب، أو عارية، أو حكاية من نوع ما، هي في األساس سطح مستو  

 1."مغطى بألوان مجمعة بترتيب معين"

كتابه "فلسفة و بفلسفة ماثيو شوينمايكر ونجد ان بييت موندريون كان متشبعا حتى النخاع     
قاطع ت  قائما على  له يتراءى     العالم  أنالذي أفصح عبره  الخيال الجديد" 

 2األفقي مع العمودي  وتعامد 

من خاللها   أعلنالتي  ، كاندينسكي كتابات فيو تتجلى فلسفة النزعة التجريدية      
 المشاعر إيصال على قادر ا يكون  أن أمل على الخارجية المظاهر عن تخلى أنه بوضوح
 الحقائق تنقل أن يمكن واألشكال األلوان أن يعتقد كاندينسكي كان. المشاهد إلى مباشرة
ا رأى أنه حتى. بالكلمات وصفها يصعب والتي اليومية المظاهر وراء المخفية الروحية  تشابه 

 : 5458 عامفكتب في  ، والرسم الموسيقى بين

 هو الفنان. المتعددة بأوتارها ، البيانو الروح. المطرقة هي العين. المفاتيح لوحة هو اللون "
 3. "تلك أو كهذه لمسة بواسطة بحزم تهتز الروح تجعل التي اليد

 ، والصوت الضوء من لكل الموجية الطبيعة فهم وهو ، آخر علمي مجال في التقدم إن   
 مع هااستخدام يتم. الملون  الضوء سقاطإ آلالت الباحثين تطوير إلىوأدى . جديدة آفاق ا فتح

 هذه مخترعي أحدوهو  ، ريمنجتون  واالس كتب 5241 عاموفي  . الموسيقية المرافقة
 :،"( والضوء الصوت" اآلن تسمى التي ،" اللونية الموسيقى" )"الملونة الموسيقى"

                                                           
الفن التجريدي وانواعه  سطور    

  https://sotor.com/1/الفن-التجريدي-وأنواعه  
2 Dolf Hulst .Mondrian ecole de la Haye –de Stijl Bookking international .Paris 1994 p592 
3 art abstrait op cit  
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 حتى لدينا وال يوجد. فحسب  الصورة عناصر من كعنصر اللون  استخدام تم ، الرسم في"
 . "فقط نقيال لون ال تضم بحيث  ، فيها موضوع أو شكل ال ة صور   اآلن

 وقال أيضا :

ا هناك يكن لم ، الواقع في"...   فقط ويعتمد وحده اللون  مع فقط يتعامل خالص ألوان فن أبد 
يستطيع من خاللها  التي التركيبات إلى باإلضافة ، والرائعة الدقيقة التغييرات جميع على

 . "نفسه عن لتعبيرا

 عام (. روفيل هنري )مقال لـ ُنشر.  ناجحة" الملونة" الموسيقية حفالته كانت ، الوقت ذلك في
 على اكبير ترك أثرا   " نفسها هي والموسيقى الرسم في التناغم قوانين" بعنوان 5492

: روفيل يؤكد ، آخر مقال في و .Kupkaوكوبكا     Larionov ،والريونوفكاندينسكي  ، 
 . "القانون  لهذا كله العالم يخضع. حياة توجد ال ، اهتزاز بدون . باالهتزاز الحياة تتميز"

 بالتقدم على تشبعه بفلسفة جمالية تدل على إيمانه   فتؤكد  أعمال كاسيمير  وأما      
 إلى ينظر ، كاندينسكي مثل ، ماليفيتش كان.  . الطبيعة يستحضر عالم من بدال   التقني
 كانت". فراغ" اعتبرها التي البيضاء األسطح على تطفو ورسمها مشاعر أنها على األلوان
 هذه لكن. الماضي في التصوير أدوات مع متناقضة ، جديدة رموز ا ومستطيالته مربعاته
 1.جديد روحي لواقع رمز ا اعتبرها  الرموز

 األعلى الحاكم" يعني ما وهو ،" التفوق " اسم اللوحات من النوع هذا على ماليفيتش أطلق    
 أنهما كما ، والمستقل الجديد الفن بقيمة كبير ا إيمان ا وكاندينسكي هو شاركت". المطلق أو

 2العالمية الحقائق الكتشاف ويطمحان الصوفية بالفلسفات االهتمام في يشتركان

                                                           
1 art abstrait op cit 
2 idem 
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 تعبر أن يجب الذي المجرد المضمون  كاندينسكي سميي" ؛ هنري  ميشيل للفيلسوف وفق ا;
 حد إلى حذر ا تعريف ا سيفور ميشيل يقدمو  .عليها" نحن التي المرئية غير الحياة ، اللوحة عنه
 الفن تطور أصول" فصل مقدمة في ذكره ورد ،( التشكيلي بالفن بمقارنته)  التجريدي للفن ما

 :راجون  ميشيل بقلم" التجريدي

 ، المرصود للواقع استحضار وال ، تذكير على يحتوي  ال فن أي التجريدي الفن أسمي"   
 " .1ال أم الفنان انطالق نقطة هو الواقع هذا كان سواء

 في الموجودة المرئية بالمراجع العالقة عن مستقل تكوين نشاءتقوم فلسفة التجريد على إ
 ، عشر التاسع القرن  منتصف حتى النهضة عصر من ، الغربي الفن كان. محسوسال العالم

 الفنون  اكتشاف ألهمف. المرئي الواقع وهم إنتاج إعادة ومحاولة المنظور بمنطق مدعوم ا
 بتجربة وسمح الوصف من أخرى  نماذج إليها المتزايد والوصول أوروبا خارج والثقافات
 من العديد وجد ، عشر التاسع القرن  نهاية في. التمثيل قيود من متحررة للفنان بصرية
 والعلمية التكنولوجية التغييرات يستوعب الفن من جديد شكل إنشاء الضروري  من أنه الفنانين
 متنوعة النظرية حججهم الفنانون  منها يستمد التي المصادر 2. عصرهم في والفلسفية
 .الوقت ذلك في الغربية الثقافة مجاالت جميع في والفكرية االجتماعية االهتمامات وتعكس

 أوائل في الواقعية منذ. الفن في والصور للواقع جديد وتمثيل ، بداية نقطة إلى التجريد يشير
 .للواقع دقيق تمثيل تحقيق تم ، "داجيروتايب "نمط وظهور عشر التاسع القرن 

 Louis جاك ماندي داجير لويسوالداجيروتيب نسبة إلى الفنان الكيميائي الفرنسي      
Daguerre  (  فاخترع   .التصوير الفوتوغرافي على تطوير نيبس مع المخترع تعاون الذي 

 .الداجيروتايبتقنية التصوير القديم  التي اطلق عليها اسم 

                                                           
1 art abstrait op cit 
2 idem 
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للوحات الثالثين اخترع طريقة لعرض الما بلغ سن  ، ومارس الفن في بادئ األمر وقد  
أي تصويرها   بصورة آلية المشاهدلنقل  عن كيفية و راح يبحثاإلضاءة،  باستعمال الفنية 

، وفي سنة يربالفشل ولم ينجح في اختراع  ألة التصو محاوالته األولى باءت وليس رسمها. 
 .5288 تعاون مع جوزيف نيبس. فكللت تجاربهما بالنجاح إلى حد ما1

داجير  5218سنة إلى أن  نجح  واصل تجاربه  داجيرلكن توفي نيبس،  5211وفي سنة 
قام  5214 نظام داجير. وفي سنةب عرفر الفوتوغرافي. نظام عملي للتصوي كار في ابت

اشا سنوي معبالحكومة الفرنسية وكرمته ، هذا االختراع  دون أن يسجل أعلن عن  اختراعه 
 قاب لأألبطل العصر، وأغرقوه بواعتبر أنذاك اهتمام عالمي. وحظي بنيبس،  لوريثو  هل

 الشرفية والحفالت التكريمية 2

ية  الواقعفي المدرسة  عتمدةكل انواع المحاكاة الم و الفن بين  هوةوبهذا االختراع اتسعت  ال 
 . اآللية   البصرية الدقةعدسة  عبر ، ،والرومانسية والطبيعية والنيوكالسيكية 

ولعل دقة المحاكاة اآللية خذلت مهارة التشبيه اليدوية وشعر بعض الفنانين بضرورة البحث 
 عن أشكال جديدة للفن خارج دائرة المحاكاة التي استحوذت عليها عدسات الكاميرا 

بينما تشبث البعض اآلخر باألسلوب التشبيهي اقتناعا أن لمسات الفرشاة في حد ذاتها تبقى 
أكثر سحرا وجماال من الصورة الفوتوغرافية  من جهة ومن جهة أخرى تتفوق اللوحة على 
الصورة الفوتوغرافية  كما شرح الفنان ايتيان دينيه في كون اآللة الفوتوغرافيى ترى بعين 

بعض األجزاء التي ال تتراءى يرى اإلنسان صورة مركبة من صورتين تبدو فيها  واحدة بينما
 .   3للعدسة 

                                                           

 ينظر :  لويس داجير ويكيبيديا  1  

  https://ar.wikipedia.org/wiki/ داجير_لويس   

  2 ينظر المرجع نفسه
3 Etienne Dinet les fléaux de la peinture moyens de les combattre   
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 المعقوليةواالنصراف عن  ،بينما ظهرت  فلسفة التجريدية  للتسامي عن دقة المحاكاة       
 جديدة أشكالفي  ، واختزالها  ، استبدالهاوالبحث في سبل   ، دقة األكثر الواقعية و األكبر

بحيث يستقل   والشكل اللون  تغييرو  ، الفني العمل تسمح بتحرر  ،التعبير التشكيلي  من
 ".مجردة" تسميته يمكن اموجز  اجوهر استقالال كامال عن المحاكاة ويتضمن 

 النظيفة والخطوط ، الهندسية األشكالاختفى التصوير وتأسس الالتصوير عبر  ،وهكذا     
 من بأي يحتفظ ال الهندسي التجريد فإن ، وبالتالي. المختلطة أو الفريدة واأللوان ، الوفيرة أو

 .المعروضة للكيانات والواقعية الطبيعية المراجع

 التصويري  التمثيل أن باستثناء ، متوافقين غير الكلي والتجريد التصويري  الفن يكون  يكاد    
الفنان في معظم األحيان  بما ان   يد 1.جزئي تجريد على يحتوي  ما غالب ا( الواقعي الفن أو)

 ال تبلغ الكمال في النقل المطابق للواقع وال بد ان تختزل بعض العناصر

 من العديد بين من. تمام ا ينمجرد الغنائي والتجريد الهندسي التجريد نجد ما غالب ا   
ا تجسد التي تلك ، للتجريد السابقة الفنية الحركات  الوحشية  هي التجريد من ومميز ا كبير ا جزء 

 التي ، والتكعيبية ، الواقعلالنحراف عن    بوضوح عمدا تغييرها تم ، أللوان الستخدامها ،
المستقبلية التي تنشد  الديناميكية والحركية من خالل و  ، األشكال الواقعية صارخ بشكل تغير

Giacomo Balla  (1958-1871)اال با جياكومو مع سيما وال ،  تكرار األشكال
2  

  حيث  اإليطالية  المستقبلية التجريدية في الريادي والشاعر المستقبلي اإليطالي الرسام  
 ميل أول""فتاة تعمل على الشرفة" و "دينامية كلب مقيد بالسالسل لوحتيه خالل من تجلى

 .3 أوروبا في الطليعي الفن على بقوة وأثر  الحديث اإليطالي الفن في  مستقبلي تجريدي

                                                           
1 Art abstrait op cit 
2 idem 

 3 ينظر  جياكوموباال   موسوعة  ميمير 

https://mimirbook.com/ar/cc9a9ad3b91     
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عند البعد الثيوصوفي في التجريدية الغربية  وفي حديثنا عن فلسفة التجريد يجب التوقف  
دراسة علمية اهتمت بالجانب الثيوصوفي عند الفنان المستقبلي باال  الحديثة ونشير إلى 

ولم تكن وثيقة كانت  الثيوصوف )وغيرها من التيارات الباطنية( ،عالقته بعلى أن رهنت ب
في الفن  الحديث والحقيقة أن باال مجرد انموذج عن التاثير الثيوصوفي .، هامشية 

 التجريدي الغربي 

 بالواليات المتحدة االمريكية 5281حركة الثيوصوفي أو جمعية الثيوصوفي تاسست سنة و  
    1831)-  (11891"هيلينا بالفاتسكي "الفيلسوفة الروسية في مدينة نيويورك على يد 

عاليم السرية او تتيوصوفي  كل ما يسمى  بال اعلنت تحت مسمى  "اولكوت هنري "اعدة وبمس
تطور الروحي  للبشرية من وحماية ال التي كانت مخفية عن العالم    اإللهيةمبادئ الحكمة 

 حسب معتقدهم تهديد  العالم المادي  له 

 عترفيال  يث بوجه حد يعتبر الفكر الثيوصوفي تجديدا لالفكار الباطنية الهندوسيةو   
إلى  الدعوة مععلى التجربة الباطنية  ون بالوحي ويعتمد  المنظرون في جمعية الثيوصوف

المشترك   اإللهي  باألصلالسماوية والوثنية اعتقادا  األديانتضم كل  إنسانيةعالمية  إخوة
 األطيافل بك ون رحبيفي الوقت الذي  موه .فالناس كلهم من ذات  الجوهر  بشر قاطبة لل

ال يحددها  التي العالمية  اإلخوةنشر ثقافة  ويدعمون   األديانكل  يلغون   واألديانواألعراق 
ال دين والجنس وال لون في عالقة عائلية عالمية. و"الماسونية كمنظومة محورية أساسية 
جامعة لجمعيات النخب الرأسمالية السرية حول العالم تنهج بمنهج العقائد الباطنية القديمة 

 .. التي كانت تعاليمها ومعتقداتها سرية"2

تحفظ بانها ال تزال   " illuminatiالجماعة النورانية المعروفة بــ " االلومناتيوتدعي     
 وضمها عموم الثيوصوفيين المعاصرين في العالم حاولت استيعاب الصنعة ) الثيورجيا ( و 

                                                           
 

 2   وليد مهدي  الماصونية والثيوصوفيا  الحوار المتمدن 
   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267518&r=0  
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مؤسسي الديانات الكبرى في حين زعمت  أن ابعد من ذلك  وذهبت إلى تحت اجنحتها .. بل
العالم ما هم إال تفرعات من العقيدة الباطنية التي تدين بها اقدم " اخوية " عبر التاريخ على 

  !..1يمثلون امتدادها الطبيعي المعاصروالتي حد وصفهم 

االجتماعي ، ويعتبرون كل  –ن " راس الهرم الماسوني االقتصادي و النوراني ويمثل  "
للعقيدة الباطنية للثيوصوفيا  " قشور " تدين بوجودها  مجرد  الديانات والثقافات االخرى 

على العالم كله واقامة ما  هيمنة ي االستعالئي باللنزوع االستعمار الئم االتي  ت السرية ،
  ..2يسمى الحكومة العالمية

ليس  "عارشتحت  التوحيد بينها يسعون إلى و  األديانوحدة  ون  الثيوصوفي  دعييو     
من كل   األولى وأنها  األديانالثيوصوفيا مصدر  رواواعتب "من الحقيقة  أسمىهناك دين 

رفع هنا  د نقاط التشابه بين االديان  ومنإلى ايجاوا جوهر الحقيقة ودع واعتبروها دين 
بوذية او  كانت التسامح بين الجميع و وتقبل مختلف المعتقدات سواءالتعايش و   شعار 

الحادا او مسيحية او يهودية او ما إلى ذلك .  بحجة أن كال منها يضم جزءا من الحقيقة.  
والن تحقيق االستنارة يمكن الوصول إليه بأي طريقة فال مشكلة في تعدد الطرق إن كانت 

واعتبارها لسماوية ديان اسفة الثيوصوفي التقليل من شأن األفي فل تجلىوقد  .الحقيقة واحدة 
وصوفي وبنظرة ا الفكر الفلسفي الثيهذلالماسونية  احتضانشورا  للحقيقة  وال عجب في ق

ةونيسبسيطة على لوغو الجمعية الثيوصوفية يتجلى ارتباطها الوثيق بالما  

                                                           
  1 وليد مهدي المرجع السابق 

  2 ينظر المرجع نفسه
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  ،نجمة داوود  ، األفعى  ، والصليب المعقوف أوم .الكلمة العلويةماسونيةيوصوفية فيه مختلف الرموز الشعار الجمعية الث

 .والشعار: ال دين أسمى من الحقيقة
 

   1896-  1851ويليام جدج األمريكي يات الثيوصوفيةالجمع وقد خلف هيلينا في قيادة "
William Q. Judge).  وقد نجحت    1847)- (1929كاترين تينجلي ثم خلفته ،

األخيرة في تحويل النزعة الثيوصوفية من والرؤى الفلسفية إلى مشروعات عملية وفلسفة 
نجحت كذلك في صبغ تعاليم الجمعيات بالمبادئ الماسونية راغبة بذلك عن و تطبيقية 

ومن اسرار  الثيوصوفية الحديثة  استخدام السحر األسود  1".الفلسفات الهندية بوجه عام
 .والكاباال والغنوصية واستحضار  الشياطين و االرواح الشريرة 

المصطلحات الدينية بهدف كر الثيوصوفي الحديث في توظيف طورة الفخ تكمن      
. فهي فكر ملحد الثيوصوفيا مكان لعقيدة التوحيد خلخلتها ونقضها والتدليس بها؛ فليس في

مجرد موجودات ذهنية عند من يعتقدونها.  عالم الغيب، ويعتبرها ينكر وجود هللا وحقائق 
 وتمتزج بالسحر. وتتصف فلسفتها بالغموض 

                                                           

 1 الثوصوفية ويكيبيديا 

  https://ar.wikipedia.org/wiki/ثيوصوفية  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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يدة ، وكانت العداوة متبادلة. للدولة اإليطالية الجدعداء الكنيسة الكاثوليكية    أظهرتلقد   
مركز  فكانت روما األولى فأمااثوليك أسطورة روما الثالثة. للك عادون المفكرون الم فابتكر

وبالتالي المسيحية الباباوية المنحلة.  عاصمةفهي روما الثانية وأما  . اإلمبراطورية الرومانية
 ذات روحانية جديدة أي دين جديد  الثالثة عاصمة إيطاليا الجديدة ،  روما أن تكون  ارتأوا 

. عندما جاءت  قدمت الماسونية روحانية علمانية  االجتماعيةللتقدم والعدالة  مثاال و 
، تم دمجها بسهولة في هذا السيناريو الخاص بالبدائل الروحية التقدمية الثيوصوفية الفلسفة

 اليهودي اإليطالي  تم انتخاب بعدما سياسيا  في روما  هذا الوسط الثقافي    وهيمن  .للكاثوليكية
في برتبة السيد األكبر ُولد في لندن وكان الذي  ( ، 5485 – 5291إرنستو ناثان )

برنامج  اماستلهو تم . 5498 عمدة المدينة فيو ،  5491و  5241الماسونية اإليطالية بين 
 من أول اصدقائه في روما  " باالالمستقبي " وكان الرسام  ناثان بقوة من أسطورة روما الثالثة

مساحة البحث ولكن كان من الضروري إن الحديث عن الثيوصوفيا قد يطول وال تتسع له 
 التوقف عنده الرتباطه الوثيق بفلسفة التجريدية الغربية 

تجربة  ه يبحث عن المسكون بهاجس  التحرر من عالم مادي يشعر أنه يقيد فالفنان الغربي 
جبه عن هذه الذات والنظر إليها على أنها تصله بذاته العميقة وبما يتجاوز العالم الذي يح

تجسيد لرؤية فنية ال تنفي العالم المادي بل تنفيه بوصفه حجابا يحجب الواقع الحقيقي 
تشاطر الثيوصوفيين التفكير هي موازية للتجربة الثيوصوفية  هنا  التجريديةو  1يوالفعل

يدور في فلك نظرية  وهذا في الحقيقة  ة يعتبرونها الجوهردالعلوي للوصول إلى صورة مجر 
الفن للفن اليهودية المنشأ والتي تبتر صلة الفن بالتاريخ واإلصالح والمجتمع وتجعل منه فنا 
لذاته تائها في البحث عن جوهره التائه و هذا بال شك يصب في مصلحة  اليد التي تريد ان 

                                                           
  جواد عبد الكاظم  فرحان الزيدي  الصوفية في الرسم الحديث  التجريدية انموذجا  1

  https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4734   

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4734
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=4734
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البهام والثيوصوفيا فلسفة االبهام يصبغ العالم كله بصبغة العولمة فالتجريد الحديث لغة ا
وبينهما  غاص الفن في الغموض حتى وصل مع النزعة التفوقية درجة المربع االسود  الذي 

 . 1انتجه كاسيمير ووصفه بانه "صورة الليل البهيم الذي شعر به في اعماق نفسه "

من الواقع ولكنه هروب ليس فيه روح، بل هو  اهروبيعتبر لعل الفن  في الغرب   
 إسقاط لعالم داخلي عميق الفردانية.

 

 اإلسالمي  :التجريدية فكرة  قديمة سبق إليها الفن الزخرفي ب

من المفارقات ان ينظر العارفون بالفن في الغرب  إلى الفن االسالمي نظرة دونية 
الفنون الصغرى  قصد التقليل من ووصفه بالفن الزخرفي والفن التطبيقي وتصنيفه ضمن 

شأنه بينما يعتبرون األعمال التجريدية والتكعيبية التحليلية ضمن الفنون الراقية والفنون 
ولو كانت مربعا أسودا على خلفية سوداء كما راينا عند كاسيمير  مع انها حتى  الكبرى 

 أناقة .ومع ان الزخارف اإلسالمية أكثر  تندرج جميعها في دائرة التجريد

وحسب الدكتورة قجال نادية فقد تم اجترار األفكار القديمة في أشهر المذاهب الحديثة  
وتقصد بهذا افكار الفن اإلسالمي في مقالها نظرية الفن للفن وازمة التلقي في الفن التشكيلي 

يدافع عن التكعيبية فوق الطبيعية ذات البعدين في  "ألبارت جاليزيز" حيث شرحت كيف راح
القائم على  تصويري او التشبيهي األسلوب الويهاجم  كتابه " التكعيبية ووسائل فهمها " 

يهامه جمهور لا عا خدب ويتهمه المنظور قواعد  واعتبر  .في لوحة مسطحة  وجود عمق في بوا 
 بحيث يمكن أن تشاهدنتهج التجريد يلذي في حق الفن وأن الفنان الحقيقي هو ا ةميجر  هذا 

                                                           
  1  جواد عبد الكاظم  فرحان الزيدي   المرجع السابق ص 68
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 .1من مختلف االتجاهات اللوحة
آفات الرسم ووسائل "برد في كتابه إيتيان دينيه الفرنسي المسلم  الرسام  فأفحمه      

 "ألبارت جاليزيز "بمنطق ه وأنأكد من خالله على أهمية الخيال لروح  الفنان   " محاربتها
ضد نظريته الشخصية بما أن ه هو   اتهامه بارتكاب جرم حقيقييكون لنا الحق في نفسه 

كما أكد ان فكرة  2قماشة رسم جميلة  أيضا يخدع الجمهور ويستعمل األلوان في تنكير
اكتشافه وأن النور ، منبع الشرق  التجريدية والتكعيبية فكرة مجترة سبق إليها الفنان المسلم في

فنية ال يمكن  نجازهم لتحف بإ المسلمون   انون الفن  سبق أليه  قديم جدا  المزعوم
 منمقة   فهي ما إلى ذلك وبنفس المبادئ التي ذكرها و   من سجاد وخزف وفسيفساء   تقليدها

أي عنصر من الطبيعة ،   حتوي على وال ت  قط وذات بعدين اثنين ،بالخطوط واأللوان ف
بتنكير المادة الجميلة أبدا المسلمين ال يقومون لكن ،   ويمكن مشاهدتها من كل الجوانب

، فالمواد حقيقية وثمينة : كالمينا ، وأم اللؤلؤ يمارسون اي خداع أو غش بألوان رديئة ، وال 
مستلهمة من  عند الفنان المسلم  الخطوط واأللوانو  3والصوف ، والحرير والذهب والفضة. 

بعيدا عن  الشرق بالد النور يأخذنا  وهذا المثال عن الكمال المطلق للشعر والدين
المعارضة لبعضها   المتناقضة والموضات العابرة لكل تلك العصب الصغيرة  النظريات

 4النفس القلق في تثير والتي 

 خاتمة الفصل 

إلى هنا نكون قد اسنوفينا التعريف بالنزعة الجريدية  و شرحها لغة واصطالحا  
وعوامل نشأتها وممهدات ظهورها  وكذا مناهلها الفلسفية المتمثلة في   والتعريف  بأهم روادها

نظرية الفن للفن والثيوصوفية وعالقة هذه الفلسفة بالفكر الماسوني مع التأكيد أن الفن 
                                                           

  1 ينظر قجال نادية تظرية الفن للفن وأزمة التلقي في الفنون التشكيلية  المرجع السابق
  2 ينظر المرجع نفسه
  3 ينظر المرجع نفسه

  4 ينظر قجال نادية نظرية الفن للفن وازمة التلقي في الفنون التشكيلية المرجع السابق



التجريدية المدرسة  الفصل األول :  
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اإلسالمي سبق التجريد الغربي في اكتشافاته بشهادة الفنان الفرنسي المسلم نصر الدين دينيه 
 لفكر الثيوصوفي الحديث الذي تاسس في امريكا ورعته  الماصونيةوانه بعيد كل البعد عن ا
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 تمهيد

لم تكن الجزائر في الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط في منأى عن التأثر بالنزعة    
التي غزتها الثقافة التجريدية فقد  انتشرت فيها بوصفها آنذاك إحدى المستعمرات الفرنسية 

وكانت مدارس الفنون الجميلة التي أنشأها االستعمار  ة بفنونها وتياراتها المختلفةالغربي
الفرنسي في الجزائر تعمل على تعليم الفن الغربي ألبناء المعمرين باإلضافة إلى قلة تعد 
على األصابع من ابناء الجزائر الذين حالفهم الحظ في التمدرس بها بالنظر إلى سياسة 

لتي مارستها السياسة الكولونيالية على األهالي وهكذا تسللت أفكار المدارس القهر والتجهيل ا
الحديثة إلى الجيل األول من الفنانين الجزائريين الرواد وبعد االستقالل وجدت تلك األساليب 

 الفنية الحديثة مرتعها الخصيب في الوسط الفني المواكب للعصر 

و يمكننا تقسيم الفن التجريدي الجزائري إلى قسمين فن امتطى موجة الحداثة لمواكبة     
  والنضال الصمود مؤمنا بواجب  العصر متسلحا ببعض المرجعيات المحلية تشبثا بالهوية

وقسم ذاب في التبعية وغاص في الثيوصوفيا الغربية ينطبق عليه راي ابن خلدون في انبهاره 
 ب بحضارة الغال

ولمع نجم ايقونة الفن التجريدي الجزائري محمد خدة  الذي  اتخذ من الحرف العربي     
عنصرا لبناء لوحته التجريدية وعمل على استغالل التجريد رغم ابهامه إليصال رسائل تدين 
االستعمار بطريقته الخاصة  كما سطع اسم الفنان التعبيري ايسياخم  بألوانه الحزينة التي تنم 

 اآلالم  والمواجع الكامنة في روعه عن 

وهناك من الفنانين المعاصرين الذين انتهجوا الحروفية في تكويناتهم التشكيلية فانتجوا تحفا   
 فنية على غرار الفنان التشكيلي كور نور الدين  
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ونشير ان الفنون اإلسالمية الزخرفية التجريدية  الخالصة لن ندرجها في هذه الدراسة    
نظرا لالختالف بين  الفنين فالفن الزخرفي  " صة للفن التجريدي الغربي وهذاالمخص

اإلسالمي هو فن تطبيقي لم يدعي يوما أنه فن لذاته او فن للمتعة ولم يتبنى الفكر 
فهو فن تطبيقي لغرض تزييني استعمالي  ليس الهدف منه مخاطبة النخبة   الثيوصوفي

ي بزخارفه الهندسية المتشابكة انه يفكك االشكال ويحللها المثقفة في المعارض الفنية ولم يدع
تمثيال لمنظور جديد يتعدى  المنظور التقليدي ويتحدى المحاكاة ولم يبحث عن ديناميكية 

إن تكويناته المتناسقة األنيقة تسحر العين ي بحثت عنها المستقبلية ومع ذلك فكتلك الت
ان ايتيان دينيه حين اشاد ببراعة الفنان المسلم الذي  بجمالها وتناغم الوانها  ونتذكر هنا  الفن

سبق بفنه التجريدي اكتشافات التجريديين المحدثين في رده على دعاة التكعيبية وما إلى ذلك 
 1"مما سماه الموضات الفنية العابرة 

ائر إن دراستنا هذه تركز على النزعة التجريدية الغربية  وتعرج إلى الفن التجريدي بالجز      
محمد خدة  كما   الحركة التجريدية في الجزائر ل التوق  عند  أحد أبرز فنانيمن خال

مميزات وهذا قصد توضيح  إيسياخمتتطرق إلى النزعة التعبيرية شبه التجريدية عند الفنان  
لكل منهما فقد كان   منهج هاذين العلمين البارزين في مسيرة الفن التشكيلي الجزائري الحديث

وصوال إلى   ،بصمته الخاصة ولمسته المميزة التي حنكتها عوامل مختلفة وصقلتها التجارب 
 بجامعة مستغانم  هو أستاذنا بقسم الفنون  نخصه بالدراسة التطبيقية أال و  نموذج معاصر

 .   الذي جمع في أسلوبه بين التكعيبية ونص  التجريدية الفنان شري  سليمان 

 

 

 
                                                           

  1 قجال نادية دروس في الفن الحديث المرجع السابق 
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 :إسياخم محمد التجريدية عند التعبيرية  النزعة  أوال :  

 

 صورة شحصية لمحمد أيسياخم

 

 

 زيت على خشب 5691 لوحة الشهداء لمحمد أيسياخم

, 1965. Huile sur bois, 90x190cm, collection particulière. ©  MAMALes Martyrs 
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 نبذة عن حياته أ :

تكش  أعماله الفنية ،ياخم فنان جزائري تميز بأسلوب تعبيري شبه تجريدي محمد اس 
بأسلوب تعبيري مأساوي اآلالم والمعاناة التي نحتت موهوب وتعكس  بورتريه رسام عن 

نفسيته بعمق كما تنم في الوقت ذاته شخصية الرسام القوية الواقفة بصمود وجلد وصرامة 
وحدة في سبيل مناهضة الظلم والقهر االستعماري وأيضا في مجابهة األضرار النفسية التي 

ا بل كان عذابا في حد ذاته كما سنشرح لحقت بالرسم رغم أن الرسم بالنسبة له لم يكن ممتع
 ذلك الحقا .  

ن جوا 51من مواليد هو  حضوره في الساحة الفنية محليا وعالميا محمد إيسياخم أثبت    
لبث في زقون بتيزي وزو ، أبضواحي قرية أيت جناد بلدية إبيزار دائرة واقنون ب م  5691

ثم أخذه لمدة ثالث سنوات ، وردية"   لعمار أرزقي" و "اوغمات " مسقط رأسه مع والديه 
عن  بعيداعاش ف،      بها  حمام  م وكان يملك5695سنة غيليزان  والده معه لإلقامة في  

  2والدته. 

فترة استعمارية حالكة ذاق خاللها الشعب لمدرسة األهلية   في ا بدخول  حظيو    
 حينهاكان العالم  ، والقهر والتجويع والتجهيل والقتل    س والحرمان كل انواع البؤ الجزائري 

األمريكي في  اإلنجليزي قوات التحال   حيث حطتالحرب العالمية الثانية   عيش مآسيي
قبائل بين ، الية غيليزانفي و مشاهد عن  واشتباكات  شهد إسياخم في طفولته ،و  الجزائر

مع  و ذات يوم وهو يلعب  ويلهو ،  5699إلنزال األمريكي سنة و ا 5696فليتة سنة 
         من مخيم عسكري  أمريكيقنبلة   ةسرقعلى   حثه فضول وشقاوة الصبىأصدقائه 

سعيدة  أختيهردت وأ انفجرت القنبلة ف راح يلعب بها  المواليفي اليوم  وخبأها في بيته ،و 
فقد هو  أماأفراد من العائلة . ةثالثفيما أصابت  الشظايا ،  قتلى   وياسمين وأبن أخيه طارق 

                                                           
 501، دار العثمانية للنشر والتوزيع ، ص 7002الوجه المنسي للفنان األعمال التصورية ينظر،جعفر إينال وأخرون، اسخايم  -2 
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عالج في التين   من سن استغرقت، غمي عليه وغاص في غيبوبة متأثرا بجروح خطيرة أ 
 هراعذ ات على مستوى تهابلعالج اال عمليات جراحية ل وخضعمستشفيات والية وهران ، 
إلى  السالمي األولى لسبابته ، باإلضافة  طعق ضى العالج تاق، و اليسرى وقدمه اليسرى 

كانت الصدمة قوية على  و  3بتر  من مستويات مختلفة من ذراعه اليسرى.ثالث عمليات  
  عاد من المستشفى ولم تتحمل مشاهدة ما لحق به من ضرر. والدته حين 

رادة كبيرين    ورغم كل ما تعرض له من أضرار نفسية وجسمية فإنه اظهر جلدا وا 
حيث شارك في التجمع الكشافي ،  5691سنة  الكشافة اإلسالمية ضمامه إلى ان تجسدا في 

ذاتها السنة   فيالصغير( ،و )السلحفان  بتلمسان  الجزائرييناألول للكشافين المسلمين 
حيث  العاصمة )الجزائر( . قاصداشهادته األهلية وغادر بذلك والية غيليزان   على  تحصل 
 جمعية الفنون الجميلة بالتحق 

  الفترة في هذه ،وتعكس أعماله 5696 عام في الجميلة الفنون  إلى مدرسة ثم انتقل
 الفنون  في تدرب. رغم كل األحزان مفتوح بقلب بالحياة يرحب ومرح سعيد شاب شعور 
 وسع ثم(. 5611-5169) المنمنمات ورسام والخطاط الرسام ، راسم محمد مع التطبيقية
وكانت  ".الحي النموذج من والرسم والتشريح والطباعة الفن تاريخ" على وتعّرف اهتماماته

و و هناك  استفاد من الدروس الفنية 4.الرصاص قلمب الطبيعية المناظربدايته الفنية برسم 
 . المدرسة  طلبة ل من المعارض الجماعية 

التقى  بالنسبة له إذ تاريخا مهما في مساره الفني وسنة حظ   5615عام يعد و    
ثالثين  عمرت ألكثر من ، "فكانت بداية صداقة  بينهما " كاتب ياسين"5بالكاتب الجزائري 

                                                           
 501جعفر إينال وأخرون. ينظر  -3 

4 Issiakhem,ce pionnier de l’art moderne algérien ELAyam-2  
http://niarunblog.unblog.fr/la-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-la-peinture-
algerienne/issiakhemce-pionnier-de-lart-moderne-algerien/ 

 501ينظر المرجع نفسه ص  -5 

http://niarunblog.unblog.fr/la-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-la-peinture-algerienne/issiakhemce-pionnier-de-lart-moderne-algerien/
http://niarunblog.unblog.fr/la-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-la-peinture-algerienne/issiakhemce-pionnier-de-lart-moderne-algerien/
http://niarunblog.unblog.fr/la-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-la-peinture-algerienne/issiakhemce-pionnier-de-lart-moderne-algerien/
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 وجمعهما  اإليمان  بالثورة الجزائرية و الدفاع عن قضاياها   في مختل  أرجاء سنة ، 
معهد إتيان التقني بباريس)فرنسا( ،فتزوج  ب لمدة عام منحة دراسية وقد استفاد من   6 أوروبا"

وال شك أن هذا . "جورجيت كريستانبلكا"  ورزق  ببنت منها وسماها " سميث كاتيا باتريسيا" 
  وفنه تالقح الحضاري الغربي كان له تأثيره على حياته ال

 حيث باريس في الجميلة للفنون  العليا بالمدرسة التحق ، 5611 و 5619 عامي وبين
الرسم  من النوع هذا عن بنفسه نأى  سرعان ما  ، لكنه. األوروبي النمط على الرسم تعلم

 موائد" بها أنتج التي الطريقة هي هذه. وسياسي اجتماعي بعد ذات أعمال إنتاج نحو وتحول
 متخيلة بشرية شخصيات برسم قام ثم. للجزائر الوطني بالتاريخ يتعلق فيما" األخالق
 األرامل) األخرى  اإللهام مصادر من والعديد وذكرياته المباشرة بيئته واقع من ومستوحاة
 الجزائر في والمكفوفون  المتسولون " ،( 5611" )األحذية تلميع(. "إلخ ، واألجداد واأليتام
 7.الفترة لهذه تمثيلية لوحات هي" العاصمة

مدرسة  مدير شغل منصب  5699عام لما عاد إلى ارض الوطن بعد االستقالل و  
 روايةرسومات لحيث قام بإنجاز  " كاتب ياسين"  مع  تعاون و الفنون الجميلة بوهران ،  
 .5699دنانير ورقة النقدية من فئة خمسة الرسم  عمل على إنجاز سيدي مسيد ، وبعدها 

فالم ،  واشترك مرة أخرى مع كاتب ياسين الذي األبعض ديكورات   ساهم في تصميم ماك
ة جويلية " للمخرج الهاشمي الشري  ، وهي عبارة عن قصيدة درامية بر ت"أكتب  نص فيلم 

 8صورت بمناسبة إعادة رفات "األمير عبد القادر"  إلى الجزائر .

                                                           
  70محمد عبد الكريم أوزغلة ، مقامات الثور ، مالمح  جزائرية في التشكيل العالمي ، منشورات األوراس ، ص -6 

7 Issiakhem,ce pionnier de l’art moderne algérien . op cit  
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 عرفت الفترة الممتدة بين و   5696سنة  نظم محمد إسياخم أول معرض فردي له و   
بعدة   كرممشاركات   وطنية ودولية، و  نشاطات كثيرة  تمثلت في م،  5619و 5611سنة 
 اليونيسكو . سم التي كرمه بها األسد  الذهبي للر جائزة نذكر منها  جوائز 

القنبلة اللعينة ظلت قابعة في جسمه  المعاناة اللصيقة بذاته أن بقايا و من مسلسل    
ليتبين أدخل إلى المركز االستشفائي الجامعي لموسكو  حيث  5611عام الهزيل إلى غاية  

 تحتفي األجزاء الرخوية شظايا أحداها  مغروسة   وجود  اإلشعاعيالفحص الطبي  من
لقد عرف محمد ذراع األيسر .لعظم الكت  األيسر وشظيتين على مستوى الثلث األوسط ل

 . شظية األل  ذي بالرجل. إيسياخم 

اليوم صبيحة  المرض إلى ان وافته  المنية في عز الشتاءظل ايسياخم يصارع " و  
تزدني  افنيفانطفأت شمعته  وتوارى تحت الثرى مخلفاّ إرثا   5611ديسمبر  األول من شهر

 9. به أشهر المتاح  الفنية ومشوارا حافال بالعطاء الفني التجريدي 

 فلسفته ورؤيته الفنية ب:

في بدايته الفنية   حيث أظهر، ال شك أن الفكر الثوري أثر في فن محمد أيسياخم  
قادة الحركة الوطنية ،  برسم 5691سنة  قام فتحمسا للنضال من أجل القضية الوطنية 

 ، األرض الدفاع عن والتشبع بمبدأ  الصمود في  مالمح الوعي الثوري   تجلت بهذا و 

شارك لتمثيل فكرس فنه لخدمة القضية الجزائرية  ، التحريريةالثورة  لما اندلعت و 
وحته "ماسحة  األحذية" بل 5611شبيبة والطالب بروارسو الجزائر في المهرجان العالمي لل

 10التي عند قلبها تمثل شاب جزائري يحمل سالح .

                                                           
 702 محمد عبد الكريم أوزغلة ،  المرجع السابق ، صينظر  ينظر -9 

 70المرجع نفسه ص ينظر ،  -10 
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وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تقييد حرية التعبير وسياسة القمع الممارسة   
من إصابة موهبته الفذة  فإن ايسياخم تمكن بفضل، على الشعب الجزائري   ورغم ذلك 

 عصفورين بحجر .

إن اعمال اسياخم بشكل عام توحي بتجربته المريرة  مع القهر والدمار ولوحة ماسح 
فرح والحياة بينما تشير ر من هيمنة ابشع استعمار وتذوق للالتوق للتحر االحذية تجسد   

موضوعاته حول األمومة والطفولة والمرأة بمآسيها وجمالها إلى حرمانه من سعادة الطفولة 
ودفء األسرة  وتجربته التعيسة مع بؤس اليتم والعزلة ، فقد عاش بكابوس الشعور بأنه 

 .والدته  عاسةت السبب في فاجعة حلت بأسرته و

لهذا طغت المخاوف والرعب على اعماله الفنية وساد اللونان البني واألزرق إفشاء 
 لباطن  متعب وذاكرة أثقلتها اآلالم وراح  ويتغنى بالموت حامال في اعماقه سر الحياة 

ال عند ا فالرسم لم يعد للمتعة كماهو الحكان ايسياخم يمارس الرسم ساخطا ال مستمتع
نظرية الفن للفن إنما هو للشعور باأللم هو نوع من العذاب العمدي الذاتي  لقد افصح اتباع 

رة الكره " الحقد مقدس إنه التعبير عن رفض القلوب القوية والقاد 5611في مجلة الجيل 
حرارة الروح وكرمها إنه يخف  القلق ويصنع العدالة إنه يجعل يعني الحب إنه االحساس ب

ألشياء التافهة والحقيرة" لقد جعلت الحقد والعنفوان رفيقين لي احببت اإلنسان أكبر من ا
العزلة واحببت في العزلة كي  اكره كل ما يجرح الحق والصواب إذا كنت أساوي شيئا اليوم 

 11قق ألنني وحيد وألنني أكره"فذلك تح

نانين إن الرسم عند أيسياخم " ال يعني شيئا " على حد تعبيره فقد شرح أن بعض الف   
يرسمون الن الرسم يستهويهم بينما هو العكس تماما  فقد قال بصريح العبارة:"أنا ال أرسم 
ألنني ارغب في ذلك الرسم يؤلمني إنني اتعذب فيما أرسم قد يكون ذلك نوعا من المازوشية  

                                                           

  11  حوار مع محمد إيسياخم  مجلة الجيل 5611 
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ن كان ذلك محل شك ألنني ال أعرف  أنا رسام أو على األقل هناك من يعتبرني رساما وا 
أكون رساما الرسم في نظري كلمة فضفاضة وواسعة لنفرض أنني أرسم لماذا افعل  معنى أن

ذلك؟ إن هذا يستدي التساؤل حقا أنا لم اجئ إلى الرسم مثل الرسامين الفرنسيين اإلسبان 
واإليطاليين اوالئك يذبون إلى الرسم بكل بساطة وعفوية فلهم معالمهم وتقاليدهم الفنية 

ات مثقفة ترعرعوا في الموسيقى والمسرح والفن هل تفهم ذلك؟أما فيما وا في بيئومعظمهم نشؤ 
يتعلق بي فأنا أعتبر الرسم أكبر صدمة في حياتي قد تكون افظع من الصدمة التي أدت إلى 

 12بتر ذراعي

آباؤنا لم يتركوا لنا حرية اإلبداع ولم يضعوا في متناولنا أقالم التلوين والفراشي وألوان 
كنا نقوم بالرسم في البيت العائلي كان األب يصرخ فينا ماهذا؟ ويعاقبنا القواش وعندما 

بالضرب ألن الرسم لم يكن يعني له سوى تبديد الوقت لقد حرمنا الرسم منذ نعومة أظافرنا 
لذا ال أستذيع أن أجيبك إن كنت أحب الرسم أم ال ثم إنني ال أعلم إن كان الرسم شيئا 

 13يزة وقدر"يستحق الحب الرسم في ظني غر 

انتج الكره فقوة الصمود لديه حبا ل لدالشديد لمظاهر الظلم االستعماري و  هكرهإن  
 "بالكره هو الحب"حبا شديدا لفكرة التصدي للظلم وهذا ما عبر عنه للباطل والقهر  الشديد 

صوره و ، 5611صورة  محاكمة "جميلة بوحيرد "   ومن الموضوعات المساندة للثورة  
ب والفنون" وتم في مجلة محادثات عن االدنشرت  بالحبر الصيني"  ةمنجز حول التعذيب 

التحرير الوطني بألمانيا ،وكان لهذه الصورة "جميلة بوحيرد"   صالح جبهةنسخها في ما بعد ل
وهو يتطرق لموضوع المرأة والتعذيب على   اثر نفسي عليه ،  وعلى مستوى إنتاجه الفني ،

نساء الكل الجزائر بتاريخ المرتبطة نتاجاته   المرأة حيزا كبيرا في إقد شغلت ،حد قوله 

                                                           
  12  حوارمع الفنان إيسياخم  في مجلة الثورة اإلفريقية ماي 5821

  13 المرجع نفسه
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واألمهات اللواتي يتألمن ذوات النظرات الحزينة والمنتصبات والحاضرات حضورا صريحا 
 .األعمال الفنية وعنيدا في 

فعمل على تمجيد شجاعة الرجال ، في كفاحه ضد االضطهاد واالستعمار   تبلور  
ما وهذا   تجلت شخصيته  وخصاله عبر أعمالهبها بقوة و  آمنالتي ومبادئه  أفكاره ترجمة 

    14يفسر حدة الخط والقصد واندفاع الريشة ولذع التعابير التشكيلية واألحكام لديه .

لجزائر الجمهورية" ب ياسين في  جريدة "اتاكعمل مع  م ،  5699 عام وفي   "   
 .15م " 5699حتى سنة  الهزلي ومارس الرسم 

أن  تبعات السياسة االستعمارية البغيضة التي عملت على مدار القرن   الشك   
مما على المجتمع الجزائري ، أثرت بالسلب طمس الهوية والتراث الجزائري  والثلث قرن على 

اتجاهات م ركوب موجة اقتضى ارتباط الفن بالبعد االجتماعي له وهكذا لم يعد الفن للفن رغ
م صور تعزز من ثقة الشعب الجزائري بنفسه فصوره  يتقدصر ايسياخم على  الحداثة بل أ

طريق الدعاية   رسومه الثورية للمجتمع المكافحله  وفرتكانت "سامية للفضاء السياسي ف
هنا وظيفة  تخدم  فالرسم كان   16" الفن للفن عية والفرصة التي لم يجدها في االجتما

 .17ه وشخصيته بل كان يقوم بدور مراسل "عن شعور  يكن يعبر بمعنى أنه لمالمجتمع  "  

 خالل من تألق رجل بأنه ، ناحية من ، يوص . معقدة ذا شخصية ، كان إسياخم
 ومن. باآلخرين واالهتمام االجتماعي التواصل في وموهبته ، وذكائه ، ووضوحه ، حساسيته
 ، ضحية ، محتج ، مدعي ، عني  الوقت نفس في ، غامض كائن مثل ، أخرى  ناحية

 فقد  ذكريات طفولة مفجوعة ، مشوه،و  عقل مبتورة،  جثة. االستبداد يناهض ، يفرض رأيه

                                                           
 .72ينظر،  محمد عبد الكريم أوزغلة  المرجع السابق ص  -14 

 20مرجع نفسه ص  -15 

 5818الجكهورية ، ابريل مقابلة للفنان "حليم مقداد" جريدة     -16 

 مرجع نفسه -17 
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حب   من فحرم.  رفضها له بعد أن تسبب في مقتل أخويه األم وذاق مرارة  جنة حنان
 في إسياخم محمد جعلت األحزان والمآسي ،و دوامة من  وعاطفة األم  ، حرمان  وآالم 

لعنصر المرأة  تتجلى  في أعماله بالحضور القوي  ، األم تلك. به االعتراف عن دائم بحث
 في تكويناته التعبيرية نص  التجريدية

  عقابا من السماء اتخذ من فنه  كانت موهبته أن يعتقد كان الذي ، الرجل هذا لكن
يتخيلها او يمليها عقله الباطني  لشخصيات ، الحياة إعطاء خالل من" للخالص" وسيلة

 وأرواح مشوهة وأجساد التعبير من مجردة بوجوه المبتور جسده صورة على ليشكلها المعذب 
  .معذبة

 مسيرته تقدم مع ، ثم. والطباعة والرسم والخزف المنمنمات فن في محمد إيسياخم  برع
 إلى يدعو الذي الرسام صورة الفن عن خطاباته تبرز. موهوب بورتريه كرسام ظهر ، الفنية
 الفن محمد أيسياخم أرجع الحقيقة في. االشتراكية الواقعية من جوهرها تستمد جمالية رؤية
األساسي وانحرف عن فلسفة الفن للفن التي أنجبت مذاهب  والتربوي  االجتماعي دوره إلى

 من الرئيسي الغرض أن راسًخا اعتقاًدا يعتقد ورغم أسلوبه  نص  التجريدي كان. الالتصوير
 .قضية واألمر نفسه نجده عند الفنان التجريدي خدة  خدمة هو الفن

ومن هنا يمكننا القول ان أيقونتي الفن التجريدي في الحركة التشكيلية الجزائرية "محمد 
االستعمار  انتهجا تجريدية خاصة ومميزة ، تجريدية  لذين ذاقا مرارةإيسياخم ومحمد خدة ال

بعيدة عن فلسفة الثيوصوفيا. وبعيدا عن الفن للمتعة روض الفنانان هذه النزعة الغربية 
كفرس جامحة لركوب الحداثة ومواكبة عصرهما  واخضعاها للجام فلسفة االنعكاس التي 

ن قضاياه ومشاغله وتؤكد على وظيفة تثمن عالقة الفن بالمجتمع وتتخذ منه وسيلة للتعبير ع
واستغال  عدم وضوح الطابع التجريدي لتمويه رسائلهما  الفن اإلصالحية والتاريخية والدينية

الثورية و تمريرها  للرأي  العام العالمي وبهذا تحقق هدفان األول أنتاج فن يواكب العصر 
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والثاني تجريد التجريدية من ويساير الموضات والذوق الفني المهيمن على الساحة الفنية 
خضاعها لالنعكاس أي تغيير أسس فلسفة  النزعة التجريدية التي تعتبر الفن  البرناسية وا 

هدفا لذاته يمارس للمتعة وتهتم بالشكل على حساب المضمون إلى فن متصل اتصاال وثيقا 
إلى الرأي العالمي كما يعبر عن مرارة  هاويوصلالثورة الجزائرية بالمجتمع يحمل قضية 

االستبداد  والقهر االستعماري ويمكننا القول أن التجريدية كانت المنهج األمثل لممارسة 
النضال الفني بتمويه وتكتم في ظل سياسة قمع حرية التعبير التي فرضتها فرنسا على 

 18"   الشعب الجزائري 

 

 
 لوحة لمحمد إيسياخم بعنوان المتسولة

                                                           
  18 قجال نادية دروس الفن الحديث م س 
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 الرسم متح  الفن الحديث الجزائر ـ  لوحة األرملة زيت على قماش  / محمد أيسياخم 

 

 

  للجزائر المستقلة تليق  ، بريدية وابع ط إبداع موهبته أيضا في  كرس محمد إيسياخم
، بمقام وطن المليون ونص  المليون شهيد تساهم في تعزيز الهوية الجزائرية وتعرف بها 

وفي  19إصدار وطني رسمي حيث عرضت سلسلة من الطوابع " أولنوفمبر  كان  أول"وفي 
 نسخ عبارة عن  م" ستة طوابع  وثالثة منهاخايسي"محمد ا أنجز 5619و 5696عام 
ل في ك ضورا بارزا ح مسجال  20وحاته وكانت تخص جميعا حدثا  أو تاريخا محددا ."لل

 . مايعتز به لذينزائري الالتاريخ والتراث الج يرتصو   ستوجبالمحافل التي ت

العمالت النقدية )االرواق النقدية(  التي تعكس روح البلد وتراثه  كما أنجز محمد إيسياخم    
، ومثلها مثل الطوابع كان يجب  وما إلى ذلك مما يعزز الهوية الوطنيةتاريخية ال هوشخصيات
بين  أنجزوهكذا  عمالت التي خلفها االستعمار ، لل بعد استقالل الجزائر استبداالان تتغير 
 دج  51ودج  91 ودج ،  11ثالث أوراق نقدية من صن   5619و 5611

                                                           
 22ينظرجعفر ايذال ، اسخايم الوجه المنسي  في الفن التشكيلي الجزائري، ص   -19 

 82المرجع نفسه ص 20 
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 سياخم من خالل رسمه لذاته شخصية إ ج:

 
 صورة شخصية ذاتية لمحمد إيسياخم

 عن الكثير يخبرنا أن ،الشخصية   الصورة هذه لتحليل يمكنوخمسة"  لوحة "كبرياء 
 .محمد إيسياخم كي  يرى نفسه وكي  يري نفسه للجمهور الرسام
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 الثامنة في الوقت ذلك في إسياخم محمد كان 5619 عام في الرمزي  العمل هذا إنتاج تم
 يفرض ، حياته أوج في رجل إنه(. 5611) سنوات بتسع وفاته قبل ، عمره من واألربعين

 خلفيةب الكاملة الصورة هذه خالل من  أظهر نفسه ، به المساس يمكن وال يلمسنفسه بحيث 
. االنتباه كل يجذب وضع فيجامدا  ، التصويري  التكوين وسط منتصبا ، خضراء رمادية
 إليه النظر إلى وتدعونا إلينا تنظر ، حيوي  ذكاء بتخمين تسمح التي والفخورة الثاقبة النظرة
 إلرضائه ، غروره إلرضاء ، به لإلعجاب ، الكتشافه ، فيه للتدقيق ، إلصالحه ، بدورنا
صدار بالنرجسية الشعور،  من جزًءا يعرض ، نفسه يعرى  ، هو ها لذا. عليه األحكام وا 

 يرتدي الذي الرسام صورة على نظرته يركز  حتماً   الذي لمشاهديثير فضول ا ، ، جسده
. ،غزير أسود شعره.. أجوفان خداه. محفور بإزميل الزمن الرسام وجه. سوداء صوفية كنزة
 21.كثي  أسود بشارب محاطتان الرفيعتان هشفتا. ورفيع طويل أنفه

 .ثالثي رمز لها اليد ، ، المشاهد أمام اليمنى بيده يلوح

 العضو هذا ألن. البقاء رمز هي اليد تلك فإن ، يده بترت الذي للرسام بالنسبة ، أوالً 
 .كإنسان نفسه وتأكيد ومعالجتها األشياء بلمس له يسمح الذي هو

 بواسطتها ينجز التي األداة إنها. عمله" أداة" تشكل اللوحة هذه تمثلها التي اليد ، ثانًيا
 ، كفنان بها يتواجد التي الوسيلة إنها...  والكتابة ،  الرسم خالل من اإلبداعية تهاإيماء
 .فردنم شخصي تصويري  عالم ومبتكر

 على كفه لصق خالل من الواقع في) المرسومة الحجم الصغيرة اليد هذه ، ثالًثا
 ، ،. العدائية أو الحسد نظرات ضد حصن بمثابة اعتبارها يمكن الرسام إللهام وفًقا( القماش
 تقي من الحسد ، التميمة مثل ، والمفاجئة الغريبة النظرات مواجهة في الك 

                                                           
21  Issiakhem,ce pionnier de l’art moderne algérien  op cit 

http://niarunblog.unblog.fr/la-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-la-peinture-algerienne/issiakhemce-pionnier-de-lart-moderne-algerien/
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 درء هدفها تعويذة حتى أو التميمة دور اليد إلى الرسام ينسب ، النهج هذا ضوء في
  ، الخرافات من جوهره يستمد الذي الشائع االعتقاد هذا إلى اللجوء إن. الشريرة العين

 الجانب الرسام بها يقدم التي الوسيلة هو الخارجية النظرة من للحماية كوسيلة اليد استخدام و
 إلى كتب. التكوين  في كتاباته دمج خالل من إبداعه الرسام يثري  ، .لشخصيته االستفزازي 
 يعد لم الوجه هذا ألن إينال وجعفر زليخة إلى" اللوحة هذهإليهم    أهدى الذين األصدقاء

 تجاه المودة عن تعبر التي والكتابات اليد برمز المخصب ، العمل هذا خالل من". لي ملًكا
. والعطاء الصداقة حس لديه ، كريم كرجل إسياخم يظهر ، األصدقاء من اثنين

 22.واالعتراف

. نفسية نظر وجهة من ذاتية صورة ، محايدة خلفية على ، القماشية اللوحة هذه تبرز
 ! القادمة لألجيال. الذات عن ثمينة شهادة وستظل وتشكل ، خالدة إنها

 ال إرًثا وراءه تارًكا ، عاًما 11 يناهز عمر عن 5611 ديسمبر 5 في الرسام توفي. 
 بأول الفني المشهد إسياخم استهل ، هللا بوعبد دربان مليكة لألخصائية بالنسبة. بثمن يقدر
نظرة  نهائية ذاتية صورة مع ، تماًما الطريقة بنفس وداعه قال ، مغادرته وقبل له ذاتية صورة
 23.طاقتها توحي باقتراب الرحيل  نفذت   ةهزيل ذات،. أخيرة 

 الجزائر في له الرئيسية األعمال أحد هو" 9 الذات بورتريه" أن إلى اإلشارة وتجدر
. المؤلمة الكيميائي العالج جلسات خالل باريس في إقامتين بين رسمه تم حيث ، العاصمة
 24 ، إسياخم محمد

 

                                                           
22 22 Issiakhem,ce pionnier de l’art moderne algérien   op cit  
23 idem 
24 idem 
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 ثانيا : النزعة التجريدية عند الفنان محمد خدة

 

 نبذة عن حياة " محمد  خدة":أ:

 14 عن) 4334 مايو 1 في وتوفي مستغانم في 4391 مارس 41 مواليد من ، خدة محمد

" مؤسسي" من يعتبر. جزائري ونقاش ونحات رسام هو ، العاصمة الجزائر في( عاًما

والده هو بن ذهيبة .  حركة األوشاملـ الرئيسيين الممثلين وأحد المعاصر الجزائري الرسم

 وقد ، شابًا يزال وهو ما مستغانم إلى وصل قد كان ،( غليزان) في 4341 عام المولود ، خدة

بالتراخوما اي الرمد  ، الوقت ذلك في الجزائريين من اآلالف عشرات مثل بالفعل تأثر

ولما  ، رصيف وعامل ، الحديدية في السكك اشتغل سائقا . الحبيبي الذي يسبب العمى 

 25.أصيب بالعمى أجبر على المكوث في البيت

 عام حوالي فقد ولدت ، ، الغالي نبية أما والدته  ،" بنخدة" وخدة هي اختزال السم  ،

 عام حوالي أسالفه أراضي اشترى قد المستوطن كان. تيارت من بالقرب ، زمورة في 4344

 قد القبيلة وأن سلب حالة في أنهم وشعروا ، القبيلة يد على لمذبحة عائلته وتعرضت ، 4311

 أيًضا والدته كانت ، 4313 عام الرسام والدا تزوج عندما. الجيش يد على ذلك بعد أهلكت

 .4 عمياء

                                                           
25 Mohammed Khadda  wikipedia      https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Khadda 
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 أطفال خمسة بين األكبر وهو ، 4391 مارس 41 في ، السجالت حسب ، خدة محمد ولد

 مستغانم حي ، تجديت  مدرسةب التحق 4391 عام في. الطفولة سن في منهم اثنان توفي ،

  تيارت إلى األقدام على سيًرا وانطلقت المجاعة من األسرة هربت ، 4311 عام في. العربي

وبالتالي كان البد من العودة إلى مستغانم بعد مرور  ، بؤًسا أقل استضافته التي العمة تكن لم

 له يسمح الذي الدبلوم على حصل 4319 عام في. المدرسة إلى رجع حيث أشهر ثالثة

". صفرة عين" مطبعة في اشتغل ، الموالي   عامال وفي  ،. الثانوية بالمدرسة بااللتحاق

 ، الكتب بتجليد يقوم المساء فيوكان . للمطبوعات اسكتشات وعمل الرسم في بدأ هناك26

 .فأثرى ثقافته  وتوسعت معرفته، إليه الموكلة الكتب ويقرأ

بدأ هوس األلوان والخطوط يلح على و" ، عنتر بن هللا بعبد خدة التقى 4311 عاموفي 

 حيث بدأ يرسم أولى لوحاته وهو 5691فكانت بدايته مع الرسم الواقعي سنة « محمد خدة»

أسس  لقد . الباستيل ألوانب خرى أو ، صورا بااللوان المائية  وأنتج "في سن السابعة عشر

 لزيارة ذهب 4311 عام في. المستعملة السلع وأسواق المكتبات في بالصدفة  منهجه الفني

 في الجميلة الفنون متحف واكتشف Rivetريفات  مصحة في المستشفى في عنتر بن هصديق

 ، ودينيه ، وشاسيريو ، وفرومنتين ، ديالكروا لوحات بإسهاب رأى حيث العاصمة الجزائر

 .رودين ومنحوتات

فتشبع بالفكر الثوري  الوقت هذا في حاسم بشكل تتطور الوطنية المشاعروكانت 

كان   الذي ، تنغور محمدو ، كاكي الرحمن عبد المسرح رجل هم أصدقاؤهالتحرري وكان 

 المبدأ اكتسب الذي ، قايد مصطفىو  ، المستقل الحاج مصالي حزب لصالح يناضل

 أغلقته ما سرعان ، مرآب في العربية اللغة دروس يتابع وكان محمد خدة .الشيوعي

 كوكتو أفالم خالل من بالسريالية معرفته ويوسع األفالم نوادي على ويتردد ، الشرطة

 مارتن روبرت معرضمثل   معارضال  لمشاهدة وهرانوكان يتردد على مدينة . وبرونيل

                                                           
26 Mohammed Khadda  op cit  



 الفصل الثاني : النزعة التجريدية في الجزائر سليمان شريف أنموذجا
 

60 
 

( الطين و والجص الحجر) النحت على يده ويمرن القصائد يكتب وكان  ".كولين" الطليعي

 .مستغانم حول عنتر بن مع الزخارف على ويرسم

اضطر محمد خدة  إلى الهجرة لفرنسا ، حيث مارس هنالك الرسم ليال ،  4391وفي عام 

، انتقل  إلى العاصمة الفرنسية 4399. وفي عام  27بينما أشتغل في النهار لكسب قوت يومه " 

مونبارناس المعروفة في  باريس حيث مارس الرسم  في أكاديمية "غراند شومير في

التردد  عنتر بنصديقه  و تسنى له برفقة.   28سنوات 41العاصمة الفرنسية وعاش هناك 

بشخصيات فنية وثقافية من جنسيات "باريس والتقى في  .العرض وصاالت المتاحفعلى 

ثراء تجربته بعناصر جديدة، كما  في قاعة عرض مختلفة، أسهمت في تشكيل رؤيته الفنية، وا 

 29".5611"الحقائق" بباريس عام 

 الجزائر استقالل أجل من وناضل ، ياسين كاتب الروائي مع تسنى له االحتكاككما  

 ال ، وصالونات جماعية معارض عدة في مشاركته بعد و .الشيوعي الحزب إلى وانضم

 األول الشخصي معرضه أقام ، 4391 و 4391 و 4399 أعوام في الجديد الواقع معرض سيما

 4314.30 عام في

أول معرض له في  4319حيث نظم عام  الجزائر إلى خدة محمد عادوبعد االستقالل 

 بالجزائر" الجزائريين الرسامين" معرض في شاركو. الجزائر  باسم" السالم الضائع

                                                           

معلومة عن الرسام والنحات الجزائري محمد خدة،  احمد حامد دياب ،سا  52بدأ حياته كعامل في مطبعة .. - 27 

  www.elwatannews.comـ 7070مارس  51، 02:10
 www.aljarida.com، 58/02/7070غوغل يحتفي بالتشكيلي الجزائري محمد خدة،  الجريدة  -28 

   ؟خدة ما الذي دفع غوغل لالحتفال بالفنان التشكيلي الجزائري محمد -29 

https://ida2at.org/news/2020/03/15/6217/خدة-محمد-الجزائري-التشكيلي-بالفنان-لالحتفال-غوغل-دفع-الذي-ما 
 
30 Mohammed Khadda  op cit  
 

http://www.elwatannews.com/
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أقيم  الذي المعرض شارك في  4311 عام في ثم احتفالية أو نوفمبر "" مهرجانفي  العاصمة

 . الزخرفية الفنون متحف في باريس في

في تأسيس  5699سنة  حيث شارك وساهم في الحركة الثقافية طيلة مشاوره الفني "

عدة مسؤوليات  تقلدو   4319 إلى 4311 من له سكرتيًرا وكان االتحاد الوطني للفن التشكيلي،

 في وزارة الثقافة والمجلس األعلى للثقافة وكذلك المدرسة العليا للفنون الجميلة

وزين  ، الوقت ذلك في بشدة استنكر الذي التصويري غير الرسم عنمحمد خدة  دافعو    

 لمسرحابتكر أزياء مسرحية  و( بوجدرة رشيد ، سناك جان) القصائد من مجموعات عدة

 صالة في العاصمة الجزائر في 4311 عام في عرض(. علولة القادر عبد) ووهران الجزائر

Pilote  31.شارلوت إدموند يديرها التي بيلوت 

 الجزائر في الفن لتاريخ مقدمة وهو ،" جديد لفن عناصر" كتابه ظهر 4314 عام فيو

 إلى العربي والفن القبائل منطقة من يالبربر والفن ، للطاسيلي الجدارية اللوحات من

 .األوائل الجزائريين الرسامين

 الجماعية الجداريات من العديد إنجاز على ، 4311 و 4319 عامي بين ، خدة محمد عمل

 مقاالته معظموضم  جمعهاقام ب  4319 عام وفي ،شعرية مجموعات عدةو  ، الثمانينيات فيو

 .ومقدماته

 العربي العالم لمعهد الدائمة للمجموعات االفتتاحي المعرض في شارك ، 4311 عام في

 .باريس في

،   فنانين نخبة من ال معمجموعة "أوشام"  في السبعينيات  أسسوتجدر اإلشارة أيضا أنه    
أي قبل سنة  5661وأقام عدة معارض جماعية وفردية آخرها كان في قاعة "السقيفة" سنة " 

                                                           
31 Mohammed Khadda  op cit 
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الكاتب الجزائري محمد ديب بـ"المنجم" الذي يفك طالسم الرموز إلعادة  وقد نعته  من وفاته.
 32."إحياء رونق جوهر في لوحات خالدة يلتقي فيها الماضي بالحاضر والمستقبل

عاما  بعد  95بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز   1991عام انطفأت شمعة محمد خدة  
ربعة التي عمرت ما يني  عن األطوال مسيرته الفنية و معاناة مع مرض سرطان  الرئة ، 

بالمتح  الوطني  يحفظ معظمها ، العشرات من اللوحات الفنية أنجز محمد خدة عقود 
للفنون الجميلة بالعاصمة، والمتح  الوطني أحمد زبانة بوهران، و االتحاد الوطني للفنون 

في مدينة « نصب الشهداء» منها منحوتتهالجداريات مجموعة من كما خل  الثقافية، 
 اكتب كما زين المسيلة، وصمم زرابي مثل تلك التي تزين مطار الملك خالد الدولي بالسعودية.

في  صدرتأل  العديد من المقاالت والكتابات النقدية والتنظيرية التي  وألشهر الكتاب 
 33الصح  والمجالت المتخصصة.

 فلسفته ورؤيته الفنية الالتصويريةب:

الطراز العالي منقوشاته من  وطابعا مميزا ، وتعتبر  انتهج محمد خدة أسلوبا فريدا   

لتفتيش" كما اتخذ "الشهيد" و"ا وألزرق" ،ا"المغرب العربي عمله الفني الموسوم بـعلى  غرار 

نقل أدق تفاصيل مع االهتماع البالغ ب لتكويناته العمران اإلسالمي مصدر إلهام و المدن  من 

من أسلوب التصوير  5619بيانات التي تسرد تاريخ الجزائر ، وانتقل  الفنان منذ سنة تلك ال

إلى "عدم التصوير"   حيث كان يفضل هذه الكلمة عن كلمة التجريد التي كان يعتبرها 

                                                           

  32  - ما الذي دفع غوغل لالحتفال بالفنان التشكيلي الجزائري محمد خدة ،  م س 
33 Mohammed Khadda op cit  
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يكون يرفض ان  روح الفنان المبدع الذي ومن خالل هذا تتجلى   34صورية إلى حد بعيد.

 كل ربوع العالم . لحركة كانت قد تفشت في اتابع

العربي ، "حيث لم يهتم بالمعنى  ا خاصا في توظيفه  للحرفلنفسه أسلوب فاتخذ  

ويرى ، 35اللغوي كذلك دون االلتزام بقواعد وأصول الكتابة ، بل تعامل معه كمعطى تشكيلي "

نما هو إبراهيم مردوخ ان طريقة محمد خدة الشكلية ليست مجرد  تمظهر مها رة تقنية ، وا 

عطاء  فرصة لية خاصة به ، ومن هنا يحاول الفنان إ يكمع المادة للوصول إلى لغة تشصراع 

 . 36حتاج روحه ،للمشاهد ليعبر عن ما ت

مستمدة من وتشرح الدكتورة نادية قجال أن محمد خدة يرى في الحرف العربي قدسية 

ات الفنانين الغربيين نوعا من التنديس لهذا القرآن لذا اعتبر العبث بالحروف العربية في لوح

برازا لجمالياته و قابليته للتشكيل   العنصر المقدس  فعمد إلى توظيفه في تكويناته تمجيدا وا 

ثباتا من خالله لهوية عمله . و  ، وهي  يتجلى من أعماله أيضا اهتمامه بعنصر الزيتونةوا 

"والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد األمين أقسم هللا  بها في اآلية الكريمة شجرة مباركة  

َكاٍة ِفيَها  " كما ذكرت أيضا في سورة النور " ِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمشأ َرأ َماَواِت َواألأ َّللاهُ ُنوُر السه

َكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمن  َباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنهَها َكوأ َباٌح الأِمصأ اله  اَرَكٍة َزْيُتوِنةٍ َشَجَرٍة مُّبَ ِمصأ

ِدي َّللاهُ ِلُنو  ُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيهأ َسسأ ِبيهٍة َيَكاُد َزيأُتَها ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ ِقيهٍة َواَل َغرأ ِرِه َمن َشرأ
                                                           

 705،  7001، 05الجزائر ، ط، الجزائري إبراهيم مردوخ، مسيرة الفن التشكيلي  -34 

 705المرجع نفسه ص   -35 

 المرجع نفسه  الصفحة نفسها -36 
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ٍء َعِليمٌ  َثاَل ِللنهاِس َوَّللاهُ ِبُكلِّ َشيأ َمأ ِرُب َّللاهُ األأ لزيتونة أيضا إلى "  ، كما توحي اَيَشاء َوَيضأ

الصمود والجلد فهي شجرة لها القابلية على النمو في األرض القاسية كما يشبه محمد خدة 

تشققات جذعها باألرض التي احرقتها قنابل النابالم في إشارة إلى االسلحة الممنوعة التي 

 37استعملها الستعمار الفرنسي لقمح الثورة الجزائرية

االستعمار الفرنسي في لوحات عديدة باسلوب تجريدي ومع ان لقد أدان محمد خدة 

التجريدية غير فصيحة فإنها ناسبت منهج التمويع في إيصال الرسائل المشفرة وهذا من 

خالل عنوان اللوحة في حد ذاته الذي يوجه انتباه المشاهد إلى الفكرة او المغزى المراد 

بمثابة االعتماد على شيفرة تضلل المستعمر  إيصاله ونفهم من هذا ان انتهاج الالتصوير هو

القامع لحرية التعبير وتمرر الرسائل المشفرة إلى خارج البالد ومن هنا نذكر ان محمد خدة 

وايسياخم  يشتركان في خلع عباءة الفن للفن عن التجريدية واالنحراف بها تجاه االنعكاس أي 

لمبادئ والهوية والثورة والنضال وما إلى تجاه تكريس الفن في خدمة المجتمع والتعبير عن  ا

وتمرير رسائل نضالية يضمن التجريد  بأسلوب سائد  وبهذا يتحقق مطلبان  مواكبة العصر

 38. تمويهها توجسا من قمع حرية التعبير المفروضة بيد من حديد

 لقد خل  محمد خدة أعماال كثير نذكر منها 

                                                           
  37 ينظر  قجال نادية" قراءة في أعمال الفنان محمد خدة " مداخلة   ضمن فعاليات تكريم ذكرى وفاة الفنان  محمد خدة بجامعة مستغانم 7051

  38 ينظر  قجال نادية دروس في الفن الحديث م س 
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خالد بالرياض  حائطي للمطار الدولي المالك سجاد، وتصميم مقام الشهيد بوالية مسيلة .و

قام بعمل كما .4311وفي وزارة التعليم العالي  4311. لوحة لصالح عمال البناء بالجزائر 4314

 نذكر منها :العديد من الديكورات وتصميم المالبس لعدة مسرحيات جزائرية 

، وفي عالم  ان، والغموض لعبد القادر علولة وهر 4319الكالب للحاج عمر الجزائر 

التي قام غلفة الكتب أما  ومن  أ.4311د الرحمان كاكي  الجزائر )بني كلبون( لعب 4311

رشيد و بشير حاج الطاهر و ، نجد  لوحاته على كتب كل من "جاك سوناك  بتصميمها 

 طاهر جاروتو بوجدرة 

مثل الفنان تحتفل به في ذكرى مولده مثله  googleما جعل وبلغ محمد خدة من العالمية 

 محمد ايسخايم.

  

 احتفاال بذكراهالصورة التي صممتها غوغل 
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 مان أنموذجا للفن التجريدي المعاصرثالثا الفنان شريف سلي

 

 

 لفنان سليمان شريف :ا سيرة نبذة عنأ: 

نشأ تلمسان ، .بمدينة الغزوات 5616جوان  56فنان تشكيلي ومصمم  ،من مواليد  
وترعرع في مدينة وهران  ، التحق في بدايته الفنية بمدرسة الفنون الجميلة بوهران وهي 
مدرسة عريقة متاخمة لمتح  أحمد زبانا الذي يضم في جناحه المخصص للفنون التشكيلية 
أعماال فنية  رائعة لكبار الفنانين  المستشرقين   وتزخر مكتبته بالكتب القيمة القديمة وخالل 

تعلم قواعدالرسم األكاديمي  من  1979و1975رة التي قضاها بالمدرسة بين عامي الفت
دروس في الرسم والتصوير الزيتي والمائي وحصص الكروكي والتشريح والتعبير التشكيلي 
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وبعد تخرجه من المدرسة عزم على مواصلة تكوينه في  .والحجم والغرافيزم وما إلى ذلك 
صمة  لاللتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بحي تيليملي الفن فسافر إلى الجزائر العا

وهي مدرسة  ذات عمارة جميلة توفر الراحة والجو المناسب لطلبة الفنون سواء من ناحية 
اإلضاءة المستمدة من نوافذها الكبيرة أو من حيث فضاءات العمل وتهيئة الورشات تضم 

تخدم في التعليم وبها حديقة صغيرة مرتفعة المدرسة مجموعة معتبرة من التماثيل التي تس
وال شك أن هذا المكان الساحر كان قريبة من تحفة قصر الشعب  التطل على حديقة الحرية 

وال يزال   ملهما ومريحا. وهكذا  تعمقت معارف  الفنان سليمان شري   المكتسبة من خالل  
لتقنيات مع زمالئه  إلى تبادل الخبرة  واخبرة أساتذته بالمدرسة العليا للفنون الجميلة باإلضافة 

: االلوان الزيتية   الطلبة   وتخصص في الرسم حيث تمرن على التصوير بمختل  الخامات
بالشهادة الوطنية في الفنون   وما إلى ذلك وكللت دراسته  واالكوارال والقواش والباستيل 

. كما استفاد من منحة دراسية لتلقي  1980-1979الجميلة  في ختام السنة الدراسية  
سافر إلى ) االتحاد السوفييتي سابقا( والتحق بالمدرسة العليا دراسات عليا في روسيا وهكذا 

للفنون الصناعية )فيرا موخينا( و هناك  تشرب أصول   فنون التصميم  ونهل من خبرات 
واء الفنية التي صنعها أساتذة متخصصين  و استفاد من تالقح االفكار والتقنيات وسط أج

المتاح  والمعارض وال شك  تسنى له هناك زيارة  احتكاك الطلبة  في المدرسة واإلقامة و
والفنية  تشد الوافدين إليها وتثري ثقافتهم البصرية وتلهم وتحفها المعمارية   روسيا ان معالم

د حصوله على وبع 5619المهتمين بدراسة التصميم المعماري وبقي هناك إلى غاية سنة 
شهادة التخرج عاد إلى أرض الوطن وتحديدا إلى مدينة وهران  محل إقامته واشتغل في 

 .م5661إلى  5611التدريس بجامعة العلوم والتكنولوجيا  بوهران من 

ثم التحق م 5669-5661 لمدة سنتين تقريبا ثم اشتغل قي ورشة للتصميم بمرسيليا  
ومارس بها التدريس إلى غاية سنة  5669بمستغانم سنة  بالمدرسة الجهوية للفنون الجميلة

9111 
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وكانت فترة حافلة بالمعارض والمهرجانات التي كانت تنظمها المدرسة تحت إدارة  
 أحدى 39"مسك الغنائمكتاب "األستاذ الفنان الهاشمي عامر  المفعم بالنشاط والحيوية وكان 

شاركوا في تظاهرة   الذينذة المدرسة  ثمرات هذا النشاط وهو كتاب أنيق ضم أعمال أسات
نذكر منهم الفنانين التجريديين  عدالن جفال ، و شندر  الجزائر عاصمة الثقافة العربية 

الجزائر  99: مسك الغنائم / الجزائر عاصمة الثقافة العربية ، بباستيون 9111 .  سعيد  
 العاصمة

ورغم تخصصه في التصميم فإنه لم ينقطع أبدا عن ممارسة الرسم فهو فنان تشكيلي  
يستهوي الكثير من المتذوقين الذي  دائم ووفير اإلنتاج له مبيعاته الخاصة وأسلوبه المتميز 

 للفن  .

وتصفه  5611وتشير الباحثة  هني فاطمة  إلى كثرة المعارض التي شارك فيها  منذ 
 40در" بالفنان "المقت

 بقسم الفنون بجامعة عبد الحميد بن باديس مسغانم  التحق   9115وبداية من عام    
فن الرسم فأقام عدة معارض جماعية مع األساتذة والطلبة  ثم بظهور  النظام لتدريس  

الجديد ال ل م د تقلد منصب  مسؤول تخصص  ماستر تصميم ومحيط فأشرف على العديد 
من المذكرات بشطريها التطبيقي والنظري كما ساهم في تحسين البرامج ونحيينها وساهم  

دكتورة قجال نادية في إعادة فتح  تخصص التصميم بعد بالتنسيق مع رئيسة ميدان الفنون ال
ان تعرض للغلق  كما شارك معها في التدريس المساعد لطلبة الدكتوراه في مشروع الفنون 

                                                           

  39: مسك الغنائم ، الجزائر العاصمة الثقافة العربية ، بباستيون 72 الجزائر العاصمة 7002
40 Heni Djeffal Djalloul Saiah Fatma . Composition et harmonie des couleurs  a travers quelques œuvres de 
l’artiste peintre Cherif Slimane .in  Les œuvres de Slimane Cherif  شريف سليمان األعمال الفنية 

 25ص  7051مخبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم    
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وشغل أيضا منصب رئيس قسم الفنون البصرية  بكلية األدب العربي والفنون التطبيقية .
 41جامعة مستغانم .

يتفانى في تلقين طلبة الماستر  قواعد ونقنيات  في ورشته الخاصة بتصميم المحيط   
 إنجاز المشاريع والمجسمات ويعرف باالنضباط والتواضع وسخاء العطاء المعرفي .

ضا عضو في مخبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية حيث وهو اي   
تاب  مشترك بالتعاون  شارك في العديد من التظاهرات العلمية الفنية  وأثمر المخبر على ك

مع األستاذة هني فاطمة والدكتوره قجال نادية  تضمن أعمال  الفنان شري  سليمان وسيرته 
الفنية وكذا قراءتين في أعماله نص بالفرنسية ونص بالعربية  حيث تعرض الكتاب لتحليل 

 أسلوب الفنان 

لفنون جامعة وقد خصصت حلقة دراسية  ضمن نشاط مخبر الجماليات الفنية بقسم ا
مستغانم لدراسة وقراءة  لوحاته الفنية حيث أسهب في شرح تقنياته وأسلوبه بحضور  أساتذة 

و طلبة الماستر  "تاريخ ونقد الفنون التشكيلية "وأجاب على انشغاالت       قسم الفنون 
  الطلبة و تدخالت األساتذة وكش  الكثير عن  خبايا لوحاته وهذه الحلقة تبلورت في شكل
الكتاب الذي ذكرناه سابقا والذي  اعتمدنا عليه بشكل أساسي في هذا المبحث خاصة أن 
الفنان شري  سليمان عبر عن إعجابه بالقراءة المقدمة للوحاته في هذا الكتاب  حين اطلع 

 42عليها قبل نشره  واعتبرها في الصميم .

أنجز جداريات جميلة وباإلضافة إلى فن التصوير أظهر براعة في فن الفسيفساء فقد 
من الفسيفساء لتزيين الفضاء الداخلي لفندق  المنتزه بصابالت مستغانم  علما أن فن 
الفسيفساء يعاني من نقص كبير في الجزائر  وبحاجة إلى إعادة البعث وقد خصص له  

                                                           
   

  42 على حد قول  شريف سليمان  في مقابلة بقسم الفنون  فيفري 7070 
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مدير مدرسة الفنون الجميلية  محمد خدة بمستغانم األستاذ الفنان الهاشمي عامر في السنة 
ملتقى  وطني تكويني شارك في ورشاته   طلبة قسم الفنون وذلك   9151/ 9159لجامعية  ا

فيما قدمت  األستاذة قجال   .تحت إشراف أساتذة متخصصين  من مختل  واليات الوطن 
ثم حين  في الجزائر ".  الفسيفساء  موروث فني جدير بالبعث "نادية مداخلة  موسومة ب

على مستوى الليسانس   أدرجت األستاذة قجال نادية  مادة  أعيد فتح تخصص  التصميم 
الفسيفساء في البرنامج  وأوكل إلى األستاذ شري  سليمان تدريسها  وهكذا كللت توصيات 

 الملتقى بالتطبيق الفعلي  .

 أسلوبه  الفني ب : 

تميز   شري  سليمان  الفنان  في هذا الكتاب أن  الدكتورة قجال نادية شرحت  
وتمسك بعدد من  فنيا في وقت مبكر،بلغ تضجا  و      اإلنتاج  و بوفرة     بأسلوب فريد 

اإلبداع  وعلى رأسها الهوية الثقافية للعمل الفني ، مما قومات م الثوابت التي اعتبرها من
ين الذين نراهم مذبذبين تائهين ب على عكس  الكثير  من الفنانين اكسب أعماله طرازا موحدا.

 43المدارس واالتجاهات الفنية ، 

واجبا تمليه ضرورة اعتبر الفنان سليمان شري   هوية  اللوحة الفنية الثقافية " ، وقد 
التصدي لسيل العولمة الجارف الذي صبغ الشعوب بطابع موحد، يحول دون التمييز بينها، 

جادة مسبقة  وفق  وان تأصيل الفن ال يعوق مسايرة العصر لذا حظي العمل الفني بدراسات
منهج تجريبي يذلل العناصر المرتبطة باألرض  والحضارة والمجتمع والتاريخ والثقافة  

 .44"الجزائرية للتعبير عن رسالة الفنان  البصرية وبأسلوب متميز ويساير العصر

                                                           
    Les œuvres de Slimane Cherifشريف سليمان األعمال الفنية مان ،   ينظر قجال نادية  قراءة في أسلوب الفنان التشكيلي شريف سلي 43

12ص   7051مخبر الجماليات البصرية في الممارسات الفنية الجزائرية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم      
 12المرجع نفسه ، ص  -44
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والمالحظ هنا أن الفنان سليمان أيضا يشترك مع الفنانين السابقين محمد خدة ومحمد 
انحراف التجريد عن الفن للفن واتجاهه إلى  فلسفة االنعكاس  وربطه بقضايا    أيسياخم في
أو الرسم  الرسم  بهدف واجتماعية هامة   وهنا لم يعد الفنان يمارس الرسم  طنيةثقافية وو 

بل لديه رسالة محددة أو إلخراج مكبوتات  يمليها عقله الباطن دون وعي  لذاته  أو للمتعة 
. ومعنى هذا أن الفنان سليمان شري  بعيد كل البعد عن التأثر  اراد إيصالها بلغة اإلشارة 

  بفلسفة الثيوصوفيا التي طبعت النزعة  التجريدية  في الغرب .

دراكية مائة بالمائة بل هناك شق  ولكن هذا ال يعني أن العملية اإلبداعية عنده عقلية وا 
االبداعية ال شعوري وغير متحكم فيه  فقد صرح بنفسه في حديث لجريدة   من العملية

LaVoix de l’Oranie    قائال" ال اتحكم في نفسي عند الرسم هذه األلوان هي انعكاس لما
تجلى بهذا الشكل  ولكن يتوجب علي  منع أي شخص يريد يسكن بداخلي  إنها قوة داخلية ت

ن في أعمالي جمعا بين التعبيرية والتكعيبية  وهذا أن يصنفني في مدرسة محددة ستجدو 
 "يعني أنني الأنكر تأثري بالفنان هنري ماتيس 

ستاذة هني فاطمة فإن الفنان شري  سليمان يوضح لنا  الطابع التعبيري  األوحسب  
وتشير   من فن محمد خدة ومحمد إيسياخم  قريبوالتكعيبي لعمله  إلى حد التجريد  وأن فنه 

أنه يعد ثمرة  الفنانين التشكيليين الجزائريين  لسنوات الثالثينيات الذين ندين لهم بمدرسة 
ان اإلشارة  وأنه نتاج لثالثة مدارس كبيرة مدرسة وهران ومدرسة الجزائر ومدرسة س

 45على غرار مسقط راسه الغزوات . دن  ساحلية م التي تقع في   بيطرسبورغ 

تراوح بين   ال نادية فإن سليمان شري  اعتمد على لغة تشكيليةوحسب الدكتورة قج 
عن المجتمع في التعبير  خللها لمسات من الوحشية المهذبة نص  التجريدية والتكعيبية ، تت

وهكذا أصبحت اللوحة الفنية بمثابة  ليد والتراث ، والثقافة الشعبية والحضارة اإلسالمية االتقو 

                                                           
45 Heni Djeffal Djalloul Saiah Fatma . op cit p28 
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المختلفة المستمدة من   وطبوعها المتنوعة  فنونها و  ر  في تعريفها  بالثقافة الجزائرية سفيال
عناصر من العمارة اإلسالمية كالعقود   على البالد ، فضمت  لوحاته الحضارات  تعاقب 

ها رموز و كقطع السجاد والخزف والحلي  بربرية والقباب ، وأخرى من الصناعات التقليدية ال
مما شيفرتها االنثروبولوجيا لفكها  ، التي تحتاج إلى التمكن من القديمة سحرية ال الشعبية 
 46رسالتين واحدة للرسام والثانية للصانع .في اللغة التشكيلية إزدواجية في الخطاب ،  اكسب

الحضارة والثقافة  متنوعة من  ونفهم من هذا أن الرسام سليمان   جمع إشارات
الجزائرية  فأخذ من العمارة عناصرها  واختزلها  واخذ من الرموز  الشعبية المختزلة اساسا 
عناصر بناء في اللوحة  باإلضافة ايضا إلى العنصر البشري الذي ركز فيه على المرأة 

 الجزائرية.

لكن المشاهد بالفنان الوحشي هنري ماتيس  شري  بتأثره  سليمان  الفنان  لقد صرح 
ب عليه تمييز هذا التأثر أو عيصبل حتى الطالب في مجال الفنون التشكيلية  قد  البسيط  

  تحديد نقاط الشبه خاصة ان الفنان سليمان شري  ال يستعمل االلوان الوحشية الصاخبة
ا لكن  حين نعود إلى قراءة  الدكتورة قجال نادية  ألعمال الفنان شري  سليمان وتحديدا فيم

عماله حيث تقول: أنه اتبع في رسمه أ يخص عنصر المرأة  نجد شرحا لمالمح التجريدية في 
أسلوبا مستمدا من المدرسة الوحشية من حيث التطويق  والشكل العام، والنسب "  للمرأة 

والقياسات التي ال تخضع للمعايير والقواعد األكاديمية، وا همال التفاصيل والمالمح، غير أن 
عنده ليس بدرجات جد قائمة كما هو الحال عند الرسامين الوحشيين، وهو منفذ التطويق 

باالعتماد على خطوط أكثر دقة وتهذيبا وبدرجات مدروسة من الرماديات الملونة، تتخللها 
 47."فراغات تكسبها جمالية  خاصة وتمنح  األسلوب بصمة تميزه عن غيره 

                                                           
  46 ينظر قجال نادية  قراءة في أسلوب الفنان التشكيلي شريف سليمان  المرجع  السابق  ص12-12 

  47 المرجع نفسه ص 12
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بنوع من  ونفهم من هذا أن سليمان شري  قام بتهذيب األسلوب الوحشي لونا وخطا 
وأبقى على الشكل العام للشخصيات أي البناء والتكوين وهذا الن االلوان عنده نص  التجريد 

 تخرج ال إراديا يتحكم فيها الذوق والحدس  وتظهر من خاللها رقة الفنان وشعوره المره  

 هنري ماتيس وسليمان شريف لوبي أسبين  مقارنة ج :

 " ولوحة سليمان  "القعدة"  الموسيقى اخترنا للمقارنة ، لوحة ماتيس  " 

 نقاط التشابه بين الفنانين هو الحضور القوي لعنصر المرأة في اللوحات لكن إيديولوجيا
النموذج مختلفة   ويبقى التشابه في ع مختلفة جدا وحتى طريقة التعامل متوظي  المرأة 

 و ترك خطوط التطويق عدم احترام النسب والقياسات بعض مالمح الوحشية من 

 
تقنية مختلطة على قماش  11/11/           سليمان شري  القعدة 389 × 260  الموسيقىماتيس ، هنري       

 9159الرسم
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. بطلب من 5651هنري ماتيس في عام رسمها سم 389 × 260ضخمة  الموسيقى هي لوحة 
اللوحة موجودة اآلن في مجموعة  سيرجي شتشوكين ، الذي علقها في قصره في موسكو.

 48 متح  األرميتاج في سانت بطرسبرغ ، روسيا

كلتا اللوحتين يتناول  موضوعها ثنائيا نسويا  لكن لوحة سليمان تتناول القعدة وتعني جلسة   
وماتيس ايضا في  .تتبادل فيها النساء اطراف الحديث وتشير إلى عادة ثقافية من المجتمع 

اي انه تناول فنا من   األوروبيةلوحة الموسيقى يتطرق لثقافة الطرب  والعزف عند المرأة 
 بالرسم  الفنون 

لوحة ماتيس من النوع الكبير  ثالثة امتار ونص  على مترين ونص  تقريبا وهذا ما يناسب 
حتى وظيفتها التزيينية في  القصر  بينما ال تتعدى لوحة سليمان شري  المتر المربع تقريبا  

 يسهل عليه عرضها في المعارض والتنقل بها من مكان إلى مكان 

والشكل المربع لحصر موضوعه اما ماتيس فاختار مستطيال  ،  اختار سليمان شكال مربعا
 يتوافق مع التصميم المعاصر وهو اكثر حداثة  تمرد على الشكل المستطيل  الكالسيكي 

يرسم ماتيس بدون رسومات تحضيرية ، وبالتالي فإن اللوحة تحمل العديد ومن حيث التنفيذ "
للعثور على ماتيس ع الخطوات التي اتخذها من آثار التعديالت. يمكنك عملًيا اتباع جمي

 49التأثير المطلوب..

صالون معرضه األول في  فإن ماتيس تبدو الوانه اكثر صخبا فخاللوأما عن االلوان 
بأنها "وعاء من األلوان ألقيت فوصفت العديد من اآلراء.  ت ألوان ماتيس ، اجتذب الخري  

                                                           
48 La Musique Matisse 1910   https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Musique_(Matisse,_1910) 

 
49 idem 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Musique_(Matisse,_1910)
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معترف  غم أن أعماله اليوم بقع التلوين الخام التي ألقيت عشوائيا ". و في وجه الجمهور" ، 
 .50في جميع أنحاء العالم ابه

انتقد الجميع ماتيس في ذلك الوقت الستخدامه ألواًنا ساطعة للغاية وغير مناسبة لما 
 51يجب رسمه: من كان يظن أن يمثل وجًها باللون األخضر؟

ساطعة للغاية ومستخدمة نقية )وبالتالي ليست ماتيس في االعمال الوحشية عند   األلوان 
 مختلطة مًعا( ومختلفة عن النغمة المحلية. 

أما  ألوان لوحات سليمان شري   ليست صاخبة  وال تخرج مباشرة من االنبوب مثل 
الوان  هنري ماتيس الوحشية  بل هي الوان هادئة تبعث الشعور بالهدوء والسكينة والفرح هي 

 الوان تعكس نفسية متفائلة تحب الجمال ومتزنة  

لجمال والصفاء  وتشرح الباحثة قجال نادية  أن ألوان شري  سليمان تتسم با
والتدريجات اللونية المدروسة بعناية  حيث ينتقل من اللون إلى مضادة  دون الوقوع في  
بهرجة األلوان ، وهذا عبر التالعب بالدرجات اللونية وتفكيكها ، وشلهت ألوانه بصفاء ألوان 

ر  هو المنمنمات أو األلوان القزحية للمدرسة االنطباعية.  وأشارت أن المثير في األم
اعتماده  أحيانا على الرماديات الملونة دون فقدان جمالية األلوان ونضارتها، حبث تبدو 
اللوحة بألوان مشرقة صافية يغشاها ضباب خفي  يزيدها سحرا وجاذبية ، وبخالف  المدرسة 
 الوحشية يتفادى الفنان سليمان شري  األلوان الصاخبة في انتقاء البقع اللونية والعشوائية في

                                                           
50 LA FEMME AU CHAPEAU de Henri Matisse   http://www.3e-art.fr/2014/04/la-femme-au-chapeau-de-
henri-matisse.html 

51 LA FEMME AU CHAPEAU de Henri Matisse   op cit 

 
 

http://www.3e-art.fr/2014/04/la-femme-au-chapeau-de-henri-matisse.html
http://www.3e-art.fr/2014/04/la-femme-au-chapeau-de-henri-matisse.html
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وضعها ، إذ يتضح من خالل أعماله أن األلوان ثمرة سلسة من التجارب والدراسات تدل 
 .52على الرقي وذوق الفنان في اختيارها 

 

هو "فن الترتيب الزخرفي للعناصر المختلفة  هاعتبر هنري ماتيس أنأما التكوين فقد  
شاء لوحات بدت بال الموجودة تحت تصرف الرسام للتعبير عن مشاعره". كان أحد أهدافه إن

مجهود ، بينما في الواقع ، كانت الوحدة واإليقاع الذي حققه بعيًدا عن السهولة. يجب وضع 
، تتكرر أشكال مختلفة في جميع لوحة "الموسيقى "جميع العناصر بعناية فائقة. في تكوين 

األنحاء ، وتثبت الخطوط األفقية والعمودية األقطار والمنحنيات ، وموضع األلوان متوازن 
تماًما. كان التحدي األساسي الذي واجهه ماتيس هنا هو توحيد الشخصيتين بطريقة منسجمة 

الشكل على اليسار تركيبًيا. نجح في ذلك من خالل عدة وسائل: يبدأ الخط المائل بأرجل 
ويستمر عبر الجيتار ، حيث تتكرر ألوان لباس المرأة اليسرى وأرجلها ؛ األذرع اليمنى لكال 
الشكلين في نفس الوضع ؛ الذراع اليسرى لشخصية واحدة يوازي الساق اليمنى لرفيقها ؛ 

ال ماتيس وتتشابه تسريحات الشعر ومالمح الوجه لكلتا المرأتين. كان هدفه النهائي ، كما ق
ذات مرة ، هو خلق "فن من التوازن والنقاء والصفاء ، خاٍل من أي موضوع مزعج أو محبط 

، لرجل األعمال وكذلك رجل األدب ، على سبيل  بسيط، وهو فن يمكن أن يكون لكل عامل 
المثال ، تأثير مهدئ ومهدئ على العقل ، شيء مثل كرسي بذراعين جيد يوفر االسترخاء 

 53". جسديمن التعب ال

اعتمد على تكوين  شبه متناظر  في  وأما    الفنان التجريدي شري  سليمان  فإنه 
 هذه اللوحة المتوازنة جدا لونا وكتال 

                                                           
  52 ينظر قجال نادية قراءة في أسلوب الفنان شريف سليمان المرجع السابق ص20

53 The Music (La Musique), 1939 by Henri Matisse  https://www.henrimatisse.org/the-music.jsp      
 

https://www.henrimatisse.org/the-music.jsp
https://www.henrimatisse.org/the-music.jsp
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كما تقول الباحثة نادية قجال  " ال والتكوين في أعمال شري  سليمان بصفة عامة    
وانطالقا من شكل العنصر يحدد يخضع العناصر للتكوين ،  إنما يخضع التكوين للعناصر، 

نمط البناء ، فتراه يعتمد على تكوينات تكعيبية في اللوحات التي يوظ  فيها عناصر من 
قطع السجاد  المستطيلة، أو التي يسهب فيها استعمال أشكال هندية مقتبسة من العمارة 

محددة    اإلسالمية  ، بينما يتخذ  التكوين نمطا نص  تجريدي يعتمد على لطخات  غير
من اللون ، حين تكون المرأة عنصرا أساسيا في الموضوع بمعنى  ان" سليمان شري " 
ينطلق من الجزء للوصول إلى تصميم الكل مخضعا التكوين للعناصر المختارة ، فيتبع 
التكوين شكل العنصر يوصفه بوحدة بناء بتعامده يتعامد أو يناسبه بانسيابه، مما يكسب 

 54لتكوين وتوازنا وتناغما و انسجاما  يريح البصر."اللوحة قوة  في ا

وأما عن النماذج فقد عمد سليمان إلى التجريدية وتجنب تصوير وجوه النساء واكتفى 
المعينة بالرسم ليست في إشارة ان  العام  الخطوط العريضة للشكل الخارجي   باختزالهن في 

مكانتها ل عام كرمز المرأة بشكل  على هي داللة بل  ومفاتنها  امرأة محددة اختيرت لذاتها
خاصة بنساء التقاليد العادات و لل تمع ، ودورها الفعال فيه و من خالله يتم التطرق في المج
 55 الجزائر .

فسليمان شري  فضل أن تحضر المرأة  في لوحاته بروحها ومكانتها رمزا صامتا  "
 وقور  مفزعا من أي مالمح  أو تعبيرا قد تترجم الحالة النفسية أو تمنع  العمل بعدا عاطفيا

"56 

                                                           
  54 قجال نادية قراءة في أسلوب الفنان التشكيلي شريف سليمان ، المرجع السابق 

  55 ينظر المرجع نفسه ص 12
  56 المرجع نفسه ص 18
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و حسب الدكتورة كحلي عمارة   ففي لوحة  القعدة "يتناغم جلوس القرفصاء مع حركة 
حيث يظهر تقابل المرأتين ليونة الخط في تحديد الجسد األنثوي   اليد  التي تصف  الصوف

 57من  خالل تشكيل الوجه والوشاح  وامتداد العنق واستقامة اليد  وقوس الجلسة "

إن اسلوب سليمان قريب من أسلوب إيسياخم في   الشكل العام للمراة المجردة من اي 
مالمح غير ان إيسياخم  يطغى على لوحاته الحزن واأللم   واأللوان  التعبيرية األحادية  
الكئيبة بينما تبعث  لوحات سليمان  شري  الشعور بالبهجة واالمل والراحة النفسية  لكن 

فة االنعكاس على  للتجريدية  و انحرف عن الفن للفن وكالهما ضمن كالهما أقحم فلس
لوحاته التجريدية رساله لها عالقة بالوطن والمجتمع بعيدا عن الفن الفارغ من اي مضمون 

 .ومعنى 

عمال سليمان فنجده في الكثير من اعماله  التي  تتناول أ ي فوأما الجانب التكعيبي  
السجاد على غرار لوحة المشرق  لوحة الموريسك ولوحة ثقافة التي عناصر معمارية أو انواع 
 تعتمد على تقنية الكوالج

والحقيقة ان لديه الكثير من اللوحات التي ال يتسع المجال لذكرها كلها لكن يمكن 
 بمشاهدتها بشكل عام  تمييز الطابع التكعيبي  على غرار هذا النوع من األعمال 

                                                           
مجلة جماليات  خبرة الحياة في الفضاء التشكيلي الجزائري ُمقاربة جمالية في أعمال الفنان سليمان شري  والفنانة فاطمة هنيكحلي عمارة ،  57

 91ص  9151جامعة مستغانم العدد الرابع  
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 سم،  للفنان سليمان شري 591/61بتقنية الكوالج زيت على قماشلوحة بعنوان  ثقافة  

وتبدو اللوحة في تكوينها التكعيبي  ورموزها الثقافية مثل قطع متجاورة من السجاد 
الجزائري وفي نفس الوقت تبدو مثل نسيج معماري وهنا تتجلى لمسات  الفنان العارف 

يتي التالعب بين الكتل والمساحات بمجال التصميم وتناغمه فضال عن مجال التصوير الز 
المعماري المقتبس في الفن التشكيلي كل هذا موظ  ببراعة انسجام وتناغم االلوان  واإليقاع 

 تنم عن خبرة طويلة وحس فني راقي  

ومن لوحاته أيضا نستعرض لوحة حنين التي تبدو بألوان نقية قزحية كما أشارت 
 الدكتورة قجال نادية في المرجع المعتمد سابقا 
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 حنين nostalgieلوحة 

شخص محصور  و نا لكن في تكوين نكعيبي في الخلفيةهيضا تحضر المراة الجالسة أ
في إطار  مثل نافذة تطل على الماضي  وفي اعلى الخلفية خطوط متعامدة وكأنها باب بيت 

الوص  للحنين ربما لعزيز مفقود أو لوطن  قديم وتتجاور المربعات مثل حي عتيق كل هذا 
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هذا النوع من التجريد يصعب  58دون محاكاةمهجور أو لعادات نسيت   بلغه الفنان لكن 
ان في تصريحه للصحفية كما أشرنا ة  وهذا ما أشار أليه الفنان سليممدرسة معينحصره في 

 سابقا 

 :الفنية المعارض و المشاركاتد :

 المعارض الجماعية:   

 :  معرض جماعي بوهران.5611

 :  في ذ كرى الفنان محمد خدة يدار الثقافة واد عبد الرحمان كاكي بمستغانم.5661

 بوهران.:  متح  المجاهد 5666

:  اللقاء األول للفنانين التشكيليين بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي 9111
 بمستغانم.

 :  اليوم الوطني للبيئة ، بمجمع سونطراك  بارزيو .9115

 :  عمان األردن.9119

 :   معرض " طاوسة" بالمركز الثقافي الفرنسي بوهران.9119

 مفدي زكريا بالجزائر العاصمة. :   أربعون سنة من فن التصوير بقصر9119

 :   الذكرى المئوية الحتدية عشر لمدينة وهران بقصر الثقافة بوهران.9119

 :   معرض "طاوسة"  بمقهى الديوان بالجزائر العاصمة.9119

                                                           
  58 قجال نادية دروس في الفن الحديث   المرجع السابق 
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 :  الصالون الوطني الثاني للفنون التشكيلية بوهران.9119

 :  متح  زبانة بوهران.9119

 باكو بوهران. صالون الظهيرة فن   9119

:  اليوم الدراسي حول تدريس الفنون بدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي 9119
 بمستغانم.

 : األسبوع العلمي الوطني بجامعة وهران. 9119 

:  الملتقى الدولي حول التراث الروحي و الغيرية بدار الثقافة ولد عبد الرحمان 9119
 كاكي بمستغانم.

 بجامعة مستغانم. :  تدشين فضاء الفن9119

 :  األسبوع العلمي الوطني بقصر الثقافة مفدى زكريا بالجزائر العاصمة.9119

 :  اليوم الوطني للفنان بمتح  زبانة وهران.9119

 :  األسبوع العلمي الوطني بقصر الثقافة بتلمسان.9111

 :  فندق الشيراتون بوهران.9111

 وهران.فن باكو ب –:  الصالون الثالث الظهيرة 9111

 :  رواق الكنز بالجزائر العاصمة.9111

 :  معرض الفنون التشكيلية الجامعة مستغانم.9111

 :   رواق اللقلق بمغنية.9119
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  :  رواق بالجزائر العاصمة.9111

 :   متح  زبانة.9111

رح هواة الطلق بالجزائر : األسبوع الثقافي "الجزائر العاصمة الثقافة العربية" ،مس9111
 العاصمة 

الجزائر  99: مسك الغنائم / الجزائر العاصمة الثقافة العربية ، بباستيون 9111
 العاصمة.

:   القافلة الكتاالنية بالجزائر ، المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الجزائر 9111
 العاصمة مستغانم.

 المركزية جامعة  مستغانم.:  اليوم الدراسي حول سوق الفن بالمكتبة 9116

 :  الذكرى المئوية للزاوية العلوية بالمكتبة المركزية مستغانم.9116

 افريل  بمستغانم. 59: يوم العلم  9116

 :  اليوم الدراسي حول االستشراق بالمكتبة المركزية الجامعة مستغانم.9116

 نيكس بوهران.:  الصالون الثاني لفنون الوهراني ، فضاء الخيمة بفندق في9116

 :  فسيفساء رواق زمزم بالجزائر العاصمة.9116

:  لقاء بيداغوجي : الفن الحديث و الفن المعاصر ، مدرسة الفنون الجميلة 9151
 مستغانم.

 :  تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية ،متح  تلمسان.9159
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 كاكي.:   اللقاء األول : الفن المعاصر ، دار الثقافة ولد عبد الرحمان 9159

 :   في ذكرى الفنان محمد خدة ،دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي مستغانم.9159

:   اللقاء الثاني : الفن المعاصر ، دار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي 9159
 بمستغانم.

:  الملتقى الدولي واقع الجماليات البصرية في الجزائر مكتبة المركزية جامعة 9159
 مستغانم.

 الفردية: المعارض

 :   دار الثقافة بمدينة تمنارست .5666

 :  الفضاء الثقافي جروتلي بجني  سوسرا.9115

 : العرض بوهران.9115

 :  رواق جريدة الصوت الوهراني بوهران.9115

 : معرض كاوسة بالمركز الثقافي الفرنسي بوهران.9119

 خاتمة الفصل

أيقيونتي الفن التجريدي الجزائري  عندنشير إلى أن التجريدية في ختام هذا الفصل   
خاصا لإلفالت من تبعية الفن للفن التي تعد  منهجا تخذتمحمد خدة ومحمد إيسياخم  ا

و السعي إلى .نظرية يهودية المنشأ وكذلك  االبتعاد تماما عن الفكر الثيوصوفي الغربي 
التجريدية  وهذا مسايرة في هذه النزعة الهادفة   عالقة الفن بالمجتمع والقضايا الهامةتجديد 

للعصر وتحررا من قواعد المحاكاة وكذلك تمويها للنضال بالريشة لتمرير الرسائل التي تزعج 
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توصلنا إلى ان الفنان سليمان يعتبر ثمرة هذه المدرسة التجريدية و  .االستعمار الفرنسي 
الثقافية مضمنا  الجزائرية حيث واصل على نفس المنهج موثقا الصلة بين فنه وقضية الهوية

لوحاته بعدا اجتماعيا ووطنيا ال نجده في النزعة التجريدية الغربية المتاثرة بالفكر الثيوصوفي 
لكن دون تقليد الي فنان تجريدي اتخذ اسلوبه الخاص الذي يجمع بعض مالمح  الفن 

 الوحشي ويمزجها مع الطابع التكعيبي في قالب تجريدي متميز عن غيره .
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 خاتمة 

توفيقنا إلتمام هذه الدراسة  راجين أن في نهاية هذه الدراسة نحمد هللا عز وجل على 
يكون علما نافعا ونجدد شكرنا لإلستاذة المشرفة الدكتورة قجال نادية التي أنارت سبيلنا 
 بإرشاداتها القيمة ودراساتها السابقة في هذا المجال ، ويمكننا أن نلخص اهم نتائج البحث في
براز أهم روادها وعوامل نشأتها وكذا مناهلها  التعري  بالنزعة الجريدية  لغة واصطالحا وا 

بالفكر الماسوني وبينا وعالقة هذه الفلسفة   الفلسفية المتمثلة في نظرية الفن للفن والثيوصوفيا
ر أن الفن اإلسالمي سبق التجريد الغربي في اكتشافاته بشهادة الفنان الفرنسي المسلم نص

الدين دينيه وانه بعيد كل البعد عن الفكر الثيوصوفي الحديث الذي تاسس في امريكا وباركته 
 الجزائري  الفن التجريدي رموز التجريدية عند الماصونية كما توصلت الدراسة إلى أن  

 الفن للفنمأزق من للهروب  الحديث  محمد خدة ومحمد إيسياخم  انتهجت أسلوبا مغايرا 
 و العمل على . ة الحديثة الغربي ةالثيوصوفي الفلسفة   رية يهودية النشأة  ونبذ التي تعد نظ

ة للعصر وتحررا من مساير  الفن التجريديي  عالقة الفن بالمجتمع والقضايا الهادفة  في بعث 
المناهضة الرسائل  بالفن وتمرير للنضال  قواعد الفن التشبيهي التصويري  و تمويها 

هذه المدرسة التجريدية ل هو يعد ثمرة ي . و توصلنا إلى ان الفنان سليمان الفرنس لالحتالل 
الهوية الثقافية  عمل هو ايضا على توثيق العالقة  بين فنه وقضيةحيث الحديثة  الجزائرية 

 لنزعة التجريدية الغربية المتشبعةاعلى عكس  بعدا اجتماعيا ووطنيا مانحا أعماله 
يؤسس ة و أكدنا أن الفنان سليمان شري  لم يقع في فخ التقليد بل عرف كي  الثيوصوفيب

 بين التكعيبية والوحشية  في طابع تجريدي .الذي يجمع اسلوبه الخاص 

 وفي النهاية نقول ما توفيقنا إال باهلل والصالة والسالم على  سيدنا محمد وعلى آله.   
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