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 :مقدمة 

عبر التار�خ ، وش�لت نم� ح�اة ولغة تفاهم  اكتسبهالكل مجتمع هو�ة تمیزه من المجتمعات 

المتغیرات، ونم� التعامل مع البیئة وقد عملت و  مشتر�ة، وتناغما في النظر لألش�اء واألمور

المحافظة على هو�تها عبر األج�ال المتعاق�ة وحرصت على الحفا� علیها  المجتمعات على

حتى في أقسي الظروف عندما وقعت أوطانها تحت نیر اإلستعمار،فمثلت الهو�ة دافعا قو�ا 

وتعقید نتیجة  الحفا� على الهو�ة أكثر صعو�ة أص�حدا اإلستعمار،وفي عصرنا الحالي ض

، وانفتاح كنولوج�ا التي تمثل سالح ذو حدینلها �ا التلوجود العدید من العوامل المهددة 

  .شعوب العالم �عضها على �عض 

تمثل الهو�ة الجنس�ة الوطن�ة والشخص�ة التي تحاف� على صورة األمة أمام األمم األخر� 

وذالك من خالل الحفا� على الك�ان الممیز لها، تساهم في ز�ادة الوعي �الذات الثقاف�ة 

فهي تعتبر �مثا�ة الصورة التي تع�س ثقافة المجتمع ولغته وحضارته وعقائده واالجتماع�ة  

الف�ر�ة والتار�خ�ة والدین�ة وتساهم في بناء الجسور للتواصل بین �افة األفراد سواء داخل 

  . المجتمع أو مع المجتمعات التي تختلف عنهم

فالتوجه نحو التراث  ،�رهاالعمل على تطو و  بها االعتزازالهو�ة هي الوعي بذات الحضار�ة و  

على العالم لتأكید  االنفتاحفي الفنون التش�یل�ة المعاصرة أص�ح حاجة تعبیر�ة �فرضها 

د حرصا وحذرا عن ،التراثو  الهو�ة الفن على رموز وعناصر �اعتمادالهو�ة الفن�ة و  االنتماء

 ذ�ال سالحالمقامة و الو  ثقاف�ةالداللة الالتشو�ه ألنه حتى ال �قع الفنان في المسخ و  االبتكار

الفنون ال�صر�ة �ش�ل خاص تعبر الفنون �ش�ل عام و  ،األصلالهو�ة و یثیر ف�رة األرض و 

 واندماجهوتماسه الكامل مع أفراده  وهو�ته انتماءهواقعه و ��ل تفاصیله ووجوده و  عن اإلنسان

  .البیئة مع



 مقدمة
 

 
  ب

  للفنان دور �بیر مثل أ� مهنة تحمل معها مسؤول�ة تجاه المجتمع یترجم مشاكل المجتمع 

قدرة الفنان  ، لد�من المجتمع یتجزأ أفراده من خالل نظرته الخاصة فهو في النها�ة جزء الو 

فالفنان هو مرآة عصره له دور في  ،المحافظة على الهو�ة والتراث في أ� حضارة ممیزة في

ي المجتمع ل�عطى الصورة الكاملة و�ع�سها إلى أعمال فن�ة فهو ی�حث عن الفن ف النخرا�ا

تقو�تها في من عوامل دعم الهو�ة اإلسالم�ة والحفا� علیها و اإلسالمي على أنه عامل مهم 

  الصورة التي یرسمها لغة فن�ة تنطل� من الواقع ألن العولمة و  مواجهة حمالت التغر�ب

�ة حیث �ستط�ع المستقبل جتمع �اختالف مستو�اتهم الثقافتخاطب الجماهیر داخل المو 

الفنان  �عمد الرسالة الفن�ة أن �فهم من اللوحة ما یتالءم مع مستواه الف�ر� الثقافي،لصورة أو 

 التي تعتمد على تش�یلأبرزها الحروف�ة  خ�ارات لعللمعاصر إلى عدة ص�غ و التش�یلي ا

أدوات ذات مرجع�ة ثقاف�ة محل�ة  استلهام�اإلضافة إلى ذالك  انسجامهالخ� العر�ي ومرونته و 

الكتا�ات الشعب�ة و�حولها و  التزو��والحرف الیدو�ة والشعب�ة من خالل الزخارف والخطو� و 

لمتلقي ��ل تنوعاته ل لالفن لغة عالم�ة تص ،ى لوحة فن�ة تراث�ة من المضمون والمحتو� إل

ة �حمل رسالیجسد مجتمعه و  هواألمم فمعات و المجت ف�رالثقاف�ة ل�ع�س حضارة و اللغو�ة و 

� أش�ال الفن ثقافته نالحعالقة الفن �المجتمع و  �سبب ،في مضمون الش�ل أو العمل الفني

 متواز�انالفن حق�قة وجود�ة واحدة وهما عنصران هو�ة و فلل تختلف من مجتمع ألخر

إذن ال هو�ة �ال فن إذا  ،المجتمعالجوهر�ة لشخص�ة الفرد و ل�عضهما ال�عض لتكو�ن الذات 

 أن الفن لغة تواصل تستند عل�ة األمة وال فن �ال هو�ة تحدد خصوص�ة ذالك الشعب اعتبرنا

مرآة جمال�ة لنتعرف عل�ه لمبلورة لهو�ة المجتمع وأصالته و لروافد افي الفن رافد من ا فهي

  . من التراث الحضار� لألمة یتجزأفالفن جزء ال  تار�خه،وعلى تراثه و 

فتمیز الفن التش�یلي الجزائر� �اختالف أنماطه وأسالی�ه حسب الحق�ة الزمن�ة والظروف  

الس�اس�ة واالجتماع�ة خاصة واالقتصاد�ة والثقاف�ة فقاموا مجموعة من الفنانین بإبراز 



 مقدمة
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منمات والزخارف شخص�ة الفن التش�یلي الجزائر� من خالل الفن اإلسالمي واهتموا �فن المن

�ذالك تطو�ر تش��الت الخ� العر�ي فطوروا ص�اغته واستخداماته �ش�ل معاصر، من 

مثل  أعمال الفنان دمحم �األسالیب الغر��ة مزجوا بینهما �ش�ل رائع الفن اإلسالمي  خالل مزج

  .راسم ودمحم خدة

  ة منهاما دفعني لل�حث في هذا الموضوع مجموعة من الدوافع الذات�ة والموضوع�

المیل لل�حث في مجال الهو�ة الجزائر�ة في العمل الفني ومن أجل الرغ�ة و  :الدوافع الذات�ة 

   .تقد�م صورة على الهو�ة الثقاف�ة الجزائر�ة

، توض�ح ي للعمل الفني في المنظور المعاصرإ�ضاح الدور االجتماع: الدوافع الموضوع�ة

االجتماعي التراث والهو�ة،مناقشة التأثیر الف�ر� و المجتمع للحفا� على دور العمل الفني في 

الهو�ة، ل دوره في المحافظة على التراث و للعمل الفني �مادة معبرة، أهم�ة العمل الفني وتفعی

ضرورة تجسید مفاه�م الفن من خالل العمل المعبر في جان�ه المعرفي في تكو�ن نهائي 

  .ة التي تع�س هو�تنا الثقاف�ة و الفن�ةل�ع�س على المتلقي رموز وارت�اطاتهم االجتماع�

أثره على المجتمع أهم�ة الفن و في أن هذا ال�حث �ستمد   تتجلى أهم�ة هذا الموضوع �ما

هناك ضرورة لتجسید مفاه�م الفن  ،ها الوعي الفنيالذ� �عد �مثا�ة القاعدة التي یرتكز علی

  .التراثلهو�ة و ع�س رموز ورؤ� مرت�طة �المجتمع وامن خالل العمل الفني ل�

على الجانب الثقافي في عصر العولمة واالستعمار تأكید تأثیر العمل الفني وخصوصا 

التر�و� لمجتمعاتنا التي تع�س هو�تنا ع�اس ذالك الجانب على المستو� االجتماعي و انو 

  .الثقاف�ة 

  للغة العر��ة ما هو دور الفن اإلسالمي وا:  ل�ةوهذا ما استدعانا إلى طرح اإلش�ال�ات التا



 مقدمة
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ماهي  الهو�ة؟ اف�ة ؟ ما هي العالقة بین الفن و لتقالید في بناء الهو�ة الثقالق�م والعادات و و 

هل �م�ن اعت�ار الفن اإلسالمي ذات خصوص�ة ممیزة �م�ن خصوص�ة الهو�ة الجزائر�ة؟ 

االعتماد علیها في إعادة بناء هو�ة ؟ ما الدور االجتماعي للعمل الفني �نتاج فني ثقافي؟ 

�یف �حاف� الفنان على   التراث؟حمل رسالة فن�ة مضمونها الهو�ة و هل الفن الجزائر� �

  التراث؟الهو�ة و 

اعتمدت المنهج التار�خي من خالل التطرق  صفي والتار�خيوتستهدف الدراسة المنهج الو 

إلى نماذج �عض أعمال الفنانین الجزائر�ین الذین تأثروا �الهو�ة المحل�ة ولتحلیل �عض 

أعمال الفنان یز�د خلوفي  والمنهج التار�خي لتطرق إلى مصطالح الهو�ة عبر التار�خ 

  . عر�ي والمنمنماتو�ذالك من خالل  دراسة  الفن اإلسالمي والخ� ال

�انت سندا مرجع�ا في  المراجعهذا ال�حث على جملة من المصادر و اعتمدت في إنجاز 

  :هذه الدراسة وحقال معرف�ا نذ�ر منها 

  .الهو�ة حسن، حنفي - 

 .سوشیولوج�ا الثقافة والهو�ة، لهارلم�س وهولیون -

  .�تاب مهارات في الفنون التش�یلیلة، خلیل دمحم الكوفي-

  .الفن التش�یلي ، شاكر أل سعید و نظر�ة الفن العر�ي  حوار_

  .الحر�ة التش�یل�ة المعاصرة �الجزائر، إبراه�م مردوخ_

  .منمنمات دمحم راسم الجزائر�، عبد الرحمان جعفر الكناني-
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تنا في مرحلة ال�حث هي المصادر والمراجع والسبب قلة التي واجه إن أبرز الصعو�ات 

وقلة الدراسات حول موضوع الهو�ة في الفن   .ندرت المؤلفات ف�هو ال�حث في هذا المجال 

  .  التش�یلي الجزائر� 

ثالثة فصول الفصل األول تضمن الهو�ة في م الدراسة على خطة تتضمن مدخال و تقو و 

الم�حث �حث األول یتطرق لتعر�ف الهو�ة وأنواعها و العمل الفني وهو مقسم إلى م�حثین الم

الفصل الثاني خصص إلى الفنان یز�د خلوفي أما الثاني عن الهو�ة في الفن الجزائر� 

، الم�حث الثاني أعماله أما الفصل سیرته الفن�ةم�حث األول ح�اته و �حتو� على م�حثین ال

  . نماذج من أعماله الثالث تضمن تحلیل

ل بجز� أتقدمال �سعني في الختام إال أن ، و ة بخاتمة تشمل نتائج ال�حث وملح�وتنتهي الخط

وأش�ر الفنان یز�د خلوفي الذ� �ان من أهم سندات  ش�ر لألستاذ المشرف سعید د�الجي،

   .في هذا الموضوع  وأرجوا أن أكون قد وفقت عبر هذه الخطة في اإلجا�ة عن اإلش�ال�ات



 
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  تعر�ف الهو�ة وأنواعها: الم�حث األول. 

  

  

 الجزائر�  التش�یلي الفني العمل في الهو�ة:  الثاني الم�حث.  
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  تمهید 

الهو�ة م�تس�ة موروثة �صنعها تار�خ األمة وثقافتها  وما تمر �ه من تجارب وخبرات وهي  

الهو�ة هي الك�ف�ة التي  ،لرمز الذ� یجتمع عل�ه �ل أفرادهاالمعبرة عن ذاتها الجماع�ة  أو ا

أو أمتهم وتتخذ اللغة والثقافة والدین فا الهو�ة هي الوعي �الذات  ذاتهم�عرف الناس بها 

الحضار�ة واالعتزاز بها والعمل على تطو�رها، الهو�ة في الفن رافد أساسي من روافد العولمة  

راثه فالحق�قة الروح�ة أل� المبلورة لهو�ة المجتمع وأصالته ومرآة جمال�ة لنتعرف عل�ه وعلى ت

حضارة هي الدین، اللغة ففي تار�خ الحضارات ت�قي الفنون التش�یل�ة بتطورها وغناها الصورة 

األكثر لتحدید أ� حضارة، فالصورة التي یرسمها الفنان لغة فن�ة تنطل� من الواقع وتخاطب 

مستقبل للصورة  أو الجماهیر داخل المجتمع �اختالف مستو�اتهم الثقاف�ة حیث �ستط�ع ال

الرسالة الفن�ة أن �فهم من اللوحة ما یتالءم مع مستواه الف�ر� والثقافي لكل فنان تش�یلي 

مسر�ه الفني وأسلو�ه و�صمته الفن�ة التش�یل�ة الذات�ة ش�ال  مضمون وال�صمة تش�عت بتلك 

خاللها یتمیز  الروافد الثقاف�ة فهي التي تحدد مالمح التعرف على الفنان وعلى انتمائه من

  . الفنان التش�یلي عن غیره من الفنانین
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 تعر�ف الهو�ة لغة واصطالحا-أ:  

   :أ لغة-أ

هذا  وٕانما اضطر إل�ه �عض المترجمین فاشت� أصله إن مصطلح الهو�ة ل�س عر��ا في 

�الموضوع في جوهره وهو  ، أعني الذ� یدل على ارت�ا� المحمولحرف الر�ا�من االسم 

ذات  ىولكن اسم الهو�ة التي تدل عل، دة والوجودحسم الو اسم مرادف ال، فهو "هو"حرف 

  .)1(الصادق  ىيء غیر اسم الهو�ة التي تدل علالش

 ،المطلقة وصفاته الجوهر�ة تهحق�ق، فهي اإلنسان �هالذ� نقصد  هو ىمنسوب إل الهو�ة اسم

، �لمة عالقته مع الجماعةتعبیره عن فردیته و الشخص و فهوم مصطلح �ستخدم لوصف م

الشخص الذ�  أو حق�قة الشيءیراد بها  عند الفالسفة، " هو" هو�ة منسو�ة إلى الضمیر

إحساس الفرد بنفسه وفردیته وحفاظه على تكامله وق�مته  وهي أ�ضا ، تمیزه عن غیره

�م الحدیثة التي ترت�� �الوجود الهو�ة من المفاه، و ��اته وأف�اره في مختلف المواقفوسلو 

والتماثل ییر و�ذلك �التشا�ه التغو  االختالفو  اث الثقافي مثلما ترت�� �التنوع التر والذات و 

  .)2(مستو�اتها المعرف�ة المتنوعة و في ص�غتها المختلفة  االجتماعيالث�ات و 

 ن ��ون أ معناهحات التعر�فات عرفه الجرجاني في �تاب المصطلالهو�ة لف� تراثي قد�م 

تحق�قه في من حیث تشخصه و أ� و�ة ث�ات اله ىمقابل مما یدل علل�س له  هوهو الشيء 

ح�انا في ، وأidentitéالقوام�س العر��ة  وموجود أ�ضا في المعاجم و  ،تمیزه عن غیرهذاته و 

تعل� تفهي  "هو"لف� مر�ب من الضمیر المنفصل  فهي  ،أنا منمصطلح اآلن�ة المشت� 

ت�اسات مجردة من لكیف �ما تقول المعاجم التي تعبر عن تصورات واقالتفرد و او   �الشخص�ة

  .)3( الفالسفة أقوال

                                                

. 529، ص 1978المدرسة، بیروت لبنان، جمیل صلی�ا المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، م�ت�ة  - 1  

عبد هللا  بوعبید و آخرون ، أزمة الھویة ،جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة، المملكة العربیة  2-

  .2ھـ ، ص 1434- 8- 2السعودیة ،

. 18-17، ص 2012، 961 ، القاهرة 1لس األعلى للثقافة، �الهو�ة،المج حسن حنفي، - 3  
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اللغة التار�خ و الفلسفة و  الهو�ة فيو  ةي �م�ن تحدیده من الداللة اللغو�عتبر من أصل التینت

 )ال( الغائب �أداة التعر�فد صناع�ا مر��ا من هو ضمیر المفر العر��ة تعتبر مصدرا 

وتعني الشيء ضمیر اإلشارة الغائب،   idأو   idemالالتین�ة واإلنجلیز�ة �عني و�الفرنس�ة و 

 ،فالعامل التار�خي هو من �حددها التار�خ،دید مفهوم الهو�ة خارج المجتمع و ح�م�ن ت الذاته 

عدة معاني منها حق�قة �قاء الشيء �ما هو عل�ه تدل على  اإلنجلیز�ةفي المعاجم اللغو�ة 

أ�ضا تعین أو تأس�س الهو�ة عن طر��   identitéوتعني �لمة  تحت أ� ظروف مختلفة 

   )1(. التماهي ، �ما تعني التساو� و ما هو عل�هأو الشيء المعین هو إث�ات أن الشخص 

بجذوره في عم� مصطلح الهو�ة ل�س ولید الساعة بل �ضرب  :اصطالحاالهو�ة ب  -أ

فهي تعتبر  مصطلح ألول مرة مع المصطلح األرسطي هذا تار�خ التف�یر اإلنساني وظهر

  . مفهوم فلسف�ا یرجع استعمالها  إلى األصول األولى للف�ر 

اني صوصیته �ما أنها قد تأخذ عدة معتشخ�صه وخ�ه عین الشيء و  الهو�ة فلسف�ا �قصد 

عن غیره وتسمي أ�ضا وحدة  الشيء من حیث تمیزه وهي �ذلك حق�قة الماه�ة أو التماثل

للهو�ة عدة أنواع منها  ،التي تمیزه عن غیرهللفرد  اته الجوهر�ةت أ� تشتمل على صفالذا

الهو�ة الشخص�ة وهي تطل�  ،، م�اد� المنط� إحد�المنطق�ة التي تحدث عند أرسطو وهي 

عل�ه ونجد یرات التي تطرأ الموجود المش�ه �الشخص رغم التغ ىهو�ة الشخص أو عل ىعل

  )2( إلخ....غیرها أ�ضا الهو�ة الجزئ�ة و 

حیث  الر�اضيهوم الهو�ة وف� منظوره المنطقي و مجال التف�یر في مف فتتحامن  أرسطو هوف

أ هو نفس الشيء وقد : أ  أ ، هونجده �عبر عن قانون الهو�ة بتعابیر متعددة �ان �قول أ 

ذات�ة خاصة �حتف� بها دون تفسیر فا الشيء دائما هو  تدل جم�ع هذه التغیرات أن للشيء

  ) 3(يءالهو�ة تفرض ذات الش أنذلك  ىمعنو ... هو

                                                
  .107،108،ص1،2010،تونس،طرنظریة الفن العربي، دار دمحم علي لنشحسن أل سعید و شاكر ،نزار شقرون.:ینظر-1

   . 208، ص �1985، /إبراه�م مذ�ور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العر��ة، القاهرة، د - 2

  .4، ص 1974الثقاف�ة للنشر و التوز�ع، القاهرة،دمحم نهران، مدخل إلى المنط� الصور�، دار  -3
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شخص عن  أو�قول الجابر� الهو�ة هي مجموعة من الصفات التي تمیز شیئا عن غیره 

شخص أخر أو مجموعة عن مجموعة ف�ل منهما �حمل عدة ممیزات وسمات في هو�ته 

رز �ل إحداهما في مرحلة مختلفة یب أن�م�ن متغیر غیر ثابت الهو�ة هي شيء  ،هوعناصر 

ع الجماعات عالقته موتعبیره عن فردیته و  مصطلح �ستخدم لوصف مفهوم الشخصهي و 

، الهو�ة الشخص�ة تعرف شخصا �ش�له واسمه وصفاته وجنسیته الثقاف�ةمثل الهو�ة الوطن�ة و 

تدل على ممیزات مشتر�ة أساس�ة ) وطن�ة أو قوم�ة(وعمره وتار�خ م�الده، والهو�ة الجماع�ة 

، أهمها إشتراك الشعب أو المجموعة في األرض، لمجموعة من ال�شر تمیزهم عن غیرهم 

  )1(.إلخ...لطموح اللغة، التار�خ،الدین، الحضارة ،الثقافة ، ا

فا اإلنسان هو  ،موضوع إنساني خالصو  الجماعة، الفرد و خاصة �اإلنسان والمجتمعفهي 

ین ما هو �ائن وما الذ� ینقسم على نفسه وهو الذ� �شعر �ا المفارقة أو التعالي أو القسمة ب

بین الحاضر والمستقبل فا  ،الماضيبین الحاضر و  ،بین الواقع والمثال ،ین�غي أن ��ون 

الذ� تنقلب ، ثقافة المجتمع الحفا� علىالثقافي واالجتماعي و الهو�ة تساهم في وجود الوعي 

اإلنسان وحده هو الذ� �م�ن أن ��ون على غیر ما  ،الهو�ة إلي اغترابع�س تجسید ف�ه 

إم�ان�ة قد توجد وقد ال توجد إن هي و الحر�ة، الحر�ة الذات�ة  عن هو عل�ه فا الهو�ة تعبیر

  )2(.وجدت فا الوجود الذاتي وٕان غابت فاالغتراب 

بها المجتمع عن غیره من  التي �متازالسمات في إبراز ق�م و ضرورة و أهم�ة �ما نجد لها 

معا وتغرس روح التعاون بینهم وٕاعطاء ح� الرأ� وح� التعبیر  هتجمع أفراد ،المجتمعات

ذین ینتمون للاالزدهار الفرد �مجتمعه و�قدم له التطور والتقدم و بها  �عتزالتي  وح� الملك�ة

لتي تع�س ثقافته ولغته وعقیدته �ما أنها تعتبر الصورة الهو�ة واحدة لهم نفس الحقوق 

تساهم في جعل  فوجود الهو�ة ساهم في تمیز الشعوب عن �عضهم  تار�خهوحضارته و 

تكون هذه الممیزات مشتر�ة بین جماعة من الناس و  اد �حققون صفة التمیز عن غیرهماألفر 

والعادات  اث الثقافيالتر رت�� �الوجود والذات و ت سواء ضمن المجتمع أو الدول، الهو�ة

                                                

   .6المرجع الساب�، ص بوعبید وأخرون، ، عبد هللا: ینظر - 1

  .13ص ،لمرجع الساب�ا ،حسن حنفي-  2
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الث�ات االختالف والتغییر و�ذلك �التشا�ه  والتماثل و و  رت�� �التنوع تمثلما  والتقالید 

   )1( �ة المتنوعةمستو�اتها المعرففي ص�غتها المختلفة و  االجتماعي

فهي  فهو�ة الشيء هي عینه وتشخ�صه وخصوصیته ووجوده المنفرد الذ� ال �قع ف�ه اشتراك

 نفسهالشخص ، و هي التشخ�صعند القدماء تأخذه عدة معاني و و  تمیز مجتمع عن غیره 

تدل المعلومات الرئ�س�ة الخاصة �ه و  تحتو� على ،فهي التي تشیر إلى شخص�ة �ل فرد

العموم�ة فل�س �ضرورة أن ترت�� ��ل فرد على وجه الخصوص فالمنظور العام أ�ضا على 

)2( منطقة أو جهة معینة  للهو�ة  �شیر إلى فئة أو جماعة من الناس تت�ع دولة أو  

الهو�ة عند �عضهم هي الحق�قة المطلقة المشتملة على الحقائ� لذلك قیل األح� �اسم الهو�ة 

أ�  ال�قاءوهو المسمي بواجب الوجود والمستلزم للقدم و نفسها من �ان وجود ذاته من 

ل�ساهم في بناء  العلم�ة في المجال الذ� یبدع ف�هستخدام الفرد لمهاراته الف�ر�ة و �ا

  )3(.المجتمع

میزة الفرد  ،أ� متماثل نجد أنها عالمة ما هو متماه �المعني ،من معاني الهو�ة أ�ضا

أمة أو مجتمع  فلكل ،�فرد �قال عنه أنه متماه �المعنيه تشبیه متماثلة مع میزة فرد أخر أ�

التار�خ�ة المتماثلة تعبر عن ��ان عددا من الخصائص والسمات االجتماع�ة والنفس�ة و 

الخصائص التي تجمع بتأثیر من هذه السمات و  ینصهر ف�ه أفراد منسجمون ومتشابهون 

في الم�ان لكنهما قد یتسمان  ف�ر�ین متمایز�ن في الزمان أو هي سمة موضوعین أو ،بینهم

أما ، لهو�ة الك�ف�ة أو الهو�ة النوع�ةهذا المعني �شار إل�ه عادة �اسم امعا �الصفات عینها 

بل  ،را مع ال�عض األخمع �عضهة ئنات متماه�من الناح�ة النفس�ة المیتافیز�ق�ة ال یوجد �ا

و�قدر ما ، في حاضره �هقبل �استمرار ماضتی�قي الكائن متماه�ا مع ذاته �قدر ما �س

  )4( .یختصر تغیراته الخاصة �ه �ظل متماس�ا بتراثه ��امله

                                                

   .7المرجع الساب� أزمة الهو�ة ،صینظر ،-  1

   530جمیل صلب�ا ،المرجع الساب� ،ص-  2

   .المرجع نفسه ،نفس الصفحة-  3

، /2،2001خلیل أحمد خلیل ،منشورات عو�دات،بیروت،المجلداألول،�:الالند،موسوعة الالند الفلسف�ة ،ترأندر�ه ینظر،-  4

   .609،607ص
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تش�ل مفهوم الهو�ة عنصرا دینام���ا ضمن بن�ة أوسع هي مفهوم الفرد عن ذاته والذ�  

مفهوم الهو�ة الفرد�ة محددا �ادراك الفرد لخصائص الشخص�ة  عنصرا أخر یتضمن بدوره

وقد تكون هذه الممیزات مشتر�ة بین جماعة ال �ش�ه غیره التي تمیزه عن إنسان أخر الممیزة 

إلي جماعة  �انتمائهوعي الفرد الهو�ة االجتماع�ة  ،ن الناس سواء ضمن مجتمع أو دولةم

لسعي نحو وا للعالم وتفاعالته معه وتقی�ماته له، تهراكاإثقاف�ة تنظم  ق�مةلص�اغة منظومة 

معني � �ه  دون أن یتعارض ذلك مع أهدافه الفرد�ة الخاصة ،�ة مشتر�ةاعإنجاز أهداف جم

لتساهم في بناء مح�� هي نتائج لتجارب مشتر�ة ونم� الح�اة المشتر�ة بین أفراد الجماعة 

  )1( .عام لدولة ما أو مجتمع ما

�عرفها أل��س م��شیللي �أنها مر�ب من العناصر المرجع�ة الماد�ة واالجتماع�ة والذات�ة التي  

ات وهي �النس�ة له مر�ب من األطروحات والعمل� االجتماعيتسمح بتعر�ف خاص للفاعل 

خاصة تطل� علیها النواة الهوا�ات�ة تمنح  تعبیر�ةتأخذ ص�غ المتكاملة التي تفسر العالم و 

معناه  ها فيعلى أن "الهو�ة "في �تا�ه الموسوم � یر ،)2(لتماسك والتوجه الشمولي الكائن ا

س�ه وذلك ینسحب على الجماعة �ما ینا الخاصة �ه العام أنه �حق� لكل فرد تحدید هو�ته

� �فهم الناس و تصورهم فهي �ش�ل عام تتعل" الذ� �حدد نفسه بنفسه والشخص هو ،أ�ضا

�م�ن تعر�ف هو�ة �ل شخص وفقا لهو�ته الذات�ة ".....�قول و لما �عتقدون أنه مهم ألنفسهم و 

لهو�ة وهي أخیرا الوعي �ا .....لصورة المختلفة للهو�ة للجماعة �ا أوهي وعي للفرد 

 . )3(ش�لهاتي تكون هو�ته الخاصة و الوهي إدراك من الفرد لسماته الفرد�ة  ....االجتماع�ة 

�معني حق�قة �قاء الشيء �ما هو ال تتغیر الشيء هي ثوابته التي تتحدد و �ة وقد وردة أن هو 

نها لنقضیها طالما �قیت الذات أن تترك م�ا دون وتتجلي  عل�ه وتحت أ� ظروف مختلفة،

 �شیر هذا التعر�ف إلى ،تمیز بها عن غیرهیإنها �ال�صمة �النس�ة لإلنسان  ،على قید الح�اة

تمیز شعب ما عن غیره من الشعوب وأنها أن الهو�ة تعبر عن خصوص�ة الفرد فهي التي 

                                                

صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعیة النفسیة ،  HUMAN & SOCIETY، والمجتمع اإلنسان فارس �مال نظمي - 1

   October )22.(sat )517 (NO 2005 تشر�ن األول السبت 517، العدد 12صالعراقیة، 

  . 169،دمش�،ص 1علي وط�فة، دار الوس�م للخدمات الط�اع�ة ،�:م��شیللى،الهو�ة ،تر ألك�س -  2

  .99صالمرجع نفسه،   - 3
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ة عن ع�ار ''�ما عرفت أ�ضا �أنها )1(التعدیل وٕان �انت لها قابل�ة لتجدید غیر قابلة لتغیر و 

الذات�ة التي تسمح بتعر�ف خاص للفاعل االجتماعي العناصر المرجع�ة والماد�ة و مجموعة 

 م�ونة من عناصر متغیرة وتتمیز �التفرد فالفرد االجتماعي �م�ن التعرف عل�ه منالهو�ة فا 

  .)2(" ل من مرجعیته وغیرهاخالل الم�ونات التي قامت �التش�

هو ذاته ول�س  الصفة التي تجعل من الشيء یدل على لف�'�عرف اندر�ه الالند الهو�ة �أنها 

)3( .غیره  

التي ینفرد بها  ،األخالق�ة الثقاف�ةوالممیزات العقائد�ة و الهو�ة هي مجموعة الخصائص ف

شعب من الشعوب أو أمة من األمم، وهي �التالي تعبر عن طب�عة ذالك الشعب أو تلك 

من حیث لغتها وطرائ� تف�یرها ونم� حضارة أخر� التي تمیز حضارة أو مجتمع عن األمة 

ات التي تالزم شیئا أو شخصا ما الصف�ذالك هي مجموعة و .)4(ح�اتها وأسالیب تعاملها 

الشخص المتضمنة صفاته الجوهر�ة حق�قة "هذا ما �شیر إل�ه القول في مفهوم الهو�ة �أنها و 

تعتبر القدر ومن هنا فالهو�ة الثقاف�ة لمجتمع ما  التي تمیزه من غیره وتجعل له ذاتا مستقلةو 

  )5(."ن غیره من المجتمعاتالسمات العامة التي تمیزه عالثابت والجوهر� المشترك و 

فسي �شیر إلى إدراك شعب ما أن الهو�ة مفهوم  اجتماعي ن �ما أشار أحد ال�احثین إلى  

�عرف نفسه في  نأأ� الشفرة التي �م�ن للفرد عن طرقها  و��ف�ة تمایزه عن اآلخر�ن ،لذاته

مرت�طة  ثقاف�ة عامةهي تستند إلى مسلمات و  ،التي ینتمي إلیها االجتماع�ةعالقته �الجماعة 

  )6(.عاقتصاد�ة للمجتم تار�خا �ق�مة اجتماع�ة وس�اس�ة 

                                                

   .6، ص2003، شر والتوز�ع، القاهرةالن، نهضة مصر للط�اعة و 3العولمة على الهو�ة الثقاف�ة،� دمحم عمارة، مخاطر -  1

، دار �نوز المعرفة، 1نهضة الف�ر�ة ص�اغة المفاه�م، �الصراع مع الذات، دعوة للو  العر��ةأشرف حاف�، الهو�ة  -2

  .17، ص2012 األردن

جامعة  ،�ة في الفن المعاصر ،قسم الرسم والتصو�ر �ل�ة التر��ة الفن�ةالتراث �مدخل لتحقی� الهو  ،دثر�ا حامد یوسف-  3

  .167،ص10لعدد ،احلوان

   .30ص ،2001،لبنان ،دار العلم للمالیین،8معجم لغو� عصر�،�الرائد  ،جیران مسعود-4

   .71،ص2000ر،صلط�فة إبراه�م ،دور التعل�م في تعز�ز االنتماء،عالم الكتب ،القاهرة ،م ،خضر-5

   .110،ص2001،خر�ف1�،3نم�ة ،مجلددمحم إبراه�م عید،الهو�ة الثقاف�ة الغر��ة في العالم المتغیر،مجلة الطفولة و الت-6
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تعدیله �استمرار، یر� أن الهو�ة شيء یتم اكتسا�ه و التصور االجتماعي الدینام��ي للهو�ة 

ن تار�خ أ� شعب هو وذلك أل ،تة ،أ� أن الهو�ة قابلة للتحول والتطورول�س أبدا ماه�ة ثاب

سلسلة عمل�ات متتا�عة �ما فإنها شيء دینام��ي و  ،�األحداث والتجاربتار�خ متجدد ومليء 

 ،الذ� تتر�ه الحضارة عبر التار�خ ترت�� �األثر، و ها تتحول مع الزمن فهي دینام���ةأن

الجماع�ة  أنها مجموعة من المقررات الهو�ة في صورتها الدینام���ة على و�م�ن النظر إلى

جتماع�ة واإل) العقائد�ة (الق�م الجوهر�ة محدد لتعبیر عن  في زمن ،التي یتبناها مجتمع ما

لة تتغیر عن ثقافة هذا التي تش�ل في مجموعاتها صورة متكام....والجمال�ة واالقتصاد�ة 

أ� تهدید لكل أو احد هذه الق�م یجابهه سخ� الدفاع الع�قر� أو المقاومة الثقاف�ة المجتمع و 

یتولي خ� الدفاع مهمة تكییف  من االنه�ار والتالشي   الذ� �عمل حاف� لهذه الق�م

العناصر المهددة لنواة الثقافة �ما �ضمن حف� جوهرها لتش�یل الصورة االجتماع�ة للهو�ة 

  )1(.الثقاف�ة المرغوب فیها 

الهو�ة هي و ... الك�ان أو الوجود على حاله  اسم:هي  الهو�ة  الد�تور بن نعمان�عرف 

السمات الثقاف�ة العامة التي تمثل الحد األدنى المشترك بین جم�ع مجموعة الصفات أو 

أفراد  تمیزون �صفاتهم تلك عما سواهم من�ون إلیها، والتي تجعلهم �عرفون و األفراد الذین ینتم

أفراد األمة ل من الخاصة التي تجعل �الممیزات الهو�ة هي ''قال أ�ضا األمم األخر� و 

  .)2(األمم غیرهم من الشعوب و التي تمیزهم عن یتمیزون بهو�تهم الجماع�ة 

ز بها عن الهو�ة �ال�صمة �النس�ة لإلنسان  یتمی :" عمارة "المف�ر اإلسالمي الد�تور أما 

إنها الشفرة التي  ،�لما أز�لت من فوقها طوار� الطمس�تجلى وجهها غیره وتتجدد فاعلیتها و 

التي عن ، و الجماعة التي ینتمي إلیهاالقته ��م�ن للفرد عن طر�قها أن �عرف نفسه في ع

   )3(.طر�قها یتعرف عل�ه اآلخرون �اعت�اره منتم�ا لتلك الجماعة 

                                                

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، " فتح العولمة "هانس بیتر مارتن، هارولد شومان،  -  1

   . 20-10، ص1988الكو�ت، 

   . 22 -21، ص 1996الجزائر، دار األمة ،  ،المغالطاتالهو�ة الوطن�ة الحقائ� و  ،أحمد بن نعمان -  2

القاهرة، دار النهضة، مصر،  32، العدد )سلسلة في التنو�ر اإلسالمي ( الهو�ة الثقاف�ة عمارة، مخاطر العولمة على  -  3

  .199ص
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عدة أنواع منهاى الهو�ة تصنف إل- ب :  

التي تشترك ف�ه  مائ�ةتناإلالمعاییر والق�م ن القواعد و هي مجموعة م :الهو�ة الثقاف�ة-1

الهو�ة الثقاف�ة تظهر لق�م ومعاییر هذه الثقافة و تساب أفراد المجتمع فاالنتماء �عبر عن االن

  )1(. ضهمراد حاملین لثقافات مختلفة عن �عوتتجلي عندما یتفاعل و�تداخل أف

القسمات العامة التي ة الثقاف�ة �أنها القدر الثابت والجوهر� من السمات و �م�ن تعر�ف الهو�

للشخص�ة الوطن�ة أو القوم�ة التي تجعل ذه األمة عن غیرها من الحضارات و تمیز حضارة ه

ك المر�ب المتجانس �ما أنها ذل ،األخر� القوم�ة یتمیز �ه عن الشخص�ات الوطن�ة و  طا�عا

التعبیرات واإلبداعات و  العقائد واألد�انو ز الثقاف�ة الق�م والرمو ذ�ر�ات والتصورات و من ال

إطار ما تعرفه من  في الحضار�ةبهو�تها  لتي تحتف� لجماعة �شر�ة تش�ل أمةالتطلعات او 

هي  � �ع�ارة أخر   العطاء،الداخل�ة وقابلیتها للتواصل واألخذ و  دینام�یتهاتطورات �فعل 

مة إلي الكون المعبر األصیل عن الخصوص�ة التار�خ�ة األمة من األمم عن نظرة هذه األ

  .حدوده وما ین�غي أن �عمل وما ین�غي أن �أمل دراته و قاإلنسان ومهامه و الموت و الح�اة و و 

��ل  ،هو�ة الثقاف�ة هي التفرد الثقافيالفي األساس التفرد و وهناك من یر� أن الهو�ة معناها 

ر� ال�احث أن ی  ن الكو  ىإلأنما� سلو��ة وق�م ونظرة یتضمنه معني الثقافة من عادات و  ما

  )2(عادات وسلو��ات من ق�م و  ل ما تحملهمة ��أالهو�ة الثقاف�ة هي �ل ما �میز أمة عن 

ما جتماع�ة هي تصورنا على الهو�ة اإلأن  جن�یز�قول ر�جارد  :جتماع�ةاإلالهو�ة -2

نحن عل�ه ومنهم اآلخرون عل�ه من خالل أنفسهم ومن خالل اآلخر�ن، و�ضیف في هذا 

الناس �ي تؤسس ین هي تستلزم عمل مقارنة ب..... الهو�ة شيء قابل للنقاش "الصدد قائال 

  فأولئك الذین �عتقدون بوجود التشا�ه بینهم و�ین.اإلخالف بینهم أوجه التشا�ه و 

                                                

   .14المرجع الساب� أزمة الهو�ة ،ص-  1

، دمش� )مش�دراسة میدان�ة جامعة د(الهو�ة الثقاف�ة في ظل العولمة الجدیدة الشاب الجامعي و  ،حمد علي �نعانأ-  2

  .420ص ،2008،عاصمة الثقافة العر��ة
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�شتر�ون في هو�ة تتمیز عن هو�ة الناس الذین �عتقدون أنهم مختلفون وال  اآلخر�ن، 

  .)1(�شتر�ون بذات الهو�ة 

هي جزء م�مل للح�اة الهو�ة برأ�ه فا  ،ة االجتماع�ة هي حول المعانيو�ر� جن�یز أن الهو�

، واإلطالع على ن هو�ات مختلف الجماعاتاالجتماع�ة، وهي تتش�ل فق� عبر التمیز بی

مختلف الهو�ات �عطي إشارة على نوع الفرد الذ� تتعامل معه ومن تم ��ف�ة االرت�ا� �ه 

و�صل جین�ز إلى استنتاج مهم حول الهو�ة یبلور ف�ه أهم�ة الهو�ة االجتماع�ة للمجتمع 

  )2(." لن ��ون هناك مجتمع بدون هو�ة اجتماع�ة" �قول ف

مح�طه االجتماعي وهي تیجة مختلف التدخالت بین الفرد و الهو�ة االجتماع�ة تعبر عن ن

ما هو اجتماعي فال �م�ن حصر الهو�ة ف�یر التي ترت�� بینما هو نفسي و وسیلة الت

ها تتماشي مع تعر�فها االجتماع�ة على األفراد بل إن �ل فئة لدیها هو�ة خاصة ب

  .االجتماعي

فالذات الجماع�ة تعبر عن الشعور �المصیر المشرك عند  : الهو�ة الجماع�ة-3

مجموعة األفراد الذین �ع�شون ذات الوضع�ة وتر�طهم  نفس مصالح وأهداف مشتر�ة ونفس 

 المصیر، ف�م�ن أن تكون ط�قة، فئة، شعب، أمة �حیث تش�ل إتحاد من األفراد في إطار

معین ، فالمقاومة تتش�ل نتیجة تكافل و تكاتف جهود مجموعة من األفراد الذین ��ونون 

في هذه الهو�ة �ل فرد یؤسس هو�ته الخاصة )3(. على وعي بذاتهم ومصالحهم اإلجتماع�ة

�ه و�ضعها في خدمته �صفة شخص�ة و الهو�ة الجماع�ة تكون من عالقات تفسر تحاور 

�اعت�ار أن الكائن ال�شر� ال �ع�ش �عزلة، ف�ل فرد یجب عل�ه الفرد مع مح�طه أ�ا �ان، 

 االنتماء إلى مجتمع أو مجموعة أفراد یت�ادلون ولو �صفة جزئ�ة فهم العالم و�تعاونوا من أجل

  .بلوغ أهداف جماع�ة  

                                                

، 1حاتم حمید محسن، دار �یوان للط�اعة والنشر والتوز�ع، �: ، سوشیولوج�ا الثقافة  والهو�ة، ترهولبورن و  هارلم�س -1

   . 93، ص2010 دمش�،

   . 94 - 93ینظر، المرجع نفسه، ص  -  2

  .168،ص2008،الجزائر،�1 ینظر، خالد حامد ، المدخل إلى علم اإلجتماع ، جسور لنشر والتوز�ع،-  3
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االنحدار من رافي و هي وعي مجموعة تتشارك في نفس االنتماء الجغ :ن�ةاألثالهو�ة -4

لها موقعها االقتصاد� لمشترك و ، والنم� المع�شي االلغة أو اللهجة الواحدةنفس العرق، و 

غال�ا ما �انت هذه الهو�ة و مع مجموعات أخر� من نفس الدولة الثقافي مقارنة والس�اسي و 

  .)1("الوحدة الوطن�ة''محظورة س�اس�ا في الكثیر من �اسم الحفا� على 

هي الوعاء الكبیر الذ� �عترف و�وث� و�ستوعب �ل طوائف  :الهو�ة الوطن�ة- 5

وم�ونات المجتمع وأنها �ائن یتجسد في نفوس أبناء الوطن الواحد �جزء من تكو�نه 

هي الوعي �االنتماء إلى شعب ��ون تحت را�ة الدولة الواحدة، )2(الوجداني والنفسي الذهني 

وهي أ�ضا تسمح للح�ومات بتوحید ....و�ساهم مواطنوه في مصیر مشترك، وتار�خ واحد 

  .الجماعات اجتماع�ا وثقاف�ا وس�اس�ا

أمة أو مجتمع هي ل�ست �ل  هو�ة و عب من دون هو�ة ش وأمن المستحیل أن نجد مجتمع 

األف�ار ومن المشاكل التي لتداول العلمي و  إضافةثابتة مرت�طة ��افة المؤثرات الخارج�ة 

  .االنفتاح الحالي و  التسارع التكنولوجيو العولمة تواجهها الهو�ة 

 

 

                                                

  .14ص الساب�،المرجع  أزمة الهو�ة،-1

   .14، ص2017المغرب، / في المجتمعات العر��ة، دار األمان، الر�ا� االفتراض�ةعبد الح��م أحمین، الهو�ة -  2
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  التش�یلي الجزائر� العمل الفني الهو�ة في 

  :عناصره العمل الفني و -1

عالم الحس ل�حدث في خرجه اإلنسان من عالم الخ�ال إلى هو ما ی:  العمل الفني1-1

المتذوق لعمله الفني الذ� عالم�ة بین الفنان و لغة حوار تأثیرا �الجمال و ر�ا وٕاعجا�ا و النفس ط

فهو نتاجا ما جدید أو تسل�� الضوء على ف�رة  یهدف إلى إنشاء شيء �ن إدراكه �حواسنا�م

تحلیله نستخدم لوصفه و و  ،عن ف�رة أو یترجم أحاس�سه ل�عبر اإلنسان رروح�ا نا�عا من جوه

العمل الفني من دونها فالعمل ال �م�ن فهم معترف بها، و  ومقای�سمقوالت ومصطلحات 

وضوعها �ما لها مها الفنان لها مدلولها الثقافي وعالقتها الزمن�ة و الفني ش�ل أو هیئة ابتكر 

  . )1(ض�فة أو فائدة ذات و  أنه

�ة هو�ة اإلنسان في معظم المجتمعات القد�مة الكبر� تعرف من خالل األش�ال الفن �ان

والعادات  تز�نهرفة الجسم و زخنماذج مال�سه وطرزها و ، �ما في التعبیر�ة التي تدل عل�ه

�انت تعبر عن  الصغر� عشیرته وفي المجتمعات  فنان أوالتي تدل على قبیلة الالتقالید و 

فهو وسیلة للحوار بین المجتمعات المتنام�ة ف�عمل �وسیلة هامة في تكو�ن ثقافتهم ح�اتهم و 

  .اإلنسان�ة و  لقضا�ا الهامة المتعلقة �الوطنوعي اإلنسان �ا

حدة و�م�ن تعر�ف  ىإن العمل الفني هو شيء �حمل خصائص محددة ین�غي تحلیلها عل

الفني ل�س تر�ی�ا ثابتا بل تش�یل لعناصر وأجزاء  فاالعمل)2(العمل �ل�ا وف� لهذه الخصائص

تتحرك في فضاء اللوحة وتتشا�ك في عالقتها مع �عضها ومع الفنان ذاته فتعدد فیها 

المعاني وتختلف فیها القراءات فیتكون الفن التش�یلي بتأو�الته وتعبیراته حسب تداخل بناء 

  .بن�ة العمل الفني العمل الفني وترا�� معان�ه في نس� �لي تبرز دراسة 

دراسة بن�ة العمل الفني التي �ظهر فیها التشا�ه واالختالف من خالل بناء عناصره المختلفة 

وتكشف أ�ضا التحوالت الف�ر�ة الثقاف�ة واالجتماع�ة من خالل تجزئة العمل التش�یلي إلى 

                                                           

   .13ص ،198مصر، ،ةدار النهض ،الفن العامتار�خ  األلفي أبو صالح ،الموجز في:ینظر -  1

السعدون ، ص�ار السعدون، وضع النقد من النقد الجدید إلى النبو�ة، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد، -2

   .40ص.1990
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لذ� یتضمن قراءتها �عم� العمل التش�یلي اصره التر�یب�ة  ف��ون تأو�الها و أجزاء وعنا

  )1(.وظ�فة ضرور�ة أو هدف 

وٕاعادة خلقها على  أنحاء مختلفة ان�یت یتمثل في تر�یب الظواهر علىالعمل الفني عند یوز 

أم شعر أم موس�قي التر�یب هذا العمل الفني رسما أم نحتا سواء �ان  ،درجات متفاوتة

رأیناه أعم� من اقع أن أ� عمل فني إذا ما تعمقنا ف�ه الو و  ،ٕاعادة الخل� �قوم بها العقلو 

رف�ة فالعمل�ة هنا ل�ست محاكاة ح ،فهو رمزا فن�ا الشيء الذ� �مثله أو یرسمه أو ینحته 

�أخذ من األش�اء ظواهر و�ر�� ما بینهما  تتعل� �الشعور وٕانما ،للطب�عة أو نقل م�اشرة عنها

   )2(.�عیدها لكي تظهر في ثوب جدید مبتكر و 

اإلنسان �عد �شیر إلى ف�رة عن مهارة إبداع�ة أو تقن�ة ناشئة بواسطة جهد واع هادف هو و 

إال  ،خل� لمجموعة من العالقات الصور�ةع�ارة عن عمل�ة  ،درجة عال�ة من األهم�ة على

الصورة ،  �قصد �ه الصورة العقل�ة الج�ارة،اه�ة اإلنسان وقدراته العجی�ة و أنه �ع�س م

الذ� و فهي التي تمنح الح�اة لموضوع الفن ة العمل الفني هي صور �مصطلح فني تش�یلي 

  .هو مدرك �صر� �شتمل الش�ل

ومن صورة تحتو�  أو الحجر ،أو اللف� ،هي اللون أو الصوت ،العمل الفني یتكون من مادةف

تو� أو المضمون المحتنظ�م  ثم الترتیب و  ذ ش�ال معین بناء علىوتجعلها تأخ ،هذه المادة

العمل الفني و األف�ار في العمل، الي والمعاني و لتعبیر ل�قدم االنفعال الجمالذ� یتضافر مع او 

العناصر التي تتألف منها أال وهي عمل�ة تنظ�م  هو �مثا�ة ثمرة لعمل�ة منهج�ة خاصة

�أسالیب اإل�قاع ن فیها الفنان �ستعیالبد أن �صدر عن مهارة إبداع�ة و فالعمل الفني  ،الحر�ة

دد األش�ال التناسب من أجل فرض ضرب من الوحدة على ما في موضوعه من تعوالتنظ�م و 

   )3( .الصورأو الحر�ات و 

                                                           

م، 2011، 1، �ار مجد الو� لنشر والتوز�ع، عماند ألغام سعدون العذار�، بن�ة التعبیر في الفن العراقي القد�م، د-1

  . 55ص

تار�خ التذوق الفني عبر العصور، �ل�ة اآلداب عبد المنعم ع�اس، الحس الجمالي و راو�ن  ،د المنعم دمحمعب ىعل-  2

   .221- 220، ص2003،جامعة اإلس�ندر�ة،

، الس�ندر�ة ، ب �،  رالنشلدن�ا الط�اعة و  ،الفني، دراسة جمال�ة دار الوفاء، عناصر العمل رمضان الص�اغ- 3

  . 15،16ص
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سواء على مستو� اللوحة أو التمثیل أو الصورة أمام وحدة متماس�ة هذا �ضعنا العمل الفني 

  :يالتماسك نتیجة لترا�� عناصر العمل الفني التي تتمثل ف�ما یل

  :عناصر العمل الفني  2 -1

لمستو�ات او  م�م�ة ومنها تتش�ل  مختلف الخطو�تعتبر أ�س� العناصر التص :النقطة -أ 

اتجاها نقطتان متجاورتان  �عدا بینهما و �ما تش�ل خ� أو م�ان  المسحات تعد نها�ة �لو 

تصطف لتش�ل نهما �ما تتجاور مجموعة من النق�   و معیننا �قدر بخ� وهمي واصل بی

أو ق�م أو منحني أو مائل أو دائر�  �عدا معینا فتشیر إلى خ� �س�� قد ��ون مستو اتجاها 

 )1(غیره 

ضع قلم مع بدا�ة تنفیذ الف�رة الذهن�ة لد� الفنان فإن أول ما �قوم �ه  في الرسم هو و 

 هو النقطةن قد بدأ في أول عناصر التكو�ن و �ذالك ��و الرصاص على سطح اللوحة، و 

هي أینما �انت ال تعبر إال عن و  ،ر التي �م�ن أن تدخل في أ� تكو�نفهي أ�س� العناص

متناثرة  أوإذا تكاثرت النقا� متجمعة أو متفرقة  ،ن الكلمجرد تحدید م�اني فهي جزء م

  .نها �ح�م طاقتها الكامنة �فیلة بإثارة أحاس�س حر��ة جمال�ة فإ

وهو عنصر من عناصر التصم�م ذو  فالخ� عنصر أساسي في الفن:الخ� -ب

، له معني خاص في الفن إم�ان�ة غیر محددة ناتج عن تتا�ع مجموعة من النق� المتجاورة

�عتبر س�اسة أساس�ة في بناء العمل الفني �ما �مثل أ�ضا اله��ل البنائي لصورة التش�یلي و 
ق�م و یزدادا تماس�ا �ثني و�قوس و�نع�س و�ستالتنوع في اتجاهاته حیث �متد و   أساسه  )2(

بدا�ة التصم�م نجده من  ا حسب وظ�فته في اللوحة،والخ� وسیلة لتش�یل والتعبیرأو رفع

في الفنون  قد ظل رسم الخطو� واحدا من أكثر العناصر أساس�ةو  ،إلى نها�ة اللوحة 

فا �ا  عد مجرد �تلة وٕانما �تلة ذات خطو� خارج�ة�في النحت، وهو الفن الذ� ال و المرئ�ة 

تطل� �لمة خ� اصطالحا على أدق األش�ال ذات الصفة الطول�ة و الخ� یتحدد الش�ل 

                                                           

م، �2009، .جدار للكتاب ، عالم الكتب الحدیث، األردن، دخلیل دمحم الكوفي ، مهارات في الفنون التش�یل�ة،  -  1.

   .31ص

   .28ص م،2006، 3عالم الكتب، �ینظر، محمود البیوني، أسرار الفن التش�یلي،-2
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 ،اتجاهادد �عدا و تح ق� المتالصقة �عد الخ� عن �ونه سلسلة من النغیر المطلقة �ما ال 

  )1(.ه�قو� حر��ة �امنة تجر� في هذا االتجا مع�اً ولكنه 

وخطو� مر��ة،  ةهما خطو� �س�ط رئ�سینتنقسم الخطو� إلى نوعین :  أنواع الخطو�

الخطو� العمود�ة والمائلة وأخر� غیر و� مستق�مة مثل الخطو� األفق�ة و تشمل األولى خط

طو� أوال أساسها مستق�مة �ا الخطو� المنحن�ة والمقوسة أما الخطو� المر��ة تتر�ب من خ

ها امد وثان�ا خطو� أساسالمثال على ذالك الخ� المن�سر والمتواز� والمتعالخ� المستق�م و 

  الحلزوني والمموج وأخیرا خطو� أساسها الخ� المستق�م خ� غیر مستق�م الخ� المنعرج و 

  )2(.غیر المستق�م و 

إذا یبني الفرد في  ،ٕادراكها �وحدة متصلةو  الفردتشیر هذه الخطو� إلى  :الخطو� المتقطعة

مخیلته خطو� وهم�ة ناتجة عن الطاقة الحر��ة الكامنة فیها فتصل بین أطراف الخطو� 

  .المتقطعة 

�ما قد تعبر عن موضوعات  ،تستخدم للفصل بین المساحات :العمود�ةاألفق�ة و الخطو� 

 مثل س�ة الحدید أو مسار ضوء العر�ات أو أعمدة  الهاتف وقد تعبر هذه الخطو� عن

الهدوء ،�ما االسترخاء وتوحي �الثبت و طو� األفق�ة تعبر عن الراحة و أحاس�س ومعاني فالخ

  .ألتساع األفقياإلحساس �اتعمل على ز�ادة 

  .تمنح هذه الخطو� إحساسا �الجمال و الرقة :  الخطو� المنحن�ة

الش�ل  ، مون هما قوام �ل عمل فني جمیلالمضالش�ل و ): والحجم المساحة(الش�ل - ت

هو ب�ان حر�ة الخ�  وهو في نفس الوقت �ش�ل �طول وعرض مساحة ل�س لها عم�  

المضمون هو �ل و )3( الفن الخالص المجرد من المضمون أو فالش�ل هو الصورة الخارج�ة 

�شتمل عل�ه العمل الفني مثل موضوع فلسفي أو دیني أو تار�خي أو اجتماعي  أو  شيء

مختلفة فتنشأ  اتجاهاتالمساحة هي ذالك الفراغ المرصود بین الخطو� التي تتجه و  س�اسي

                                                           

، 1ل�ة، م�اد� التصم�م الفني، م�ت�ة المجتمع العر�ي للنشر والتوز�ع،�برایث، معتصم عزمي الكد بدر غینظر، خلو -  1

  . 61،ص2008

   .38،37، المرجع الساب�، ص، مهارات في الفن التش�یليلكوفيخلیل دمحم ا-  2

   .46، صنفسهخلیل دمحم الكوفي ، مرجع ینظر، -  3
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روا�طها �عناصر حسب ص�غتها و  تش�ل خطا�ا المساحة من أدوات البناء في لغة التش�یل 

ور وتمتلئ بدرجات فتتجمع  وتتفرق �ما تت�این وتتداخل، أو تتجاأخر� من اللوحة الفن�ة، 

 )1(متوافقة بین القاتم والفاتح و لون�ة متناغمة 

فالش�ل هو المحور األساسي في العمل الفني فما لم تتوفر ف�ه تنظ�م متفرد لعناصر 

التر�یب�ة األول�ة ال ��تب ق�مة فن�ة تت�ح له أن ی�قي و�ؤثر مضمون اللوحة التش�یل�ة  مهما 

ني یرتكز على نمو فهو أداء ف�انت واقع�ة أو رمز�ة أو جمال�ة أو خ�ال�ة أو تجر�د�ة 

  .)2(الش�ل وأداءه

  المستطیل تتنوع منها الهندس�ة �ا المثلث والمر�ع و لف األش�ال و األش�ال نوعان تختو 

�ذلك الش�ل الفني طب�ع�ة مثل الج�ال والصخور أو أش�ال اإلنسان والحیوان و و .....ائرة الد 

�ستلهمها فالش�ل في العمل الفني ل�س مالمح العناصر التي  ،الذ� یجمع بین األش�ال

موضوع "تجسید هو محاولة  ٕانمال�س مجرد ق�مة مجموعها، و الفنان أو حتى یؤلفها و 

  .الفنان بناء على حواره المستمرمواز لعدید من األف�ار والرؤ� التي تعتمل في عقل "مرئي

إبراز عمل�ة تر�یب الش�ل و�رت�� أ�ضا �مادة  في  یتدخل الضوء : الملمسو  الضوء- ث

�اس ضوئي �غیر في الش�ل م�اشرة ذلك التش�یل حیث یتغیر الضوء من عتمة وانع

ن �لمة ملمس تتضمن عمل�ة إ الملمس )3(�التالي �غیر أ�ضا في العالمة ال�صر�ة و 

اللمس واإلحساس �ا ال�صر و�الجلد عن طر�� العین والید وعلى وجه الخصوص 

الخشونة أو من حیث  السطحي لكل خامة سمة بنائ�ة تحدد صفاتهالمالمس صفات فو 

األحاس�س التي �م�ن أن  تتنوع مالمسها فتت�این معانیها  الطب�عة من حولناو  ،النعومة

فی�قي الش�ل مرت�� دائما بتكو�ناته  .ثالثة تحققها لد� المتذوق والملمس سطوح ذات أ�عاد

وظ�فة أ�الغ�ة في  لیؤد�مسحاته و  وخطوطه حجوم�ة والملمس�ة  ونس� عالئقه اللون�ة وال

  رسالة فن�ة 

                                                           

   .31، الرجع الساب�، صمحمود البیوني-  1

 .1،1995اللوحة في الفن الحدیث، دراسة تطب�ق�ة في أعمال ب��اسوا، دار الشروف القاهرة، �فاروق �سیوني، قراءة -  2

  .12،13ص

   .106م، ص1987فصل صالح ، نظر�ة البنائ�ة في النقد األدبي ، دار الشؤون الثقاف�ة العامة ، �غداد، -  3
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ثیر الظالل القائمة الناشئة عن تأالناتجة و  المساحات  إن توز�ع: الكتلةالفراغ و -د

ٕاطار الصورة هو الذ� �عمل على و الضوء �عمل على إثارة اإلحساس �العم� الفراغي، و 

  .ظهار إ

ومن األخطاء الكبیرة التي �م�ن أن �قع  ،للموضوع الذ� تشمله الصورةلنس�ة الفراغ �االكتلة و 

أو فراغا �ان من  ،یترك فراغا ال �عبر عن معنى �أن ،المساحات استخدامفیها الفنان إساءة 

  .المم�ن إیجاده لیخدم الموضوع 

�عتبر اللون من الوسائل الهامة لتعامل في ح�اة اإلنسان لتعبیر و الحس  :اللون -ج

هو إال ذالك التعبیر الف�سیولوجي الناتج  اإلدراكي ذالك لقدرته على المخاط�ة فاللون ما

على ش��ة العین سواء �ان هذا  اللون مادة صناع�ة أو ضوء ملون و �عني ذلك أن 

أو رد فغل لرؤ�ة  استجا�ةعن اللون هو  "وهو لغة للوحة �قول ز�جفیلد  )1(اللون إحساس 

، و الذ� �مر عبر المشور لموجات الضوئ�ة لشعاع الضوء المرئي األطوال  المختلفة ل

 )2(".في ش�ل حزمة ضوئ�ة من طیف الطاقة اإلشعاع�ة 

ساس�ات للون أهم�ة في تكو�ن العمل الفني ال تقل عن العناصر السا�قة فهو من أ 

 ،ق�مة مؤثراته �قدر ما جعلناه ذا تأثیر التكو�ن في العمل الفني و�قدر ما أدر�نا ممیزاته و 

فمفهوم اللون هو صفة أو مظهر لسطوح التي تبدو للعین المجردة نتیجة لوقوع الضوء 

أ� مرت�طة م�تس�ة علیها ترت�� دالالت األلوان �معاني ذهن�ة في عقولنا نتیجة لخبرات 

  .اإلدراك ن وسیلة هامة من وسائل التعبیر والحس و �عد اللو  ،�األحداث التي نمر بها

تحده أ�عاد هندس�ة  اللوحة الفن�ة التش�یل�ة هي ع�ارة عن فضاء:الفضاءالحیز أو -ح

عنصر ش�لي  ألجسام الكتل بل هووهو ل�س مجرد خلف�ة تتخللها ا ،معلومة �حدود

عناصر أخر� موزعة �طر�قة �م�ن تفعیله دون توفر �یلي من عناصر العمل الفني تشو 

لمصور فاخاصة من الفضاء الواقع "صورة "ف�ل عمل فني تش�یلي هو �حد ذاته مت�اینة، 

                                                           

م، 2007، اإلس�ندر�ة، التوز�عحورماه الدول�ة لنشر و الضوء، مؤسسة و  الدرام�ة للون ، الق�م التش�یل�ة و عبد الوهاب ش�ر� -1

   .123ص

-voir. Ray faujkner.and Edur.zegfeld. art to day. ed 5. new yourk holt.rinehard and -2 

wzston.inc. p320.  
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، هذا هو جوهر و�بدع وهما من العم� ،یبدع سطح عن طر�� الخطو� واأللوان

 )1(.اإلبداع

  :في الفن التش�یلي الجزائر�  الهو�ة-2

�عتبر الفن التش�یلي النشا� القادر على تفعیل التواصل والتضارب بین شعوب العالم، وعلى 

والمعارف المختلفة وهذا ما یبرز العالقات  والرؤ� ت�ادل الثقافات واإلبداعات والمعلومات 

الحضار�ة  و��سر اإلبداع والتواصل الحضار� في الخطاب التش�یلي یختلف العمل الفني 

آخر، فیختلف الخطاب ف�ه حسب ما �قدمه الفنان من أسلوب وأف�ار، ف�ستقبله  من فنان إلى

و�تداوله �ل أحدو یتعم� ف�ه، حیث ف�ه المتذوق والمشاهد والعاد�  رالمشاهد والجمهو 

  (2).والعمل الفني ل�س ما �قدمه من خطاب فحسب، وٕانما ��مله الجمهور أو المتلقي 

الفني و�نفعل �ه إال �عد استعادة الحر�ة للجمهور في  فالجمهور لن �ستط�ع أن �فهم العمل

تأمل العمل الفني وعلى عمل المخیلة لنمو الخطاب والحوار بین المشاهد والعمل فتختلف 

  )3.(قراءة العمل التش�یلي من مشاهد آلخر

ینجز الفنان العمل التش�یلي �الجمع بین ذاته ومجتمعه والتوحید والر�� بین الجزء والكل من 

 عالمه ف��ون أداءه تعبیرا عن لحظة وزمن تع�شه ذاته ومجتمعه أو إحساس �عبر عنه

بإبداعه فالعمل الفني هو تعبیر عن أزمة اجتماع�ة وطب�ع�ة في نفس الوقت ألنه نفاذ الفنان 

  )4(.من واقع الواقع بنتفي ف�ه عذا�ه وتوتره وتناقضاته 

المه إلى عالم جدید �فعل إبداعي قائم على ینتقل الفنان �عمله الفني من واقع آلخر ومن ع

الصراع الدائم بین ما هو حق�قي وما هو زائف یتحداه و�تجاوزه بتعبیر ذاتي عن �ل ما �ح�� 

�ه و�ر�طه �اإلنسان�ة والطب�عة واألش�اء �أسلوب �ع�س شخصیته وذاته، التجاوز في األداء 

الفني فتعتمد اللوحة الفن�ة على ف�رة  الفني یتعل� �أف�ار الفنان وتعبیره وهو�ته و�أسلو�ه

                                                           

   .18،ص�1،1996 ،دار الشؤون الثقاف�ة ،وزارة الثقافة واإلعالم ،الفن عند سوزان ألنجرفلسفة  ،راضي ح��م-  1

  . 289م، ص1995، 1سعید، حوار الفن التش�یلي، مؤسسة عبد الحمید شومان، دار الفنون، األردن، �أل  شاكر2-

   .6م، ص1997نور� الراو�، متحف الحق�قة، متحف الخ�ال، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد، -3

   .59م، ص1994، 2شاكر أل سعید، الحر�ة في الفن، المؤسسة العر��ة لنشر، �-4
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التطور تنشأ عبر مراحل إنجاز العمل الفني على مستو� الرسم متضمنا مبدأ التجاوز في 

  .)1(األف�ار من التصورات األول�ة إلى مرحلة إنهاء اللوحة التي �ظهر فیها األسلوب الفني 

مع  ومتعاصرن وعي متزامن إن حالة الفنان واندماجه مع عمله وتعبیره الفني المتولد ع

اللوحة هذا ما یؤد� إلى تحقی� أسلوب فني خاص �ه �ع�س ذاته الفن�ة الداخل�ة وهو�ته 

وأسلو�ه فهو العالقة بین الفنان وعمله، في حین العمل الفني دائما مستقل بذاته ��شف 

  )2.(الحق�قة للفنان

تقالید �قوم الفنان بتصو�ر العادات و أن الح�اة االجتماع�ة هي فالعالقة الحق�ق�ة بین الفن و 

ل�ة �بیرة و التراث فالفنان تقع عل�ه مسؤ جتمعه وطرق الح�اة واألذواق واألحداث التار�خ�ة و م

للفن صلة �الح�اة )3(الحفا� على هو�ة مجتمعه قائد لمجتمعه في مسیرة التقدم و  ل��ون 

من ظروف وأحداث، من خالل ثر �ما یدور ف�ه �نتمي الفنان إلى مجتمعه و�تأو االجتماع�ة 

الفنان هو اإلنسان و  )ومرها ،وحلوها ،�أفراحها، أحزانها(اتهم الیوم�ة ح�تواصله مع الناس و 

الصادق لتعبیر �ستلهم من ح�اة الناس في مجتمعه صورة الفن�ة التي یترجمها بواسطة أدواته 

عن الح�اة  ها إلى عمل فني �عبرالزخرفة أو غیرها �حول�الرسم والنحت و الفن�ة 

فینقل  ،متعددة منها الوظ�فة الجمال�ة والوظ�فة التعل�م�ة وظائفوالفن له ادوار و )4(التراثو 

وظ�فة تثق�ف�ة تكون من خالل و معلومات قد تكون علم�ة أو وطن�ة أو اجتماع�ة أو سلو��ة 

ه قائدعلك العمل الفني �أف�اره و المجتمع التي جاء منها ذابیئة و المضامین التي تع�س ال

فلكل فنان تش�یلي أسلو�ه و�صمته التش�یل�ة التي تتش�ع  تراثهوعاداته وتقالیده وتار�خه و 

بروافد الثقاف�ة فهي التي تحدد مالمح التعرف على الفنان وانتمائه ومن خاللها یتمیز الفنان 

    .)5(. عن غیره

للمجتمع وفي ط�ات ج و�صور أعماله الفن�ة الفنان ینت  االجتماع�ة�قول أصحاب النظرة 

ثو�ا من  ة بل یجعله یرتد�ل�س عل�ه أن ینقل صورة الواقع �مرآ مجتمعه مشار�ا روح�ا و 

                                                           

  . 198، صلمرجع الساب�نزار شقرون، ،ا:ینظر-1

voir. Enremzweig.lorecache lart.Gllimard.1974.p159.  -2  

ثقافة للنشر و التوز�ع، ، دار ال1الواقع�ة في الفن، ترجمة مجاهد عبد المعتم مجاهد، �: ینظر،سیدني فین�لشتین -3

   . 139ص القاهرة،

   . 131، ص م2006، 3أسرار الفن التش�یلي، عالم الكتاب، مصر، � : محمود البوسني -  4

   . 18، ص 1987رعا�ة األحداث،و  االجتماع�ةینظر، دمحم نجیب، توفی� و نصران خلیل عمران، الخدمة   -  5
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م�ادئه بهذا الفن یخل� عمل فني فالفن األرقى �ما �قول توفی� قافته وتقالید مجتمعه و ثو  وع�ه

  )1(.هو الفن الذ� یخدم المجتمع دون أن �فقد ذرة من ق�مته الفن�ة العل�ا  "ح��م 

عرف المجتمع الجزائر� الحر�ة اإلستشراق�ة في جم�ع المجاالت �عد الدخول االحتالل 

إلى وضع یدها على �ل الفرنسي إلي أرض الجزائر، حتى سارعت السلطات االستعمار�ة 

الوثائ� العثمان�ة، و�ل ما یتعل� �المجتمع الجزائر� وثقافته ودینه وتار�خه المخطوطات و 

تحت تصرف المستشرقین الذین عملوا �ل ما في وسعهم من أجل  وغیر ذلك، ووضعتهم

جمع �ل المعلومات حول طب�عة جمة هذا اإلرث والرصید الثقافي و دراسة وتحلیل وتر 

المجتمع الجزائر� من أجل إدخاله وٕادماجه تحت را�ة الدولة الفرنس�ة حضار�ا وثقاف�ا 

مدرسة الفنون الجمیلة في المدن  وذالك �طرق �ثیرة ومتنوعة منها تأس�س)2(واجتماع�ا 

الكبر� وتر�ت هذه المتاحف تأثیرا �الغا على الح�اة الفن�ة �ما تحتو�ه من تقن�ات ذات 

   )3(األسلوب الفني الغر�ي

تجسید مواض�ع الهو�ة والتراث وع�سها في أعمالهم الفن�ة على العدید  من الفنانین فعمل 

  للحفا� على الهو�ة والتراث

المجتمع الجزائر� �علمانیته وجذوره األصل�ة، وال زال حتى الیوم �الرغم من تعدد فتعل� 

اإلحتالالت التي مر بها تار�خ هذا البلد و�شترك هذا في الفن الرمز� مع الفن التجر�د� في 

�الد المشرق ولكن �طا�ع مختلف تماما تعتمد تجر�دیته على الزخرفة والش�ل الهندسي 

تلف الخطو� المتشا��ة والمتالق�ة المظفرة من استلهام الفن اإلسالمي والش�ل الب�اني ومخ

والتي نتجت عن الدین، فاهتموا �مأل الفراغ وفضاء اللوحة واستمرار�ة األنما� التش�یل�ة 

واالبتعاد عن �ل ما هو تشخ�صي وتمثیلي إنساني، غیر الرموز البر�ر�ة التي لم تندثر ولم 

شعب�ة واالجتماع�ة حتى اآلن لقوتها وعم� ثقافتها فلم یهزمها �ضعف حضورها في الثقافة ال

                                                           

   . 102 -100، لبنان، ص 1، �1994ر�اض عوض، مقدمات في فلسفة الفن،  - 1

  .11، ص1979سلسلة المعرفة، ف�فر�  عفیف بهنسي، جمال�ات الفن العر�ي،-2

 تعمل على تعل�م أصول التصو�ر على أسلوب المدارس الغر��ة وتخرج من هذه المدارس الكثیر :مدرسة الفنون الجمیلة

   .من الفنانین الفرنسین وتر�ت اثر �الغ في الح�اة الفن�ة �ما تحتو�ه من فن�ات ذات أسلوب الفني الغر�ي

   .78م،ص1988الحر�ة التش�یل�ة المعاصرة �الجزائر، المؤسسة الوطن�ة للكتاب ، د�، الجزائر، إبراه�م مردوخ ، -  3
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الفن�قین وغیرهم من الرومان وترجع جذورها لحضارة أثبتت الوجود اإلنساني عن طر�� 

  (1) .النقش والرسم والتصو�ر

فاستطاع مجموعة من الفنانین من إبراز شخص�ة الفن التش�یلي الجزائر� من خالل الفن 

ن الجزائر� أخذ �ل خصائص هذا الفن وأضاف إل�ه �عض اللمسات الفن�ة اإلسالمي، فالفنا

الجزائر�ة فهو ال یتمرد على وحدة الفن اإلسالمي  ولكنه یتجدد من منطقة إلى أخر� 

وح في مدرسة �المحافظة على أصالته وأسس لما تحمله من مخیلة جمال�ة، ونر� هذا بوض

عند  وفي مجال الفن التطب�قي الزخرفة في العمارة ، �ما تبرز في جمال�ةالمنمنمات الجزائر�ة

الفنان الجزائر�، فمن جهة طور وأضاف ومن جهة أخر� حاف� على شخص�ة الفن 

الجزائر� �طا�ع إسالمي، وهذا ال �عني عدم مزجه �األسالیب الغر��ة فق� دمج بینهما �طر�� 

رائعة مثلما نالح� ذالك في أعمال دمحم خدة ودمحم راسم الذ� اشتغل على إح�اء مدرسة 

واالرتقاء �فن الزخرفة وأش�ال التز�ن الجمالي للمساجد  البیوت رغم المنمنمات  الجزائر�ة 

         )2(. محاوالت تطمس الهو�ة الجزائر�ة ودفن إرثها وٕالغاء وتقالیدها 

الزخرفة في الفن و  حیث استعمل الفنانون الفن العر�ي اإلسالمي خاصة الخ� العر�ي

الزخرفة والتنمی� وفن المنمنمات لدرجة التش�یلي والتز�ینات مثل الزرابي والل�اس بتخصص 

تأس�س مدرسة قائمة بذاتها في هذا المجال تتمیز عن المدرسة ب�غداد والتي اهتمت �ال�ساطة 

في الرسم و�التكو�ن اإل�قاعي و�الهاالت المستدیرة حول رؤوس األشخاص واالعتناء 

  (3).�الزخارف على المال�س والواقع�ة والدقة

جزائر�ة �ان رائدها الفنان دمحم راسم الذ� استعمل أسلوب المنمنمات مدرسة المنمنمات ال

اإلسالم�ة ودراسة الفنون األكاد�م�ة العر��ة وأعطى طا�عا میز المدرسة الجزائر�ة للمنمنمات 

عن �اقي المدارس الفن�ة األخر�، �اعت�ارها امتداد لفن المنمنمات اإلسالم�ة القد�مة التي 

                                                           

voir.alihadj. lapienture algeriaenne les foundatures.edition .alger. 2015p16.17-1  

 العالمي، منشورات اإلبراز ،الفن التش�یلي عبد الرحمان جعفر الكناني، منمنمات دمحم راسم الجزائر�، روح الشرق في -2

   .104، ص2012وزارة الثقافة، الجزائر، 

  .15، صخ مسیرة الفن التش�یلي في الجزائر، وزارة الثقافةإبراه�م مردو  3-
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حات اإلسالم�ة �ما تأثر �أسلوب المنمنمات اإلیران�ة، تمیزت إبداعاته نشأت عبر تار�خ الفتو 

    )1(.�بیر للمنظور  �اهتمام

 بتصو�ر المساجد واألح�اء وساهموا في تطو�ر تش��الت الخ� العر�ي  الفنانیناهتموا 

 االستعمار� والهدف منها العودة لتراث والهو�ة والمحافظة علیهما واالبتعاد عن فن الزخرفة و 

فظهرت فئة منهم جمعوا بین تقن�ات وأسالیب غر��ة أهمها اإلنط�اعة والزخرفة اإلسالم�ة 

والخ� العر�ي أبرز األمثلة لوحة دمحم راسم معر�ة �حر�ة جمع فیها بین الخ� وأ�عاد الزخرفة 

  . الهندس�ة

جود المو مزجوا الفنانین الفن اإلسالمي مع خصائص وأسالیب الفن األورو�ي جسدوا التناس� 

الفن اإلسالمي فالفن التجر�د� خاصة من خواص الفن بین الفن التجر�د� المعاصر و 

استلهموا  اإلسالمي للحفا� على األصالة الجزائر�ة من بینهم دمحم راسم دمحم تمام دمحم خدة

معروضة تجلي في خ� المصحف بوعي الفن اإلسالمي في العدید من األعمال المنجزة وال

د واألح�اء حیث ات آ�ات القرآن الكر�م �الخطو� العر��ة وتطو�ر المساج، و�تا�الشر�ف

   )2(.ثراءعالجوها ببراعة و 

لخ� العر�ي في الفن الجزائر� خاصة قبل االحتالل تمثل في �تا�ة المصحف استعملوا إ

الشر�ف، االستثمارات التجار�ة واإلعالم�ة وعناو�ن الد�اكین وظهر أ�ضا في المنمنمات مثل 

ال دمحم راسم،عمر راسم،دمحم تمام، مصطفى بن د�اغ، وفي الزخارف الفن�ة فتع�س دائما أعم

الطا�ع الفني اإلسالمي وتعتمد على القواعد األساس�ة والدق�قة الخاصة ��ل نوع من الخطو� 

العر��ة ولكن �عد االحتالل فقد الخ� العر�ي وجوده في �عض المجاالت و�قي الخ� العر�ي 

التي لها عالقة �الدین اإلسالمي وخاصة القرآن الكر�م والسنة النبو�ة الشر�فة في المجاالت 

)3(.  

�ما أن  ،سالم�ةإلن التش�یلین الهو�ة  العر��ة ایزال �عني للفنانالفالحرف العر�ي �ان و 

�حمله من مدلوالت جعلت الحرفیین العرب یوظفونه في لوحاتهم الفن�ة لرشاقته  ماالحرف و 

                                                           

   .16،17براه�م مردوخ المرجع نفسه، صإ-  1

، 111منشورات األوراس الجزائر، ص ائر�ة في الفن التش�یلي العالمي ، مالمح جز عبد الكر�م أوزغلة، مقامات النور -  2

   .112ص
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 اآلونةوفي  ،عمال ق�مة فن�ة عال�ةألا�عطي هذه  وما ،الجمال�ة وق�مته التعبیر�ةحر�ته و 

الحروف�ة العر��ة لد� �عض الفنانین الحروفین فمنهم  ىألخیرة برزت إش�ال�ة في النظر إلا

  أن التجدید خرون آ صالة الحرف ف�ما یر� أنفسه من األمناء المحافظین على  من �عتبر

إلبراز جمال�ات الحرف ستز�د الحروف�ة العر��ة تألقا �حف� لها م�انة �اعت�ارها ال�عث الدائم و  

   )1(.من أهم الفنون التش�یل�ة لد� العرب المسلمون 

الوطن�ة وممیزاتها وخصوص�اتها والهو�ة التي  هو�ةقام الفنانون الجزائر�ین بإث�ات الذات وال

ار�ة أبدع فیها الفنان الجزائر� فجعل تتمیز بها عن الخصوص�ة الفرنس�ة ف�انت مقاومة حض

الخ� العر�ي والمنمنمات والزخارف إلث�ات الهو�ة الجزائر�ة فالحرف العر�ي له عالقة �الدین 

اإلسالمي و�التالي المحافظة على اللغة العر��ة وعلى اإلسالم من جهة ومن جهة أخر� فإن 

م الفنانون �استلهام الحرف العر�ي في الخ� العر�ي من الفنون الراق�ة قي الفنان اإلسالمي فقا

  )2(.أعمالهم

الفنان  ،زائر� الحدیث في أعمال دمحم راسملقد تجلي اإلرث العر�ي اإلسالمي في الفن الج

الثقاف�ة التي حاول التي تدل على الهو�ة الجزائر�ة و الع�قر� الذ� ترك أروع األعمال 

�ین الفن المعاصر سواء في الش�ل أو فر�� بین الفن التقلید� العر�ي و المستعمر طمسها 

دمحم غانم ولكل شخص منهم دمحم تمام و خرون آكو�ن وقد ات�ع طر�� راسم فنانون اللون أو الت

 .)3(الجزائر�ةة الهو�و  ي تقالید الفن العر�ي اإلسالميلكن جم�عهم ینهلون فو �ه  یتمیزأسلوب 

 األورو��ة فيسالیب األجماعة �غداد أن ال تكتفي �طرح رادت أشاكر حسن في س�اق �قول 

نحن نرسم :ا �تنا قلنؤ منح تلك األسالیب هو�ة محل�ة وتلك هي ر ن تأالعمل الفني وٕانما 

  )4(.سالمياإللهم األسلوب العراقي القد�م و نست لكن  لماذا الو  ،�أسالیب عالم�ة صح�ح

  

                                                           

   .26، ص 1984، 3التر��ة، دار المعارف، القاهرة، مصر، � الفن و : محمود البوسني -  1

  . 103ص ناني،المرجع الساب�،ینظر،عبد الرحمان جعفر الك-  2

   . 57للنشر الیونس�و، ص  ینظر عفیف بهنسي، الفن الحدیث في ال�الد العر��ة، دار الجنوب -3

   . 108ص  المرجع الساب�،، حوار الفن التش�یلي شاكر حسن آل سعید،-  4
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  :الهو�ة الجزائر�ة م�ونات 3 -

و�ذلك ��ون له  ،مثلها مثل �اقي الغرائز ،ن سمة متأصلة في النفس اإلنسان�ةالدی:الدین  -أ

 ،�� فیها التف�یر اإلنساني �الدینرتالتي ال�شر�ة نظرا للفترات الطو�لة اأثر مهم في النفس 

مة من األمم القد�مة و ولم تخل منها أ ،أن ف�رة الدین لم تفارق ال�شر�ة فمن الثابت تار�خ�ا

  . )1(نها نزعة أصل�ة مالزمة لناس جم�عاألالحدیثة 

ولإلسالم  ،مستو� تش�یل الهو�ةى علل �أن للدین عالقة وطیدة وتأثیر مهم و لهذا �م�ننا الق

المجتمع الجزائر� على وجه الخصوص على المجتمعات اإلسالم�ة عامة و  أهمتأثیر أكبر و 

محو هو�ة المجتمع تف��ك عناصر الشخص�ة الجزائر�ة و في  ستعمار�ةاالالس�اسة ولعل فشل 

في دعم تقو�ة هو�ة یته فاعل دلیل على  مد� تأثیر اإلسالم  االستعمار�ةمن خالل س�استها 

الدین اإلسالمي �ستط�ع ال�احث المتأمل أن �عتبر "في قوله  مرتضذلك ما یؤ�ده المجتمع و 

تصونها من الجزائر�ة و إن لم نقل أقواها التي ظلت تغذ� الشخص�ة  ،من أقو� المقومات

  . )2(المسخالذو�ان و 

ثقاف�ة الجزائر�ة وهذا ما فسرته وأساسي في بناء الهو�ة ال ،�عتبر عامل قاعد�ال�عد الدیني 

هو�ات  3التي قسمتها إلى ، و إلبراه�مي حول الهو�ة الجزائر�ةطالب ا خوله�ضا الد�تورة أ

الشعبي الذ� �ستمد الجزائر خالل تنشئته لك المستوحاة من التدین أ� ت ،القاعد�ة الهو�ة:

الهو�ة المؤسسة �الفضاء الوطني المحدد المعزز �الشعور  التي ال یتخلى عنه،و  االجتماع�ة

أوسع والمقوم الثالث اللغة العر��ة  �ش�ل اإلسالم�ة العر��ة األمةو الوطنيللفضاء  النتماءا�

  )3(.األماز�غ�ة واللغة 

سهم  في الق�م بل ��ضا �شحنها �ا الرموز و أتعبئتها و�قوم  �یل الثقافة و فا الدین �قوم بتش

ستجا�ات او و تحد�ات  مدني �ما �حمله من ضغو�  اجتماع لالحقل الخاص داختش�یل 

                                                           

   . 33، ص1991دمحم الزحیلي، وظ�فة الدین في الح�اة و حاجة الناس إل�ه، جمع�ة الدعوة اإلسالم�ة العالم�ة، : ینظر -1

 -ما�  8األصالة، وزارة التعل�م األصلي والشؤون الدین�ة، العدد عبد الملك مرتاض أصالة الشخص�ة الجزائر�ة، مجلة  -2

   . 255،  ص 1972جوان، الجزائر، 

، ب �، 2007طالب اإلبراه�مي، ترجمة دمحم �حي عن الجزائر�ون، المسألة اللغو�ة الجزائر�ة، دار الح�مة،  خوله -3

   .76ص
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ي فستثمارها اتقالید من شأنها ق�م وعادات و الجماعي برموز و  لمخیلاتقضي إلي تعبئة 

  )1(.� ألزمات الكبر الحقل الثقافي لذلك یلعب الدین دور مهم في إدارة ا

للهو�ة وهي الوسیلة األساس�ة في العالقات حد� الر�ائز األساس�ة اتعد اللغة  :غة لال -ب

فاللغة  )2(.الرغ�اتالمعاني و و  التعبیر عن األف�ارل أو النقل و اإلنسان�ة من حیث التواص

  هي من مقومات الهو�ة الجزائر�ة �عد الدین اإلسالمي اللغة األماز�غ�ةالعر��ة  و 

د في فقد تفتق ،الر�ائز األساس�ة لمفهوم الهو�ة تقدمها بینو  اللغة تحظي �أهم�ة خاصة،

، غیر أن اللغة تقوم �أدوار أهم من التخاطبللتواصل و  وس��  سذاجة أن اللغة ما هي إال و

ادة ،تتجلي في المهارات ر إ إن اللغة ف�ر ووجدان و "ر�ف �رمة �حسب ما �قول الشذلك ��ثیر 

   .)3(التواصلائف التف�یر والتعبیر و ظوتؤد� و 

لك لمااللغة األم للشعب الجزائر� حیث نجد عبد ا يبهذا �م�ننا أن نقول �أن اللغة العر��ة ه

نتشرت في ذه اللغة البث ه مار�ین حین أدر�وا مدلول اإلسالم و لكن الجزائ"�قول  مرتض

أص�حت مع مرور أر�عة عشر قرنا من ح�اة اإلسالم اللغة الوطن�ة لألمة  ىالجزائر حت

   )4(.الجزائر�ة 

وتخضع لمقا�س  ،األفراد�ح�اة جتماع�ة صارت أكثر الظواهر التصاقا إفاللغة ظاهرة ح�ات�ة 

و�اته ، ومستوتقالیدهثقافته بل هي الطر�� لكشف عادات المجتمع عرافه وتقالیده و أ المجتمع و 

ومبدعة لها أن تنشأ في فهي قطعة من الح�اة بل إنها صانعة  ،ار�ةالحضلمعرف�ة و االثقاف�ة و 

  )5(.وتنهض بنهوضه وتر�د بر�وده ،المجتمع وتسیر معه وتتغذ� �غذائه

  

  

                                                           

   . 138، ص 2006دراسات الوحدة العر��ة،بیروت، ، مر�ز 1عبد الغني عماد، سوسیولوج�ا الثقافة، � -  1

   81م، ص2005حدة العر��ة، بیروت، ، مر�ز دراسات الو 1خور� نس�م، اإلعالم العر�ي و انه�ار السلطات اللغو�ة، � -2

موال� أحمد بن �نعان ،مالمح الهو�ة في السینما الجزائر�ة ،جامعة وهران ،قسم الفنون الدراس�ة ،وهران  -3

  .45،ص2012،2003،

  . 220عبد المالك مرتض،المرجع الساب� ،ص-  4

  .8ص ،المرجع الساب� س�شیولوج�ا الثقافة والهو�ة، ،هولوم�س وهولیون -  5
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   :الثقافة-ج

فالثقافة من وجهة نظر �عض ال�احثین مرت�طة ارت�اطا �ل�ا الثقافة مرت�طة �الحضارة 

  �الحضارة ألن ثقافة �ل أمة هي أساس حضارتها في ف�رها وحر�تها وأسلوب ح�اتها

فهي مجموعة العلوم والفنون والمعارف النظر�ة التي تؤلف الف�ر الشامل لإلنسان، فتكس�ه )1(

فا الثقافة )2(أس�اب الرقي والتقدم والوعي عن طر�� التهذیب العقلي، والتر��ة النفس�ة الخلق�ة 

رمز�ة �ا اإلضافة إلى أنها مت�اینة في ث أ�عاد ماد�ة وف�ر�ة و أعمال فهي تأخذ ثالأف�ار و 

نسب�ة زد على ذالك أنها انتقائ�ة انتقال�ة بهة في  الش�ل �ما أنها مثال�ة و المضمون متشا

   .وتراكم�ة

الثقافة تتألف من أنما� مستترة أو ظاهرة للسلوك الم�تسب والمنقول، عن طر�� الرموز 

 فضال عن اإلنجازات المتمیزة للجماعة اإلنسان�ة ، و�تضمن ذالك األش�اء المصنوعة و�تكون 

جوهر الثقافة من أف�ار تقلید�ة و�افة الق�م المتصلة بها ، أما األنساق الثقاف�ة فتعتبر نتاج 

   ) 3(.السلوك من ناح�ة وتمثل الشرو� الضرور�ة من ناح�ة أخر� 

ت الح�اة نظرا لطب�عة المفهوم إن الحدیث عن الثقافة یتسع و یتفرع ل�المس مجمل مجاال

وفي هذه  ،ا�ة أن نفرق بین مفهوم الثقافة ومفهوم المعرفةالبد غیر أننا نود في هذه ،تساعهوا

إن العالم �عطي المعرفة و العلم �عطي امتالك الق�م التي تولد "قول ناإلطار �م�ننا أن 

الثقافة تعطي العلم ،إنها تعطي السلوك و الغني الذاتي الذ� یتواجد على �ل و  األش�اء ،

  .مستو�ات المجتمع

و مظهر من مظاهر الهو�ة هو  � جزء ال یتجزأ من تراث األمة،التقلید � الز  إن: األز�اء-د

األع�اد في ذلك الرسم�ة و الملوك �ظهرون �ه في المناس�ات الجماع�ة، لذلك نر� الرؤساء و 

الهو�ة �قول �ضیف األز�اء إلي أهم عناصر  مرتضاعتراف بهو�تهم األصل�ة عبد المالك 

                                                           

.16،ص1988ناد�ة العمر�، أضواء على الثقافة اإلسالم�ة، دمش�، سور�ا، - 1  

.12،ص1990أفاق الف�ر اإلسالمي، دار الف�ر للنشر والتوز�ع دبي،  دارسات فيخضر أحمد عطاء هللا ،- 2  

.97،ص2006دار المعرفة الجامع�ة، مصر، دمحم عاطف غیث، قاموس علم اإلجتماع، - 3  
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اللغة �ا اإلضافة إلى �عض السلو��ات هو�ة أصل�ة للكثیر من األقوام ف�ما تش�ل األز�اء و 

  )1(وتص�ح �تراث قومي ل�عض المجتمعات  ،الحاجة لها انتقاءالتي ترفض التخلي عنها رغم 

فف�ه تعثر على جم�ع  ،خ حاضنة قو�ة لمجمل عناصر الهو�ة�عد التار� :التار�خ -ع

هو السجل ف، لتار�خ أهم�ة عظ�مة ذات شأن تهاهو�الحلقات المرت�طة �شخص�ة األمة و 

الهدف ت على وجه األرض إلى یومنا هذا و الكامل لمختلف الوقائع التي وقعت منذ أن بدأ

  . )2( منه معرفة أحوال الناس الماض�ة 

فهو یتناول   ،وم علیها هو�ة األمةل��س التار�خ �مفهوم أساسي من مقومات التي تقأ�عتبر 

یز�د من ترا�� أفراد فهذا الحاضر سان  فهو الذ� �شهد على الماضي و �ل جهود تخص اإلن

موحدة التي �شتر�ون فیها جم�عا الجماعة واندماجهم فیها بینهم من خالل هذه الصورة ال

   )3(.التي تمثل مجمل سلوك أفعال األ�طالو 

ف�عد العالقة �م�ننا أن نستثني هذه  فال ،نس�ة لألمم إن التار�خ �ذلك في عالقته �الهو�ة ب

 �اعت�ارهالحفا� علیها تساعد في تعز�ز الهو�ة الوطن�ة و التار�خ من أهم التخصصات التي 

أثر واضح في حف� التار�خ في الجزائر �ان له  ،التخصص المعبر عن هو�ة أ� دولة

إننا الیوم حین ن�حث عن إلى معرفة أصول .....الشخص�ة الجزائر�ة  وتعمی� أصالتها  

  .الوطن�ة شخصیتناالتار�خ أنفسنا و  لتار�خ  لنر� في هذاا ىإلجع نر شخصیتنا 

التار�خ :  مرتضاألمم فهو �حف� الهو�ة �قول عبد الملك إن التار�خ مهم �النس�ة للشعوب و 

نها لتبین حق�قة هو�تها الوطن�ة، �اختلت مواز لذ� تعود إل�ه األمم �لما تاهت و �مثا�ة الفضاء ا

األمة  في عیون األج�ال المتالحقة س��ون التار�خ �مثا�ة طوق  �معنى �لما تزعزعت هو�ة

  )4(.نجاة الذ� تهرع إل�ه

  

  

                                                           

54م،ص1995،ي،مش�الت الحضارة من أجل التغیر،دار الف�ر،دمش�ماللك بن نب- 1  

   .217عبد المالك مرتاض،المرجع الساب�،ص-2

   .19أل��س م��سیللي ،المرجع الساب� ،ص:ینظر -3

   .214- 217المالك مرتاض،المرجع الساب� ،ص عبد-4
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  :التقالیدالعادات و5-

 العادات:  

ألوان السلوك التي تنشأ في قلب الجماعة �صفة تلقائ�ة ألقوال و امجموعة من األفعال و 

قوتها من هذه تمثل ضرورة اجتماع�ة تستمد قی� أغراض تتعل� �مظاهر سلو�ها و لتح

الضرورة  لذلك من الصعب على األفراد الخروج من مقتض�اتها لذلك هي مفهوم �ستخدم 

عن طر�� تقو�ة  لو��ة التي ت�قى علیها الجماعة وتناقلهالإلشارة إلى مجموعة األنما� الس

  .الروا�� بین األفراد

 التقالید:  

ستقبله أ� أنها ارت�ا� اإلنسان تعد تعبیرا عن ارت�ا� حاضر المجتمع �ماض�ه �ما �ش�ل م

محاولته �عثه من جدید عن طر�� إعادة إنتاجه ماد�ا أو الجتماعي بتراثه الماد� الروحي و ا

علیها فهي تعتبر  تروح�ا لذا فهي تستمد قوتها من المجتمع أو الط�قة أو البیئة التي توافق

هي ش�ل من أش�ال الرواتب غر�زة المجتمع أو القاعدة التي تسیر �موجبها مجر�ات األمور ف

  .في المجتمع 

العادات والتقالید و  ستعماالتلال اجتماع�ة تدل على المعني الشائع سنن : األعراف

ش�ه خاصة عندما تحتو� ح�ما فهي تتكون أساسا من  مااألف�ار والقوانین و لمعتقدات و او 

 قاعدة ما في تصرفهم، فقد یت�ع شخص أو أكثرضمیر الجماعة �طر�قة الشعور�ا تدر�ج�ا 

�اعها لك واتفقت مع ظروف الجماعة و حاجتها لجأ �اقي األفراد إلتهر صالح تظإن  ىحت

  )1(.السیر على المألوف مدفوعین �غر�زة التقالید و 

الهو�ة والتراث بل هناك مجاالت  الفرنسي المهدد الوحید للقضاء علىال �عتبر االستعمار 

  أخر� تش�ل خطر علیها من بینهم العولمة 

قد یختلف ال�احثون �اختالف منطلقاتهم الف�ر�ة في تعر�فهم لظاهرة العولمة ونشأتها وٕام�ان�ة 

التصد� لها إال أن مال خالف عل�ه هي أن القر�ة العالم�ة الواحدة أص�حت واقعا ملموسا 

ن العالقات المت�ادلة بین االقتصاد والس�اسة والثقافة هي نتاج عمل�ة وأن هناك نس� جدید م

                                                           

   .155،156-153صالمرجع الساب�،، عبد الغني عماد -  1
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التراكم الرأسمالي والعلمي والتكنولوجي متعددة وشدیدة التعقید هي سالح ذو حدین من 

الجانب السلبي للعولمة تهدد الجانب الثقافي  فلها تأثیر على المستو� المحلي تقضي على 

حضار� واحد لقد أص�ح العالم �التدرج أكثر تق�ال لف�رة   الهو�ة ألنها تستهدف تعم�م نم�

ثقافة واحدة مس�طرة �عد نزع الثقافة المحل�ة والقضاء على التنو�ع ف�ل من ��تب عن العولمة 

عات� الجم�ع  ىلذا �قع عل  )1(�شیر إلى تأثیرها على الثقافة الوطن�ة والقوم�ة والهو�ة الثقاف�ة 

ومن بینهم الفنان التش�یلي ففي حالة تعامل على الهو�ة والتراث في الحفا�  مسؤول�ة �بیرة

إن مشار�ة الفنان التش�یلي �أعمال  ،الفنان الواعي مع العولمة �ستط�ع الحفا� على الهو�ة

ت ذاته محاوال إلح�اء تراث قد�م وفي الوق ،رته هي نوع من أنواع التصد� للعصتبرز هو�

فا الفنان  ،الهو�ة الثقاف�ةتقالیده التي �م�ن أن تضمن المحافظة على التمسك �عاداته و و 

  .)2(هو�ته في س�اق تتف� مع تراثه و مجتمعه ض قضا�ا �متلك قدرة عال�ة في عر 

  :موضوع الهو�ة في أعماهم  جسدواالفنانین الذین  

تضم فنانین  تسعة عرضالیوم  هذافي  م1962مارس17 في ظهرت:  أوشام جماعة-1

�ن رزقي زراتي و  ،السعید سعیداني ،عدنا مصطفي ،دینس موتنا ش�ر� مسلي،"�ال من 

بي رموز من التصو�ر الشع، لوحاتهم تتضمن أش�ال و دحماني ،�ا�ة  ،خدة،عبدوا حمید

  .الفخار الوشم و المستعمل في السجاد و 

التقلید�ة لقد �ان الهدف منها الدخول إلى العالم�ة عن طر�� الرموز أعطت دینام���ة جیدة 

عن أصول شعب�ة وطر�قة ع�شهم استخلصوا إلى الفنانین في تار�خ الجزائر و�حثوا  معظم

الذ� جاء منه تسم�ة أوشام  الذ� بهذا الوشم �ما �حمله من معاني فن�ة و  XXXXالرمز 

الفن إلى تأصیل  اسعو و الفن اإلستشراقي و  تعمارتقلید�ة جاءت �رد فعل على �قا�ا االس

إلى العالم�ة في اث المحلي المستمد من المحل�ة التعر�ف �التر �النهل من الموروث الشعبي و 

س� الثقافة ال�حث عن حیز الثقافة المحل�ة و خطاب �عتبرونه أقو� من القنابل إلث�ات الذات و 

السطح�ة الناجعة ضد أت�اع الوضاعة و بدعة الغر��ة المه�من وقرروا توظیف القو� الم

                                                           

   .9، ص2005لثقافة،  ، المجلس األعلىطلعت الشایب: تر ،تحت ضغ� العولمة واآلدابجووست سمایرز، الفنون -  1

   .68-67ص  واقع الممارسة و مداخل التجر�ب، التش�یلي العماني، الفن، فخر�ة ال�ح�ائ�ة -  2
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 . الجمال�ة وٕاشتهد ال�عض في ال�حث عن أسالیب مستحدثة في إنجاز المنمنمة اإلسالم�ة 
(1)  

 ي�حم 1896هو دمحم راسم بن علي بن سعید بن دمحم البجائي ولد في جوان : دمحم راسم-2

التي رسمها حیث �انت بدایته من  القص�ة التي ألهمته طوال ح�اته في أغلب مواض�عه

موهو�ا بوضوح عن �ق�ة وهو  ،الشا�ة�ان �قتني المواهب  الذ� كتشاف بروسبیر ر��لا

الذ� �ان أ�ا لستة  "علي"األلوان التي �انت بورشة أب�ه رموز و في عالم ال ألنه ترعرعزمالئه 

زخرفة �النحت و ا �عمل في ورشته الخاصة �ان جده أ�ضر�ع بنات وولدین و أأطفال 

  )2(.األثاث

لة �الجزائر فانخر� في م أدخله أبوه إلى مدرسة الفنون الجمی1910في سن م��ر في سنة 

التنقیب �عد طول ال�حث و  ،ی� في أصل الصناعات الفن�ةحتى تم�ن من التعم  ،قسم الرسم

�ة التر��ة في �طون الكتب عثر في الم�ت�ة الوطن�ة �الجزائر على مجموعة من الكتب اإلیران

صول حضارته العر��ة شعر �الفخر لتعرف على أ وقد ،ز�نة �المنمنمات الرائعة الجمیلةالم

عزم على ابتكار فن جزائر� أصیل مرت�� �التقالید الفن�ة اإلسالم�ة، وه�ذا تحسن دمحم راسم و 

الجزائر� المنمنمات وه�ذا نشأ فن  ،فن الرسم اإلسالميالمحل�ة من ناح�ة ومن ناح�ة أخر� �

  . )3(متأثر �الزخرفة المحل�ة �فن التصو�ر اإلسالمي

جاءت "�قول الد�تور أحمد طالب اإلبراه�مي في تقد�مه لكتاب دمحم راسم الجزائر� ما یلي 

وأكثر من ذالك �منشوراته وأسفاره  ،راسم لتكو�ن إعالنا صر�حا لفن وطني أصیل أثار

فهو الحارس  االستعمار�ة�الرغم عن القیود  ،�الجزائرالعالم ساهم �التعر�ف معارضه عبر و 

وهو الذ� رسم الطر�� لكل  ،�غنیها �الفن التصو�ر� األورو�ي المتین لتقالید عرف �یف

ومن أجل هذه المعاني �لها  ،التصغیر� نش�طة للفن ش�ان الذین ��ونون مدرسة جدیدة و ال

 ،التراث الفني دون المساس �أصالتههذا  من إثراء ،دمحم راسم بواسطة ع�قر�ته وتحر�اتهنال 

التي وقد اتسمت األعمال  ،نمنماتوذالك مع الحفا� على التقن�ات الجمیلة الخاصة �فن الم

                                                           

1- M.Baouabellah"la pelmture par les mot"op/cit.p17 - 

-khadda mohhamed.mohamed raçim.minturiste algarien.alger.1990.p03-2  

لترق�ة الفنون و أدابها و تطو�رها التا�ع لوزارة إبراه�م مردوخ ،مسیرة الفن التش�یلي �الجزائر ،الصندوق الوطني :ینظر -  3

   .25،ص1،2005الثقافة ،�
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، في التعبیر وحسن اخت�ار األلوانالحس الجمالي قام بها �الدقة والصبر والث�ات في التنفیذ و 

 ،ي مدرسة الفنون الجمیلة �الجزائرلمها فوقد استفاد من التقن�ات األكاد�م�ة  الغر��ة التي تع

وهو فن المنمنمات  ،في إثراء فن جزائر� محضومن التقن�ات الحرف�ة التي ورثها عن أسرته 

  )1(�ستمد أصوله من الفن اإلسالمي الرسم و  التقن�ات الحدیثة في الجزائر�ة الذ� �ستفید من

القد�م من ناح�ة التكو�ن �حیث تتكون ونجد أن أسلوب دمحم راسم �ش�ه أسلوب الفن اإلسالمي 

طر ونجده یؤ  ،تشخ�صي دقی�وب واقعي و المنمنمة عنده من رسم موضوعي معین �أسل

�ما نجده یدخل عنصر الكتا�ة �حیث  ،بد�ع من الزخارف الدق�قة الجمیلةالصورة بإطار 

ار معین من في إطوهذه الكتا�ة محصورة  ،یزا في اللوحة محسو�ا بدقة فائقةتحتل الكتا�ة ح

سته ، ومن درااإلسالم�ة، وعل�ه نالح� أن دمحم راسم قد استفادة من أصوله الزخرفة ال�عیدة

  )2(.�طا�ع خاص �ه األكاد�م�ة الغر��ة لیخرج لنا فنا

واالنفتاح التراث قلب قص�ة الجزائر ل و األصو بیئته تتمیز �التمسك �التقالید و  نشأ دمحم راسم في

یها في  ضروب مختلفة من الفنون أسرة عر�قة برع أكثر من فرد ففهو من  ،الغرب على

التراث التقلید� الجزائر� فسعي من خالل ذالك إلبراز  ،حرف الشعب�ة الجزائر�ة المتوارثةالو 

الحر�ة التش�یل�ة في الجزائر أصالته قول دمحم عبد الكر�م أوزغلة في أحد متا�عي و له تماء ان

حر�ة تطور فن المنمنمات الشرق إسالم�ة یتجلى في منمنماته  ثر دمحم راسم في تف�یرأن أ

جسدت فني في م�ونات الهو�ة الجزائر�ة و لخصائص الجمال ال المعنى األرقى ي أعطتالت

سارات التطور التش�یلي روح األصالة في تطو�ر التراث الفني اإلسالمي ووضعه في م

ر�ة التش�یل�ة األورو��ة منذ القرن الح أرقةنوعا فن�ا شرق�ا إسالم�ا في  رضفالمعاصر و 

   )3(  .الماضي

من إثراء التراث الفني من دون المساس �أصالته على الع�س تمتما فلقد تم�ن دمحم راسم 

مع الحفا� على التقن�ات الجمال�ة الخاصة فقد اختص في حاف� على الموروث اإلسالمي 

                                                           

   .13،الجزائر،ص1984أحمد�اغلي ،دمحم راسم الجزائر� ،المؤسسة الوطن�ة للكتاب ،-  1

  

   27،المرجع الساب� ،صوخ،مسیرة الفن التش�یلي �الجزائرإبراه�م مرد-  2

   .119،صالمرجعالساب�دمحم عبد الكر�م أوزغلة ،-  3
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القرة على احتواء التراث الجزائر�  فن المنمنمات وأضاف لها الكثیر من العناصر التي منحته

  )4(،)3(، )2(، )1(ش�ل ال )1(.والعر�ي اإلسالمي

ولد�ه  الكثیر من األعمال قام بتز�ن �تاب ألف لیلة و لیلة وتز�ن �تب نصر الدین هما 

 .�تاب خضر و�تاب ح�اة الرسول 

  

  

  

  

                                                           

  . 138م، ص 2009، 1حسن بوسماحة، تاریخ الفن، أوراق للنشروالتوزیع ، ط-1
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نصر من هللا وفتح قریبمنمنمة 

 - 2الش�ل -
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     منمنمة األمیر عبد القادر
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، قواش على ورق، منمنمة خیر الدین بر�روس

 -4الش�ل  -
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  .  www.startimcs.comمأخوذة من الموقع ) 4،3،3،1الش�ل(الصور

بدوار م 1928جوان 17ولد الفنان التش�یلي الجزائر� دمحم إ�س�اخم في  :إ�س�اخم -3

حماما �مدینة غلیزان وهاجر مع أب�ه الذ� �ان یدیر  ،بتیز� وزو �منطقة الق�ال" جناد"

عاش الحروب  �مدرسة األهالي �غیلزان�1934الغرب الجزائر� التح� �الدراسة سنة 

�ما زاد شعوره �العزلة �عد مأساة الت حادة  انفعامجاعات ما ولد عنده قلقا مزمنا و الو 

أنفجر اللغم بین ید�ه  كنة عس�ر�ةبث إثر انفجار قنبلة عثر علیها  أل�سر� فقدانه لیده 

�عد  ،وعاش بهاجس الموت ن أخ�ه �قي لمدة عامین �المستشفيابتسبب في وفاة أخت�ه و 

فبدأ الدراسة في مدرسة  في مجال الفن التش�یلي الحادث اتجه للرسم لی�اشر تكو�نه 

لقد عرف معني الفن التصغیر�  لدمحم  ید دمحم راسم م تتلمذ على1947الفنون الجمیلة سنة

راسم فدرس تقن�ات تش�یل في المدارس الغر��ة، والمدارس الشرق�ة على ید دمحم راسم و�عد 

م حیث 1953نة للفنون الجمیلة ب�ار�س س التجر�ة �الجزائر التح� �المدرسة الوطن�ة العل�ا

عاد إلي الجزائر ترأس   االستقالل�عد  م و�دأ رحلة اإلبداع والتأل�1958تخرج منها عام 

  )1(.م1946-1966ورشة الفنون التش�یل�ة �المدرسة الوطن�ة للفنون الجمیلة بوهران 

 �ما اشتغل على غنائ�ة التجر�د ،التصم�م�ك و رافإ�س�اخم �صمته في عالم الغترك الفنان دمحم 

 ولوحاته تضعنا في قلب ،مدة من الذاكرة التراث�ة الشعب�ةالعناصر ذات اإل�حاءات المستو 

  معظم أعمال �انت تصب في معانات شع�ه  المرارةتجر�ة ح�اته المر�رة مع القهر والعزلة و 

�ما قام الفنان بتصم�م للطوا�ع البر�د�ة  نماذج عن األوراق النقد�ة رسم و�الت الحرب، 

�االستعانة �فنانین ورسامین و�قدمون اقتراحات تترجم الموضوعات وف� األسلوب التش�یلي 

على فنانین معروفین �أهم�ة أعالهم عن التراث الوطني لالستقالل بذ�ر� األحداث التار�خ�ة 

  )2(ض جم�عها حدث تار�خ�ا معینس�ة وهي ستة طوا�ع بر�د�ة �انت تخأو الس�ا

أصدر في  )7(فل بإطالق المهرجان األفر�قي األول �الجزائر الش�ل الطا�ع األول الذ� �حت 

م حیث �ان من أجمل وأفضل الطوا�ع التي أنجزها،و وطا�ع الذ�ر� 1962جو�ل�ة 19

                                                           

https://ar.m.wikipedia. arg سیرة الفنان دمحم -  إ�س�اخم 1  

   .218، ص2002الصادق بخوش، التدل�س على الجمال، المؤسسة الوطن�ة لالتصال والنشر واإلشهار،الجزائر-2
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،  وطا�ع �مناس�ة قام �صنع نماذج  )9(م الش�ل 1974السنو�ة العشر�ن الندالع الثورة في 

. لألوراق النقد�ة، �ما أصدر  )8(الش�ل م 1982الذ�ر السنو�ة العشر�ن الستقالل في عام 

دینار وهو أول نموذج �حتو� على رسم األسطول 500رسم نموذج للورقة النقد�ة من فئة 

دینار والتي �200حر� وهذا یدل على القوة ال�حر�ة، أما نموذج الورقة النقد�ة من فئة 

را إلى مدینة قسنطینة نجد أن الفنان قام برسم قلعة بني حماد مثاب  م1983صادرت سنة 

وقرن غزال  یرمز إلى مدینة ورقلة وعلى ظهر الورقة مقام شهید �الجزائر العاصمة، الذ� 

  ).6(، )5(یذ�رنا �الثورة التحر�ر�ة الش�ل

 

 

 

  - 5الش�ل -

 -6الش�ل-

  نماذج عن األوراق النقد�ة
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 -7الش�ل -

نموذج لطا�ع بر�د� �مناس�ة الذ�ر� العشر�ن 

  .-8-الش�ل 

 الفصل الثاني                                

 

 

 

 

 

 

  

  

نموذج لطا�ع بر�د� �مناس�ة الذ�ر� العشر�ن 
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  .نموذج لطا�ع بر�د� صدر �مناس�ة الذ�ر� العشر�ن الندالع الثورة

-9الش�ل-  

  .  www.almothaqaf.com,memoir 02مأخوذة من الموقع ) 5،6،7الش�ل(الصور

انت طفولته ملیئة �مستغانم �م 1930مارس 14ولد الفنان دمحم خدة : دمحم خدة-4

قوت والد�ه طفال بإحد� ط�اعة لتأمین قوته و  لذلك بدأ العمل ،الفقر�مظاهر البؤس و 

 "عصام�ا "و�ان  ،�مي یؤهله لممارسة الفن التش�یليالم�فوفین ولم یتل� أ� تعل�م أكاد

 ،المعاصر حد مؤسسي الرسم الجزائر� اقتحم المیدان �ملكته وحسه الفني �عتبر خدة أ

، منذ بدا�ة القرن  واالحتكاكالذ� أثره الحوار یتا�ع �اهتمام تطور الفن األورو�ي  �ان

عدة  ادوق ،م1947تعلم الرسم عن طر�� المراسلة سنة، سم منذ ش�ا�هنش� في میدان الر 

 م1952ب�ار�س "غراند سومیر "مسؤول�ات إدار�ة �میدان الثقافة وعمل أ�ضا �مرسم 

توفي دمحم خدة في  ،مسق�  رأسه ثم العاصمة مستغانم  ستطاع أن یجذب األنظار منا

رغب )1(وفاته �سبب سرطان الرئة  �61الجزائر العاصمة عن عمره  ،م1991ما�  4

 رؤ�تهفهو �صب  ،یتهاتثبفي إعادة تقو�م ثقافتنا و  دمحم خد
فهو �حاول  ،للفن التجر�د� *

                                                           

http://www.khadda.org/tilmelapase/1980 -1  
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ل�س في المحظورات �ما یزعم �عضهم التصو�ر الرمز� للعالم اإلسالمي و أن یجعل في 

  )1(.�أخر� أص�ح هدفه هو الدفاع عن هذه الف�رة وتوصیلها �طر�قة أو 

أرائه ف�انت له القدرة ل الرقي �الشعب من خالل أعماله و مبدع حاو  بر �عتبر خدة فنان مع

طینا ٕانما �عو  ،من التصو�ر التشخ�صي برغ�ة شخص�ةالحق�ق�ة لتجر�د أعماله لم یتحرر خدة 

ذالك تعداد الخطاب التش�یلي في  ساعده على حضار�ة ماعمل �قارب �ه تقالید فن�ة و 

فحذف هذا التحرر لم ��ن  ،لى موروث فني یتمتع بجنس�ة وثقافة أصل�ة�احتوائه عالجزائر 

ٕانما من أجل الحصول على تعبیر وطني على و  ن أجل إعطاء معني لتعبیره الشخصي،م

  (2)ةاألقل على مستو� الهو�

حروف الخ� العر�ي فالخ� العر�ي عند خدة أش�ال بر�ر�ة و  التعبیر هو الرمز،هذا مفتاح 

ون مثال لتقالید فني أراد أن ��عنصر تش�یلي ألنه واقعه ووظ�فته ل�ص�ح حقا نموذج و تجاوز 

، �م�ن القول نا بدمجه مع أش�ال ورموز بر�ر�ةأح�ا�ان �مثل مر�ز اللوحة و  ،عر�ي إسالمي

 ،لخ�اة خاصة بثقافته األصل�ة من ناح�ة تصو�ر�نماذج تقن�ات و  استعارةأنه في بدا�اته 

ات الرمز و�التالي أحدث فننا معارضا جمع ف�ه بین جمال� الفن غیر التشخ�صيالص�غة و 

على ستعمال لغة وطن�ة تأخذ تم�ن من تحقی� هدفه وهو او  ،والخ� والنماذج العصر�ة

رغم أنه اهتم �الكتا�ة لم ��ن هذا على حساب التصو�ر فهو  ،رمز�ة الهو�ة الجدیدةعاتقها 

الوسائل التي استعملها �لهم ینتمون ته في رسوماته في تف�یره الفني وتطلعاته و �ستعین ��تا�ا

  )3( .إلى الهو�ة

في رائد في استعمال الرمز، و�ر� في الحر�ات الفن�ة التي أفرطت �عتبر دمحم خدة نفسه 

مختلف تماما ألنه الرمز في العالم نوعا من اإلستشراق الجدید، فهدفه استعمال الحرف و 

الرمز لغرض إث�ات الهو�ة في وقت فرضت سلطة الحزب الواحد لغة فن�ة �ستعمل الحرف و 

  .موحدة تمثل الثورة 

                                                           

mohamed khada.op.cit.p97-1  

   3،4،5،ص2009عمارة �حلي، إست�ط�قا االلتزام عند الفنان دمحم خدة ،إنسان�ات ،:ینظر  2 -

هو الفهم االختزالي األصیل للفن ،فمهما اختلفت اتجاهات الفن في أصله التجر�د� ،هو نتاج انه�ار :الفن التجر�د�- *

اإلبداع�ة وعالقتها التش�یل�ة اللون�ة المح�مة األصل بین الجزء و الكل ،ظهر في بدا�ة القرن العشر�ن �مثل التجر�د األف�ار 

 .ال�حث في جوهر األش�اء وعمقها ول�س االكتفاء �مدلول ش�ل ظاهر� 

  .9،10،11ینظر،عمارة �حلي ،المرجع نفسه ،ص- 3
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أش�ع المناهج إلح�ام ق�ضته الرخام�ة على   االستعمار� ظافره �مرارة القهر ش�ع منذ نعومة أت

الشعب الجزائر� بدا�ة س�اسة األرض المحروقة إلي إت�اع س�اسة اإل�ادة الجماع�ة ولعل 

  تقتضي عند الفنانإلى زمورة وهو في سن الثان�ة عشر هجرة عائلة الفنان من مستغانم 

سك �الهو�ة التي موتت راالستعماالرمز لتفسیر حملة األعمال التي تدین و عاش� اإلشارة 

  )1(سعت فرنسا جاهدة لطمسها وطمس معالم الحضارة اإلسالم�ة 

ستعمل الحروف ال لتعبیر فقد ا ،خدة متراك�ة �عضهما ال�عض جاءت الحروف في أعمال

حول الحروف إلى  ،ستقبل یتم إنشاءه على هو�ة واضحةحاضره وٕانما عن م أوعن ماض�ه 

خر� أوال وهي لغة أرموز مملوءة �السحر حیث وظف ذالك الخ� الغیر مقروء في لغة 

دمحم خدة محار�ة الغرب وتطو�ر إجا�ة مالئمة حدیثة  استطاع�استعمال الرمز  )2(الرموز 

�ه المعتمد عل االتجاهمن ال�مین إلي ال�سار نفس  یبدأ، و�ان ش�لة الهو�ة الوطن�ة الجزائر�ةلم

 تشبثهالعر��ة رغم أنه في الح�اة العاد�ة ��تب �اللغة الفرنس�ة وهنا �ظهر في الكتا�ة 

   )3(.بهو�ته  

في أعمال دمحم خدة ذات تقالید فن�ة وحضار�ة، ما ساعده في ذالك تعدد الخطاب التش�یلي 

��ن  ، فهدف هذا التحرر لم�احتوائه على موروث فني یتمتع بجنس�ة وثقافة أصل�ةالجزائر 

، و إنما من أجل الحصول على تعبیر وطني على ن أجل إعطاء معني لتعبیره الشخصيم

  )4(.األقل على مستو� الهو�ة

،فف�رة أنجزهالعدید من اللوحات التي  عنواندمحم خدة �شجرة الز�تون ف�انت  اسم ارت��لطالما 

تتغذ� من الجم�ع جذوره فهي لشجرة الز�تون ل�عبر عن أصوله وهو�ته و  تجسید دمحم خدة

لكنها تعرف �یف تحاف� على أسرارها وهي �ذالك بنس�ان الفنان السر� ونموذجه الذ� 

مثلما نشاهد في التغیرات التي تطرأ على شجرة الز�تون  ،واجد �مجوعة األعمال منذ البدا�ةیت

                                                           

دة ،مقدمة في الیوم الدراسي الوطني حول ذ�ر� وفاة الفنان دمحم خدة ،من قجال ناد�ة ،قراءة في أعمال الفنان دمحم خ-  1

  .5،ص2016تنظ�م مخبر الجمال�ات ال�صر�ة في الممارسات الفن�ة الجزائر�ة، جامعة مستغانم 

.13، المرجع نفسه ،صعمارة �حلي- 2  

   .12، صالمرجع نفسهعمارة �حلي،  ینظر،-  3
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، )8(لش�ل ا . السالم و�ذ�رنا أ�ضا �القض�ة الفلسطین�ة  المعقدة و�رمز غصن الز�تون إلى

)9( ،)10(،)11( .  

       

  ، ألوان زیتیة على قماشلوحة معالم

  )سم 41x33(م، قیاس 1981سنة 

  -8الش�ل-



الھویة في العمل الفني                        الفصل الثاني                                  

 

54 

  

  شكل البحر، ألوان زیتیة على قماش

  )سم65x93(م، قیاس 1982سنة

                                                -9الش�ل-
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  تلوین زیتي،دیوان الواسیطي
  )54x73(قیاس  -م1973سنة 

  - 10الشكل -
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،الحفر على النحاسزوج زیتون  
x 8,5 12(القیاس  -م 1960سنة 

     -11الش�ل-

  

مأخوذة من الموقع صور ألبوم دمحم خدة )11،10،9،8

 الفصل الثاني                                

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11،10،9،8الش�ل(الصور
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    : تمهید

خلوفي فنان تش�یلي جزائر� بدأ مشوار طفولته التعل�مي والتر�و� �المدرسة القرآن�ة یز�د 

ة في تلمسان شغف الفنان �الحروف منذ طفولته نشأ في أجواء صوف�ة في حمام بوغرار 

�ستلم أعماله من الدینام���ة اإلبداع�ة التي �انت لد� الوراقین و�تاب �شتغل على الكتا�ة و 

استنطاق تقن�ات الكتا�ة التي راقین ینهمك خلوفي حال�ا دراسة و المخطوطات من هؤالء الو 

�ان �شتغل علیها أحد ��ار خطاطي العصر الثمن وهو العارف �ا� أبو عبد هللا القندوسي 

لصلصال التي یجدها في الطب�عة یتفاعل مع الحروف العر��ة ،�شتغل التش�یلي على مادة ا

بلج��ا   ،فرنسا ،حیث نظم عدة معارض في الجزائر وفي الخارج لبنان في أ�عادها الدین�ة

حروف العر��ة �ستعمل الحروف في أعماله الفن�ة للحفا� على الهو�ة العر��ة لقد استلهم ال

بتقالید الخ� العر�ي �ستخدم النصوص من التوحید التراث ألنها مرت�طة للعودة إلى األصل و 

القرآن هو العمل  الغالب في  آ�اتو�تعامل مع الروحان�ات الصوف�ة في اإلسالم و�تا�ات 

 .مشواره الفني للحفا� على الهو�ة المحل�ة 
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 :الفنان یز�د خلوفي 

  : مسیرته الفن�ةیز�د خلوفي ح�اته و 1- 

في  " حمام بوغرارة"خلوفي فنان تش�یلي من الغرب الجزائر� �التحدید تلمسان بلد�ة یز�د 

بدأ مشواره التعل�مي والتر�و� أب لبنت، متزوج و م  1963د�سمبر  19مغن�ة من موالید 

  .)حف� قرآن ألواح �تا�ة و (مع اللوح  عامال�المدرسة القرآن�ة مت

سي ببلد�ة حمام بوغرارة حیث زاولت دراستي االبتدائ�ة أ�انت في مسق� ر الفن�ة  بدا�اتي «

�نت أتوجه للكتاب �المسجد �عد نها�ة أوقات الدراسة �المدرسة العموم�ة مدرسة القر�ة و �

ث �نت أزاول حف�  حی�تقلید ورثناه عن أجدادنا،  "�الل بن ر�اح"المحاذ� لبیتنا مسجد 

  .ف�ه القرآن الكر�م

ت سنوات حیث �ان ستمعه قبل مرحلة التعل�م العمومي أ� قبل  الكتاب فرحلتي بدأت أما

 الصلصال هذه المرحلة تعد أول مرحلةمع الحروف واألبجد�ة والقلم و  األولى  اتصاالتنا

  ».مهمة لي �مرجع في مسیرتي الفن�ة 

التي ث فقدت والدتي رحمة هللا علیها و محطة فارقة في ح�اتي حیم �انت 1975في عام  «

�انت ملهمتي و سند� في الح�اة م�اشرة �عد ذلك و �عد اجت�از� لشهادة التعل�م االبتدائي 

بتلمسان حیث التعل�م م أو�لني أبي رحمه هللا إلى مدرسة أش�ال الثورة 1976في سنة 

اعتبرتها ثاني أهم محطة من التأثیر على التي الجمیل في هذه الفترة و  ،المتوس� فالثانو� 

  (1). الطفوليهندسة خ�الي 

تلقیت في هذا المسجد  حیث تعل�ملل جد �الل بن ر�اح �ان محطتي األولىمس

المناخ  ذو الطا�ع في هذا  )التصوف(وعلم الروح ) الخ�(تكو�نا مزدوجا علم الكتا�ة 

  ، فقبل أن یلجوا بنا في علم األبجد�ة مسجد �الل بن ر�احهو�ة  العر�ي المسلم �ونت لد�

                                                           

13:50علي الساعة 2020جانفي 15حوار مع الفنان بتار�خ  -1  



الفنان یزید خلوفي حیاتھ و مسیرتھ الفنیة وأعمالھ    ني                 الفصل الثا  
 

 

54 

ألواح من "تكتب علیها الحروف الكتا�ة �انوا �علموننا على ��ف�ة التحضیر للوحة التي سو 

في  ، �تا�ة آ�ات القرآن هو العمل الغالب"الر�شات المستمدة من قصب ،طین مش�ل ،خشب

  الطین  �اخت�ارثل ما �ش�ه الطقوس ه�ذا قمت مشوار� الفني، التدر��ات �انت تتم �م

هذا ال�حث  ،لتي تستجیب تماما ل�حثي التصو�ر� دعامة ا�وس�� و  استعملتها هذه المادة التي

ین أخذ �النس�ة أل�ا عین القلب الطمال�ة جدیدة تمر بین عین الجسد و �عتمد على نظرة ج

، عالمي خالل إلى عالمي الداخلي �عض الشيءأنني في  سفر طو�ل خاص معني السفر �

قبل ذهابنا للمدرسة  ،منطقتناهذا السفر عادت لي ذ�ر�ات دراساتي األولي لألبجد�ة في 

و�ذالك مدرسة أش�ال الثورة هذه المرحلة  ،ر إج�ار�ا على المدارس القرآن�ة،�ان علینا أن نم

الجمیلة و�ثافة أثرت في مسیرتي الفن�ة  هذا الم�ان �ان محمال �الشواهد العمران�ة و الفن�ة 

حضار� منطقتنا المحملة �مخ�ال ثقافي و  األضرحة  المتواجدة ��ثرة فيجدران المساجد و 

مدرسة أش�ال  ،تأثرت بها معها الم�اشر االحتكاك�بیر التي ترسخت في ذهني �طفل لكثرة 

ا الز�انیین الذ� الثورة �انت تقع في المشور وهو قصر ملوك بنوا عبد الواد المعروف �

  ».م1554و 1235المغرب األوس� بین ح�موا تلمسان و 

�عد اإلنهاء من دراستي األول�ة في تلمسان نظام مدرستنا التكو�ني �ان ش�ه عس�ر� ثم  «

الطبوغراف�ا في �اتنا حیث م�ثت هناك سنتین من سنة الخرائ� و  توجیهي لتكو�ن إلي علم

قطة بدا�ة لتش�یل العقل النقد� وتكو�ن الشخص�ة م هذه المرحلة �انت ن1982إلي م 1980

، دخلت في مرحلة من محاولة للتماس الم�ونات الحضار�ة للفرد الجزائر� الحضار�ة لد� و 

أهم م�ونات التار�خ اإلسالمي ��ل أ�عاده الفن�ة  تف��كالتساؤالت وال�حث محاوال بذالك فهم و 

�مقامات  فرصة لإلطالع على أهم المراجع  والمؤلفات العظ�مةالفلسف�ة �انت و العلم�ة و 

  هذا التنوع في المصادر "�تا�ات دمحم إق�ال "الوفاء إخوان الصفا و خالن و "،"� لدمحم الحر�ر 

لدیهم سوق أسبوعي للكتب �انت تفترشه  المراجع �عود �ه الفضل إلى مدینة �اتنة �انو 

ا �عد �انت نتاجا لهذه تحر�اتي ف�معقد �ل جمعة أمام المسجد العتی� ساحات المدینة �ان �

  )1( ».التأملالمرحلة والتي أسمیتها �مرحلة البناء و 

  بین �ل هذه المراحل  �انت لي محطات أقف فیها مستفسرا عن ما نهلته عن المطالعة  «
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الوجود �انت هذه اولة مني لت�س�� مفهومي للح�اة و �مح ،من خالل الرسموالمعارف 

م��رة �أعمال  فتأثرت �مرحلة....الرسومات في معظمها رسومات رمز�ة �أ�عاد سر�ال�ة 

رار عن مع مرور الوقت بدأت تتش�ل لد�ة قناعة أنني واقع في عمل�ة تك ،المدرسة السر�ال�ة

ألول مرة م و 1983ذه الف�رة ز�ارتي في سنةد في ترسیخ همما زاما أنتجه الغرب من فنون و 

ال�صر� للحضارة الغر��ة من المیراث الفني  و األعمال  ل�ار�س حیث اطلعت عن قرب عن

  )1(».رأسهم متحف اللوفر خالل ز�اراتي المتعددة للمتاحف وعلى

دون  على الحروف لكونها ��ان مستقل و �حمل م�ونات وجوده منالفنان خلوفي �شتغل 

 هي المصدر األساسي في أعماله الفن�ة ، حیث تعتبر الكتا�ة �النس�ة له االتكاء على المجاورة

   .له هو�ته الخاصة �ل حرف و ف ،شعوبالفاللغة تمثل الهو�ة لكل 

ر�ة الفنان یز�د تج حول�حثا مؤرخ فني فرنسي مع العالم اإلسالمي  في امختص قدم �احث

  5بتار�خ ة النمسا عفي جام ا الدولي الذ� تناول تجر�ته �الدراسة في فرنس خلوفي في الملتقى

  :�قول حیث م  2012أكتو�ر 

عمل العدید من المف�ر�ن الذین لهم عالقة  یبني نهجه على أن  الفنان خلوفي  اختار  

و�ان صغیرا جدا أحد أنشطته �انت ممارسة  ،القرآن�ة تلقي تعل�مه �المدرسة ،لم الفارسي�العا

�عجب �منحن�ات ي �سرعة �بیرة أنه �حب أن ینظر و أدرك یز�د خلوف ،القرآن�ة اآل�اتنسخ 

ا�� السر�ال�ة بین هذه اكتشاف الرو  حتىور�ما  ألوانهالعر��ة وأح�انا تنوعها و الحروف ا

 )2(. لورق الكلمات التي جعلها مرئ�ة من الحبر المنس�ب على ااألش�ال و 

أن لفترة طو�لة لكنه �ان �عرف  ،�ش�ل أساسي�فنان تصو�ر�  عمله في سنواته األولى �ان

وفاة الخ� ِیؤد� إلى فهذا  ،ول�س لنسخ من الرسومات المجمدة ،مصنوعة للكتا�ةأعماله 

 تراث الخ� العر�ي عن األش�ال المنهم�ة من أجل إح�اء أن یتخلى عل�هلذلك �ان 

النصوص لترتیب الحروف لخل� معاني  لخل� طرق جدیدةالحفا� على الهو�ة و للنصوص 

مدار العقد الماضي الكتب  عمال التي قام بها خلوفي علىتشمل األ ،العلم�ةو الفلسف�ة 

ا ما تستخدم النصوص من دائمفي تنسی� الحروف واللون و  اختالفاتالمقدسة مع وجود 
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ور�ثة لآلالف  هذه األعمالو اإلسالم التعامل مع الروحان�ات الصوف�ة في التوحید� و 

  )1(تجسید األف�ار والقصص التي عاشهاو  الحضاراتالف من الكتاب منذ فجر الآلو 

لكن و  ،ألولئك الذین ال �عرفون مفات�ح الفن هي غیر مقروءةتبدو �تا�ات خلوفي مجردة و  

  تمثل أجزاء من العالم فهي في الواقع ملموسة للغا�ة

�لج��ا مق�م یدرس �سو�سرا و "دمحم طالبي "ئر� هو یتعامل مع فیلسوف  جزامنذ سنتین و 

مفهوم تجر�ة  حولالروحان�ات یناقش الدراسة دراسة الفلسف�ة المتعلقة �الفن و �المغرب مهتم �ال

الفنان الجزائر� یز�د خلوفي من المبني إلي  تحفةأمام :�قول دمحم طالبي  ،خلوفيالفنان 

�ون لنفسه هو�ة مسجد �الل بن ر�اح تلقي في هذا المسجد تكو�نا مزدوجا علم المعني 

  �تا�ة آ�ات القرآن هو العمل الغالب في مشواره  ،)التصوف(علم الروح و ) الخ�(�ة الكتا

  هو�ة المجتمععن ثقافة و  تهمل فهي تعبر�ل اللغات ال یجب أن اللغة العر��ة و ف ،الفني

�ة تحمل ح�اة هذه الكتاحروف األبجد�ة العر��ة قوة و روح، نار و ین�ع من �ل حرف من ال

  عند ��ار المشاییخ الروحیین،إلهامه في القرآن و الفنان ، وجد لغة و اللغة تحمل الهو�ة

   .��ار المف�ر�نو  

الحروف المعزولة  ،ورموزني امع المواد تحت ید� خلوفي تص�ح على قید الح�اة ألنها تحمل

أنا شخص�ا  ،الكر�م بدا�ة �عض سور القرآن�قت�سها من  في أعماله �ستخدمها الشهیرة التي

حین أنظر ألعمال یز�د خلوفي أحس أنني أحمل في دوامة من الوقت تنقلني إلى منا�ع 

الدین والهو�ة العر��ة و الكتا�ة أعماله تجسد فهو ذو قلب جزائر�  والثقافة اإلسالم�ة  العرو�ة

  )2(والتراث  اإلسالمي

  لها دالالتمطلبها الصوفي للفنان حروف�ة في جمال�ة الساحة الاللوحات التي تعرض في 

ترت�� بتكو�ن جمالي تتجلي فیها الثقافة العر��ة اإلسالم�ة الفنان لد�ه تجر�ة ثر�ة رموز و  

لوحاته تترك أثر في ذاكرة الفن العر�ي و العالمي المعاصر تفرضها ر�شته  ،�متلك شجاعة

  األعمال المنقوشة التي تحف� میراث جها بوعي الفنان من مرونة وسمو و الذ��ة تتأصل نتائ
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اللغة التش�یل�ة لد�ه تكو�ن جمالي مرت�� �الخ� و  ،ومرجع�ات المتداولة عر��ا وٕاسالم�ا

األعمال التي تع�س الكتا�ات لمحصلة المهمة من اللوحات و ل االمتجددة أبرزها ما ش�

  )1(المتعلقة �الوجود اإلنساني مثل �تا�ات على الصلصال مقت�سة من مثیرات ف�ر�ة عر��ة 

ألش�ال فلوحاته تتغني ��ل تعاشی� االحروف و الكتا�ات العر��ة و هدفه  ل�سالفنان خلوفي 

وهو مبدع األعمال بتش��التها وما فیها من لها رموز ودالالت، هي حقا غن�ة و جمال و 

التكو�ن �مهارة �ف�ر الفنان  بوصفه �ونه �احثا جمال�ا یرنوا إلى مرموزات ع�قر�ة في الش�ل و 

األثر ما ، عند خلوفي من القوة و المعاصرج النص الش�لي إلى الفن المرئي و ما خار رمز�ة 

نقطة في مسارات تتناغم مع عالمنا،  یجعله أقصى محاور للوحة في تكو�نها أو المرئي منها

�ر� ما یر�د من عوالم الخ� العر�ي اإلسالمي أو اإلشارات وال خوف عند الفنان ال�احث و 

التنبیهات التي نجح في وضع خصوصیتها عبر محاوالت تنم�� �عض األعمال عبر لغة و 

یر�د الوصول إلي  درا�ة جمال�ة فهو العفو�ة و یلتق� خلوفي قوة التناغم الجمالي �.الفیدیو

" اإلشارة و  الش�ل"رك المتلقي علي الحافة من �ت�حاول ف�ر�ا وجمال�ا و  نتائج اعت�اد�ة ،

في  ،�التالي التماهي مع عصب�ات العقل الحضار� الشرقيمیزان اللون و ق�مة و أ�ضا من و 

  الجزائرتجارب خلوفي مقار�ات ح�ة ینافس من خاللها واقع الحر�ة التش�یل�ة في ح�اة و 

وهي التراث المعاش  ،و�لتق� الفنان �الحروف العر��ة ،و�ل دول المغرب والمشرق العر�ي 

ر�شة الفنان یز�د  ،ر الح�ة لألمة العر��ة اإلسالم�ةالمصائوقت الرخاء وفي األزمات والتوراة و 

دورها و  ،األصالة والمعاصرةخلوفي ر�شة ذ��ة تتعا�ش مع تحوالت الفن المعاصر و جدل 

 ف�ل جیل �حمل ما ابتدعه اإلبداع معرفي في تطو�ر اللوحة العر��ة و الفني الف�ر� ال

أسالیب �نتج مخرجات حروف�ة فن�ة �مواد وتقن�ات و األسالف من فنون ل�ضیف  و�حمل و 

األ�قونة الرا�طة بین �شتغل على الرمز و   ،تبتعد �ما في التجر�ة من حساس�ة تقترب أو

  )2(التراثي المعاصر و 
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�المعني الش�لي للخطا� فهو بهذه إن الفنان یز�د خلوفي ال �حتمي نتائج الكتا�ة أو التخط�� 

التحد� ومح�ة للجمال و التجر�ة المهمة ینجو بذاته وروحه لیرتقي إلى عوالم مش�عة �النور 

  لهذا أخرجها من س�اقات األثر المعرفي واشتغل علیها بید تناجي مثیر الخ�  ،العقالني

من حضن أو ما نتج  االقت�اسلم یلجأ خلوفي إلي ،الكتا�ة �أنه حجاب �سرد حضارة ال�شر�ةو 

تراث الخطاطین ومزخرفي المخطو� القرآني أو ما اعتمر في شواهد العمارة من الزخارف في 

لم ��ن خلوفي  خصوص�ة الناظر إلي النور اإللهي، حضارتنا اإلسالم�ة لم �سعي إال إلى

  ملموسات غیره لقد تحرر وجعل حلمه حق�قة و عابرا على خصوص�ة  تنوعهفي وحدته و 

  تكو�ناتها المحیرة �شدة وضوحها المدهشة في قواها و  ،تكو�نات �ثیرة فیها غزارةو 

 أسرارسافر ذهن�ا أمام و  ،ق�مته في دن�ا الفنون المعاصرةأدرك الفنان یز�د خلوفي وجوده و 

على قوة إضاف�ة جمال�ات  تحازاالمقارنات اللون ودقة الرقش والنقش والتلو�ن والتصو�ر و 

عند �ة أص�حت أصالة الحرف�ة الخلوف ،تقي إلي المختلف من السائد عر��اعلي بن�ة لوحته لتر 

ل�س هاجسا جمال�ا ،فهو ل�س مثل أغلب من درس مدلوالت مبدعها الفنان یز�د خلوفي و 

اه خل� و أبدع من ثورة جمال�ة لها سندها الصوفي الذ� �ع�س الفن الحروف، بل نر 

  )1(المعاصر 

 :لوحة یز�د خلوفي  ماذا تعتمد على -2

  العناصر، اءها الفني على قاعدة االختالف والتعدد في الش�ل و لوحتي تعتمد في بن «

ئ�ة الذوق بین ثناترتكز في بناءها على  ،تكث�ف�ةنظرة جمال�ة مختلفة و  ،في الجوهرالوحدة و 

دة الصلصال الذ� أجده في الطب�عة عین القلب تقن�ا اشتغل على ماعینین عین الجسد و 

.فمرسمي الحق�قي مفتوح على الطب�عة فا الطب�عة تعلمنا وتخبرنا 
   

�رتكز علي معني الح�اة في �عدها الكوني لهذا اعمل جاهدا على الفن الذ� أقدمه شامل، و 

�یئتي عمل�ة التحضیر للوحة تمر عبر عدة محطات ئ� مع مح�طي و في تناس� فا أن أكون 
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التي تش�ل �النس�ة  لي طقوسا خاصة أنا لست خطاطا �المفهوم المتعارف عل�ه فالكتا�ة و 

  الخط�ة �النس�ة لي هي تجسید نظرة مختلفة ومعاصرة للخ� العر�ي في امتدادها لتلك 

ین و �تاب المخطوطات مستلهما في ذالك العوالم الدینام���ة اإلبداع�ة التي �انت لد� الوراق

إذن هي نوع من طبوغراف�ا  ،الجزائر� دمحم بن قاسم القندوسي التكو�ن�ة للفنان العارف �ا�

  )1(».الجدان العر�ي ك لقوة حضور الحروف في المخ�ال و وذال الذات

ذالك من منذ ص�ا� أحاول دائما فهم المعني الذ� �س�ن في تلك أنا مس�ون �ا الحروف و «

 األضرحة المتواجدة ��ثرة فيالمعلقة ��ثافة بجدران المساجد و النقوش الكتاب�ة األندلس�ة 

  الزالت تشدني إلیها شدا عجی�ا �انت و  ،حضار� �بیرمنطقتنا المحملة �مخ�ال ثقافي و 

ندلس الذ� �ان الذ� �ان �شتغل عل�ه حفي األ�نفس األسلوب إنتاجها و  أحاولو حاولت 

  )2(مراء،أنسب منتجهم إلي أسماء الخلفاء و  ممح�ة فيوالتي ت�قي أسمائهم ن�رة و 

أحییهم من خالل  ،مات التي صنعت مجد الفن اإلسالميتح�ة أقدمها إلى روح  هؤالء القا

في مساحة جمال�ة فینومینولوج�ا مفهوم الفراغ والصمت  الذ� أتناول من خاللهمنجز� و 

من خالل هذه المعالجة "المادة  ،الفنان،اآلن�ة"والعش� هذا أسم�ه بثالث�ة الخل�  إسالم�ة و 

الصورة د القائمة بین الصورة والكلمة واإلبداع الفني بین التقلید والخل�، الحدو  التماسأحاول 

الذ� تولده الصورة حسي  االنط�اع ،إلنسان إلي المحسوس والماد�لكونها حس�ة فإنها تشد ا

 .الذ� یولده الكالم فتجر�د� �اتي من العقل  االنط�اعأوال، أما 

�امت�از على الش�ل ا أشتغل على المر�ع والذ� ی�قي �عبر و ف�ما یخص المقای�س غال�ا م

 �تا�اتي تع�س نوعا من لتمازج  ،اإلشرافيفي الف�ر الفلسفي "الش�ل الحر "الخالص 

  )3(» .ضارات الشرق�ةالح التالقي بین مختلفو 

ارتأیت أن أع�س في أعمالي �تا�ات  ،بو ح�ان التوحید� لكوني اشتغل على الكتا�ةأما أ«

  المؤانسة ضلوع شخصي تاع و اإلم"العمدة " لذالك �تا�ه اخترتفیلسوف و هذا  األدیب ال
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عاتقه والذ� عاني في ح�اته من عدم فهم  اإلنسان تقاسم لهم حمله علىلهذا المبدع تح�ة و 

حرق مجمل �ت�ه �تعبیر عن أ، نع�شه الیوملقد عاش في فترة تش�ه لحد ما ما  ،معاصر�ه له

  السلوك أو بین العمل الف�ر� ضه �ل فصل أو انفصام بین الف�ر و ورفتمرده الف�ر� 

إلحد� أهم اللحظات األساس�ة " االبتسامة"حسب رأ� التوحید� �مثل  ،المسار األخالقيو 

  )1( ».اإلسالمي في العصر البو�هياسمة في التار�خ الف�ر� العر�ي و الحو 

 و�ا �ا الحروف الهجائ�ة و حروف رسمت تش�یلتها بتمیز أندلوسیته سلو�ي الفني أ تبدأ «

  تتم هذه العمل�ة �المدرسة القرآن�ة عمل�ة تقن�ة �انتنس�ة للمغرب الكبیر، مغر�یته األحر� 

تحضیرها لیرسم من و  تأهیلها�عاد تحضیر للوحة �محي منها ما حفظه و فن�ة تش�یل�ة لو  

  » .جدید ��ان الصورة 

نشأته �انت بتكو�ن ذاكرته التي یر�� فیها معاني المنطوق القرآني یتصورها و خلوفي تر��ة 

ثرا ��ثیر من معارفه الح�ات�ة ،دخل الفنان مدرسة الح�اة متأار�ه و ببراءة الطفل �محدود�ة تج

التصم�م�ة بین البناء ش�یل�ة و التقصد اكتساب الخبرة  ،الرسامین المحلین ورسامین من العالم

  .الء اللوني �عمقها المتدرج ضوئ�االطوالتوز�ع و 

ل�ة المعروفة عالم�ا لتش�یالمدارس ادة شتات بین األسالیب المختلفة و عاش یز�د خلوفي م

 الحم�مةعالقته التجارب التي عاشها في طفولته و  انتهي األمر �ه �ا االستقرار النهائي عندو 

  القران  آ�ات�تا�ات و ) التصوف(�الصورة وعلم الكتا�ة وعلم الروح 

مشاهدة ممتعة �ل ماله القدرة علي تفجیر صورة و و أالنص اإل�حائي  انتقاء�عش� المطالعة و 

 بلورة النص �ما یوحي تش�یل حر�ة حرف  العامل على أسلو�ه ت�عابهذا ....روح�ا 

مقوسة، من�سرة  ،تق�مة، متموجةالكلمات ترسم لوحته �سطور �تاب�ة تتشا�ك ،تتراوح بین مس

ٕان �ان مستق�ما �عض الكلمات و  ا حتىتموج السطر الكتابي الواحد فیه...... أح�انا دائر�ة و 

  ، �عطي لعلمه الفنيمل الم�برة و�أنها تحت عدسة تكبيالج أو

  )1(.شمااللخلف وٕالي األمام �مینا و ٕا�اب امؤثرة �صر�ا بین ذهاب و  اهتزازاتحر�ات و  
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من هذه الدینام���ة في التعامل مع األش�اء المح�طة  ،المي �ستمد قوته من اإلسالم نفسهع«

قاعدة  ، أشتغل علىح�اة في �عدها الكوني،الفن الذ� أقدمه شامل یرتكز على معني ال

هي امتداد لقلبي  بها، فید� التي أخ� القلبو جمال�ة تعني �ا الرؤ�ة بین عینین الجسد 

م حضرة الخ�ال عالإلى  إحالة، الصورة عند� هي عین قلبي �حسب ما تمل�ه عل�ا أشتغل

  المخ�ال له عالقة م�اشرة �علم المرا�ا العاكسة و المخ�ال التخیل یرتكز على و 

  ».للبواطن في نظام الح�مة التأمل�ة التي تجسد الشیئ�ات 

�تاب اع�ة التي �انت لد� الوراقین و من الدینام���ة اإلبد أعمالستلهم أشتغل على الكتا�ة وأ«

تقن�ات الكتا�ة التي �ان  استن�ا�حال�ا دراسة و من هؤالء الوراقین ینهمك الفنان  »طاتالمخطو 

عبد هللا دمحم  أبو�ا� هو العارف و  خطاطي العصر الثامن  �شتغل علیها أحد ��ار� 

إلى 1790سنة التي غادرها حوالي جنوب الجزائر و بلدة القنادسة في  القندوسي نس�ة إلى

  .تلمسان 

اللغو�ة المتناثرة  الرموزف و خلوفي عمل�ة الكتا�ة ل�ست مجرد مجموعة من الحرو الفنان �قول 

ي عوالم إلمساحة الورقة بل هي الجسر الوحید الذ� �متد من عالم الملموس المهووس  عل

�التالي ترسیخ وتأكید�ة ففي اإلعادة التأكید و  تتا�ع�هالكلمات عمل�ة األش�اء و الذو�ان ، الف�ر و 

 )2( ».فرد ك عالمه المبذال لتشدنخطة في لحظتها  شاهدات��تب �حف� ، فتسجیل �ل ما

   مرسمي الحقی� «ا في الطب�عةمادة الصلصال التي یجده �شتغل یز�د خلوفي على «

أما  �یئتيأع�ش في تناس� فائ� مع مح�طي و ى الطب�عة التي تعلمنا و تخبرنا، مفتوح عل

 ونظرة مختلفة  امتدادعمل�ة التحضیر للوحة تمر �عدة محطات إذن الكتا�ة الخط�ة هي 

الحروف في ذالك لقوة حضور إنها نوع من طبوغراف�ا الذات و  ،للخ� العر�ي معاصرةو 

عن  �امت�ازالذ� �عبر و  المر�ع  على شتغلأغال�ا ما  المقای�سف�ما یخص  ،الوجدان العر�ي

التالقي بین مختلف الحضارات �تا�اتي تع�س نوعا من التمازج و "الحر "الش�ل الخالص 

  ».الشرق�ة 
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  ب�صر�ة حروف نصوصه ، الحرف المتطور �أ�عاد حر�تها التش�یل�ةیز�د خلوفي متمیز 

الفن�ة التش�یل�ة المعاصرة الفنان ��تا�ة نصوصه المختارة مش�لة شیئ�ات أعماله میزاج�ات و  

  )1(.قفز الحروف قبل �ل شيءبن� و 

في  لقندسي ما جذبني إلى هذا الفنان العظ�م طر�قته اإلبتكار�ة �ا  اهتماميعن سر  « 

�ان حدیثا �ما أنه قدم نموذجا ثور�ا في �تا�ة ال�سملة �ان من  ،تعامله مع الحرف العر�ي

الجاللة في األعلى إال  هو تعامله مع ال�سملة  اسمالمعتاد عند الخطاطین أجمعین ��تبوا 

تجر�ة �حث�ة جمال�ة  أخوض  أناأكثر من عشر�ن سنة و  أنا منذ�طر�قة فیها �ثیر من الجرأة 

  للف�ر الفني  االعت�ارذالك بإعادة بداع�ة المتسمة بهو�ة األصالة و تعتمد على قوة اللحظة اإل

ك في الدینام���ة اإلبداع�ة �تجلي ذالو�الد المغرب العر�ي و  الذ� �ان سائدا في األندلس 

هنا أشیر إلي و  مشار�هم،و مشاغلهم  اختالفقواها على أو التي �انت عند معمار� األندلس 

الذ� �عود له ائد من رواد العمارة األندلس�ة و م ر 1347-1290أبوا إسحاق إبراه�م الساحلي 

   ،ة �ما �ان �عرف �السودان الغر�يمتكاملالتأس�س إلي مدرسة فن�ة �املة و  الفضل في

�انت في الخط�ة  فتكو�ناتهالتأصیل ت �نتیجة لهذا الغني في الرؤ�ة و القندوسي طفتجر�ة و 

�القندوسي نس�ة العم� هو دمحم بن القاسم المعروف ا ثورة �حد ذاتها من حیث الش�ل و حینه

تلمسان في حدود سنة  �اتجاه، غادر القنادسة �شار في الجنوب الجزائر� لبلدة القنادسة 

هو �عد ف ،فاس  إلي أن وافته المن�ة �اتجاهوأستقر بها لفترة قصیرة ثم غادرا نهائ�ا  1790

أو �ما  على الحروف العر�ي في �عده التش�یلي اشتغلتمراجع التي �النس�ة لي أحد أهم 

   »)2(.�عرف �فن الكتا�ة في الفن الحدیث

�ان سائدا عند ممتهني  ، أسلو�ي الفني �ستمد قوته مماضحت في عدة مناس�اتأو  �ما «

الكون�ة  أ�عادهاالحرف في  علىأشتغل  ،طو� في أهم الحواضر اإلسالم�ةنسخ المخالوراقة و 

  �انت رائجة عند متصوفة الشاملة مستلهما في ذالك التقاطعات المعرف�ة التي 
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أذ�ر على سبیل المثال العارف �ا� أبو ع�اس ما شدني في هذا العلم هو جان�ه األندلس و 

من خالل �عض  استنطاقهاعمل�ة ف��ي التحو�ر� في تش�یل الحروف والرموز و الغرا

واحد ف�تلي النص�ة  أنالفراغ  في اشتغل على التكثیف ال�صر� و  ،تر�ی�ات والس�ائك الرقم�ةال

وتجرد الحرف من نزاع الزخرفة و اللوح و تذهب �ه �عیدا في س�اق تعوض الفراغ التأملي 

اشتغالي على  ،من التش�یل تارة �عد جمال�اذ من الفراغ تارة �عدا معمار�ا و تش�یلي یتخ

  �تا�ات  في مرحلة م��رة على �انت لي تجر�ة�عثها من جدید و و اث�ة النصوص التر 

هو نوع من المجالسة الیوم�ة له من  اعت�اط�القاء �ه لم ��ن ..... ح�ان التوحید� أبوا 

ل� من ف�رة أن األف�ار ال تموت �عوالمه العجی�ة أنط ،المتكررة �اتصاالتي استحضارهخالل 

  )1(».معل� �السماء ت�قي ح�ة �عد سنوات صاحبها و 

  :المعارض التي شارك فیها الفنان -3

ي العدید من دول�ا �ما �ان له تواجد فخلوفي العدید من األعمال محل�ا و �ان للفنان یز�د 

قامة إبداع إ ،بدون حدود في �ار�سعضو بجمع�ة فنانون �ان الدول�ة المشار�ات الوطن�ة و 

ب الجزائر�ین المبدعین سنة ضمن الش�ا �اخت�ارهقاموا  ،2003ببلد�ة نانتیر في فرنسا سنة 

قام بإنشاء و إخراج مجلة م، 2001سنة  لح�وماتيقام بتأس�س فرقة المسرح  ،م2002

 م�ةا قدمه الفنان نال عدة جوائز تكر�من خالل م م،2013الثقاف�ة على ش��ة اإلنترنت سنة 

  :جماع�ة تتمثل ف�ما یلي �ما شارك في عدة معارض فرد�ة و 

  :المعارض الفرد�ة -/أ

رواق الفن في الجزائر العاصمة سنة معرض :قام الفنان �العدید من المعارض منها 

معرض المعهد الفرنسي بوهران  ،سنة2016معرض المؤتمر الدولي لمدینة بجا�ة  م،2019

الفن المعاصر ب�ار�س معرض  م،2009سنة معرض الفن الحاضر ب�ار�س  م،2013سنة 

م،معرض داسلف�ا 2008 سنةالجزائر - أبواب مفتوحة حول فن الفیدیو مغن�ة  ،لمتحف اللوفر

الر�یزة "ورشات رسم ورشات رسم مع أطفال مدرسة  ،�فرنسا الدولي من الوجود إلى التفرد

ورشات مع تالمیذ  انشوة �،غالیر� قل� و م2006 �ار�س سنة تحت رعا�ة فنانون بدون حدود"
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معرض دمحم راسم �الجزائر ،م2003سنة �ار�س فرنسا، -نانتیر  المدرسة االبتدائ�ة لمدینة

معرض تأمالت صالة  ،م2001 سنة  معرض دمحم خدة �الجزائر م،2002سنة العاصمة 

صالة  �ذالك معرضنان و ، معرض جامعة بیروت العر��ة بلبم1999 سنة  إفر�ق�ا �مغن�ة

لمر�ز الثقافي لمدینة صیدا لبنان، معرض جامعة بیروت ا ،قصر العدالة لمدینة تلمسان

  .م1995م، الرواق البلد� لمدینة مغن�ة سنة 1997سنة العر��ة لبنان 

  :المعارض الجماع�ة -/ب

معرض  ،م2017سنة معرض القدس األكبر في إسطنبول  ،2019معرض أح�ار الروح 

متحف الفن م ،2016لجمیلة سنة بدار الثقافة هوار� بومدین ورشة مع طل�ة مدرسة الفنون ا

في الجزائر الروح الفن و م، معرض 2015المعاصر صالون�ك الیونان سنة الحدیث و 

 م،2009تأید� لغزة في الجزائر العاصمة سنة رواق الفن معرض  م،2011العاصمة سنة 

الجزائر معرض دمحم راسم في  ،م�2008الجزائر سنة  االبتدائ�ةورشة فن�ة مع تالمیذ المدرسة 

معرض رواق  م،2006األسبوع الثقافي الجزائر� سلطنة عمان سنة  ،2007العاصمة سنة 

سنة من الفنون  40 م،2003مدینة الفنون العالم�ة ب�ار�س سنة  م،2005الفن �مغن�ة سنة 

مر�ب الصنو�ر ال�حر� في وهران  م، 2002سنة  الجزائر�ة، قصر الثقافة في الجزائر

معرض الداو�ة �طرابلس  افتتاح�ةم، شارك في 1994لفن �مغن�ة معرض رواق ا م،1999

  .م2019الحروف�ات في لیب�ا سنة و  شارك ف�ه بدعوة من مؤسس الداو�ة للفن
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   :تجلى الھویة في أعمال یزید خلوفي

  

  نقش على طین: الخامة التقن�ة و  كتابات شفقیة،: عنوان اللوحة 

م2002: السنة ، سم 35/40:الق�اس   

  .طرف الفنان من: المصدر                                 
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  نقش على طین:الخامة التقن�ة و  ،إعترفات أبو حیان: عنوان اللوحة 

  م2002: السنة ، سم 43/ 34:الق�اس 

  .من طرف الفنان: المصدر
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�رتون مطلي  حبر على: التقن�ة الخامة و ، من حال الوصول إلى حال الوقوف:عنوان اللوحة

  م2002: السنة ،سم60/80:الق�اس ، �الصلصال

  .من طرف الفنان: المصدر
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أكلیل�ك وصلصال على : التقن�ة والخامة ،  قبل أن یصلب الصھراوي: عنوان اللوحة 

  .صلصالما الخلف�ة  م�تو�ة على أأح�ار �رتون مقو� و 

  م2001: السنة ، سم80/65:الق�اس 

  .من طرف الفنان: مصدر لا
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حبر على �رتون مطلي :الخامة التقن�ة و ، موجودأنا اكتب إذن أنا : عنوان اللوحة  

  م2003:السنة ، سم40×65:الق�اس  �الصلصال

  . من طرف الفنان: المصدر
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  مواد مختلطة على طین: التقن�ة الخامة و ، كتابات جداریة: عنوان اللوحة 

  م2004:السنة ،  سم80×80:الق�اس 

  .نمن طرف الفنا: المصدر                               
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  مواد مختلفة على طین: التقن�ة الخامة و ،كتابات جداریة: عنوان اللوحة

  م2004:السنة ، سم60×80: الق�اس 

 .من طرف الفنان: المصدر 
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  :التقنیة ،الخامة و من الوجود إلى الوحدة: عنوان اللوحة
  م2006:السنة ،سم120×120:القیاس 

  .طرف الفنانمن :المصدر 
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  60×80:حبر على كرتون، القیاسات: ، الخامة و التقنیة3تجلیات : عنوان اللوحة

  .2011:السنة
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  حبر على �رتون مطلي �الصلصال:التقن�ة الخامة و  ،1تجلیات : عنوان اللوحة 

  م2001:السنة ،سم80×60:الق�اس 

  .من طرف الفنان:المصدر                               
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  ل،حبر على صلصا: ، الخامة والتقنیة2تجلیات : عنوان اللوحة

  .م2011: سم، السنة 80X  60: القیاس

  .من طرف الفنان: المصدر
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  حبر على �رتون مطلي �الصلصال:التقن�ة الخامة و ، یلة السابعةلال: عنوان اللوحة

  م2011: السنة م س93×84:الق�اس 

  .من طرف الفنان: المصدر
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  حبر على �رتون مطلي �الصلصال: التقن�ة الخامة و  اللیلة الثامنة،: عنوان اللوحة 

  م2001: السنة م، س93×84: الق�اس

  .من طرف الفنان: المصدر 
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  حبر على صلصال: التقنیة الخامة و،میدان التحرر: ن اللوحة

  م2011: السنة ، سم93×114:القیاس 
  .من طرف الفنان:المصدر                                        
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  حبر على صلصال: التقن�ة الخامة و ،حوار: عنوان اللوحة

  م2012:السنة ،سم33×75: الق�اس 

 .من طرف الفنان: المصدر                                   
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  صلصال ىأح�ار عل: التقن�ة الخامة و  ،محراب: عنوان اللوحة

م2012: ة نالس ،سم33×75: الق�اس   

  .من طرف الفنان: المصدر 
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  نحت على خشب:  التقن�ة الخامة و  ،األسماء والكلمات: عنوان اللوحة

  م2017: السنة ، سم33×120:الق�اس 

  .من طرف الفنان: المصدر 

  

  

  

  

  

  

  



أعمال الفنان یزید خلوفي                                           الفصل الثاني            
 

 

84 

  

  

  

  

  

  

عمل نحتي على  مواد مر�زة زائد طین على :التقن�ة الخامة و  ،كشف المستور: عنوان اللوحة

  2017: السنة ، سم54×100: الق�اس ،خشب

 .من طرف الفنان: المصدر 
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  أخبار أصباغ على طین: التقنیة الخامة و،أحبار الروح: عنوان اللوحة

  م2019: السنة ،سم 60×40: القیاس 
  .نمن طرف الفنا: المصدر
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  حبر على طین:الخامة والتقن�ة ،1أحبار الروح : اللوحة عنوان

  م2019: السنة ، سم 60×40: الق�اس 

.من طرف الفنان: المصدر   
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  أح�ار على طین: التقن�ة الخامة و ، 3أحبار الروح : عنوان اللوحة

  م2019: السنة ، سم 60×40 : الق�اس 

  .من طرف الفنان :المصدر
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  ، الخامة والتقنیة ك حبر على طین4أحبار الروح :اللوحةعنوان 

  سم60×40:القیاس

  م2019: السنة
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  أحبار طین وأصباغ: الخامة والتقنیة  كتابات شامیة،: عنوان الوحة

  م2019:السنة 

  من طرف الفنان: المصدر 
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 2019میم غرافیكي، سنة تص

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



     

    

  

  تحلیل لوحة نفس "souffle". 

 

  من المبنى إلى المعنى لوحةتحلیل  "de la construction au 

sens".     
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    :الفنان یز�د خلوفي  �عض أعمال

 

  .نفس : عنوان اللوحة 

مواد مختلفة على خشب : الخامة   

.سم 100×100: الق�اس 

  .م  2019: السنة 

 الفصل الثالث                       

 

�عض أعمال تحلیل
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  .الهو�ة عمل نحتي تش�یلي �عبر عن التراث و : نوع العمل 

طا�عا هندس�ا بخطو� مستق�مة  اتخذالش�ل التكو�ني الحروفي أعاله قد  یبدو: تحلیل العمل 

  مثلثةلنفسها أش�اال مستطیلة و  اتخذتخر قد ة ومقوسة ومتقاطعة مع �عضها اآلومنحن�

التي صممها  "نفس "اسمعلیها  أطل�عن لوحة فن�ة مرسومة �مواد مختلفة  هيو  ئر�ةداو  

الجمالي للحرف �سق� أضفي علیها الطا�ع الفني و  الصلصال في ش�ل حجر ��اد �استعمال

جاءت اللوحة و�أنها ع�ارة عن مجموعة من الخطو� و  العر�ي في مقار�ة جمال�ة متمیزة 

یوجد مجسم  أعالهافي الكتا�ة و وز المبهمة �م�ن اعت�ار تلك الرموز الظاهرة نوعا من الرم

ع�ارة عن �تا�ة عر��ة انطالقا اللوحة  ،هار خارج عن إطاالبني الفاتح ش�ل هالل �اللون  على

مقسمة  مستط�الت صغیرة تتخللهاعلى ش�ل مستطیل من قالب خشب یختفي تحت الطین 

�ش�ل منتظم من حیث توازن مساحات إلى أقسام متساو�ة من ال�مین إلى ال�سار عمود�ا 

 اعتمد �تا�ة منقوشة على سطح اللوحة لون واحد وتوجد داخلها فیها وظف  تالمستط�ال

فیها الفنان على خطو� متنوعة من�سرة منحن�ة حر�ة هذه الحروف ظهرت بإ�قاع منسجم 

 )ع�ادهخیره ،( الحروف مثل�عض الكلمات و  ناتج عن خ� عر�ي �م�ن أن نتعرف ف�ه على

خطو� ة من جاءت اللوحة بجمال�ة مؤلفیوجد تشا�ه �بیر بین حر�ة الرموز وحر�ة الجمال 

عدد األلوان فاللون الثنائي  فیها الفنان على واعتمدف�ه الخ� على اللون  �غلبتر�یب  ،ألوانو 

 ،البني الغام�اللوحة داكنة �غلب علیها اللون لبني الفاتح والبني الغام� محصورة بین اللون ا

استخدم فیها التدرج اللوني بین  ألوان �اهتة� اللون البني الغام� أما الحروف�سطح اللوحة 

البني الفاتح و �عض اللمسات من اللون البني الغام�، تصم�م حروفي منتظم بتدر�جاته 

جمال للوحة اللون�ة المنسجمة فعالقة  األلوان مع �عضها ال�عض تصب في الجوهر ال

االنسجام فظهرت لناظر �ارزة على أرض�ة اللوحة �استخدام مادة أكر� والمتمثلة �التدرج و 

وأش�ال تحمل ق�مة تعبیر�ة  رسمت داخل اللوحة حروف و �لمات م�تو�ة ،ل�ك على خشب 

حروف �لماتها �ش�ل حر فالحروف  ومختلفة تضفي جمال�ة خاصة على  اللوحة الفن�ة 

  نتظاما أفقي تبدو الكلمات أكثر االكلمات جاءت �ش�ل و 

تظهر  ،اتجاه فيتنحدر األفقي  �االتجاهأبهى جماال حر�ة حروفها من ال�سار إلى ال�مین و 

ش�ل سلسلة من الكتا�ة مش�لة نسیجا نتج عن تقاطعهما مع الخطو� األفق�ة  اللوحة على
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دوا �لماتها مسطرة الواحدة تب �ق�م ودرجات لون�ة داكنة توحي للمشاهد بوجود تكو�ن ش��ي 

  .مستق�مة بخطو� منحن�ة و  ال�عض متقاطعة مع �عضهااألخر� و تلو� فوق و 

الخ� یتمیز الم�م الكلمات فهذا  الداء، اء،المحور في �عض حروفه أقواس دائر�ة مثل الر 

، �قوم الخطا� التش�یلي �العودة إلى اآل�ات القرآن�ة �ش�ل �لماته وأسطره ازدحام �التعقید و 

الحر�ة فى التش�یل أ� التالعب �المدات قدر من التألیف و  ح على�قرب إلى الجالء و الوضو 

مستلهما في ذالك المعارف  الكتل الحروف�ةو  و�التداخالت بین األحجام  واإلستیدارات 

  .�التالي المغار�ينت لها عالقة �التصوف األندلسي و الصوف�ة أو التي �ا

و الدالالت مقسمة إلى أقسام  اللوحة تمثل سطح مستو�ا �حمل العدید من الرموز و الكتا�ات 

الجانب  فالفنان �ظهر،�ة لمحاولة تأكید الطا�ع الجمالي�ش�ل منتظم ، تتخذ سمة تراب أفق�ة

الحروف لداللة  استعمل، �سمى �الحروف�ة وهو ما االهتمامالش�لي للحرف �عض 

للوصول إلى  ٕاشارةتعتمد الحرف �رمز و  التي�میل الفنان إلى التجر�د�ة الرمز�ة  ،االجتماع�ة

فهو �عمل  لنحتل�مادة  حجرأستعمل الفنان ال ،�حاء العام لمضمون العمل الفني وجوهرهاإل

 . من�عثة من التكو�نات ال�صر�ة للمخطوطات العر��ة القد�مة على  الكتل النص�ة ال

وسیلة للعودة إلى  هااستخدمفالفنان  وردة فعل على الفن الغر�يهو�ة فالحروف�ة العر��ة فن 

 استعملالصوفي، الید الخ� العر�ي العر�قة والتأو�ل الشعبي و قمرت�طة بت التراث فهيو  األصل

الحروف العر��ة هو�ة وجمال ر�طها �المعتقد الصوفي ففي اللوحة و  لعرفانياالفنان الجانب 

ق�مة  بل ل�س للدالة على رمز فق�  ، فالحرفز داللي في الفن التش�یلي المعاصرورم

  فالحرف العر�ي ،خرآلتناس� والتناغم بین �ل مقطع و ما �میز هذا الش�ل ا ،تش�یل�ة

لحر�ة الجمال�ة الزال �عني للفنانین التش�یلین الهو�ة العر��ة اإلسالم�ة فوظف الفنان ا 

ء الش�لي الكتا�ة الش�ل التصو�ر� و البنا ق�مته التعبیر�ة �ستمد منللحرف و رشاقته و 

حروف حروف�ة التي هي ع�ارة عن �لمات و ، تمیزت تكو�ناته الالحروف والكلماتلصورة 

لتدل على الحضارة والدین والتراث، اللوحة بینت ماه�ة الخ� العر�ي عبر تجسید اآل�ات 

  .القرآن�ة فهذه الحروف ترت�� �قوة �القرآن الكر�م تعد مقتطفات من القرآن الكر�م
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ى المعنى من المبنى إل: عنوان اللوحة   

خشب وطین: الخامة والتقن�ة   

m 2,98 m x 1525cm x :الق�اس

 .م2019: السنة 

 الفصل الثالث                       
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  .مجسم حروفي �عبر عن الهو�ة المحل�ة :نوع العمل 

طیل تصم�م اللوحة على ش�ل ستمجسم حروفي الش�ل العام ع�ارة عن م: وصف العمل 

یوجد في أعلى اللوحة لخطو� المبهمة هي ع�ارة عن مجموعة من الرموز واف مستطیل

من ال�مین إلى  في وس� اللوحة  �تا�ة غیر مقروءة اللوحة یتخللها مستطیل صغیرحروف و 

ال�سار سطح هذا المستطیل المصغر �اللون األب�ض المنقوش ��تا�ة غیر مقروءة اللوحة 

األب�ض زرعت  للون اعلى لونین اللون األصفر الرملي و فیها  اعتمد جاءت عمود�ة الش�ل

، الكتا�ة الموجودة في الجزء العلو� اللون األصفر الرملي�مساحة بخلف�ة  هذه األخیرة على

من اللوحة حر�ة حروفها من ال�مین إلى ال�سار �االتجاه األفقي �ش�ل غیر مقروء �تبت 

اللون �م�ن اعت�ار  بخ� �بیر الحروف متداخلة و متقاطعة و متشا��ة في آن واحد بنفس

قراءة �عض الحروف مثل نستط�ع  الكتا�ة أكسبها ق�مة جمال�ةنوع من الحروف و  ك الرموزلت

ة اللغة في الواو فالحرف هنا عنصرا تش�یل�ا أساس�ا جمال�ا یدل على وحدحرف االم والم�م و 

من�سرة و عمود�ة تتخللها حة تتخللها خطو� متنوعة منحن�ة و اللو  ،المغرب العر�ي الكبیر

استعمل الحروف نصف دائرة هندس�ة تمثلت في �عض الدوائر والمستط�الت و ت تر�ی�ا

فموهبته تتكلم من خالل رشاقة الخ� و الثقافة الصوف�ة التي ترعرع فیها الفنان العر��ة و 

، استخدام مع استغالل أ�عاده الروح�ة و الفن�ة  فتح الشین�ضم الم�م و تناس� سطوره 

ور القرآن هذه الحروف ترت�� �قوة �القرآن الكر�م، الحروف المتقطعة في بدا�ة �عض س

الشفاف�ة العال�ة التي تظهر بوضوح من خالل التكو�ن سب العمل نوع من أنواع التناغم و أك

للكتلة الحروف�ة الغیر المقروءة الحروف اتخذت خطو� منحن�ة �حر�ات لینة تتجلى في 

ب�ض المنقوش داخل هذا حر�ة الحروف أما وس� اللوحة مستطیل صغیر �اللون األ

المستطیل تر�ی�ة ذات مستو� واحد من الكتا�ة غیر واضحة �اللون األب�ض على ش�ل سطر 

في ش�ل الحروف من  م�اشر مع �عضها ال�عض �صورة ال تؤثرمتسلسل و متتا�ع �ش�ل 

الناح�ة الجمال�ة من خالل متا�عة الحروف و الكلمات نجد أن االتصال قائم �صورة فن�ة 

الجانب الوظ�في الذ� و  الجمالي في آن واحدفنان على إظهار الجانب المهار� و فیها العمد 

�عمل على تأد�ة الوظ�فة القرآن�ة �انت حر�ة حروفها من ال�مین إلى ال�سار حر�ة هذه 

  ن نتعرف ف�ه على �عض الحروف مثل الحروف �ش�ل منسجم ناتج عن خ� عر�ي �م�ن أ
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د� ألنه یدعي إلى إح�اء التراث الحروف و الرموز �أسلوب تجر�یوجد تشا�ه �بیر بین حر�ة 

على ف�ه من الجانب األ�سر من محفور  أما الجزء السفلي من اللوحة نر� ش�ل  التقالیدو 

 الفنان  اعتمدلقد  ،وظف الحرف �ش�ل جماليبنفس لون سطح اللوحة ش�ل حرف الهاء 

ة في اللوحة �معطي جمالي مش�ل الفراغ في اللوح استخدمعلى جانب مهم هو الفراغ 

فني رئ�س�ة في بناء العمل ال �عناصراللون أهم�ة الظل والنور و له الفراغ  ،للجمال�ة العرفان�ة

اللوحة ع�ارة عن عمل نحتي بها جانب من البناء المؤد�  ،فهذا العمل یرتكز على الفراغ

مالمح الحروف  استخدام�ما نر�  ،عنوانها من المبني إلى المعني حتما إلى إنتاج المعني

�أحجام مختلفة تحمل في ط�اتها �عدا �ون�ا ،هذه الحروف مأخوذة من القرآن الكر�م تعد 

الثقافة اإلسالم�ة فهو الحروف ترت�� �الحضارة و  ،صول ومقتطفات من اآل�ات القرآن�ةف

ألنه ل�س مجرد الفنان في اللوحة الحروف  استعملعنصر أساسي في الفنون اإلسالم�ة ،فقد 

الكمال ذروة اإلتقان و  إلى  أن یوصال الفنان  استطاعهادف وعلم رسم أو �تا�ة بل هو فن 

الفنان على الحرف و قوته و  اعتمدمدلولها الحرفي ،معرفته �اللغة العر��ة و عن طر�� الفني 

غ �معطي الفرا  استعملالفراغ المح�� �ه فحق� تناغما فن�ا لتحقی�  الهو�ة المحل�ة  اكتشف

تولید المعني بین الحرف العر�ي �رمز وفن وهو�ة و جمالي للجمال�ة العرفان�ة تعامل مع 

ل له أهم�ة میتافیز�ق�ة، اللوحة تحتو� على سطح فارغ هائ ،�ته الظاهرة و عمقه ال�اطنيهو 

�تب الحروف في  أعلى اللوحة بخ� �بیر  الهدوء هذه اللوحة فینا نوع من الس�ون و ت�عث 

 العمل نوع من أنواع التناغم و الشفاف�ة العال�ة التى تظهر بوضوح من خالل التكو�نأكسب 

منحن�ات یجرد الفنان الحرف من نزاع أش�ال وأقواس و  اتخذتللكتلة الحروف�ة الغیر مقروءة و 

من التش�یل لفراغ تارة �عدا معمار�ا و �ذهب �ه �عیدا إلى س�اق تش�یلي یتخذ من االزخرفة و 

  .الصمت دینه ل لحنا أندلس�ا یتخذ من الفراغ و جمال�ا ل�عزف لنل في هذا العم�عدا 
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  :ة ـــــــخاتم

نجد أن الفنون تختلف تماما من شعب لشعب ومن مجتمع ألخر ف�ل مجتمع ��ون فنه 

لكن األمر قد اختلف قل�ال الیوم مع عصر العولمة فقد لخاص المعبر عن هو�ته المستقلة و ا

أص�ح العالم أجمع و �أنه بلد واحدة وشعب واحد، تنخر�  جم�ع شعو�ه تحت را�ة الشعب 

األقو�، وهذا ما نالحظه الیوم من طغ�ان الثقافة الماد�ة الغر��ة على العالم، حیث أص�حت 

  و�دأت الهو�ة األصل�ة �االختفاء واإلنقراض  تمیل إلى الذو�ان في الهو�ة العالم�ة الموحدة،

هو�تهم ور�بوا موجة �عض الفنانین قد ن�روا لتراثهم و فنجد الفنون بدأت تتوحد حیث نر� 

هو�تهم مع اهتمامهم ن أن ��ون أكثر تماس�ا بتراثهم و العولمة،بینما حاول اآلخرو الحداثة و 

على تراثنا و�التالي أن نحاف� على �الفن الحدیث فلكي نحاف� على هو�تنا یجب أن نحاف� 

فنوننا وأن نسعى لعدم إفقادها التي هي هو�تنا، ألجل ذالك یجب علینا التمسك �الفن القد�م 

�ما هو فق� وال نرم�ه عرض الحائ� ونتجه للفن الحدیث العالمي بل یجب علینا الحفا� 

ناس�ة ألفراد المجتمع الیوم على هو�تنا مع االبتكار فیها دون اندثار روحها �طر�قة تجعلها م

خدام التقن�ات واألسالیب الحدیثة، لكن الحفا� على �الحفا� على عراقتها وأصالتها �است

، ولكن �عني الحفا� على األخر� الهو�ة ال �عني اإلنغالق على الذات �عیدا عن الثقافات 

لة العر��ة وموروث �مقومات األصا االحتماءمع  األخر� ، وتعلم الثقافات انتقائهتراثنا �عد 

  .األمة اإلسالم�ة 
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:المراجع قائمة المصادر و   

  .208،ص �1985، .إبراه�م مذ�ور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العر��ة، القاهرة، د-

خلیل أحمد خلیل، منشورات عو�دات، بیروت :أندر�ه الالند،موسوعة الالند الفلسف�ة، تر-

 .2،المجلد األول، �

ألغام سعدون العذار�، بن�ة التعبیر في الفن العراقي القد�م، دار مجد الو� لنشر والتوز�ع،  -

  . 55م، ص2011، 1عمان، �

دراسة میدان�ة (حمد علي �نعان، الشاب الجامعي والهو�ة الثقاف�ة في ظل العولمة الجدیدة أ -

 420، ص2008العر��ة،، دمش� عاصمة الثقافة )جامعة دمش�

أشرف حاف�، الهو�ة العر��ة والصراع مع الذات، دعوة للنهضة الف�ر�ة ص�اغة المفاه�م،  -

  .17، ص2012 ، دار �نوز المعرفة، األردن�1

 .13،ص1985األلفي أبو صالح ،الموجز في تار�خ الفن العام ،دار النهضة ،مصر ،-

النقد الجدید إلى النبو�ة، دار الشؤون الثقاف�ة السعدون ، ص�ار السعدون، وضع النقد من  -

  .40ص.1990العامة، �غداد، 

الصادق بخوش، التدل�س على الجمال، المؤسسة الوطن�ة لالتصال والنشر -

  .218، ص2002واإلشهار،الجزائر

إبراه�م مردوخ، الحر�ة التش�یل�ة المعاصرة في الجزائر، الِمؤسسة الوطن�ة للكتاب -

  .78، ص�1988،الجزائر،.،د

،الصندوق الوطني لترق�ة الفنون إبراه�م مردوخ ،مسیرة الفن التش�یلي �الجزائر -

  .25،ص20052،وتطو�رها التا�ع لوزارة الثقافة ،�وأدابها

  .13ص ،الجزائر ،1984،لجزائر� ،المؤسسة الوطن�ة للكتابأحمد �اغلي،دمحم راسم ا-

  .20، ص1996دار األمة، الجزائر،  ،والمغالطات�ة الحقائ� ،الهو�ة الوطنأحمد نعمان-

  .30، ص2001،دار للمالیین، لبنان، 8جیران مسعود، الرائد معجم لغو� عصر�، �-
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جمیل صلب�ا ،المعجم الفلسفي ،الجزء الثاني ،دار الكتاب اللبناني، م�ت�ة المدرسة، بیروت، -

  .529، ص1978بیروت لبنان، 

  .17،18،ص2012، 1لثقافة، � حسن حنفي ،الهو�ة، مجلس األعلى-

طلعت الشایب، المجلس : جووست سمایرز، الفنون واآلداب تحت ضغ� العولمة، تر -

  .9، ص2005األعلي لثقافة، 

  .138م، ص 2009، 1حسن بوسماحة، تاریخ الفن، أوراق للنشروالتوزیع ، ط 

الجزائر�ة، دار دمحم �حي عن الجزائر�ون ،المسألة اللغو�ة :خوله طالب اإلبراه�مي ،تر-

 .�76، ص.الح�مة ،ب

رابل�ة، م�اد� التصم�م الفني، م�ت�ة المجتمع العر�ي یث، معتصم عزمي الكخلود بدر غ -

  .61،ص2008، 1للنشر والتوز�ع،�

، مر�ز دارسات الوحدة 1خور� نس�م، اإلعالم العر�ي وانه�ار السلطات الغو�ة، �-

   .81،ص2005العر��ة،بیروت، 

 ، 2008، الجزائر، 1م اإلجتماع ، جسور لنشر والتوز�ع، �المدخل إلى عل، خالد حامد-

 .168،ص

خلیل دمحم الكوفي ، مهارات في الفنون التش�یل�ة، جدار للكتاب ، عالم الكتب الحدیث،  -

  .31م، ص�2009، .األردن، د

ع خضر أحمد عطاء هللا ،دارسات في أفاق الف�ر اإلسالمي، دار الف�ر للنشر والتوز� -

  .12،ص1990دبي، 

النشر دار الوفاء لط�اعة و  ،عناصر العمل الفني دراسة جمال�ة ،رمضان الص�اغ-

  .�16،15، ص.اإلس�ندر�ة ، ب،

راضي ح��م ،فلسفة الفن عند سوزان ألنجر، وزارة الثقافة و اإلعالم ، دار الشؤون -

  .18،ص1996، 1الثقاف�ة،�
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  .100،102،لبنان ،ص1996�،1ر�اض عوض، مقدمات في فلسفة الفن، -

،دار الثقافة لنشر و 1مجاهد عبد المنعم مجاهد، �:سیدني فین�لتتین، الواقع�ة في الفن، تر-

  .139التوز�ع،القاهرة، ص

، دار الثقافة 1الواقع�ة في الفن، ترجمة مجاهد عبد المعتم مجاهد، �: سیدني فین�لشتین -

   . 139ص للنشر و التوز�ع، القاهرة،

/ الح��م أحمین، الهو�ة االفتراض�ة في المجتمعات العر��ة، دار األمان، الر�ا�عبد -

   .14، ص2017المغرب، 

عبد هللا بوعبید وآخرون، أزمة الهو�ة، جامعة إمام بن سعود اإلسالم�ة، �ل�ة اللوم -

  .2،ص1434-8-2االجتماع�ة المملكة العر��ة السعود�ة،

، 2006،مر�زالدراسات الوحدة العر��ة ، بیروت ،1،� عبد الغني عماد،سوشیولوج�ا الثقافة-

 .138ص

عبد المنعم دمحم، راو�ن عبد المنعم ع�اس، الحس الجمالي وتار�خ التذوق الفني عبر  ىعل -

   .221-220، ص2003العصور، �ل�ة اآلداب ،جامعة اإلس�ندر�ة،

عبد الكر�م أوزغلة، مقامات النور ، مالمح جزائر�ة في الفن التش�یلي العالمي ، منشورات -

   .112، ص111الجزائر، ص ألوراس

عبد الرحمان جعفر الكناني ،منمنمات دمحم راسم، روح الشرق في الفن التش�یلي العالمي، -

  .103ائر، ص،الجز 2012منشورات اإلبراز الصندوق الوطني لترق�ة الفنون وآدابها،

  .57عفیف بهنسي، الفن الحدیث في ال�الد العر��ة ،دار الجنوب لنشر، الیونس�و، ص-

  .11،ص1979عفیف بهنسي، جمال�ات الفن العر�ي،سلسلة المعرفة، -

علي عبد المنعم دمحم، راو�ن عبد المنعم ع�اس، الحس الجمالي وتار�خ التذوق الفني عبر -

  .220،221،ص 2003س�ندر�ة، العصور، �ل�ة اآلداب، جامعة اإل

، 32سلسلة في التنو�ر اإلسالمي، العدد(عمارة ، مخاطر العولمة على الهو�ة الثقاف�ة، -

  .199القاهرة، دار النهضة، مصر، ص
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، ص 2000، عالم الكتب، القاهرة، االنتماءلط�فة إبراه�م خضر، دور التعل�م في تعز�ز -

71.   

الفن الحدیث، دراسة تطب�ق�ة في أعمال ب��اسوا، دار فاروق �سیوني، قراءة اللوحة في  -

   .12،13، ص1،1995الشروف القاهرة، �

والضوء، مؤسسة حورماه الدول�ة لنشر  ش�ر� عبد الوهاب، الق�م التش�یل�ة والدرام�ة للون  -

  .123م، ص2007والتوز�ع، اإلس�ندر�ة، 

شاكر أل سعید، حوار الفن التش�یلي، مؤسسة عبد الحمید شومان، دار الفنون، األردن،  _

  . 289م، ص1995، �1

  .59م، ص1994، 2شاكر أل سعید، الحر�ة في الفن، المؤسسة العر��ة لنشر، �-

فصل صالح ، نظر�ة البنائ�ة في النقد األدبي ، دار الشؤون الثقاف�ة العامة ، �غداد،  -

  .106م، ص1987

  .4التوز�ع، القاهرة، صمنط� الصور�، دار الثقافة لنشر و مدخل إلى ال ،دمحم نهران -

التوز�ع، ة الثقاف�ة،دار النهضة لط�اعة والنشر و دمحم عمارة ، مخاطر العولمة علة الهو�-

  .14،ص1،1999مصر،�

، 1987رعا�ة األحداث، و  االجتماع�ةخلیل عمران، الخدمة دمحم نجیب، توفی� نصران و -

  .18ص

 .97،ص2006دمحم عاطف غیث، قاموس علم اإلجتماع، دار المعرفة الجامع�ة، مصر،  -

 .28م، ص2006، 3محمود البیوني، أسرار الفن التش�یلي،عالم الكتب، � -

. 131، ص م2006، 3أسرار الفن التش�یلي، عالم الكتاب، مصر، � : محمود البوسني -   

دمحم الزحیلي، وظ�فة الدین في الح�اة وحاجة الناس إل�ه جمع�ة الدعوة اإلسالم�ة العالم�ة، -

  . 33، ص1991

  .54، ص1995ماللك بن نبي ، مش�الت الحضارة من أجل التغیر، دار الف�ر، دمش�، -
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دمحم عبد الكر�م أوزغلة، مقامات الثورة مالمح جزائر�ة في التش�یل العالمین، منشورات -

  .119، ص2007األوراس، 

  .26، ص1948، 3التر��ة، دار المعارف، القاهرة، مصر، �دمحم البوسني، الفن و -

نزار شقرون، شاكر حسن أل سعید ونظر�ة الفن العر�ي، دار دمحم علي لنشر، ، تونس، -

  .107،108، ص2010، �1

  .16،ص1988ناد�ة العمر�، أضواء على الثقافة اإلسالم�ة، دمش�، سور�ا،  -

م، 1997نور� الراو�، متحف الحق�قة، متحف الخ�ال، دار الشؤون الثقاف�ة العامة، �غداد، -

  .6ص

، عالم المعرفة، المجلس الوطني لثقافة و "فتح العولمة"هانس بیترمارتن، هارولدشومان، -

  .10،20، ص1988، واآلدابالفنون 

و�ة، دار �یوان الهالثقافة و حمید محسن، سوشیولوج�ا حاتم :هولیون، ، ترهارلوم�س و -

  .93، ص2010، دمش�، 1التوز�ع، �لط�اعة و لنشر و 

  .477، ص2یوسف میخائیل أسعد، �: هر�رت ر�د، تر��ة الذوق الفني، تر-

 .180خالد سعید، ص: ، ترواالس فاولي، عصر السر�ال�ة-

  : المراجع األجنب�ة
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  :المجالت 

ثر�ا حامد ، التراث �مدخل لتحقی� الهو�ة في الفن المعاصر ، قسم الرسم و التصو�ر  -

  . 167، ص�10ل�ة الفنون ،جامعة حلوان ، العدد 

الجزائر�ة، مجلة األصالة، وزارة التعل�م األصلي و عبد المالك مرتاض، أصالة الشخص�ة  -

   .255، ص1972، ما�، جوان ، الجزائر، 8الشؤون الدین�ة، العدد 

  .4،5، 3، ص2009 خدة، إنسان�ات، عمارة �حلي ، إست�ط�ق�ا االلتزام عند الفنان دمحم -

-67ص  التجر�ب،واقع الممارسة و مداخل  الفن التش�یلي العماني،فخر�ة ال�ح�ائ�ة ،- 

68.   

صفحة تصدر �التعاون  HUMAN SOCIETYالمجتمع، فارس �مال نظمي ، اإلنسان و -

  .2005، السبت تشر�ن األول أكتو�ر، 517، العدد 12مع الجمع�ة النفس�ة العراق�ة، ص

قجال ناد�ة، قراءة في أعمال دمحم خدة، مقدمة في الیوم الدراسي الوطني حول ذ�ر� وفاة  -

دمحم خدة، من تنظ�م مخبر الجمال�ات ال�صر�ة في الممارسة الفن�ة الجزائر�ة، جامعة الفنان 

.5،ص2016مستغانم   

، 3، �1دمحم إبراه�م عید ، الهو�ة الثقاف�ة الغر��ة في العالم المتغیر، مجلة الطفولة ، مجلد -

 .10، ص2001خر�ف، 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 

105 

:المواقع اإللكترون�ة  

loaralfiker. com/sites/default/files/books-first-chopter Ifn-itshrkyiy/pdf 

P13. 

  . 2020ف�فر� 25سیرة الفنان دمحم إ�س�اخم ، بتار�خ  -

https://ar.M.wikipedia. arg 
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:الملخص  

لكل فنان تش�یلي مسر�ه الفني وأسلو�ه و�صمته التش�یل�ة التي تحدد مالمح التعرف على 

الفنان وعلى انتمائه ومن خاللها یتمیز الفنان التش�یلي عن غیره، لقد تجلت الهو�ة العر��ة 

اللوحة هو�ة ثقاف�ة التي حاول  في الفن الجزائر� الحدیث في أعمال العدید من الفنانین منحو

االستعمار طمسها تمس�وا بإث�ات الهو�ة والحفا�  التراث من خالل الخ� العر�ي و 

المنمنمات و الزخارف فهم ی�حثوا عن الفن اإلسالمي على أنه عامل مهم من عوامل دعم 

  .الهو�ة الثقاف�ة 

  .في العمل الفني، یز�د خلوفيالهو�ة،العمل الفني، الحروف�ة، الهو�ة :الكلمات المفتاح�ة

Sommaire: 

Chaque artiste plasticien a sa démarche artistique, son style et son 

empreinte plastique, qui définit l'identification de l'artiste et de son 

affiliation, et à travers laquelle l'artiste plastique se distingue des 

autres. L'identité arabe dans l'art algérien moderne s'est manifestée 

dans les œuvres de nombreux artistes. La peinture a donné une 

identité culturelle que le colonialisme a tenté d'effacer, a adhéré à la 

preuve d'identité et à la préservation du patrimoine À travers la 

calligraphie, les miniatures et les motifs, ils recherchent l'art islamique 

comme facteur important de soutien à l'identité culturelle  .  

 

 

 

 



Summary: 

Every plastic artist has his artistic approach, style, and plastic imprint, 

which defines the identification of the artist and his affiliation, and 

through which the plastic artist is distinguished from others. The Arab 

identity in modern Algerian art has manifested itself in the works of 

many artists. Through calligraphy, miniatures and motifs, they search 

for Islamic art as an important factor in supporting cultural identity. 

 


